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POVZETEK 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v letu 2010 bistveno povečal obseg 

poslovanja. Povečanje se kaţe tako v večjem številu programov in dodeljenih štipendij ter 

drugih finančnih spodbud v preteklih letih, kot tudi v povečanem obsegu sredstev, ki jih je 

sklad namenil za štipendije in spodbude. 

V skladu z dolgoročnimi cilji je sklad v letu 2010 s svojimi aktivnostmi podpiral ukrepe, s 

katerimi drţava omogoča ljudem večjo prilagodljivost zahtevam na trgu dela. Poleg izvajanja 

programov v povezavi vlaganjem v razvoj sposobnosti in znanja posameznikov, ki so ţe 

aktivni na trgu dela, je sklad na podlagi Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip) izvajal 

tudi štipendiranje dijakov in študentov, ki so še v izobraţevalnem procesu. Kot pravni 

naslednik ustanove Ad futura, je sklad posebno pozornost namenil spodbujanju mednarodne 

mobilnosti dijakov in študentov ter znanstvenih sodelavcev in raziskovalcev. Z dodeljevanjem 

ugodnih kreditov je sklad nudil moţnost izobraţevanja doma in v tujini tudi osebam, ki so v 

slabšem ekonomskem poloţaju.    

Sklad je v letu 2010 za podjetja in njihove zaposlene pričel z izvajanjem programov 

sofinanciranja izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih, praktičnega usposabljanja pri 

delodajalcih ter zmanjšanja izobrazbenega primanjkljaja. Med novimi programi, ki jih je sklad 

v letu 2010 izvajal prvič gre omeniti predvsem program Kompetenčni centri, ki je bil med 

podjetji izredno pozitivno sprejet. Vzporedno je potekal tudi razvoj novih programov 

namenjenih podjetjem in njihovim zaposlenim, kot npr. Vseţivljenjska karierna orientacija. 

Za dijake in študente je sklad  s programi  štipendiranja nadaljeval z dodeljevanjem  Zoisovih 

štipendij, neposrednih in posrednih kadrovskih štipendij ter štipendij za Slovence v zamejstvu  

in po svetu.  Za spodbujanje delovanja v smeri trajnostnega razvoja je sklad podelil nagrade 

za najboljše prispevke.  

Mednarodno mobilnost je sklad spodbujal z dodeljevanjem spodbud za različne programe, ki 

se razvrščajo v naslednje tri glavne skupine: (a) spodbude za štipendiranje in sofinanciranje 

izobraţevanja in znanstvenega sodelovanja slovenskih drţavljanov v tujini, (b) spodbude za 

štipendiranje in sofinanciranje izobraţevanja in znanstvenega sodelovanja tujih drţavljanov v 

Republiki Sloveniji in (c) sofinanciranje vračanja slovenskih strokovnjakov v okviru 

pedagoškega, znanstvenega in strokovnega sodelovanja.  

Dijakom in študentom, ki niso uspeli pridobiti štipendije, je sklad omogočil pridobitev kreditov 

za študij  pod ugodnimi pogoji.     

Pri izvedbi programa dela v letu 2010 je sodelovalo 27 zaposlenih (stanje na dan 

31.12.2010), ki so na skladu zaposleni v okviru kadrovskega načrta Vlade RS, poleg tega pa 

še 12 zaposlenih, katerih zaposlitve se financirajo iz Evropskega socialnega sklada. 

Sklad je zaključil poslovno leto 2010 s preseţkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 

4.841.865,00 EUR. Realiziranih je bilo 10.594.301 EUR prihodkov in 5.752.436 EUR 

odhodkov.  
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev sklada  

 

Ustanovitev sklada 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je bil kot javni finančni sklad 

ustanovljen 29. decembra 2006 s preoblikovanjem javne ustanove „Ad futura, znanstveno-

izobraţevalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” z vsemi pravnimi posledicami, 

pravicami in obveznostmi, sredstvi, aktivnostmi, opremo in zaposlenimi na podlagi Zakona o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Resolucije o nacionalnih razvojnih 

projektih za obdobje 2007 – 2023.  

Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije 

izvršuje Vlada Republike Slovenije, za področje delovanja sklada pa je pristojno Ministrstvo za 

delo, druţino in socialne zadeve. 

Namen delovanja in dejavnost sklada 

Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za 

vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje 

izobraţevalnega sistema s potrebami trga dela. V osnovi se vsebinsko delo sklada ločuje na 

instrumente za razvoj kadrov in štipendije. Prav tako pa lahko sklad izvaja tudi večletne 

instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

Instrumenti sklada so skladno s 5. členom akta o preoblikovanju: 

 razvojniki za gospodarstvo, 

 spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo, 

 oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu, 

 krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu, 

 izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij 

 izobraţevanje in usposabljanje odraslih, 

 izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih, 

 shema prenosa znanja (»mentorske sheme«), 

 dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja, 

 dejavnosti praktičnega usposabljanja, 

 sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem, 

 posojila za izobraţevanje, 

 spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z 

gospodarstvom, 

 spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev, 

 pretok znanja in popularizacija znanja, 

 podpora odličnosti. 
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Organi sklada 

Po Zakonu o javnih skladih in Aktu o preoblikovanju ima sklad dva organa, in sicer nadzorni 

svet, ki ima funkcijo nadzora ter enočlansko upravo-direktorja, ki opravlja funkcijo uprave.  

Nadzorni svet ima sedem članov, izmed katerih je pet predstavnikov Vlade RS, en predstavnik 

delodajalcev oziroma delojemalcev in en predstavnik Študentske organizacije Slovenije.  

Kot posvetovalni telesi delujeta Programski svet in Strokovni svet Ad futura. 

Osnovni podatki sklada 

Ime Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Sedeţ Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

Telefon +386 (0)1 434 10 81 

Faks +386 (0)1 434 58 99 

E-naslov 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 »delovanje sklada« 

01100-6000006813 »dejavnost sklada« 

Namensko premoţenje (31.12.2008) 6.721.227,44 EUR 

Sklad je posredni proračunski uporabnik. 

Organi sklada Nadzorni svet in enočlanska uprava-direktor 

Sestava nadzornega sveta Nadzorni svet ima sedem članov, ki ga sestavljajo: 

- pet predstavnikov Vlade Republike Slovenije, od katerih je en 

predstavnik funkcionar ali javni usluţbenec ministrstva, 

pristojnega za delo, en predstavnik pa funkcionar ali javni 

usluţbenec ministrstva, pristojnega za finance, 

- skupni predstavnik delodajalcev oziroma delojemalcev in 

članov Ekonomsko - socialnega sveta, 

- predstavnik Študentske organizacije Slovenije. 

Posvetovalni telesi Programski svet 

Strokovni svet Ad futura 

Število zaposlenih (31.12.2010) 27 

Število zaposlenih na projektih ESS in 

programih tehnične pomoči ESS  

(31.12.2010) 

12 

Direktorica  Romana Tomc 
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1.2 Vizija, poslanstvo, cilji 

 

Vizija 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo postal osrednja institucija v 

Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja.  

Poslanstvo 

Sklad bo svoje poslanstvo uresničeval: 

 z dodeljevanjem štipendij in kreditov za študij doma in v tujini dijakom in študentom  z 

namenom laţjega dostopa do izobraţevanja,  

 s sofinanciranjem sodelovanja vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov z namenom 

spodbujanja prenosa znanja iz znanstveno-raziskovalne sfere v gospodarstvo,   

 z dodeljevanjem  finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim z namenom dviga 

izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih,  

 z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud namenjenih razvoju človeških virov. 

 

Cilji 

Med najpomembnejšimi dolgoročnimi cilji sklada so:  

 izvajanje aktivnosti povezanih z dodeljevanjem štipendij v skladu z Zakonom o 

štipendiranju, ki se nanaša predvsem na Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, 

štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter nagrade za trajnostni 

razvoj,    

 izvajanje programov določenih z Operativnim programom  razvoja človeških virov 2007 – 

2013, ki se nanašajo predvsem na prednostne usmeritve povezane s spodbujanjem 

podjetništva in prilagodljivosti ter razvojem človeških virov in vseţivljenjskega učenja,  

 krepitev mednarodnega sodelovanja z razširitvijo programov financiranja študija v tujini 

ter razvojem novih oblik sodelovanja z mednarodnimi institucijami, 

 razvoj novih programov za zaposlene v podjetjih, z namenom dviga usposobljenosti in 

zaposljivosti ter konkurenčnosti podjetij,  

 poenostavitev postopkov dodeljevanja vseh vrst štipendij in drugih finančnih spodbud, 

vzpostavitev moţnosti elektronskega oddajanja vlog ter zagotovitev informacij o 

moţnostih pridobitve štipendij in finančnih spodbud na transparenten in enostaven 

način. 
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1.3 Pomembni doseţki v letu 2010 

 

Med najpomembnejše rezultate na področju delovanja sklada po posameznih področjih 

štejemo: 

 Sklad je tretje leto zapored odločal o dodelitvi Zoisovih štipendij. Na poziv se je odzvalo 

15.864 vlagateljev. V šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 Zoisovo štipendijo 

prejema 9.220 dijakov in študentov, kar je 25,7 % več kot v preteklem letu. Prvič je 

Zoisovo štipendijo prejelo 2.470 štipendistov. 

 

 Sklad je drugič podelil nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe. Nagrado je 

prejelo 134 nagrajencev, kar je 35 % več kot v preteklem letu. 

 

 V študijskem letu 2010/2011 se je povečalo število upravičencev do štipendije za 

Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za 11,6 % glede na preteklo leto. Štipendijo 

prejema skupno 144 štipendistov. 

 

 Kljub teţki gospodarski situaciji in upadu zanimanja za kadrovske štipendije je za šolsko 

oziroma študijsko leto 2009/2010 sklad odobril neposredno sofinanciranje kadrovskih 

štipendij za 621 kadrovskih štipendistov, kar je za 42,4 % več kot za leto 2008/2009. 

 

 Z dolgoročno politiko pri financiranju mednarodne mobilnosti je sklad spodbudil interes za 

področja naravoslovja, tehnike in medicine, saj število štipendistov in upravičencev za ta 

področja narašča. Na področju programov mednarodne mobilnosti - Ad futura je sklad 

objavil 15 razpisov. V letu 2010 je bil objavljen nov razpis za štipendije k Erasmus dotaciji 

za slovenske študente, ki odhajajo na Erasmus izmenjavo. 

 

 Uspešno je bil zaključen program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v 

šolskih oz. študijskih letih 2008, 2009 in 2010«, kjer je spodbude prejelo 960 delodajalcev.  

 

 Sklad je uspešno zaključil program »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 

izobrazbenega primanjkljaja za leta 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010«, kjer je 

spodbude prejelo 1.766 posameznikov.  

 

 Sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih 

centrov, katerega namen je spodbujanje sodelovanja podjetij v panogah na področju 

razvoja kadrov. 

 

 Sklad je v okviru projekta »Informacijsko komunikacijski portal« vzpostavil sodoben 

informacijsko komunikacijski portal, ki omogoča učinkovito informiranje in stimulira 

interakcije med uporabniki. Povečala se je prepoznavnost sklada, izboljšala se je  

informiranost  in olajšano pridobivanje informacij o spodbudah in štipendijah za ciljne 

skupine. 
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 Sklad je razvil program »Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«, 

ki predstavlja novost na področju razvoja kadrov. 

 

 Ustanovljen je bil tudi Strokovni svet Ad futura, v katerem sodelujejo predstavniki MDDSZ, 

MVZT, MZZ kot tudi ARRS in CMEPIUS. Namen sveta je posvetovanje pri pripravi 

celovite politike in strategije programov mednarodne mobilnosti - Ad futura. 

 

 Sklad je v letu 2010 uspešno opravil redno presojo sistema vodenja kakovosti ISO 

9001:2008. 
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2 POSLOVNO POROČILO 2010 

2.1 Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih 

2.1.1 Zakonske podlage 

Delovno področje sklada določa Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-

izobraţevalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/2009). Zakonske podlage za delovanje sklada 

so: 

Temeljni zakoni 

 Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/2008) 

 Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 90/2009, 96/2010) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, 

št. 99/2009, 29/2010, 56/2010) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 

št. 96/2010) 

 Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010) 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 

73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 

(48/2009 popr.), 8/2010)   

 Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr., 40/2009),  

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 

107/2006-UPB1,  51/2010) 

 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010) 

 

Ustanovitveni akt 

 Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraţevalna fundacija 

Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 51/2009) 

 
Drugi pomembni predpisi in podlage 

 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 91/2009)  

 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije (Uradni list RS, št. 33/2008, 73/2008)  

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Uradni list RS, št. 

45/2002) 

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 117/2003) 

 Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 99/2004, 

107/2004-popr.)  

 Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/2008, 45/2009)  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4710.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO5018.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200999&stevilka=4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201029&stevilka=1262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201056&stevilka=3118
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO5018.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199980&stevilka=3777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200070&stevilka=3310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200252&stevilka=2524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200473&stevilka=3234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200522&stevilka=755
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005119&stevilka=5310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200624&stevilka=970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200947&stevilka=2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=251
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO1239.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2769
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003117&stevilka=5082
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_DRUG2097.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV9034.html
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 Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe (Uradni list 

RS, št. 103/2008)   

 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013   

 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/2007, 

17/2009) 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 

evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 

(Uradni list RS, št. 31/2010) 

 

Strateški dokumenti 

 Slovenska izhodna strategija 2010-2013, februar 2010  

 Strategija razvoja Slovenije, sprejela Vlada RS na seji 23.6.2005  

 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejela Vlada RS na 

seji 12.10.2006 (dopolnjena januar 2008)   

 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, sprejeto na 

Vladi RS 3.11.2005 

 

2.1.1.1 Interni akti v letu 2010 

V letu 2010 je bilo sprejetih več internih aktov, ki urejajo posamezna področja delovanja sklada 

ter pravice in obveznosti zaposlenih, med katerimi velja izpostaviti: 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem skladu Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 

 Navodilo o oddaji naročil in javnih naročil v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj 

kadrov in štipendije, 

 Načrt izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za leto 2010 v Javnem skladu 

Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 

 Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Javnem skladu Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 

 Navodilo o uporabi faksimile podpisa direktorja sklada. 

 

Za laţje in preglednejše delo so bila pripravljena prečiščena besedila naslednjih internih aktov:  

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

štipendije, 

 Pravilnik  o uporabi sluţbenih mobilnih telefonov v Javnem skladu Republike Slovenije 

za razvoj kadrov in štipendije, 

 Pravilnik o izobraţevanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in nadaljnjem izobraţevanju 

javnih usluţbencev v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV9250.html
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_cloveskih_virov/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED4419.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_URED4419.html
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/dokumenti/16042010_uredba.pdf
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/dokumenti/16042010_uredba.pdf
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2.1.2 Dolgoročni cilji 

Najpomembnejši dolgoročni cilji sklada so:  

 štipendiranje nadpovprečno nadarjenih dijakov in študentov, 

 povezovanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu z matičnim narodom, 

 krepitev soodgovornosti za razvoj druţbe in večje vključevanje dijakov in študentov v 

razvojno raziskovalno dejavnost, 

 sodelovanje med delodajalci in dijaki oz. študenti ţe v času izobraţevanja, 

 razvoj kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in vračanje izšolanih kadrov iz 

univerzitetnih središč v regijo, 

 dvig ravni usposobljenosti zaposlenih, 

 izmenjava znanja med zaposlenimi,  

 sistemski prenos znanja na novozaposlene, predvsem mlade, brez delovnih izkušenj, 

 zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in povečanje udeleţbe oseb starih od 25 do 64 

let v izobraţevanju, 

 vključevanje delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno 

opremljenih delovnih mestih, 

 dvig kakovosti in spodbujanje vlaganj v človeške vire, 

 izobraţevanje in usposabljanje slovenskih drţavljanov v tujini, 

 izobraţevanje in usposabljanje tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji, 

 povezovanje raziskovalne dejavnosti z gospodarstvom, 

 vrnitev slovenskih strokovnjakov iz tujine v Republiko Slovenijo, 

 omogočanje študija dijakom in študentom, ki niso uspeli pridobiti štipendije, 

 boljši in sodobnejši dostop do informacij o štipendijah, spodbudah za izobraţevanje in 

usposabljanje ter zagotavljanje  ustreznih evidenc, 

 krepitev vloge sklada kot osrednje institucije na področju razvoja kadrov in štipendiranja v 

Republiki Sloveniji. 
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2.1.3 Letni cilji 

2.1.3.1  Programi Ad futura za mednarodno mobilnost za leto 2010 

Za leto 2010 je bila v okviru treh programov mednarodne mobilnosti predvidena  in nato tudi 

izvedena objava skupno 15 javnih razpisov. 

Tabela 1: Seznam objavljenih razpisov v letu 2010 z datumom objave ter višino razpisanih 

sredstev 

Program/Naziv razpisa 
Datum 
objave 

Višina 
razpisanih 
sredstev v 

EUR 

A. Izobraţevanje in znanstveno sodelovanje slovenskih drţavljanov v tujini 

Razpis štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini za leto 2010 (87. 
JR) 21.5.2010 3.000.000,00 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI - European University 
Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012 (102. JR) 10.12.2010 200.000,00 

Razpis štipendij za študijsko mobilnost študentov v tujino v študijskem 
letu 2010/2011 v okviru programa Erasmus (88. JR) 24.6.2010 1.275.000,00 

Razpis štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini za leto 2011 
(105. JR) 24.12.2010 4.000.000,00 

Razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v 
tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR) 26.11.2010 150.000,00 

Razpis za sofinanciranje usposabljanja na področju komuniciranja o 
znanosti na University of Stanford v letu 2011 (101. JR) 5.11.2010 40.000,00 

Razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja 
slovenskih doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011 (98. JR) 19.11.2010 300.000,00 

Razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in 
posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011 (94. JR) 1.10.2010 150.000,00 

Razpis za sofinanciranje udeleţbe slovenskega dijaka na Benjamin 
Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2010 (86. JR) 21.5.2010 3.000,00 

B. Izobraţevanje in znanstveno sodelovanje tujih drţavljanov v Sloveniji 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji 
v študijskem letu 2010/2011 (91. JR) 2.7.2010 500.000,00 

Razpis sofinanciranja izobraţevanja drţavljanov Zahodnega Balkana v 
dveletnem programu mednarodne mature za šolski leti 2010/2011 in 
2011/2012 do mature (97. JR) 10.9.2010 170.000,00 

Razpis sofinanciranja tehniškega izobraţevanja dijakov iz drţav 
Zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2011/2012 do zaključka 
izobraţevanja (104. JR) 24.12.2010 200.000,00 

Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja 
tujih drţavljanov v Sloveniji v letih 2010 in 2011 (93. JR) 10.9.2010 300.000,00 

Razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v 
Sloveniji v letih 2010 in 2011 (99. JR) 24.12.2010 100.000,00 

C. Vrnitev slovenskih strokovnjakov 

Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja 
Slovencev iz tujine v Sloveniji v letih 2010 in 2011 (103. JR) 24.12.2010 100.000,00 

Skupaj vrednost razpisanih sredstev v letu 2010 10.488.000,00 
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A. Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini 

Program vključuje različne razpise za spodbujanje, štipendiranje in sofinanciranje mednarodne 

mobilnosti slovenskih dijakov, študentov in drugih v tujino. Poleg štipendij za študij v tujini, ki je 

najobseţnejši razpis znotraj tega programa, so na voljo tudi štipendije in sofinanciranje za 

krajše mobilnosti – od tedna do nekaj mesecev, pa tudi pomoč za udeleţbo na tekmovanjih iz 

znanja in raziskovanja. 

V okviru programa je bilo za leto 2010 načrtovanih devet (9) razpisov, ki so bili tudi vsi 

objavljeni. Od tega so trije (3) razpisi zaključeni, medtem ko roki prijave na ostalih šestih (6) 

razpisih potečejo večinoma od drugega četrtletja 2011 dalje. 

1. Razpis štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini za leto 2010 (87. JR) 

Vrednost razpisa je znašala 3.000.000,00 EUR. Razpis je omogočal pridobitev štipendije za 

dodiplomski ali podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini na področju naravoslovja, 

tehnike ali medicine v tujini oziroma za podiplomski študij druţboslovja ali humanistike.  

Na razpis se je prijavilo 246 kandidatov, kar je 55,7 % več prijav kot na primerljiv razpis v 

preteklem letu. Štipendije so bile podeljene 72 kandidatom v skupni vrednosti 3.014.436,81 

EUR.  

Podeljena sredstva se štipendistom dodelijo za vsa študijska leta programa. Eno leto bo 

štipendijo prejemalo 30,5 % štipendistov, kar 15 štipendistov (21,8 %) bo štipendijo prejemalo 

štiri oziroma pet let, en štipendist pa celo 6 let. Zadnja izplačila po tem razpisu bodo tako 

izvedena predvidoma v koledarskem letu 2016. 

Vrednost podeljenih štipendij za prvo leto študija (2010 oziroma 2010/2011) znaša 1.272.931,95 

EUR. Izplačila za posamezno študijsko leto se praviloma izplačajo v koledarskem letu, v 

katerem se je posamezno študijsko leto začelo, del izplačil pa se prenese v novo koledarsko 

leto, predvsem zaradi semestralnega vpisa in obročnega plačevanja šolnin, kjer se del 

štipendije za tekoče študijsko leto izplača spomladi, ali dinamike izdajanja računov na 

izobraţevalnih ustanovah. Za leto 2010 je bilo predvideno črpanje v višini 1.000.000,00 EUR, 

do vključno 31.12.2010 pa je bilo izplačanih 929.669,15 EUR (93 %). 

Med štipendisti razpisa jih je 58,3 % prejelo štipendijo za podiplomski (magistrski ali doktorski) 

študij, kar 77,8 % pa jih je štipendijo prejelo za študij na področju naravoslovja, tehnike ali 

medicine.  

O kakovosti izobraţevanja, za katerega so kandidati pridobili štipendije, govori dejstvo, da se 65 

% štipendistov tega razpisa izobraţuje na eni izmed najboljših 400 visokošolskih izobraţevalnih 

ustanov na svetu glede na Šanhajsko lestvico (vir: Institute of Higher Education, Shanghai Jiao 

Tong University, Kitajska). Od teh jih kar 54 % (oz. 35 % vseh štipendistov) prejema štipendijo 

za študij na kateri od 100 najboljših izobraţevalnih ustanov na svetu, med katerimi so (glede na 

mesto na tej lestvici) npr. University of California Berkeley, University of Cambridge, California 

Institute of Technology, Columbia University, University of Oxford, University College London, 

Imperial College London in druge. 
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2. Razpis štipendij za doktorski študij na EUI - European University Institute z začetkom v 

študijskem letu 2011/2012 (102. JR) 

Razpisanih je bilo 200.000,00 EUR za največ 4 štipendiste. Rok prijave za sprejem na to 

institucijo poteče v začetku leta 2011, rezultati sprejema pa so znani praviloma spomladi. Za ta 

razpis črpanje v letu 2010 ni bilo predvideno.  

3. Razpis štipendij za študijsko mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2010/2011 

v okviru programa Erasmus (88. JR) 

V letu 2010 je sklad prvič objavil javni razpis štipendij, ki omogočajo slovenskim drţavljanom, ki 

v tujino odhajajo v okviru programa Erasmus, pridobitev dodatne štipendije v višini 150,00 EUR 

mesečno k Erasmus dotaciji, ki jo prejmejo iz sredstev EU. 

Razpis je bil objavljen kot odprti razpis, saj večina študentov v okviru Erasmus programa v tujino 

odhaja v prvem semestru študijskega leta, del pa v drugem. Odprti rok prijave omogoča 

študentom, da se prijavijo takrat, ko imajo na voljo vse potrebne dokumente. 

Vrednost razpisa je znašala 1.275.000,00 EUR. Do 31.12.2010 je sklad prejel 1.063 vlog za 

Erasmus štipendijo, dodelil 1.013 štipendij v skupni višini 869.043,08 EUR ter po podpisu 

pogodb z izbranimi štipendisti izplačal 689.231,04 EUR, kar je 77 % načrtovane porabe v letu 

2010.  

Prijavo lahko študenti vloţijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca študijskega leta 

2010/2011, torej do vključno 30.9.2011. 

4. Razpis štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini za leto 2011 (105. JR) 

Razpisanih je bilo 4.000.000,00 EUR za štipendije za študij slovenskih drţavljanov v tujini od 

študijskega leta, ki se začne v letu 2011, dalje do zaključka izobraţevanja na posameznem 

izobraţevalnem programu. Štipendijo je moč pridobiti za dodiplomski ali podiplomski študij na 

področju naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma za podiplomski študij na področju 

druţboslovja ali humanistike.  

Ker rok prijave za ta razpis poteče 6. maja 2011, sklad v letu 2010 ni odločal o vlogah iz tega 

razpisa. Prav tako v letu 2010 ni bilo predvideno črpanje po tem razpisu. Od objave razpisa 

dalje je sklad promoviral razpis ter informiral in nudil potrebno podporo za prijavo vsem 

zainteresiranim kandidatom.  

5. Razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 

in 2011 (100. JR) 

Razpis v višini 100.000,00 EUR je bil objavljen konec novembra 2010.  Do konca leta je sklad 

prejel 35 vlog o katerih bo odločeno v letu 2011 

6. Razpis za sofinanciranje usposabljanja na področju komuniciranja o znanosti na 

University of Stanford v letu 2011 (101. JR) 
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Razpis v vrednosti 40.000,00 EUR je bil objavljen v začetku novembra 2010. Sklad je v letu 

2010 razpisana sredstva podelil v celoti. Zaradi dokazil o sprejemu na program, potrebnih za 

podpis pogodbe, se bo podpis pogodbe ter črpanje sredstev izvršilo v 2011. 

7. Razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih 

doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011 (98. JR) 

Razpis v vrednosti 300.000,00 EUR je bil objavljen novembra 2010 z odprtim rokom prijave. Do 

konca leta  je sklad prejel 27 vlog v skupni vrednosti 135.000,00 EUR od katereih je bilo 18 

zadev rešenih pozitivno, dodeljenih je bilo 90.000,00 EUR. 

Ker gre za razpis z odprtim rokom prijave, lahko vlagatelji vlogo vloţijo do porabe sredstev 

oziroma najkasneje do 31.8.2011. 

8. Razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na 

tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011 (94. JR) 

Razpis v vrednosti 150.000,00 EUR je bil objavljen oktobra 2010. Do konca leta je sklad prejel 

16 vlog. Do 31.12.2010 je bil zaključen postopek za 8 vloţenih zadev v višini 69.000,00 EUR, ki 

so bila v letu 2010 tudi izplačana.  

Ker je bil razpis objavljen z odprtim rokom prijave, je mogoče prijavo vloţiti do porabe sredstev 

oziroma najkasneje do 30.6.2011. 

9. Razpis za sofinanciranje udeleţbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin 

mednarodnem poletnem institutu v letu 2010 (86. JR) 

Vrednost razpisa je znašala 3.000,00 EUR. Ker je na ta poletni institut sprejet le en dijak iz 

Slovenije, je razpis omogočal temu dijaku pridobitev štipendije za udeleţbo na Benjamin 

Franklin mednarodnem poletnem institutu, ki je potekal na Wake Forest University, Winston-

Salem, Severna Karolina, ZDA, in sicer v vrednosti povratne letalske karte ter 300,00 EUR 

dodatka v skupni višini 1.743,64 EUR. Razpis je bil v celoti realiziran. 

B. Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Sloveniji 

Program vključuje različne razpise, namenjene tujim drţavljanom za izobraţevanje ter 

pedagoško in raziskovalno sodelovanje v Sloveniji. Z raziskovalnim in pedagoškim 

sodelovanjem, ki obsega velik del programov, Slovenija začasno pridobi visokokakovosten 

kader iz tujine, ki v slovensko visokošolsko pedagoško sfero in med študente prinaša nova 

znanja, raziskovalcem pa nove ideje ter priloţnost za mreţenje z odličnimi raziskovalnimi in 

visokošolskimi institucijami v tujini. Del sredstev se namenja tudi izobraţevanju dijakov in 

študentov iz tujine v Sloveniji. 

V okviru programa je bilo za leto 2010 načrtovanih pet (5) razpisov, prav toliko je bilo tudi 

objavljenih, pri čemer je večina razpisov še odprtih, saj se roki prijave na te razpise iztečejo v 

drugih dveh tretjinah leta 2011. 
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1. Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji v študijskem 

letu 2010/2011 (91. JR) 

Razpisanih je bilo 500.000,00 EUR sredstev za doktorski študij tujih drţavljanov v Sloveniji na 

področju naravoslovja, tehnike ali medicine. Na razpis je prispelo 36 vlog. Štipendija se 

štipendistom dodeli za vsa študijska leta programa, praviloma za triletni doktorski študij.  

Izplačila za študijsko leto 2010/2011 bodo v celoti izvedena po zaključenem postopku razpisa v 

koledarskem letu 2011, zadnja izplačila po tem razpisu pa bodo izvedena predvidoma v 

koledarskem letu 2012. 

2. Razpis sofinanciranja izobraţevanja drţavljanov Zahodnega Balkana v dveletnem 

programu mednarodne mature za šolski leti 2010/2011 in 2011/2012 do mature (97. JR) 

V okviru razpisa je bilo na voljo 170.000,00 EUR za navedeni program, ki ga v Sloveniji izvajata 

dve srednji šoli. Na razpis se je prijavila ena srednja šola za 9 dijakov, ki so vsi izpolnjevali 

pogoje, zato so se skladno s pravili sredstva porazdelila enakomerno med vse dijake.  

Program izobraţevanja traja dve leti. Črpanje sredstev za šolsko leto 2010/2011 v višini 

85.000,00 EUR je bilo izvedeno v letu 2010, preostanek sredstev pa bo izplačan v letu 2011 po 

vpisu dijakov v višji letnik. 

3. Razpis sofinanciranja tehniškega izobraţevanja dijakov iz drţav Zahodnega Balkana v 

Sloveniji od šolskega leta 2011/2012 do zaključka izobraţevanja (104. JR) 

Razpis v višini 200.000,00 EUR je bil objavljen 24.12.2010. Prve vloge se pričakujejo šele po 

izvedbi postopkov sprejema na ustrezne srednješolske izobraţevalne programe, torej pozno 

spomladi, končni rok prijave pa je 30.9.2011. V letu 2010 črpanje za ta razpis ni bilo načrtovano. 

Razpisana sredstva so na voljo za dve, tri in štiriletne programe, zato bo črpanje sredstev trajalo 

več let, predvidoma do vključno 2015. 

4. Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih drţavljanov 

v Sloveniji v letih 2010 in 2011 (93. JR) 

Razpis v vrednosti 300.000,00 EUR je bil objavljen v sredini septembra 2010, tokrat kot razpis z 

zaprtim rokom prijave z večkratnim odpiranjem. Ker je za navedeni razpis vsako leto izjemno 

povpraševanje, je bil namen spremembe omogočiti izvedbo razpisa tako, da se sredstva, če je 

teh manj kot prijavljenih vlagateljev, dodelijo glede na število doseţenih točk, pri čemer so imeli 

prednost prijavitelji pedagoškega sodelovanja pred raziskovalnim, ter s področja naravoslovja, 

tehnike ali medicine pred drugimi področji, prav tako pa se je upoštevalo ţe predhodno 

sofinanciranje sklada, kjer so imeli prednost tisti, ki sofinanciranja še niso prejeli.  

Kljub trem predvidenim odpiranjem je število prijav na prvi rok, ki je potekel 29.10.2010, v 

skupni vrednosti 386.500,00 EUR preseglo višino razpisanih sredstev, ki je znašala 300.000,00 

EUR. Črpanje sredstev se bo izvršilo v celoti v 2011. 
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5. Razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letih 

2010 in 2011 (99. JR) 

Razpis v vrednosti 100.000,00 EUR je bil objavljen konec decembra 2010 kot razpis z odprtim 

rokom prijave, zato je mogoče prijavo vloţiti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 

31.12.2011. Prijavitelji so lahko gospodarske druţbe v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalne projekte 

v okviru svojih raziskovalnih centrov. 

Do 31.12.2010 sklad ni prejel vlog na ta razpis. Črpanje sredstev se bo v celoti izvršilo v 2011. 

C. Vrnitev slovenskih strokovnjakov 

Program je namenjen spodbujanju vračanja slovenskih pedagoških in raziskovalnih sodelavcev, 

ki se ţe več let udejstvujejo v tujini, oziroma njihovi ponovi povezavi s slovenskimi 

visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami z namenom ustvarjanja mreţe slovenskih 

strokovnjakov v tujini. 

V okviru programa je bil za leto 2010 načrtovan en (1) razpis, ki je bil tudi objavljen konec leta 

2010. 

1. Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz 

tujine v Sloveniji v letih 2010 in 2011 (103. JR) 

Razpis v vrednosti 100.000,00 EUR je bil objavljen konec decembra 2010 kot razpis z odprtim 

rokom prijave, zato je moţno prijavo vloţiti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 

31.12.2011. Prijavitelji so lahko slovenske visokošolske in raziskovalne institucije, ki bodo 

gostile takega sodelavca. Do 31.12.2010 sklad ni prejel vlog na ta razpis. Črpanje sredstev se 

bo izvršilo v 2011. 

D. Programi Ad futura za mednarodno mobilnost iz preteklih let 

Sklad je v letu 2010 za nekatere razpise, ki so bili objavljeni v letu 2009, odločal šele v letu 

2010. Predvsem  to velja za razpise z odprtim rokom prijave, kjer je končni rok prijave potekel v 

letu 2010, pa tudi za nekatere razpise z zaprtim rokom prijave. 

Tabela 2: Seznam razpisov, objavljenih v letu 2009 in odločenih v letu 2010 

Javni razpis štipendij za doktorski študij na EUI ‐ European University Institute z začetkom v študijskem letu 

2010/2011 (82. JR) 

Javni razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2010/2011 
(81. JR) 

Javni razpis za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v letih 2009 in 2010 (80. JR) 

Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010 (79. JR) 

Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2009/2010 (78. JR) 

Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 
2009/2010 (77. JR) 

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2009/2010 
(76. JR) 

Javni razpis štipendij za podiplomski študij drţavljanov Republike Kosovo v Republiki Sloveniji (73. JR) 

Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih drţavljanov iz tujine v 
Republiki Sloveniji v letu 2009/2010 (70. JR) 

Javni razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010 (66. JR) 
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1. Razpis štipendij za doktorski študij na EUI ‐ European University Institute z začetkom v 

študijskem letu 2010/2011 (82. JR) 

Na razpis v vrednosti 100.000,00 EUR sta se prijavila 2 kandidata, obema je bila štipendija tudi 

odobrena. Gre za štiriletni študijski program, ki ga sklad štipendira tri leta, zadnje leto pa EUI. 

Za študijsko leto 2010/2011 je bila do 31.12.2010 izplačana celotna štipendija za prvo študijsko 

leto obema štipendistoma v skupni višini 28.963,44 EUR. Zadnje izplačilo štipendij po tem 

razpisu je načrtovano v letu 2012.  

2. Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za 

študijsko leto 2010/2011 (81. JR) 

Na razpis v vrednosti 180.000,00 EUR so se prijavili 4 kandidati, od tega je bila štipendija v letu 

2010 odobrena in izplačana 3 štipendistom v skupini vrednosti 71.100,00 EUR.  

Glede na zmanjšanje potreb po tem kadru je bil razpis v dogovoru s Sluţbo Vlade RS za razvoj 

in evropske zadeve ter MDDSZ ukinjen kot poseben program, zato objava tega razpisa skladno 

s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije za leto 2010 ni bila več predvidena. 

3. Razpis za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v 

letih 2009 in 2010 (80. JR) 

Na razpis v vrednosti 150.000,00 EUR se je prijavilo 26 prijaviteljev za sofinanciranje skupno 

185 tekmovalcev in njihovih mentorjev. Sofinanciranje je bilo odobreno 31 prijaviteljem za 

skupno 151 tekmovalcev in mentorjev v skupni vrednosti 151.000,00 EUR, do 31.12.2010 pa je 

bilo nakazano skupno 148.000,00 EUR. 

4. Razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 

2009/2010 (79. JR) 

Na razpis v vrednosti 150.000,00 EUR se je prijavilo 194 dijakov in študentov. Štipendija za 

študijski obisk je bila odobrena 151 vlagateljem v skupni višini 76.900,00 EUR. Do 31.12.2010 

je bilo izplačano 75.300,00 EUR.. 

5. Razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 

2009/2010 (78. JR) 

Na razpis v vrednosti 100.000,00 EUR se je prijavilo 15 prijaviteljev za skupna sredstva v višini 

147.000,00 EUR. Sofinanciranje je bilo odobreno 10 prijaviteljem v skupni višini 93.000,00 EUR, 

saj vloge drugih prijaviteljev niso izpolnjevale pogojev in so bile zato zavrnjene, 1 vlagatelj pa je 

od vloge odstopil. Do 31.12.2010 je bilo izplačano 57.000,00 EUR.. 

6. Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih drţavljanov 

v Sloveniji v letu 2009/2010 (77. JR) 

Na razpis v vrednosti 200.000,00 EUR se je prijavilo 23 prijaviteljev za skupna sredstva v višini 

295.500,00 EUR. Sofinanciranje je bilo odobreno 15 prijaviteljem v skupni višini 200.000,00 

EUR. Do 31.12.2010 je bilo izplačano 191.000,00 EUR. 
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7. Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov 

v tujini v letu 2009/2010 (76. JR) 

Na razpis v vrednosti 300.000,00 EUR je sklad prejel 57 vlog za skupno 285.000,00 EUR 

zaprošenih sredstev. Sofinanciranje je bilo odobreno 53 prijaviteljem v skupni vrednosti 

265.000,00 EUR, do 31.12.2010 pa je bilo nakazano skupno 255.000,00 EUR.. 

8. Razpis štipendij za podiplomski študij drţavljanov Republike Kosovo v Republiki 

Sloveniji (73. JR) 

Na razpis v vrednosti 151.800,00 EUR je sklad prejel skupno 10 vlog drţavljanov Kosova in 

sicer 1 v letu 2009, ostale pa v letu 2010.. Podeljeno je bilo 6 štipendij v skupni vrednosti 

177.466,50 EUR. za vsa leta štipendiranja, saj se zadnjemu kandidatu skladno s Splošnimi 

pogoji poslovanja sklada dodeli štipendija v celotnem zaprošenem znesku. Do 31.12.2010 je 

bilo nakazanih skupaj 46.811,00 EUR, izplačila za zadnje leto štipendiranja pa bodo izvedena 

predvidoma v letu 2012. 

9. Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih 

drţavljanov iz tujine v Republiki Sloveniji v letu 2009/2010 (70. JR) 

Na razpis v vrednosti 90.000,00 EUR so se prijavili 4 prijavitelji za skupno 66.000,00 EUR. 

Sofinanciranje je bilo odobreno 3 prijaviteljem v znesku 48.000,00 EUR, ki je bil do 31.12.2010 

tudi v celoti izplačan. 

10. Javni razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji v 

študijskem letu 2009/2010 (66. JR) 

Na razpis v vrednosti 250.000,00 EUR, na katerega je bilo dodatno razporejenih še 100.000,00 

EUR, se je prijavilo 30 prijaviteljev. Skupno 21 prijaviteljev, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, se 

je prijavilo za 598.474,96 EUR, štipendija pa je bila odobrena 13 štipendistom v skupni 

vrednosti 354.629,84 EUR. 

V letu 2010 so bile tako po podpisu pogodb o štipendiranju izplačane v celoti štipendije za 

študijsko leto 2009/2010 v skupni višini 119.906,10 EUR 11 štipendistom, saj sta se 2 

štipendista štipendiji odpovedala, ter delno za študijsko leto 2010/2011 v vrednosti 94.570,90 

EUR, saj nekatere institucije še niso izdale računov za šolnino. 

Zadnja izplačila za ta razpis se načrtujejo v letu 2011. 

11. Razpisi, objavljeni pred letom 2010, za katere so v letu 2010 še potekale aktivnosti 

Sklad je v letu 2010 izvajal tudi aktivnosti na razpisih, objavljenih pred letom 2010. Za razpise, 

objavljene v letu 2009, te aktivnosti  lahko vključujejo tudi odločanje, sicer pa gre predvsem za 

nakazovanje štipendij za višje letnike študija, če so bile te odobrene za večletni študij, ali druge 

oblike izplačil, urejanje pogodbenih razmerij ter preverjanje izpolnjevanja pogojev glede 

zaključka obveznosti (potrdila, poročila, diplome, ipd.). Za razpise, kjer je po zaključenem 

izobraţevanju predvidena tudi zaposlitev, je sklad preverjal izpolnjevanje pogojev in trajanje teh 

razmerij ter njihovo skladnost s pogodbenimi določili. 
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Tabela 3: Seznam vseh razpisov, objavljenih pred letom 2010, za katere so v letu 2010 potekale 

aktivnosti 

Razpisi 2009 

Razpis štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2009/2010 in do konca študija (65. JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010 (66. JR) 

Razpis za sofinanciranje usposabljanja na področju komuniciranja o znanosti na University of Stanford v letu 2010 
(67. JR) 

Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih drţavljanov iz tujine v Republiki 
Sloveniji v letu 2009/2010 (70. JR) 

Razpis štipendij za izobraţevanje tujih drţavljanov iz drţav Zahodnega Balkana na gimnazijskem programu 
mednarodne mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2009/2010 (71. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij drţavljanov Republike Kosovo v Republiki Sloveniji (73. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2009/2010 (76. 
JR) 

Razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2009/2010 
(77. JR) 

Razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2009/2010 (78. JR) 

Razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010 (100. JR) 

Razpis za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v letih 2009 in 2010 (80. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2010/2011 (81. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI ‐ European University Institute z začetkom v študijskem letu 2010/2011 

(82. JR) 

Razpis sofinanciranja tehniškega izobraţevanja dijakov iz drţav Zahodnega Balkana v Sloveniji za šolsko leto 
2010/2011 (85. JR) 

Razpisi 2008 

Razpis štipendij za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2008/2009 in do 
konca študija na področju naravoslovja in tehnike (44. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2008/2009 in do konca študija 
na področju druţboslovja in humanistike (45. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2009/2010 (61. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI – European University Institute za študijsko leto 2009/2010 in do konca 
študija (63. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2008/2009 (52. 
JR) 

Razpis štipendije za usposabljanje na področju komuniciranja o znanosti na University of Stanford v letu 2009 (48. 
JR) 

Razpis za sodelovanje mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini (54. JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov na slovenskih izobraţevalnih institucijah v študijskem letu 
2008/2009 in do konca študija (46. JR) 

Razpis štipendij za izobraţevanje drţavljanov Zahodnega Balkana v gimnazijskem programu mednarodne mature v 
šolskem letu 2008/2009 in do mature (55. JR) 

Pilotski projekt: Štipendije za sofinanciranje tehniškega izobraţevanja dijakov iz drţav Zahodnega Balkana v 3. 
letniku srednjih šol v šolskem letu 2008/2009 in 2009/2010 (56. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2008/2009 
(53. JR) 

Razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2008/2009 (57. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji v letu 
2008/2009 (60. JR) 

Razpisi 2007 

Razpis štipendij za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2007/2008 in do 
konca študija na področju naravoslovja in tehnike (35. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2008/2009 (41. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI – European University Institute za študijsko leto 2008/2009 in do konca 
študija (42. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2007/2008 (32. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov na slovenskih izobraţevalnih institucijah v študijskem letu 
2007/2008 in do konca študija (36. JR) 
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Razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji v letu 2007/2008 
(38. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja Slovencev iz tujine v letu 2007/2008 (39. JR) 

Razpisi 2006 

Razpis štipendij za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2006/2007  in do 
konca študija na področju naravoslovja in tehnike (21. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2007/2008 (30. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI – European University Institute za študijsko leto 2006/2007 in do konca 
študija (20. JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij na EUI – European University Institute za študijsko leto 2005/2006 in do konca 
študija (18. JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2006/2007 (23. 
JR) 

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2006/2007 (27. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov na slovenskih izobraţevalnih institucijah v študijskem letu 
2006/2007 in do konca študija (22. JR) 

Razpisi 2005 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini za študijsko leto 2005/2006 in do konca študija 
(14. JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Sloveniji v študijskem letu 2005/2006 (15. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2006/2007 (17. 
JR) 

Razpisi 2004 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini v letu 2004 in do konca študija (7. JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2005/2006 (11. 
JR) 

Razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov na slovenskih izobraţevalnih institucijah v študijskem letu 
2004/2005 in do konca študija (8. JR) 

Razpisi 2003 

Razpis štipendij za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini v letu 2003 do konca študija (2. 
JR) 

Razpis štipendij za podiplomski študij slovenskih drţavljanov na College of Europe za študijsko leto 2004/2005 (5. 
JR) 

Razpis štipendij podiplomski študij tujih drţavljanov na slovenskih izobraţevalnih institucijah v študijskem letu 
2003/2004 in do konca študija (3. JR) 

Razpisi 2002 

Razpis štipendij v letu 2002 za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih drţavljanov v tujini (1. JR) 

 

2.1.3.2 Programi na osnovi Zakona o štipendiranju 

A. Zoisove štipendije 

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011 je bil 

objavljen 1.6.2010. Rok za oddajo vlog je bil 08.09.2010 za dijake in 06.10.2010 za študente. 

Pogoji za pridobitev ali ohranitev Zoisove štipendije so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju. 

Sredstva za Zoisove štipendije so zagotovljena v proračunu RS pri MDDSZ; PP 7054 in se 

izplačujejo neposredno štipendistom. Poleg sredstev, namenjenih nadaljevanju štipendiranja 

obstoječih Zoisovih štipendistov je bilo za kandidate, ki prvič uveljavljajo pravico do Zoisove 

štipendije na voljo 4.500.000 EUR. 

Število vlog za pridobitev štipendije na skladu je v letu 2010 ponovno naraslo, saj je sklad prejel 

15.864 vlog, kar je 21,7 % več kot v letu 2009.  
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Povečalo se je tudi število Zoisovih štipendistov, ki jih je bilo na dan 31.12.2010 skupaj 9.220 

(25,7 % več kot 31.12.2009), in sicer: 

 2.493 novih štipendistov, ki so prvič pridobili pravico do Zoisove štipendije in  

 6.727 štipendistov, ki se jim štipendiranje nadaljuje tudi v letu 2010/2011, od tega je 1.023 

takih, ki so preteklo šolsko/študijsko leto štipendijo prejemali na Zavodu RS za 

zaposlovanje, v letošnjem letu pa so zaradi prehoda na višjo raven izobraţevanja postali 

štipendisti sklada. 

V letu 2010 se je kljub skupnemu povečanju števila štipendistov zmanjšalo število novih 

štipendistov za 30,3 %, kar je posledica niţje višine sredstev za nove vlagatelje. Kljub temu se 

je  skupna višina sredstev za štipendije precej povečala in presega 19.000.000,00 EUR za 

celotno šolsko/študijsko leto 2010/2011. 

 

Tabela 4: Pregled Zoisovih štipendistov za šolsko/študijsko leto 2010/2011 

  Število vlog Število štipendistov Dodeljena sredstva v EUR  

Novi štipendisti 

15.864 

2.493 4.445.517,60 

Stari štipendisti sklada 5.704 12.188.901,48 

Stari štipendisti iz Zavoda 
RS za zaposlovanje 1.023 2.522.595,24 

SKUPAJ 15.864 9.220 19.157.014,32 

 

B. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

V letu 2010 je sklad objavil nov Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

za šolsko/študijsko leto 2010/2011 (v nadaljevanju: razpis 2010/2011) ter nadaljeval z 

izvajanjem programa neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem po 

razpisih za šolska/študijska leta 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (v nadaljevanju: razpis 

2007/2008, 2008/2009 oziroma 2009/2010). Program neposrednega financiranja kadrovskih 

štipendij se izvaja v sodelovanju med skladom in delodajalcem. Sklad sofinancira polovico 

štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. 

1. Javni poziv delodajalcem za prijavo kadrovskih potreb 

Poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 

2010/2011 je bil objavljen 24.3.2010. Na poziv se je odzvalo 109 delodajalcev s skupno 555 

potrebami, kar je 24,4 % manj glede na preteklo leto. 

2. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko 

leto 2010/2011 

Razpis v vrednosti 3.000.000,00 EUR je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2010,  

30.07.3010, kot razpis z odprtim rokom prijave, kar pomeni, da lahko delodajalci vloţijo vlogo do 

porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.3.2011.  
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Do 31.12.2010 je sklad prejel 89 vlog delodajalcev za sofinanciranje kadrovskih štipendij 162 

štipendistom ter odobril sofinanciranje 78 delodajalcem1 za skupaj 143 štipendistov, v skupni 

višini 649.232,52 EUR.  

Pomembna novost v letu 2010 je sprememba načina izplačevanja, in sicer delodajalec 70% 

odobrenega zneska za posamezno šolsko/študijsko leto prejme v obliki predplačila, kar 

delodajalca finančno razbremeni, saj je do sedaj moral sam zagotavljati celotno štipendijo do 

prejema povračila, kot tudi administrativno, saj je obseg potrebne administracije zmanjšan iz 

mesečne na letno. 

3. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko 

leto 2009/2010 

Razpis je bil objavljen v letu 2009 z odprtim rokom prijave, zato je bil del vlog prejet in odločen v 

letu 2010.  

Skupno je na ta razpis sklad prejel 245 vlog delodajalcev za sofinanciranje kadrovskih štipendij 

659 štipendistom ter odobril sofinanciranje 229 delodajalcem za skupaj 621 štipendistov, v 

skupni višini 2.012.821,22 EUR za vsa leta sofinanciranja kadrovske štipendije. 

4. Razpisi iz preteklih let za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij  

V okviru razpisov iz preteklih let (razpis 2007/2008 ter razpis 2008/2009) so potekale aktivnosti, 

povezane z realizacijo pogodb, torej izvedba povračil delodajalcem za izplačane štipendije, 

sklepanje aneksov k pogodbam, predvsem zaradi spremembe minimalne plače, spremljanje 

realizacije pogodb v zvezi z zaključkom izobraţevanja ter zaposlitvijo in podobno. 

C. Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za 

šolsko/študijsko leto 2010/2011 (JR RŠS 2010/2011) 

 

Sklad je 13. 8. 2010 objavil razpis v višini 5.000.000,00 EUR. Izmed 13 prispelih vlog je sklad 

izbral 12 upravičencev. Vsi izbrani upravičenci so Regijske razvojne agencije, s katerimi so bile 

sklenjene pogodbe o sofinanciranju operacije. Sklad je podelil vsa razpisana sredstva. Po 

prejetih podatkih s strani upravičencev, se bo v okviru razpisa sofinanciralo 411 štipendij. 

 

V letu 2010 je bilo za izplačilo obveznosti iz JR ERŠS 2010/2011 načrtovanih 300.000,00 EUR, 

vendar  do realizacije izplačil v letu 2010 še ni prišlo, saj  upravičenci v tem letu še niso izstavili 

zahtevkov za izplačilo. Izplačila bodo prenesena iz leta 2010 v leto 2011. 

 

Razpisi iz preteklih let za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

 

V letu 2010 so se izvajali trije razpisi za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem in 

sicer: 

                                                      
1
 Zaradi nepopolnosti vlog  (med drugim morajo delodajalci od štipendistov pridobiti potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 

2009/2010) sklad do 31.12.2009 ni odločil o vseh 193 vlogah in so le-te še v postopku  odločanja. 
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 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za 

šolsko/študijsko leto 2008/2009 (v nadaljevanju: JR RŠS 2008/2009); 

 Dodatni javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za 

šolsko/študijsko leto 2008/2009 (v nadaljevanju: JR RŠS 2008/2009 – dodatni); 

 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za 

šolsko/študijsko leto 2009/2010 (v nadaljevanju: JR RŠS 2009/2010). 

 

V letu 2010 je bilo za izplačilo obveznosti iz razpisa JR RŠS 2008/2009 načrtovanih 

1.593.637,77 EUR, od tega je bilo realiziranih 1.209.248,16 EUR oz. 75,88 %; z razpisom JR 

RŠS 2008/2009 – dodatni je bilo načrtovanih 344.382,14 EUR, od tega je bilo realiziranih 

271.399,81 EUR oz. 78,81%; z razpisom JR RŠS 2009/2010 je bilo načrtovanih 1.083.474,49 

EUR, od tega je bilo realiziranih 871.981,75 EUR oz. 80,48%. 

 

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi spremenjene 

dinamike izplačil in manjšega števila podeljenih štipendij od predvidenih.  

 

D. Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu 

Sklad je v letu 2010 tretjič objavil razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in po 

svetu za študijsko leto 2010/2011. 

Namen tovrstnega štipendiranja je predvsem spodbujati povezovanje mladih Slovencev v 

zamejstvu in po svetu z matičnim narodom ter jim zagotoviti moţnosti za dodiplomski študij v 

Republiki Sloveniji. 

1. Javni razpis za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za 

Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2010/2011 

Skladno z Zakonom o štipendiranju je bilo pred objavo javnega razpisa potrebno pridobiti  

soglasje Vlade RS, ki je bilo podano na  92. redni seji Vlade RS, 22.7.2010. Javni razpis za 

štipendije je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2010, 30.7.2010. 

Do štipendije so  upravičeni:  

 kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, 

 štipendisti, ki ţe prejemajo štipendijo in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 

2010/2011. 

Višina razpisanih sredstev je za študijsko leto 2010/2011 za obstoječe in nove štipendiste 

znašala 460.000,00 EUR za celotno študijsko leto, izplačana pa so bila sredstva za študijske 

mesece v letu 2010 v višini 63.587,00 EUR, preostala sredstva pa bodo izplačana v letu 2011. 

Na javni razpis je prispelo skupaj 173 vlog, kar je 11,6 % več kot preteklo leto. V okviru razpisa 

je bilo dodeljenih 144 štipendij, kar je 11,6 % več kot preteklo leto; 89 štipendistov je 

upravičenih do nadaljnjega prejemanja štipendije, 55 štipendistov pa je prvič pridobilo 

štipendijo, kar je (37,5% več  kot preteklo leto. 
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Med štipendisti prevladujejo Slovenci v zamejstvu, ki jih je 120, medtem ko v kategoriji 

Slovencev po svetu štipendijo prejema le 24 štipendistov. Največ štipendistov prihaja iz Hrvaške 

in Italije, pri čemer se opazno povečuje število štipendistov iz Italije.  

V letu 2010 so se izplačevale tudi štipendije štipendistom, ki jim je bila štipendija dodeljena v 

letu 2009 za študijsko leto 2009/2010, za obdobje študijskega leta od januarja do septembra 

2010 v skupni višini 261.540,00 EUR. 

E. Nagrade za prispevek trajnostnemu razvoju druţbe 

V letu 2010 so bile drugič podeljene nagrade dijakom in študentom za prispevek k trajnostnemu 

razvoju druţbe za leto 2009, sklad pa je konec leta 2010 objavil tudi javni razpis za podelitev 

nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe za leto 2010. 

1. Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe za leto 

2010  

Sklad je decembra 2010 v Uradnem listu RS, št. 105/2010 objavil tretji razpis za podelitev 

nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe. Rok za prijavo na razpis je 25.2.2011. 

Razpisana sredstva za podelitev nagrad v višini 500.000,00 EUR se bodo črpala v letu 2011. 

Do 31.12.2010 sklad ni prejel nobene vloge, glede na rok prijave in pretekle izkušnje pa se 

večina prijav pričakuje februarja 2011. 

2.  Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe za leto 

2009 

V letu 2010 je sklad izvajal tudi javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu 

razvoju druţbe za leto 2009. 

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2009,decembra 2009. Sredstva v višini 

500.000,00 EUR so se začela črpati v letu 2010, saj je bil rok za prijavo na razpis 26.2.2010. 

Skupno je sklad prejel 210 vlog,  ter podelil 134 nagrad, od tega 22 dijakom in 112 študentom. 

Skupno je bilo podeljenih kar dobro tretjino več nagrad kot preteklo leto, kar kaţe na višjo 

kakovost prijav.  

O upravičenosti do nagrade je odločala razpisna komisija in posebni ocenjevalci. Višina nagrad 

je odvisna od števila prejetih točk, ki jih dodelijo posebni ocenjevalci in lahko znaša od 500,00 

do 5.000,00 EUR. Upravičencem do nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe so 

bila dodeljena sredstva v skupni višini 338.500,00 EUR, kar je 39,2 % več kot na predhodnem 

razpisu. 

Tabela 5: Število nagrajencev po višini nagrade  

Višina nagrade v EUR Število nagrajencev za leto 2008 Število nagrajencev za leto 2009 

5.000,00 2 6 

4.500,00 4 5 

4.250,00 5 8 

3.750,00 11 16 

3.000,00 7 9 

2.500,00 31 37 

1.750,00 14 20 
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Višina nagrade v EUR Število nagrajencev za leto 2008 Število nagrajencev za leto 2009 

1.250,00 23 28 

500 2 5 

SKUPAJ  99 134 

 

2.1.3.3 Programi za razvoj kadrov 

Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost 

Sklad je v letu 2010 nadaljeval z izvajanjem programa izobraţevanja in usposabljanja 

zaposlenih  za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010, kjer je bilo z izbranimi 

vlagatelji (izvajalci projektov) sklenjenih 318 pogodb.  

 

V letu 2010 so izvajalci skladu posredovali 383 zahtevkov za sofinanciranje (v nadaljevanju: 

ZZS) v okviru dveh rokov za poročanje. Sklad je potrdil ZZS v skupni višini 1.287.496,94 EUR 

za 10.177 vključenih oseb, od česar je bilo izvajalcem ţe izplačanih 1.153.334,64 EUR. V letu 

2010 je bilo sicer realiziranih za 1.339.779,61 EUR izplačil, kar vključuje tudi en zahtevek za 

leto 2009 v višini 186.444,97 EUR.  S tem je bil doseţen zastavljeni cilj 10.000 vključitev v letu 

2010, vendar pa je bilo zaradi odstopa vlagateljev od pogodb porabljenih manj sredstev od 

načrtovanih.  

S programom se posebej spodbuja usposabljanje in izobraţevanje s področja trajnostnega 

razvoja in informacijsko komunikacijskih tehnologij.  

 

2.1.3.4 Programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada 

V letu 2010 je Oddelek za razvoj kadrov nadaljeval z realizacijo programov, ki so se izvajali ţe v 

letu 2009 ter razvijal nove programe. 

 

Programi, ki so se nadaljevali iz preteklih let: 

 

 Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 

izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010 (v nadaljevanju: 

PUD 2008-2010). V sklopu programa je sklad v letu 2010 objavil dva javna razpisa. Program 

je bil zaključen 31. 12. 2010. 

 Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 

2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (v nadaljevanju: ZIP 2007-2010). Javno povabilo je bilo 

odprto do 31. 8. 2010. Program se je zaključil 31. 12. 2010. 

 Informacijsko komunikacijski portal skalda (v nadaljevanju: IKP); v letu 2010 se je izvedla 

prenova spletnih strani sklada in izvajanje nalog za pripravo enotnega informacijskega 

sistema sklada. 
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Posredniški telesi (MDDSZ in MŠŠ) sta organu upravljanja posredovali v potrditev tri 

nove instrumente: 

 

 Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 

izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 (v 

nadaljevanju: PUD 2010-2013); 

 Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008 

do 2012/2013 (v nadaljevanju: ZIP 2007-2013); 

 Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013. 

 

A. Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 

Program, ki je namenjen spodbujanu delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja z 

delom za šolska oz. študijska leta 2008, 2009 in 2010, se je izvajal na podlagi odločbe organa 

upravljanja, z dne 30. 6. 2009, v znesku 11.694.542,00 EUR. Program vključuje stroške 

spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom ter stroške za delovanje 

projektne pisarne s tremi zaposlenimi. Spodbuda je namenjena vsaj delnemu pokritju stroškov 

mentorskega dodatka in nagrade vajencu. MŠŠ je tekom izvajanja programa izdal tri 

spremembe odločbe. Z zadnjo spremembo odločbe, z dne 20. 9. 2010, se je vrednost celotnega 

programa zmanjšala na 2.266.089,78 EUR. 

 

Prvi javni razpis je bil izveden ţe v letu 2009. V letu 2010 je sklad objavil še dva javna razpisa. 

 

Na oba razpisa v letu 2010 je oddalo vloge 906 vlagateljev. Od tega je strokovna komisija: 

 ugodila 666 vlagateljem, 

 pri enemu vlagatelju ustavila postopek zaradi umika vloge s strani vlagatelja,  

 zavrgla 74 vlog in 

 zavrnila 165 vlagateljev zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa. 

 

V okviru programa je sklad ţe v letu 2009 prejel predplačilo iz ESS v znesku 1.871.126,72 EUR, 

v letu 2010 pa še dodatnih 206.653,22 EUR.  

 

V okviru celotnega programa praktičnega usposabljanja z delom je bilo 960 vlagateljem za 

spodbude izplačanih 1.990.795,61 EUR, od tega 1.318.087,33 EUR za šolsko leto 2009/2010. 

Izplačila so bila izvedena na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju praktičnega 

usposabljanja z delom v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010, prejetih ZZS ter potrdil šol o 

opravljenem praktičnem usposabljanju z delom. 
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Tabela 6: Izvedba programa »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 

2010« 

PUD 2008-2010 PLAN 
ODLOČBA/OBJA
VA/REALIZACIJA  OPOMBA 

Potrditev na OU 2009 30.6.2009   

Vrednost javnega razpisa v letu 
2010  7.007.960,00 EUR  1.990.795,61 EUR 

 od tega 198.206,98 EUR iz 
proračuna 2010,  ostalo je bilo 

črpano iz predplačila  

Sprememba odločbe I. - 17.7.2009   

Sprememba odločbe II. - 2.3.2010   

Vrednost javnega razpisa po 
spremembi odločbe II. 3.613.991,06 EUR   1.990.795,61 EUR  

 od tega 198.206,98 EUR iz 
proračuna 2010,  ostalo je bilo 

črpano iz predplačila  

Sprememba odločbe III. - 20.9.2010   

Vrednost javnega razpisa za leto 
2010 po spremembi odločbe III. 313.991,06 EUR 1.990.795,61 EUR 

 od tega 198.206,98 EUR iz 
proračuna 2010, ostalo je bilo 

črpano iz predplačila  

        

Objava 1. razpisa 2009 3.7.2009   

Objava spremembe 1. razpisa   17.7.2009   

Število vlog 1.500 – 2.000 479   

Št. odobrenih vlog (pogodbe) 1.500 304   

Izplačana sredstva   
                              

674.707,78 EUR    

        

Objava 2. razpisa 2009 27.9.2009   

Objava spremembe 2. razpisa       

Število vlog - 751   

Št. odobrenih vlog (pogodbe) - 546   

Izplačana sredstva  1.220.000,00 EUR  
                           

1.145.826,45 EUR  
sredstva se nanašajo na 

spremenjeno odločbo 

        

Objava dodatnega 3. razpisa - 11.6.2010   

Število vlog - 155   

Št. odobrenih vlog (pogodbe) - 120   

Izplačana sredstva     249.400,00 EUR  
                              

170.261,38 EUR  
sredstva se nanašajo na 

spremenjeno odločbo 

Skupaj izplačana sredstva vseh 
treh javnih razpisov po zadnji 
spremembi odločbe  2.144.107,78 EUR  

                           
1.990.795,61 EUR    

Št. delodajalcev ki so jim bila 
izplačana sredstva v okviru 
programa   960   

Predmet razpisa 

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom za vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol (2008-2010) 

Posredniško telo Ministrstvo za šolstvo in šport   
 

Organ upravljanja je septembra z odločbo potrdil nov program za pridobitev izobrazbe v šolskih 

oz. študijskih letih 2010, 2011, 2012 in 2013. Objava prvega javnega razpisa za šolsko oz. 

študijsko leto 2010/2011 se  predvideva v začetnih mesecih leta 2011. Za celotni program je po 

odločbi organa upravljanja namenjenih 15.098.888,00 EUR. V poslovno finančnem načrtu 2010 
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je bilo predvidenih manj sredstev, saj je bilo prvotno načrtovano, da se bo program nanašal na 

leta 2010, 2011 in 2012. 
 

Tabela 7: Izvedba programa »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 

2012 in 2013« 

PUD 2010-2013 PLAN ODLOČBA/OBJAVA/REALIZACIJA 

Potrditev na OU 2010 9.9.2010 

Vrednost programa  15.098.888,00 EUR  15.098.888,00 EUR 

Vrednost javnega razpisa za šolsko 
leto  2010/2011         3.891.436,90 EUR  2011 

Objava 1. razpisa 2011 2011 

Predmet razpisa 

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom za vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol 
(2010-2013) 

Posredniško telo Ministrstvo za šolstvo in šport 

 

B. Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 

Program se je izvajal na podlagi odločbe organa upravljanja, z 14. 8. 2009, v znesku 

6.314.000,00 EUR, ki vključuje stroške šolnin za izobraţevanje odraslih ter stroške za delovanje 

projektne pisarne z dvema zaposlenima. Sklad je 21. 8. 2009 objavil javno povabilo v znesku 

6.209.940,00 EUR, ki je bilo odprto do 31. 8. 2010. Z odločbo organa upravljanja, z 16. 2. 2010, 

so se sredstva za progam zmanjšala na 3.277.010,00 EUR, od tega sredstva za javno povabilo 

na 3.172.950,00 EUR.    

 

Od 21. 8. 2008 do 31. 8. 2010 je sklad prejel skupno 2.986 vlog (od tega 1.621 v letu 2010). 

Skupaj je bilo odprtih 5.373 vlog in dopolnitev vlog (od tega 3.770 v letu 2010) 2.387 vlagateljev. 

Odobrenih je bilo 1.925 vlog (od tega 1.674 vlog v letu 2010) in izplačanih 1.777.126,05 EUR. 

Glede na vrsto izobraţevalnega programa je največ vlagateljev (1.375) uveljavljalo stroške 

sofinanciranja poklicno-tehničnega izobraţevanja. Večina zavrnjenih vlagateljev ni izpolnjevala 

pogoja »da z izobraţevanjem pridobijo višjo raven izobrazbe v okviru srednješolskega 

izobraţevanja«. 
 

Tabela 8: Izvedba javnega povabila »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 

primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010« 

 

ZIP 2007-2010 PLAN 
ODLOČBA/OBJAVA/

REALIZACIJA OPOMBA 

Potrditev na OU 2009 14.8.2009   

Vrednost javnega povabila za 
leto 2010 3.213.740,00 EUR 1.777.126,05 EUR 

od tega 755.114,14 EUR iz 
proračuna 2010, ostalo je bilo 

črpano iz predplačila 

Sprememba odločbe 2010 16.2.2010   

Vrednost javnega povabila po 
spremembi odločbe za leto 
2010 2.140.340,00 EUR 1.777.126,05 EUR 

od tega 755.114,14 EUR iz 
proračuna 2010,  ostalo je bilo 

črpano iz predplačila 

Objava javnega povabila  2009 21.8.2009   
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ZIP 2007-2010 PLAN 
ODLOČBA/OBJAVA/

REALIZACIJA OPOMBA 

Objava spremembe javnega 
povabila 2010 11.7.2010   

        

Število prejetih vlog 2009 2.000-2.500 1.365   

Število prejetih vlog 2010 1.760 1.621   

Število vseh prejetih vlog 
javnega povabila 3.760-4.260 2.986   

Št. odobrenih vlog 2009 2.000 83   

Št. odobrenih vlog 2010 2.917 1.842   

Št. odobrenih vlog na 
programu 4.917 1.925   

        

Prejeta izplačila sredstev s 
strani PT v letu 2009 za javno 
povabilo 2.996.200,00 EUR 1.022.011,91 EUR 

planirana sredstva iz prvotne 
odločbe 

Prejeta izplačila sredstev s 
strani PT v letu 2010 za javno 
povabilo 3.213.740,00 EUR 

                                
755.114,14 EUR  

planirana sredstva iz prvotne 
odločbe 

Skupaj izplačana sredstva za 
javno povabilo v celotnem 
obdobju     6.209.940,00 EUR  

                             
1.777.126,05 EUR  

planirana sredstva iz prvotne 
odločbe 

Predmet javnega povabila 
Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 
2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 

Posredniško telo Ministrstvo za šolstvo in šport   

 

Organ upravljanja je 16. 9. 2010 potrdil nov program, za šolska leta 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, v vrednosti 7.360.610,00 EUR. Od tega je za 

sofinanciranje šolnin namenjeno 6.923.610,00 EUR. 
 

Tabela 9: Izvedba programa »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v 

šolskih letih od 2007/2008 do 2012-2013« 

ZIP 2007-2013 PLAN ODLOČBA/OBJAVA/REALIZACIJA 

Potrditev na OU 2010 16.9.2010 

Vrednost programa  -                              7.360.610,00 EUR  

Objava javnega povabila 2010 28.1.2011 

Predmet razpisa 
Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013 

Posredniško telo Ministrstvo za šolstvo in šport 

 

C. Modernizacija delovanja sklada - informacijsko komunikacijski portal  

Organ upravljanja je 2. 4. 2010 s spremembo odločbe o dodelitvi sredstev za projekt podaljšal 

obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov do 30. 6. 2012 ter ustrezno prilagodil terminski in 

finančni načrt porabe sredstev za izvajanje projekta.  

 

Sklad je pripravil razpisno dokumentacijo in izvedel javno naročilo za izdelavo informacijsko 

komunikacijskega portala. V sodelovanju z izbranim izvajalcem je sklad pripravil sodobno 

rešitev, ki temelji na odprtokodnem sistemu za upravljanje vsebin ter jo uspešno uvedel v 

../../../../../../terezija/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/8583ABA7.xls#RANGE!#SKLIC!
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zadnjem četrtletju 2010. Za interne potrebe informiranja in spremljanja ter vodenja projektov je 

bil ţe v prvi polovici 2010 vzpostavljen intranet.  

 

Z vzpostavitvijo nove spletne strani ter urejenostjo področja internega komuniciranja (intranet) 

sta bila doseţena tudi dva pomembnejša cilja projekta. 

 

Na področju informatizacije poslovanja je sklad pripravil oz. posodobil opise ključnih poslovnih 

procesov. Dokumentirali so se pomembnejši postopki dela in opravili pregledi obstoječih 

tehnoloških platform za moţne aplikativne rešitve. Za namen vzpostavitve celovitega 

informacijskega sistema se je pripravila specifikacija zahtev in projektna naloga. Cilj celovitega 

informacijskega sistema je povečanje produktivnosti, zagotavljanje aţurnih informacij za 

vodstvo in izboljšanje učinkovitosti poslovanja.  
 

Tabela 10: Izvedba programa informacijsko komunikacijski portal 

  PLAN REALIZACIJA 

Potrditev na OU 2009 24.9.2009 

Znesek programa 781.570,00 EUR 781.570,00 EUR 

Poraba sredstev 2010 333.926,83 EUR 66.135,32 EUR 

Posredniško telo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 

 

D. Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih 

 

Osnutek dokumentacije za program je sklad v sodelovanju z MDDSZ pripravil ţe v letu 2009. V 

letu 2010 je potekalo usklajevanje dokumentacije s posredniškim telesom. Kljub proaktvni vlogi 

sklada v procesu usklajevanja, zaradi sprememb smernic in pravnih podlag za izvajanje 

programa, dokumentacija do konca leta ni bila usklajena. 
 

E. Kompetenčni centri za razvoj kadrov 

 

Sklad je začel z izvajanjem razvojnega programa spodbujanja vzpostavitve in delovanja 

kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Objavljen je bil javni razpis za obdobje od 2010 do 

2013, na katerega je prispelo 68 vlog, ki vključujejo več kot 850 podjetij, s skupaj zaprošenimi 

sredstvi v višini 30.845.388,00 EUR. Skladno z razpisom bo sklad izbral do 10 vlog. Partnerstva 

bodo začela z izvajanjem aktivnosti v letu 2011. 
 

F. Standard kakovosti vlaganj v ljudi  

 

Sklad je v letu 2010 uskladil vso potrebno dokumentacijo projekta »Uvajanje standarda 

kakovosti vlaganja v človeške vire Vlagatelji v ljudi v RS« za potrditev instrumenta pri organu 

upravljanja. V začetku leta je sklad ponovno vzpostavil kontakt z organizacijo »Investors in 

People International« iz Velike Britanije in se dogovoril o vseh nadaljnjih aktivnostih za 

pridobitev licence za podeljevanje standarda Vlagatelji v ljudi.  

 

MDDSZ je tekom priprav na potrditev projekta zavzelo stališče, da se projekt ustavi oz. preloţi 

za nedoločen čas.  
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G. Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene 

 

Sklad je v letu 2010 na podlagi strokovnih izhodišč in podlag za pripravo instrumenta 

»Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene, pripravil dokumetacijo 

programa za potrditev na organu upravljanja. Program je pripravljen na način, da bo sklad v prvi 

fazi z javnim pozivom povabil k sodelovanju zunanje izvajalce, ki bodo opravljali VKO za 

delodajalce in zaposlene. V drugi fazi bo sklad z javnim razpisom izvedel postopek izbora 

delodajalcev, ki bodo upravičeni do sofinanciranja aktivnosti vseţivljenjske karierne orientacije. 

Program je bil konec leta posredovan v usklajevanje na MDDSZ, s čimer je bil doseţen cilj 

priprave programa v letu 2010. 

 

2.1.3.5 Kreditiranje študija 

Sklad je v začetku julija 2009 objavil peti razpis za Kredite za študij v tujini v višini 1.250.000,00 

EUR, ki je potekel 2. 7. 2010. Po sprejetju Splošnih pogojev poslovanja sklada je bilo v 

novembru 2009  razširjeno področje kreditiranja tudi za plačljiv izredni študij v Sloveniji, kar je 

povečalo zanimanje za pridobitev kredita. Do konca razpisa je banka odobrila 82 vlog za kredite 

za študij v tujini v skupni višini 932.165 EUR.   
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2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju cilja s kazalci z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

2.1.4.1 Programi Ad futura za mednarodno mobilnost 

V letu 2010 je sklad za programe Ad futura prejel skupno 1.743 vlog oziroma skoraj petkratnik 

glede na preteklo leto, dodatno je bilo 81 zadev prenesenih iz leta 2009. Od skupno 1.691 

odločenih vlog, jih je bilo 95,6 % odločenih v zakonsko predpisanem roku.  

Doseganje procesnih ciljev 

Odločanje o vlogah poteka pri razpisih z odprtim rokom sproti, pri razpisih z zaprtim (enotnim) 

rokom prijave pa istočasno za vse vloţene zadeve. Opozoriti veljana  vsebinsko razliko med 

posameznimi razpisi, ki bistveno vpliva na čas odločanja. Najkrajši povprečen čas za odločanje 

znotraj enega razpisa je tako znašal 5 dni, sicer pa je odločeno praviloma v 30 do 60 dneh, 

predvsem zaradi preverjanj v uradnih evidencah (drţavljanstvo, zaposlitev, in drugo). 

Postopek odločanja je trajal dlje od zakonsko predpisanega roka 60 dni od popolnosti vloge pri 

vlogah na javni razpis za štipendije Erasmus za študijsko leto 2010/2011, prejetih v prvih dveh 

mesecih po objavi razpisa. Razpis se namreč vodi znotraj informacijskega sistema, ki ni v 

pristojnosti sklada.  Zamude pri vzpostavitvi ustreznih sprememb sistema so posledično vodile 

do zamud pri odločanju. Tako je bilo prepozno odločeno o 38 oziroma 2,2 % vseh odločenih 

vlogah. Dodatnih 11 vlog na javni razpis štipendij za doktorski študij tujih drţavljanov v Sloveniji 

za leto 2010/2011 je bilo odločenih nekaj dni po preteku roka zaradi kadrovske podhranjenosti 

oddelka, kjer kljub izjemnemu povečanju števila vlog v letu 2010, vse postopke tako za prejete 

vloge kot za izvrševanje pravic iz preteklih let še vedno opravljajo 4 zaposleni. 

Kot učinkovita se je pokazala sprememba splošnih pogojev poslovanja glede obveznosti 

mnenja evalvatorjev za vse razpise za raziskovalno sodelovanje. Ker lahko na razpisu za 

sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih drţavljanov v Sloveniji 

sodelujejo le javno veljavne visokošolske institucije oz. prijavitelji z raziskovalnimi projekti, ki jih 

je ţe potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je s tem ţe 

zagotovljena ustrezna kakovost prijaviteljev oz. projektov in ponovno ocenjevanje ni potrebno. 

Tako so se zniţali stroški evalvacij sklada za te programe kot tudi administrativno breme za 

sklad, saj so evalvacije potrebne le izjemoma pri tistih razpisih in vlogah, kjer prijavljeni projekti 

niso predhodno potrjeni s strani agencije. 

Sklad je prejel v okviru razpisov, objavljenih v letu 2010, skupno osemnajst (18) pritoţb, kar je 

40% manj kot v letu 2009. V eni (1) zadevi je sklad pritoţbi ugodil in sicer v zvezi z 

uveljavljanimi strokovnimi oziroma znanstvenimi članki. Ostale pritoţbe je sklad odstopil organu 

druge stopnje v reševanje. Ta je eni (1) pritoţbi ugodil, enaindvajset (21) pritoţb je zavrnil in 

potrdil odločbo sklada, v sedemintridesetih (37) zadevah pa organ druge stopnje o pritoţbi še ni 

odločil. 

Pri črpanju sredstev je prišlo do zamud zaradi več razlogov. Najpomembnejši razlog je vsekakor 

izjemen porast števila vlog ob enakem številu zaposlenih in posledično daljšega roka za 

odločanje. V preostalih primerih gre večinoma za razloge na strani upravičencev. Večina 
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razpisov namreč predvideva izplačila po predloţitvi dokazil o odhodu oziroma prejemu ali vpisu. 

Zaradi odprtih razpisov, ki pokrivajo daljše obdobje, veliko prijaviteljev prijavlja aktivnosti proti 

koncu obdobja upravičenosti, ki jih prej ni mogoče izplačati, saj je za izplačilo potreben podpis 

pogodbe na podlagi različnih dokazil, vezanih na dejanski odhod/prihod in jih tako ni mogoče 

izplačati več mesecev vnaprej.  

Sklad je za obstoječe programe, katerih objava je bila odvisna le od poslovnega načrta, 

predhodno pripravil potrebno dokumentacijo za takojšnjo objavo razpisa ter po svojih moţnostih 

obveščal potencialne prijavitelje o razpisu in dokumentaciji, ki jo bo potrebno priloţiti vlogi. Prvi 

razpisi so bili tako objavljeni nemudoma po potrditvi načrta 21. maja 2010, ko bi v normalnih 

pogojih za nekatere ţe potekel rok prijave. Ta zamuda je najbolj vplivala na razpis štipendij za 

študij v tujini, tako zaradi izjemnega povečanja števila vlagateljev, slabših moţnosti realizacije 

razpisa v poletnem času zaradi teţav s pridobitvijo ustreznih podatkov ali potrdil, kot tudi zaradi 

tega, ker je večina študentov s študijem v tujini morala pričeti pred rezultati razpisa. V izogib 

tovrstnim teţavam je sklad v poslovnem in finančnem načrtu za leto 2010 predvidel objavo 

razpisa štipendij za študij slovenskih drţavljanov v tujini v letu 2011. Tako je bil razpis, katerega 

rok prijave je v maju 2011, objavljen konec 2010 na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za 

leto 2010. 

Doseganje vsebinskih ciljev 

Med pomembnejše vsebinske cilje programov mednarodne mobilnosti - Ad futura spadajo: 

 povečanje števila mobilnosti slovenskih drţavljanov v tujino kot način razvoja kadrov z 

znanji in izkušnjami iz tujine, ki lahko pomembno prispevajo k razvoju Slovenije in njenega 

gospodarstva, 

 spodbujanje mladih, da se odločajo za študij na področju naravoslovja, tehnike in 

medicine, z namenom zagotavljanja potrebnih kadrov za Slovenijo, 

 nudenje moţnosti pedagoškega sodelovanja slovenskih institucij s predavatelji iz tujine z 

namenom ponuditi slovenskim študentom dodatna znanja, potrebna za njihovo uspešnost, 

 podpora podjetjem in raziskovalnim institucijam pri ustvarjanju in širjenju mreţ 

raziskovalnega sodelovanja z raziskovalci in institucijami v tujini. 

 

V letih 2002 in 2003 so se iz programa mednarodne mobilnosti - Ad futura podeljevale 

predvsem štipendije za študij v tujini, in sicer ne glede na smer in raven študija kandidatov. 

Zaradi ukinitve štipendij najprej za področje umetnosti in kulture, kasneje pa tudi za področje 

druţboslovja in humanistike, je število štipendistov v letih 2004 in 2005 upadlo. V letu 2006 je 

sklad občutno povečal višino štipendije. Do vključno leta 2005 je bila štipendija namenjena 

pokritju šolnine in le izjemoma za druge stroške. Z razpisom leta 2006 so imeli kandidati prvič 

moţnost pridobiti štipendijo tako za šolnino kot za ţivljenjske stroške. V letu 2006 se je tudi 

občutno povečalo število objavljenih razpisov v okviru programov Ad futura (v letu 2006 jih je 

bilo objavljenih 14, predhodno leto pa le 6). K povečanju števila upravičencev v letu 2006 tako 

večinoma prispevajo novi programi, saj se je vpliv višjih štipendij pokazal šele v letu 2007, 

dodatno pa je število naraslo s ponovno razširitvijo štipendij tudi na podiplomski študij 

druţboslovja in humanistike. Trend rasti programov Ad futura se je nadaljeval tudi v letu 2008, 
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saj je število upravičencev naraslo za 46 % glede na leto 2007, nato pa v letu 2009 še za 38,7 

% glede na leto 2008.  

V letu 2010 pa je število upravičencev zraslo na 4,3 kratnik preteklega leta na skupno 1.467 

upravičencev, pri čemer pa razpisi, objavljeni v letu 2010 še niso v celoti zaključeni, tako da bo 

končni koeficient še višji. 

Slika 1: Gibanje števila novih štipendistov oz. upravičencev po letih 

 

** delni podatki, ker razpisi še niso zaključeni 

Znotraj programov mednarodne mobilnosti - Ad futura je večina mest na voljo za področje 

naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma se znotraj širših razpisov zagotavlja prednost 

izobraţevanju oziroma raziskovanju na teh področjih. Izjema temu so le trije razpisi in sicer 

štipendije k Erasmus dotaciji, sofinanciranje udeleţbe na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja 

ter štipendije za študijske obiske v tujini.  

Od leta 2002 do vključno 20102 je tako 44,7 % upravičencev prejelo štipendijo oziroma 

sofinanciranje za področje naravoslovja, tehnike ali medicine. To je sicer nekoliko niţji deleţ kot 

preteklo leto, predvsem zaradi izredno obseţnega programa štipendij k Erasmus dotaciji, kjer je 

večina upravičencev študenov druţboslovja, brez upoštevanja katerih deleţ znaša 53,5 %. 

Podoben trend pričakujemo tudi v prihodnosti. Tretjina upravičencev (33 %) je sredstva prejela 

za podiplomsko magistrsko ali doktorsko izobraţevanje, 8,2 % za pedagoško ali raziskovalno 

sodelovanje, 5,6 % pa je bilo dijakov, precej povečan pa je, prav tako zaradi programa štipendij 

k Erasmus dotaciji, deleţ dodiplomskih študentov, ki znaša 53,2 %. Brez teh štipendij so deleţi 

45,9 % za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij, 13,7 % za pedagoško ali raziskovalno 

sodelovanje, 31,1 % za dodiplomski študij ter 9,3 % za srednješolsko izobraţevanje. 

 

 

                                                      
2
 Del razpisov, objavljenih v letu 2010, še ni zaključen, zato so, kjer je to smiselno, vključeni le delni rezultati 
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Slika 2: Deleţ štipendistov in upravičencev glede na področje od leta 2002 dalje 

 

Bolj kot skupni podatek za vsa pretekla leta je pomembno dejstvo, da število upravičencev, ki 

sredstva prejemajo za področje naravoslovja, tehnike ali medicine, vsako leto narašča.  

Slika 3: Gibanje števila novih štipendistov oz. upravičencev v posameznem letu glede na področje 
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2.1.4.2  Programi na osnovi Zakona o štipendiranju 

A. Zoisove štipendije 

Sklad na podlagi Zakona o štipendiranju o dodelitvi Zoisovih štipendij odloča tretje leto zapored  

Štipendijo na skladu lahko pridobijo: 

 kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije, 

 štipendisti, ki ţe prejemajo Zoisovo štipendijo na skladu ter  

 štipendisti, ki so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu prejemali Zoisovo štipendijo 

na ZRSZ in nadaljujejo izobraţevanje na višji stopnji izobraţevanja.  

Zoisovi štipendisti, ki so pričeli prejemati štipendijo pred uveljavitvijo Zakona o štipendiranju in 

še niso zaključili šolanja na isti stopnji, do zaključka uveljavljajo pravico do štipendije na Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011 je bil objavljen 

v zakonskem roku. O vloţenih zadevah je sklad odločil znotraj šestdeset (60) dnevnega 

zakonskega roka od popolnosti vlog, saj je bilo o zadevah odločeno v tridesetih (30) dneh od 

preteka roka za vloţitev vlog. 

Kandidati, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 ţe prejemali Zoisovo štipendijo 

oziroma jim je ta mirovala, so morali za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije izpolnjevati le 

zakonsko predpisan pogoj. To velja tako za Zoisove štipendiste sklada kot štipendiste Zavoda 

za zaposlovanje, ki so v letu 2010 nadaljevali z izobraţevanjem na višji stopnji. Vloge 

kandidatov, ki so izpolnjevali predpisan zakonski pogoj in ki v preteklem letu niso bili prejemniki 

Zoisove štipendije, so se ocenile oziroma točkovale po predpisanem merilu ter se po 

posameznih skupinah razvrstile od najbolje ocenjene oziroma točkovane vloge dalje. Štipendije 

so bile dodeljene tistim vlagateljem, katerih vloge so se v posamezni skupini najbolje uvrstile in 

sicer do porabe razpoloţljivih sredstev za posamezno skupino kandidatov.  

Meje za pridobitev štipendije po posamezni skupini so razvidne iz spodnje tabele. 

Tabela 11: Mejne vrednosti potrebne za pridobitev Zoisove štipendije za kandidate, ki prvič 

uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije 

SKUPINA MERILA 
MEJE PO RANGIRANJU 

08/09 09/10 10/11 

osnovnošolci 
povprečna ocena najmanj 
4,5 4,87 4,91 4,92 

izjemni doseţek 15 točk 10 točk 10 točk 

srednješolci 

povprečna ocena najmanj 
4,1 4,92 4,75 4,78 

izjemni doseţek  40 točk 15 točk 60 točk 

zlata matura 30 točk 30 točk 30 točk 

študenti 

povprečna ocena najmanj 
8,5 9,43 9,45 9,62 

izjemni doseţek 5 točk 5 točk 5 točk 

top 5%* 1,14 1,18 1,23 

* razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno letnika posameznega študijskega programa 
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Glede na leto 2009 so se meje za pridobitev Zoisove štipendije za štipendiste, ki prvič 

uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije, zvišale, saj je bilo v letu 2009 za nove štipendiste na 

voljo pribliţno 6.055.000,00 EUR, v letu 2010 pa 4.500.000,00 EUR. 

Sredstva za Zoisove štipendije 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je s sklepom o višini sredstev za podeljevanje 

novih Zoisovih štipendij za šolsko leto 2010/2011 namenilo 4.500.000,00 EUR.  

Sredstva za nove štipendiste so bila po posameznih ciljnih skupinah razdeljena v skladu s 

Sklepom o določitvi deleţev Zoisovih štipendistov med osnovno šolo, srednjo šolo, višjo in 

visoko šolo za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011, kot ga je določilo ministrstvo, pristojno za 

delo. Največji deleţ sredstev, in sicer 45 %, je bil namenjen štipendijam osnovnošolcev, ki 

prehajajo v srednjo šolo. 

Tabela 12: Razdelilnik sredstev 

SKUPINA MERILA 

ODSTOTNI DELEŢ po merilih 
(v %) 

ODSTOTNI DELEŢ po skupinah 
(v %) 

08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 

osnovnošolci 

povprečna 
ocena 45 40 40 

50 45 45 
izjemni 
doseţek 5 5 5 

srednješolci 

povprečna 
ocena 7 17 17 

20 30 30 izjemni 
doseţek 2 2 2 

zlata matura 11 11 11 

Študenti 

povprečna 
ocena 17 17 17 

30 25 25 izjemni 
doseţek 3 3 3 

top 5% 10 5 5 

Za Zoisove štipendije je bilo v letu 2010 izplačanih 15.263.385,66 EUR, kar je 82,6 % več kot v 

letu 2009. Za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2010 je bilo izplačanih 3.889.243,35 EUR in 

sicer za dijake od 1. 9. 2010 in za študente od 1. 10. 2010 dalje, pri čemer so se v decembru 

2010 izplačale štipendije za november 2010, medtem ko štipendije za december 2010 zapadejo 

v plačilo januarja 2011. Preostalih 11.374.142,31 EUR je bilo izplačanih za štipendije iz 

šolskega oziroma študijskega leta 2009/2010 dalje od vključno štipendije za december 2009, ki 

se je izplačala januarja 2010, dalje, oziroma deloma za obveznosti iz predhodnih let. Od izplačil 

v letu 2010 pa je v letu 2010 prišlo tudi do vračil s strani upravičencev v višini 36.771,34 EUR 

na proračunsko postavko, tako da se višina skupnih porabljenih sredstev zniţa za navedeni 

znesek na skupno 15.226.614,32 EUR. 

Število vlog 

Za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije je sklad prejel skupno 15.864 vlog. V letu 2010 je 

sklad prejel 21,7% več vlog glede na leto 2009 in jih je kljub enaki kadrovski zasedbi uspel rešiti 

kvalitetno in v enakem času kot v preteklem letu.  
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Štipendija je bila dodeljena 9.220 vlagateljem.Število Zoisovih štipendistov na skladu se je v letu 

2010 povečalo za 25,7%  glede na leto 2009 oziroma za 150,5 % glede na leto 2008 (v letu 

2008 je bilo 3.680 štipendistov, v letu 2009 pa 7.335 štipendistov). 

Sklad je v letu 2010 podelil 2.493 novih Zoisovih štipendij, kar je manj kot preteklo leto. Vzrok 

za zmanjšanje števila so niţja sredstva. Nadaljevanje štipendiranja je bilo odobreno 5.704 

kandidatom (povišanje za 161 % glede na leto 2009), ki so v preteklem letu ţe prejemali 

štipendijo pri skladu, ter 1.023 kandidatom, ki so v preteklem letu prejemali štipendijo pri Zavodu 

RS za zaposlovanje (zniţanje za 34,9 % glede na preteklo leto).  

Do 31.12.2010 je sklad prejel 517 pritoţb zoper izdani upravni akt (9,3 % več kot preteklo leto), 

kar predstavlja 3,3 % prejetih vlog, pri čemer pa je bilo pritoţbi ugodeno v manj kot pol odstotka 

(0,46 %) glede na število prejetih vlog. 

Tabela 13: Število vlog po posameznih kategorijah na dan 31.12. posameznega šolskega oziroma 

študijskega leta 

SKUPINA* 

Pozitivne Negativne Zavrţene Neodločene Ukinjene SKUPAJ 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

osnovnošolci 1.774 2.035 1.450 1.685 1.697 1.547 108 53 32 0 4 6 0 6 0 3.567 3.795 3.035 

srednješolci 487 933 646 2.745 1.844 2.387 58 43 47 10 6 58 0 11 9 3.300 2.837 3.147 

študenti 545 610 397 1.146 1.441 1.589 48 41 35 69 24 163 0 14 59 1.808 2.130 2.243 

stari-ZRSZ 874 1.572 1.023 105 100 0 6 11 0 13 42 0 0 11 0 998 1.736 1.023 

stari-sklad 0 2.185 5.704 0 318 0 0 1 0 0 42 0 0 11 0 0 2.557 5.704 

SKUPAJ 3.680 7.335 9.220 5.681 5.400 5.523 220 149 114 92 118 227 0 53 68 9.673 13.055 15.152** 

* skupina se upošteva glede na merilo, po katerem je posameznik kandidiral za Zoisovo štipendijo 

** v številki ni zajetih 712 vlog, ker se ne uvrščajo v nobeno izmed kategorij 

Med novimi vlagatelji je bilo največ prejetih vlog v skupini srednješolcev (46,3%), pri čemer ta 

skupina vključuje tako dijake višjih letnikov kot tiste, ki so zaključili srednješolsko izobraţevanje 

in prehajajo na višje oziroma visokošolsko izobraţevanje. Vlog iz skupine študentov je 31,1% in 

iz skupine osnovnošolcev 22,6% iz skupine študentov. 

Pozitivno je bilo odločenih 58,0 % vseh vlog. 

Višina štipendije 

Osnovna Zoisova štipendija znaša za dijake 64,96 EUR in za študente 100,10 EUR, v primeru 

študija v tujini pa je osnovna štipendija za dijake 129,92 EUR, za študente pa 200,20 EUR. K 

osnovni štipendiji se lahko dodelijo še različni dodatki in sicer glede na dohodek v druţini 

štipendista, vrsto in področje izobraţevanja, učni oz. študijski uspeh, izobraţevanje zunaj 

stalnega prebivališča in za štipendiste s posebnimi potrebami. Povprečna štipendija je 31. 12. 

2010 znašala za dijake 138,08 EUR (7,1 % povišanje glede na preteklo leto) in za študente 

216,19 EUR (6,1 % povišanje glede na preteklo leto).  
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B. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

Doseganje procesnih ciljev 

Sklad je na razpis 2010/2011 prejel skupaj 89 vlog in do konca leta 2010 izdal 78 odločb o 

sofinanciranju 143 kadrovskih štipendij v skupni višini 469.233,52 EUR. Prav tako je v letu 2010 

potekalo odločanje o vlogah, ki so v letu 2010 prispele na razpis za šolsko oziroma študijsko 

leto 2009/2010.  

Odločanje o vlogah prispelih na razpis 2010/2011 poteka sproti zaradi odprtega roka prijave. 

Število pritoţb na razpise iz neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij je zanemarljivo. 

Na razpis za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010 je tako sklad prejel 2 pritoţbi, od katerih je 

eni ugodil ţe sklad, drugo pa je zavrnil organ II. stopnje kot neutemeljeno. Na razpis za leto 

2010/2011 sklad še ni prejel nobene pritoţbe.  

Doseganje vsebinskih ciljev 

Tabela 14: Podatki po posameznih razpisih za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

Razpis 
(1)

 
Leto 

objave 

Razpisana 
sredstva v 

EUR 

Število 
prijavitelev 

Število 
prijavljenih 
kadrovskih 

štipendij 

Podeljena 
sredstva na 

podlagi odločb 
o sofinanciranju 

Načrtovana 
poraba v 
letu 2010 

Realizacija 
v 2010 v 

EUR 

Št. kadrovskih 
štipendij z 
odobrenim 

neposrednim 
sofinanciranjem 

2007/2008  2008 8.000.000 98 585 1.151.549 223.576 127.391 492 

2008/2009 2008 5.000.000 184 505 1.406.160 418.545 303.541 436 

2009/2010 2009 5.000.000 245 659 2.012.821 834.983 605.403 621 

2010/2011
(2)

 2010 3.000.000 89 162 649.233 20.000 0
(3)

 184 

         (1)
 Razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je objavljen za navedeno šolsko leto in do konca izobraţevanja na isti stopnji. 

(2)
 Gre za razpis z odprtim rokom, ki se zaključi 31.3.2010, zaradi česar so podatki za ta razpis delni. 

 (3)
 Izplačila niso moţna do izvedbe popravka v informcijskem sistemu IS CSD. 

   
Sklad je od šolskega/študijskega leta 2007/2008 do konca 2010 v okviru programa 

neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij prejel 616 vlog delodajalcev za sofinanciranje 

1.911 kadrovskih štipendij, sofinanciranje pa je bilo odobreno za skupno 1.697 kadrovskih 

štipendistov. 

V letu 2010 je sklad izplačeval sofinanciranje po treh različnih razpisih za štipendiste iz 

posameznega razpisa, ki so z izobraţevanjem nadaljevali v višji letnik. V prvi polovici leta 2010 

je sklad izplačeval sofinanciranje za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010 tistim 

delodajalcem, ki so sofinanciranje pridobili v okviru razpisov za leti 2008/2009 in 2009/2010, in 

sicer za 945 kadrovskih štipendistov, v zadnjem četrtletju 2010 pa še za 484 kadrovskih 

štipendistov, ki so z izobraţevanjem nadaljevali v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011. 

Sprememba v številu sofinanciranih kadrovskih štipendistov nastane kot posledica uspešnega 

zaključka izobraţevanja štipendistov, nadaljevanja izobraţevanja na višji stopnji, zaposlitve pri 

delodajalcu ter prekinitev pogodbenega štipendijskega razmerja za pretekle razpise.  
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V okviru razpisa 2010/2011 se pričakuje manjše število vključenih delodajalcev oziroma 

sofinanciranih kadrovskih štipendistov, predvsem zaradi posredic recesije na trg dela. Veliko 

delodajalcev, je bilo primoranih odpuščati oziroma sprejemati drugačne ukrepe glede ohranitve 

trenutnih delovnih mest, saj niso ţeleli hkrati razpisovati oziroma dodeljevati kadrovskih štipendij 

oziroma so zmanjševali obseg le-teh.  

Sklad je ohranil dobro prakso iz preteklega leta, da lahko delodajalci vloţijo vlogo do porabe 

sredstev, prav tako je izvajal različne aktivnosti pri promociji in informiranju glede moţnosti 

sofinanciranja kadrovskih štipendij. Tako sklad še vedno sledi cilju, da s povečanim številom 

sofinanciranih štipendij prispeva k usklajevanju ponudbe in povpraševanja po kadrih ter k 

dolgoročnemu načrtovanju kadrovske strategije v podjetjih.  

Tabela 15: Število neposredno sofinanciranih kadrovskih štipendij glede na področje 

izobraţevanja od razpisa 2007/2008 dalje 

Smer izobraţevanja 
Razpis 

2010/2011 
Razpis 

2009/2010 
Razpis 2007/2008 ter 

2008/2009-skupaj Skupaj % 

Naravoslovje in 
tehnika 117 456 751 1324 76,40 

Druţboslovje in 
humanistika 40 77 113 230 13,27 

Umetnost in kultura 5 12 7 24 1,38 

Drugo 22 76 57 155 8,94 

SKUPAJ 184 621 928 1733  100 

 

Delodajalci se v največjem številu odločajo za podeljevanje kadrovskih štipendij s področja 

naravoslovja in tehnike (74,4 %), medtem ko je deleţ podeljenih štipendij s področja 

druţboslovja in humanistike 13,3 %. Zanemarljiv je deleţ tistih štipendij, ki jih delodajalci 

podelijo na ostalih področjih izobraţevanja. 

Tabela 16: Raven izobraţevanja štipendistov po razpisih 

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011 
(na dan 31.12.2010) 

Raven izobraţevanja Število štipendistov % 

niţje ali srednje poklicno izobraţevanje 18 9,78  

srednje tehniško in strokovno ali splošno izobraţevanje 48 26,09 

višje strokovno 10 5,43 

1. bolonjska stopnja 69 37,50 

2. bolonjska stopnja 39 21,20 

magisterij ali doktorat 0 0 

SKUPAJ 184 100 

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 

Raven izobraţevanja Število štipendistov % 

niţje ali srednje poklicno izobraţevanje 89 14,33 

srednje tehniško in strokovno ali splošno izobraţevanje 216 34,78 

višje strokovno 18 2,90 

1. bolonjska stopnja 175 28,18 

2. bolonjska stopnja 122 19,65 
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magisterij ali doktorat 1 0,16 

SKUPAJ 621 100 

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2007/2008 
in 2008/2009 

Raven izobraţevanja Število štipendistov % 

niţje ali srednje poklicno izobraţevanje 169 18,21 

srednje tehniško in strokovno ali splošno izobraţevanje 272 29,3 

višje strokovno 24 2,59 

1. bolonjska stopnja 186 20,04 

2. bolonjska stopnja 274 29,53 

magisterij ali doktorat 3 0,32 

SKUPAJ 928 100 

 

Iz podatkov je razvidno, da se večina kadrovskih štipendistov v okviru razpisa za študijsko leto 

2010/2011, ki prejemajo sofinanciranje sklada, izobraţuje v okviru programov 1. bolonjske 

stopnje ali srednjega strokovnega in splošnega izobraţevanja (t.i. 5 stopnja vključno s programi 

PTI). Upoštevajoč vse dosedanje razpise pa nekoliko prednjačijo v skupnem deleţu štipendije 

za srednje strokovno in splošno izobraţevanje (30,9 %), nekoliko manjši deleţ pa dosega 

izobraţevanje na 1. in 2. bolonjski stopnji (oz. tej ravni primerjivih programov), ki vsaka dosega 

pribliţno 25 %. 

C. Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

Na podlagi javnega razpisa za izbor operacij sklad razpiše sredstva za posredno sofinanciranje 

kadrovskih štipendij, ki poteka preko enotnih regijskih štipendijskih shem. Nosilci teh shem (v 

nadaljevanju: upravičenci) se na razpis prijavijo s programom, ki ga  pripravijo na osnovi 

predhodno zbranih potreb delodajalcev po kadrih v posamezni regiji. 

 

Sklad s sklepom dodeli sredstva izbranim upravičencem, ki nato 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 izobraţevanja na isti 

stopnji. 

 

Doseganje procesnih ciljev 

Na razpis JR RŠS 2010/2011 je prispelo 13 vlog. Po preverjanju prispelih vlog je bilo izdanih 7 

pozivov za dopolnitev. Vse dopolnitve so bile pravočasne in ustrezne. Po končanem izbirnem 

postopku je sklad izdal 12 sklepov o izbiri in 1 sklep o zavrţbi zaradi neizpolnjevanja pogojev 

javnega razpisa. Povprečen čas od prejema popolne vloge do izdaje sklepa o izbiri je bil 10 dni, 

kar je manj od zakonsko določenega 30 oz. 60 dnevnega roka. 

 

Način izvajanja pravic in obveznosti med MDDSZ v vlogi posredniškega telesa, skladom v vlogi 

institucionalnega partnerja ter regijskimi razvojnimi agencijami v vlogi upravičenca, je določen v 

pogodbi o sofinanciranju operacije in navodilih posredniškega telesa ter institucionalnega 

partnerja za vsak instrument oz. javni razpis posebej. V pogodbi o sofinanciranju in navodilih 
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posredniškega telesa so določeni tudi upravičeni stroški do sofinanciranja in postopek za 

procesiranje zahtevkov za izplačilo upravičenih stroškov. 

 

V letu 2010 je sklad za JR RŠS 2008/2009, 2008/2009 – dodatni in 2009/2010 preveril ter na 

MDDSZ posredoval skupaj 461 zahtevkov za izplačilo (v nadaljevanju: ZZI), 352 ZZI za 

štipendije ter 109 ZZI za izvajanje, kar je dvakrat več kot v letu 2009. Povprečen čas od prejema 

zahtevka za izplačilo do posredovanja obvestila o opravljenem preverjanju ali poziva za 

dopolnitev je znašal od 2 (ZZI za štipendije) do 5 dni (ZZI za izvajanje). Čas preverjanja ZZI za 

izvajanje je zaradi zahtevnosti preverjanja stroškov plač in velikega obsega priloţene 

dokumentacije daljši kot čas preverjanja ZZI za štipendije. Še posebej zahteven je bil pregled 

dokumentacije pri prvem ZZI za izvajanje, saj  je le ta zajemal obdobje devetih mesecev od 1. 4. 

2009 do 31. 12. 2009. 

Doseganje vsebinskih ciljev 

Med pomembnejše vsebinske cilje programa posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij 

spada povečanje števila sofinanciranih štipendij kot ukrep za usklajevanje razmerja med 

ponudbo in povpraševanjem po kadrih v posamezni regiji ter spodbujanje skladnega 

regionalnega razvoja. 

 

V letu 2010 je bilo v program posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij vključenih 1.921 

aktivnih štipendistov (štipendisti s statusom mirovanja in štipendisti, ki se jim izplačuje 

štipendija), od tega 914 štipendistov iz razpisa JR RŠS 2008/2009, 146 štipendistov iz 

dodatnega JR RŠS 2008/2009, 450 štipendistov iz razpisa JR RŠS 2009/2010 in 411 

štipendistov iz razpisa JR RŠS 2010/2011. 

 

Ob objavi JR RŠS 2010/2011 se je načrtovalo sofinanciranje 1.000 kadrovskih štipendij. V 

sklopu prijave na javna razpisa so upravičenci prijavili 864 potreb. Po sklenitvi pogodb pa se 

dejansko sofinancira 411 novih kadrovskih štipendij, kar je manj od načrtovanega števila. 

 

Število novih sofinanciranih štipendij z razpisom 2010/2011 je kljub zaostreni gospodarski 

situaciji skoraj enako, kakor je bilo v šolskem/študijskem letu 2009/2010, ko jih je bilo 451. 

Tabela 17: Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij v letu 2010 

Razpis* Objava 
Razpisana 
sredstva v 

EUR 

Prijavljene 
potrebe 

Število 
upravičencev 

Podeljena 
sredstva  v 

EUR za 
celotno 
obdobje 

Planirana 
poraba v 

letu 2010 v 
EUR 

Realizacija 
v 2010 v 

EUR 

Podeljene 
štipendije 

za 
celoten 
razpis 

JR RŠS 
2008/2009 2008 19.000.000 3086 12 6.281.141,53 1.593.637,77 1.209.248,16 1131 

DJR RŠS 
2008/2009 2009 3.000.000 249 7 1.246.694,36 344.382,14 271.399,81 163 

JR RŠS 
2009/2010 2009 9.000.000 911 12** 3.427.108,46 1.083.474,49 871.981,75 451 

JR RŠS 
2010/2011 2010 5.000.000 864 12** 5.000.000,00 300.000 0 411 

* razpis je objavljen za navedeno šolsko leto in do konca izobraţevanja na isti stopnji       

**1 vloga s sklepom zavrţena 
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Doseganje finančnih ciljev 

Do 31. 12. 2010 je MDDSZ realiziralo izplačila za JR RŠS 2008/2009, dodatni JR RŠS 

2008/2009 in JR RŠS 2009/2010 v višini 2.352.629,72 EUR, od tega: 

 

 1.209.248,16 EUR upravičencem v okviru JR RŠS 2008/2009,  

 271.399,81 EUR v okviru dodatnega JR RŠS 2008/2009 in  

 871.981,75 EUR v okviru JR RŠS 2009/2010. 

 

Pri JR RŠS 2008/2009, 2008/2009 - dodatni in JR RŠS 2009/2010 so bila z aneksi k pogodbam 

o sofinanciranju angaţirana sredstva ustrezno zniţana, ker so upravičenci ob prijavi na razpis 

načrtovali, da bodo podelili bistveno več štipendij. 

 

Za JR RŠS 2010/2011 v letu 2010 izplačil iz proračuna ni bilo, ker bodo upravičenci prve 

zahtevke za izplačilo izstavili v januarju 2011. 

 

Tabela 18: Podeljena sredstva s sklepom o izbiri v okviru JR RŠS 2009/2010 in JR RŠS 2010/2011 

  JR 2009/2010 JR 2010/2011 

Statistična regija Izvajanje v EUR Štipendije v EUR Skupaj  v EUR 
Štipendije in 

izvajanje v EUR 

Osrednjeslovenska 118.310 490.275 608.585  237.475,77  

Obalno-kraška 96.000 500.000 596.000  129.815,25  

JV Slovenija 125.000 685.125 810.125  606.696,81  

Notranjsko-kraška 69.250 510.000 579.250  432.927,96  

Gorenjska 97.500 405.791 503.290,50  229.868,57  

Podravska 125.000 374.400 499.400  198.403,70  

Pomurska 125.000 669.900 794.900  400.341,31  

Spodnjeposavska 125.000 664.320 789.320  573.532,11  

Goriška 119.900 643.830 763.730  647.546,36  

Savinjska 125.000 639.403 764.402,50  727.625,23  

Koroška 125.000 595.000 720.000  508.187,52  

Zasavska 34.600 260.500 295.100  307.579,41  

SKUPAJ 1.285.560 6.438.543 7.724.103  5.000.000,00  

% 16,64 83,36 100 100 

 

D. Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Sklad je v letu 2010 tretjič objavil razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in po 

svetu za študijsko leto 2010/2011. 

Štipendijo je v študijskem letu 2008/2009 prejemalo 91 štipendistov, v študijskem letu 

2009/2010 prejemalo 129 štipendistov. V študijskem letu 2010/2011 se je število štipendistov 

povečalo, in sicer je število upravičencev do štipendije naraslo na 144.  Naj javni razpis 

2010/2011 je prispelo več vlog v primerjavi s predhodnim javnim razpisom (155 vlog v letu 2009 

in 173 vlog v letu 2010). V okviru razpisa je bilo izdanih 144 pozitivnih  odločb, 3 negativne 

odločbe, 6 sklepov o zavrţbi prepoznih in nepopolnih vlog ter 20 sklepov o ustavitvi postopka.  
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Tabela 19: Število vlog glede na število štipendistov 

  
Študijsko leto 2008/2009 Študijsko leto 2009/2010 Študijsko leto 2010/2011 

Število vlog 115 155 173 

Število štipendistov 91 129 144 

V študijskem letu 2009/2010 je štipendijo prvič prejelo 40 novih kandidatov, medtem ko je na 

razpisu za študijsko leto 2010/2011 novih štipendistov 55. 

Največ štipendistov prihaja iz Hrvaške in Italije, pri čemer se opazno povečuje število 

štipendistov iz Italije. Število štipendistov se je povečalo za skoraj polovico v primerjavi z letom 

2009. 

Tabela 20: Število štipendistov glede na drţavo, iz katere prihajajo na dodiplomski študij v RS 

Drţava 

Število štipendistov 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Argentina 1 2 4 

Avstrija 9 14 10 

BiH 10 9 8 

Črna gora 1 2 1 

Hrvaška 30 41 42 

Italija 21 45 63 

Madţarska 7 5 6 

Makedonija 8 8 7 

Srbija 2 2 2 

Švedska 1 1 1 

Nemčija 1 0 0 

SKUPAJ 91 129 144 

 

E. Nagrade za prispevek trajnostnemu razvoju druţbe 

V letu 2010 je sklad izvajal tudi javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu 

razvoju druţbe za leto 2009. 

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2009, 11. 12. 2009. Sredstva v višini 

500.000,00 EUR so se začela črpati v letu 2010, saj je bil rok za prijavo na razpis 26. 2. 2010. 

Skupno je sklad podelil 134 nagrad dijakom in študentom za prispevek k trajnostnemu razvoju 

druţbe. Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe je bila podeljena 22 dijakom in 

112 študentom. 

O upravičenosti do nagrade je odločala razpisna komisija in posebni ocenjevalci. Višina nagrad 

je odvisna od števila prejetih točk, ki jih dodelijo posebni ocenjevalci in lahko znaša od 500 do 

5.000 EUR. Upravičencem do nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe so bila 

dodeljena sredstva v skupni višini 338.500,00 EUR.  
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2.1.4.3 Programi za razvoj kadrov 

Izobraţevanje in usposabljanje za večjo konkurenčnost in zaposljivost 2008-2010 

Od 318 izbranih vlagateljev (izvajalcev projektov), kolikor jih je s skladom podpisalo pogodbe o 

sofinanciranju projekta izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih, je v letu 2010 od pogodb 

odstopilo 10 izvajalcev.  

 

V letu 2010 je sklad pripravil 12 zahtevkov za izplačila za MDDSZ in je na podlagi 11 realiziranih 

nakazil v letu 2010 izvajalcem izplačal 1.153.334,64 EUR. V letu 2010 je bilo sicer realiziranih 

za 1.339.779,61 EUR izplačil, kar vključuje tudi zahtevek za leto 2009 v višini 186.444,97 EUR.  

Zahtevek v višini 134.162, 37 EUR iz leta 2010 je bil izplačan v letu 2011.  

V okviru tretjega roka za poročanje (10. 4. 2010) je sklad prejel 158 zahtevkov za sofinanciranje 

v skupnem znesku 564.738,24 EUR (prvotno več, vendar so vlagatelji kasneje zahtevke 

umaknili). V okviru četrtega roka za poročanje (15. 10. 2010) je sklad prejel 225 zahtevkov za 

sofinanciranje v skupnem znesku 1.033.850,35 EUR. 

 

Za potrebe statistične obdelave podatkov zunanjih institucij (MDDSZ, Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj) je 

sklad med letom pripravil več poročil o izvajanju projekta. 
 

Tabela 21: Kazalniki realizacije programa »Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih za 

konkurenčnost in zaposljivost 2008-2010« 

  PLAN REALIZACIJA 

Proračunska sredstva 2010 2.000.000,00 EUR                      1.153.334,64 EUR  

Število svetovanj izvajalcem 320 2.150 

Čas obravnave enega ZZS (1 
zaposleni v urah) 15 15 

Št. zaposlenih, ki so vključeni v 
vseţivljenjsko učenje 10.000 10.177 

Od tega ţensk 5.000 1.079 

Povprečno št. ur izobraţevanja na 
zaposlenega v podjetjih po zaključku 

projekta 25 22,67 

Število izobraţevalnih projektov in 
projektov usposabljanj 1.000 1.598 

Deleţ udeleţencev, ki so uspešno 
zaključili aktivnost 8.000 10.177 

Št. ohranjenih delovnih mest v % 100 100 
 

 

Do razlike med načrtovano in doseţeno dinamiko črpanja sredstev za sofinanciranje 

izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008 -

2010, je prihajalo iz naslednjih razlogov: 

 

 do četrtega zahtevka je 10 izbranih vlagateljev ali 3,14 % odstopilo od pogodbe zaradi 

likvidnostnih teţav, odpuščanja delavcev ali drugih razlogov vezanih na problem recesije;  

 zaradi neugodne gospodarske situacije so izvajalci tudi v letu 2010 izvedli bistveno manj 

izobraţevanj in usposabljanj, kot so načrtovali v vlogah;  
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 zaradi izbora vlagateljev na javni razpis glede na predvidene vključitve se upravičeni 

stroški preračunavajo glede na realizirane vključitve. To se je pojavilo kot teţava 

predvsem pri izvajalcih, ki so prvikrat poročali v zadnjem, četrtem zahtevku;  

 izvajalci so tudi tekom leta 2010 še vedno teţko pridobivali vsa potrebna dokazila za 

dokazovanje upravičenosti sofinanciranja stroškov.  

 

Da bi se razlika med načrtovanim in doseţenim črpanjem sredstev za izobraţevanje in 

usposabljanje zmanjšala, je sklad v letu 2010 izvedel naslednje ukrepe: 

 

 sklenitev aneksa št. 3 k pogodbi št. 2611-08-032210, s katerim se je MDDSZ zavezalo, da 

bo skladu – izvajalcu programa za sofinanciranje upravičenih stroškov zagotavljalo javna 

sredstva v višini največ 3.605.391,68 EUR. Od tega je za leto 2010 bilo predvidenih 

2.000.000 EUR; 

 s 14 izvajalci so bili sklenjeni aneksi k pogodbam o sofinanciranju projekta, s katerimi so 

se prerazporedila sredstva znotraj obdobja 2008 - 2010. S tem se je omogočila realizacija 

čim več aktivnosti po sklenjenih pogodbah;  

 izvajalce projektov se je spodbujalo k izvajanju oziroma realizaciji pogodb s stalnimi 

osebnimi kontakti po telefonu, e-pošti  in na individualnih sestankih. 

 

2.1.4.4 Programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada 

Zaposleni opravljajo naloge razvoja instrumentov, koordinacije izvajanja instrumentov (tudi 

priprave ustreznih programskih aplikacij za vodenje javnih razpisov/povabil), aktivnosti črpanja 

sredstev in poročanja ter vseh ostalih obširnih aktivnosti potrebnih za zagon novih programov.  

 

Kljub teţavam pri oţivljanju novih programov in dolgotrajnih usklajevanjih z vpletenimi 

inštitucijami ter drugimi administrativnimi ovirami, ki upočasnjujejo črpanje sredstev ESS v 

Sloveniji, je sklad z danimi resursi (razpoloţljivi kadri in finančna sredstva) zelo uspešen pri 

izvajanju programov. 

 

V letu 2010 je sklad nadaljeval z izvajanjem programov, ki so se pričeli izvajati ţe v letu 2009 in 

začel z izvajanjem treh novih programov. Intenzivno pa se razvijajo še dodatni programi. 

 

V letnem načrtu 2010 je bil predviden tudi začetek izvajanja programa Usposabljanje in 

izobraţevanje zaposlenih. Usklajevanja programa s posredniškim telesom (MDDSZ) je potekalo 

skozi vse leto, od marca dalje. Ker do konca leta 2010 dokumentacija ni bila usklajena, program 

še ni bil poslan organu upravljanja.  
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Tabela 22: Programi sofinancirani iz ESS  

Instrument 
Predvidena sredstva ESS za 

instrument v EUR 
Posredovanje 1. verzije 

PT 
Potrditev 

instrumenta na OU 

Praktično usposabljanje z 
delom za vajence, dijake in 
študente (PUD) 2008-2010 
(po spremembi odločbe*) 

11.694.542,00 
(2.266.089,78 *) 

29.09.2008 
30.6.2009 

(20.9..2010*) 

Praktično usposabljanje z 
delom za vajence, dijake in 
študente (PUD) 2010-2013 

15.098.888,00 22.6.2010 9.9.2010 

Vseţivljenjska karierna 
orientacija (VKO) 

6.400.000,00 22.12.2010 nepotrjen 

Usposabljanje in izobraţevanje 12.784.500,00 21.12.2009 nepotrjen 

Kompetenčni centri za razvoj 
kadrov 

2.750.000,00 29.5.2009 5.8.2010 

VVL 844.750,00 22.12.2009 nepotrjen 

Informacijsko komunikacijski 
portal JS RKŠ (IKP) 

781.570,00 20.2.2009 24.9.2009 

Zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja (ZIP) 2007-2013 
(po spremembi odločbe*) 

6.314.000,00                                      
(3.277.010,00*) 

24.2.2009 
14.8.2009             

(16.2.2010*) 

 

A. Praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in študente 

V šolskem letu 2009/2010 sta bila objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje spodbud 

delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za 

pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010.  

 

Prvi javni razpis je bil objavljen novembra 2009, drugi dodatni javni razpis za isto šolsko leto, pa 

je bil objavljen v mesecu juniju 2010. Za šolsko leto 2009/2010 so bile spodbude dodeljene 663 

vlagateljem, v skupni višini 1.316.087,83 EUR. Glede na šolsko leto 2008/2009 je prišlo do 

občutnega porasta v višini izplačanih spodbud vlagateljem, in sicer se je deleţ izplačanih 

spodbud v letu 2009/2010 povišal za skoraj 200 %.  

 

Do občutno boljših rezultatov pri podeljevanju sredstev je prišlo predvsem zaradi intenzivnega 

obveščanja delodajalcev o objavi javnega razpisa skozi oglaševanje ter dodatno opozarjanje 

vlagateljev na pravilno oddajo vlog. K boljšemu črpanju je pripomoglo tudi dejstvo, da se je 

izvajanje prenovljenih programov v šolah začelo v zadnjih letih, ko vajenci, dijaki in študenti po 

prenovljenih izobraţevalnih programih postopoma prihajajo do zaključnih letnikov, kar je pogoj 

za podelitev spodbude.  

 

Na zaključni konferenci je sklad delodajalcem ter predstavnikom izobraţevalnih institucij 

predstavil rezultate programa. Pozitivni odzivi vseh udeleţencev konference so pokazatelj 

nujnosti izvajanja tega programa še v prihodnje. 

 

Sklad je ţe poleti pričel s pripravami za prijavo novega programa za sofinanciranje spodbud 

delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za 

pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013. Organ upravljanja je 9. 9. 2010 izdal 
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odločbo št. OP RČV/3/2/02-0-MŠŠ za izvajanje programa za šolska oz. študijska leta 

2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013. Sredstva za nov program znašajo 15.098.888,00 EUR. 

Objava prvega javnega razpisa v okviru tega programa se predvideva v začetnih mesecih leta 

2011. 
 

Tabela 23: Kazalniki realizacije obeh javnih razpisov »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za 

izvajanje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih po izobraţevalnih programih v 

šolskem oz. študijskem letu 2009/2010« 

  PLAN REALIZACIJA 

Črpanje proračunskih sredstev 2010  313.991,06*  198.206,98 

Število vlog 2.000 906 

Število svetovanj potencialnim 
vlagateljem 

2.000 1.158 

Čas obravnave ene vloge v min 18 30 

Število izbranih vlagateljev 1.500 663 

Št. udeleţencev praktičnega 
usposabljanja  2010 

1.500 1.527 

Št. udeleţencev praktičnega 
usposabljanja  za celoten program 

4.500 2.252 

* vrednost po prvotni odločbi je bila 7.007.960 EUR 

B. Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 

2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 

V letu 2010 je sklad pričakoval 1.760 vlog na javno povabilo ZIP, prejel pa jih je 1.621. Pozitivno 

je bilo v tem letu rešenih 1.842 vlog. Pozitivno rešenih vlog je več kot prejetih, saj so se v letu 

2010 obravnavane tudi vloge, ki so prispele v letu 2009. Število pozitivno rešenih vlog je kljub 

temu manjše od pričakovanega števila zaradi upoštevanj smernic vpletenih inštitucij ter 

predpisov s področja ESS in drugih pravnih podlag. V okviru celotnega javnega povabila se je 

načrtovalo 4.917 odobrenih vlog. 

 

V obdobju izvajanja programa je bilo 1.766 vlagateljem dodeljenih 1.777.126,05 EUR. Iz 

proračuna 2010 je bilo načrtovano črpanje sredstev za javno povabilo v višini 3.213.740,00 

EUR, od tega jih je bilo dejansko počrpanih le 755.114,14 EUR. Do razlike je prišlo zaradi 

koriščenja predplačila, ki ga je sklad prejel v letu 2009. 

 

Tabela 24: Kazalniki realizacije javnega povabila »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 

izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010« 

  PLAN REALIZACIJA 

Črpanje proračunskih sredstev 2010 
za javno povabilo 

2.140.340,00 EUR 755.114,14 EUR 

Št. odobrenih vlog 2009 2.000 83 

Št. odobrenih vlog 2010 2.917 1.842 

Število izbranih vlagateljev v celotnem 
javnem povabilu 

4.917 1.766 

Število svetovanj potencialnim 
vlagateljem 

918 3.979 

Čas obravnave ene vloge v urah 5 3,5 

Število udeleţencev programov 
izobraţevanja 2009 

200 0 
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  PLAN REALIZACIJA 

Število udeleţencev programov 
izobraţevanja 2010 

2.800 3.918 

Število udeleţencev izobraţevanja  
za celoten program 

3.000 3918 

* vrednost po prvotni odločbi je bila 3.213.740,00 EUR 

 

Veliko teţavo pri  tem razpisu so predstavljale nepopolne vloge. Komisija za izvedbo javnega 

povabila je morala kar 80 % vlagateljev pozivati k dopolnitvi vlog ter dodatno pridobivati 

potrebne informacije s strani izobraţevalnih institucij (specifikacije računov, konto kartice), kar je 

predstavljalo veliko administrativno obremenitev sklada.  

 

Sklad je v letu 2010 na MŠŠ posredoval 9 ZZI v skupnem znesku 1.792.658,98 EUR, in sicer za 

šolnine 1.746.495,66 EUR,  za stroške projetne pisarne pa  46.163,32 EUR. 

 

Sklad je 16. 9. 2010 v sodelovanju z MŠŠ pripravil zaključno konferenco programa, na kateri so 

bili predstavnikom izobraţevalnih institucij predstavljeni rezultati javnega povabila. Zaključna 

konferenca je glede na podatke ankete, ki so jo izpolnili udeleţenci, pozitivno vplivala na 

mnenje udeleţencev o izvajanju javnega povabila in pripomogla k boljšemu razumevanju 

načina delovanja sklada. 

 

C. Projekt modernizacije delovanja sklada – IKP 

Vzpostavitev informacijsko komunikacijskega portala sklada je izboljšala informiranost in 

olajšala dostop do informacij o pridobivanju spodbud in štipendij. Število obiskovalcev je ţe v 

prvem mesecu preseglo število 13.000, število obiskov pa 22.000 (kar je 2,2-krat več od 

načrtovane vrednosti). 

 

D. Kompetenčni centri za razvoj kadrov 

Razpis je bil v javnosti zelo odmeven, interes ponudnikov je bil velik. Sklad je prejel 67 vlog 

partnerstev, ki vključujejo več kot 850 podjetij. Dodatno teţo daje projektu zahteva po 

zdruţevanju podjetih v določenih panogah v partnerstva, s čemer preseţejo konkurenči odnos 

in poiščejo skupni interes za rast vseh podjetij v partnerstvu. Zaradi razvojne naravnanosti 

razpisa in velikega interesa podjetij, se sklad ţe dogovarja s posredniškim telesom glede 

ponovitve razpisa s še večjimi finančnimi sredstvi.  
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E. Vseţivljenjska karierna orientacija 

V letu 2010 je sklad pričel na podlagi strokovnih izhodišč in podlag za pripravo instrumenta s 

pripravo programa »Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«. Z 

namenom izmenjave izkušenj, informacij in stališč je sklad v mesecu novembru organiziral 

neformalni posvet z udeleţenci, ki izvajajo storitve kadrovskega menedţmenta. Dokumentacijo 

za program je sklad konec leta 2010 posredoval v usklajevanje na MDDSZ. 

 

F. Standard vlaganje v ljudi 

Projekt »Uvajanje standarda kakovosti vlaganja v človeške vire Vlagatelji v ljudi v RS« je bil s 

strani MDDSZ ustavljen oz. preloţen za nedoločen čas.  

 

2.1.4.5 Kreditiranje študija 

Z razširitvijo razpisa za kreditiranje študija v tujini tudi za plačljiv študij v Sloveniji, se je 

zanimanje za pridobitev kredita povečalo. Zaprošena sredstva za študij v Sloveniji so v 

povprečju manjša kot za študij v tujini, večina je na višini minimalno razpisanega zneska, kar v 

povprečju zadostuje za dve letni šolnini. Za študij v tujini je povprečna višina zaprošenih 

sredstev 15.000 EUR. 

Tabela 25: Posojila v  obdobju od šolskega/študijskega leta 2004/2005 do 2008/2009   

Kreditno obdobje 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/2010  

Število kandidatov 63 28 55 67 82 

Najvišji znesek zaprošenega kredita 20.865 20.865 21.000 21.000 21.000 

Najniţji znesek zaprošenega kredita 4.173 4.173 4.000 4.000 4.000 

Povprečna višina zaprošenih kreditov 8.418 10.000 10.000 12.246 11.368 

Povprečno število let vračanja 6 7 8 8 8 

Skupna vrednost odobrenih kreditov 404.212 282.925 706.150 820.500 932.165 

Izkušnje dosedanjih razpisov kaţejo, da bi bilo program vredno nadaljevati, saj marsikateremu 

študentu omogoča pridobitev izobrazbe, ne samo na prestiţnih tujih izobraţevalnih institucijah, 

ampak tudi za pridobitev izobrazbe v Sloveniji, ker ne izpolnjujejo pogoje rednega študija. Za 

nadaljevanje programa bi bilo potrebno zagotoviti ustrezne finančne vire, dodatno teţavo pa 

predstavlja uveljavitev spremenjene bančne zakonodaje, ki ne omogoča dodeljevanja kreditov 

kreditno nesposobnim osebam, zato banke niso zainteresirane za sodelovanje.  

2.1.5 Nepričakovane posledice pri izvajanju programov v primerjavi s cilji 

2.1.5.1 Programi Ad futura za mednarodno mobilnost 

Začetek leta 2010 je bil glede programov mednarodne mobilnosti -  Ad futura obremenjen s 

prenesenimi zadevami iz leta 2009, tako glede odločanja kot glede črpanja sredstev. Do 

prenosa zadev iz leta 2009 v 2010 je prišlo zaradi zamude pri potrditvi Poslovnega in 

finančnega načrta sklada za leto 2009 in sprejemu novih SPP, zaradi česar je bil v letu 2009 
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večji del razpisov objavljen v zadnjem mesecu in pol. Večina vlog je bila tako prejeta in 

odločena v letu 2010, enako velja tudi za črpanje sredstev. 

Preostali del leta 2010 je obremenil izredno povečan obseg prejetih vlog (število novih vlog 

presega petkratnik števila vlog v letu 2009) na nekatere obstoječe razpise kot tudi zaradi 

uvedbe novega razpisa (štipendije k Erasmus dotaciji), ki pa jih je sklad moral obdelati v 

nespremenjeni kadrovski zasedbi.  

Hkrati sklad še vedno nima ustrezne informacijske podpore, ki bi olajšala administrativno breme 

izvajanja razpisov iz programov Ad futura. Programi naj bi se namreč podprli znotraj IS CSD. 

Ker je izvedba prvega modula za štipendije Slovencev v tujini trajala predolgo, je sklad zahteval 

spremembo prioritet tako, da se je najprej zagotovil modul za izvajanje razpisa štipendij k 

Erasmus dodaciji – pri izvedbi le-tega je sicer izvajalec potreboval dober mesec dni dlje za 

začetno vzpostavitev modula, kar je omogočilo začetek izvajanja postopkov z vlogami, vendar 

modul še vedno ni končan, predvsem v delu vračil in podpori drugim primerljivim razpisom. 

Zaradi izrednega povečanja števila vlog in pomanjkljive informacijske podpore so se precej 

podaljšali roki, v katerih je sklad odločil o zadevah vendar je do zamud pri odločanju je prihajalo 

le izjemoma – v 4,1 % vseh rešenih zadev v letu 2010. 

Ker je podlaga za izplačilo pri programih Ad futura sklenjena pogodba z upravičencem, katere 

sklenitev je moţna šele po dokončnosti odločbe je kasnejše odločanje vplivalo na finančno 

realizacijo predvsem glede na koledarsko leto, saj je bil večji del v letu 2010 načrtovanih izplačil 

sredstev dodeljen oziroma izplačan v letu 2011. 

Črpanje sredstev iz razpisov, objavljenih pred letom 2009, je potekalo nemoteno.  

Vključitev nekaterih programov Ad futura v nov ZŠtip je zahtevalo veliko angaţiranosti pri 

zagotavljanju potrebnih informacij in pripravi potrebnih dokumentov tako v javni obravnavi kot v 

neposrednem sodelovanju z MDDSZ. 

2.1.5.2 Programi na osnovi Zakona o štipendiranju 

A. Zoisove štipendije 

Število vlog za pridobitev Zoisove štipendije na skladu vztrajno narašča in se je v letu 2010 v 

primerjavi z letom 2008povečalo za  56,6 %, kar predstavlja izredne organizacijske izzive. Kljub 

temu je tudi v letu 2010 sklad o novih vlagateljih odločil v primerljivih rokih kot v letu 2009. Sklad 

ţe dlje časa opozarja, da v prihodnje v okviru enakega kadrovsekga načrta in ob predpostavki, 

da se bo število vlog v naslednjem šolskem letu ponovno povečalo, ne bo več mogleg zagotoviti 

spoštovanje rokov za odločanje. 

Razen omenjenega kadrovskega promanjkljaja, do posebnih teţav pri odločanju o Zoisovih 

štipendijah ni prihajalo. Izpostaviti velja le pomanjkljivost informacijskega sistema (IS CSD), ki ni 

ustrezno podprl reševanja pritoţb.  
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B. Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

V letu 2010 je pri izvajanju neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij prišlo do 

sprememb v načinu izplačevanja ter usklajevanja štipendij med študijskimi leti. Zato je bilo 

potrebno zagotoviti potrebne popravke v informacijskem sistemu IS CSD, pri čemer je s strani 

izvajalca prišlo do večje zakasnitve, ker je skladu onemogočalo izplačila. 

Zaradi spremembe minimalne plače je bilo potrebno skleniti tudi anekse k večini pogodb o 

neposrednem sofinanciranju kadrovskih štipendij, saj višina minimalne plače vpliva na najvišjo 

moţno vrednost sofinanciranja, ki znaša 30 % minimalne plače. Pri tem je zaradi olajšanja 

nadaljnjih usklajevanj v aneksu dodano tudi določilo o prihodnjem avtomatičnem usklajevanju v 

primeru sprememb minimalne plače, medtem ko je usklajevanje med šolskimi oziroma 

študijskimi leti še vedno predmet vsakoletnega postopka za ugotavljanje nadaljnje upravičenosti 

do neposrenega sofinanciranja kadrovskih štipendij.  

Tudi v primeru spremembe minimalne plače je prišlo do teţav s prilagajanjem in ustreznim 

delovanjem IS CSD. Zaradi zanesljivosti in preprečevanja morebitnih napačnih izplačil, se 

podatki še vedno (od leta 2008 dalje) vodijo tudi v vzporednih evidencah. 

C. Posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

Pri posrednih kadrovskih štipendijah je k zmanjšanju števila štipendistov deloma prispevala 

trenutna gospodarska situacija, kar je vodilo v zmanjšanje števila podeljenih štipendij pri 

nekaterih delodajalcih. Poleg tega zaradi stečaja nekaterih podjetij ni prišlo do realizacije 

zaposlitev, kar je imelo za posledico prekinitve pogodb o štipendiranju in vzpostavitev terjatev. 

2.1.5.3 Programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada 

Priprava javnih razpisov oz. povabil, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, zahteva 

usklajevanje s posredniškimi telesi. Večji del smernic in postopkov izvajanja, prejme sklad ţe od 

posredniških teles. 

  

Tudi pri programih ESS, ki so bili poslani na posredniška telesa v letu 2010, je prihajalo do 

daljših zamikov pri usklajevanju dokumentacije, zaradi zapletenih postopkov priprave 

programov za črpanje ESS sredstev v Sloveniji. 

MDDSZ je v prvi polovici leta precej aktivnosti namenilo pripravi ukrepov za blaţenje 

gospodarske in finančne krize. Tako je tudi zaustavilo pripravo programa »Vlagatelji v ljudi« in 

ga umaknilo iz svojih prioritet. 

 

Zaradi nedelovanja Modula za javne razpise (MJR) informacijskega sistema ISARR za program 

Sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom, sta bili v letu 2010 s strani zunanjih 

izvajalcev izdelani dve novi informacijski podpori za vodenje javnih razpisov.  

Na največ teţav pri črpanju sredstev za program »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 

izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010« so 

najpogosteje vplivali naslednji razlogi: 
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 izvajanje izobraţevanja odraslih po programih šol (po enem končanem letu izobraţevanja 

udeleţenci ne opravijo v celoti letnika, ampak se programi izvajajo po izpitih); 

 verodostojnost spričeval; 

 šole izdajajo račune, ki niso verodostojne knjigovodske listine; 

 obdobje upravičenosti stroškov in na to vezan neenak poloţaj vlagateljev glede na leto 

vpisa. 

 

Pri programu »Spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za 

delodajalce po izobraţevalnih programih v letih 2008, 2009 in 2010« pa je prišlo do razkoraka 

pri: 

 

 izpolnjevanju pogojev potencialnih vlagateljev, ker prijavljene osebe, ki se izobraţujejo v 

prenovljenih programih, še niso bile vpisane v zaključni letnik; 

 doseganju namena, zaradi kroţenja vključenih oseb med delodajalci. 

 

Pri izvajanju javnega razpisa Kompetenčni centri 2010-2013 je prišlo do zamika od načrtovane 

objave razpisa zaradi usklajevanja vsebine s posredniškim telesom. Pri obravnavi vlog je prišlo 

do enomesečnega zamika pri izdaji sklepov zaradi zahtevanega preverjanja izpolnjevanja 

pogojev za vlagatelje. 

Na področju izvajanja projekta Informacijsko komunikacijski portal so zunanji dejavniki 

upočasnjevali doseganje zastavljenih ciljev, kot sta sprememba zakonodaje in projekt e- 

Sociala.  

 

2.1.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora in upravljanja 

tveganj 

Pravilnik o notranjem finančnem nadzoru  določa način vzpostavitve in delovanja notranjega 

finančnega nadzora ter pravila notranjega revidiranja z vidika notranjih kontrol, ki obsegajo 

sistem postopkov, katerih cilj je zagotoviti ustrezno poslovanje. Na podlagi centralnega registra 

tveganj sklad med letom spremlja in po potrebi dopolnjuje verjetnost tveganj za vsa področja 

delovanja sklada, moţne  posledice in potrebne ukrepe, da se stopnja tveganja z ustreznimi 

ukrepi obvladuje. 

Notranji nadzor poslovanja se izvaja enkrat letno za posamezno področje poslovanja. V 2010 je  

bil notranji nadzor poslovanja opravljen s strani pooblaščene revizijske druţbe IN – Revizija  

d.o.o Ljubljana, ki je opravila preveritev ustreznosti obstoječih postopkov ravnanja s tveganjem 

v Javnem skladu, njegovega obvladovanja in vrednotenje sistemov notranjih kontrol  in 

postopkov poslovodenja.   

Sklad evidentira svoje poslovanje v skladu z Zakonom o računovodstvu kot posredni 

proračunski uporabnik. Računovodstvo sklada se vodi po načelu denarnega toka. Revizija 

poslovanja se izvajajo enkrat letno. Revizijo računovodskih izkazov  za leto 2010 je izvedla 

pooblaščena revizijska druţba BDO Revizija d.o.o. Ljubljana, ki je dala pozitivno mnenje o 

poslovanju sklada v letu 2010.   
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2.1.7 Kadrovanje, investicijska vlaganja in kakovost 

2.1.7.1 Kadrovanje 

Sklep o določitvi dovoljenega števila zaposlenih oseb pri osebah javnega prava Ministrstva za 

delo, druţino in socialne zadeve št. 1002 – 2/2009/49 z dne 17.11.2010, ki je bil sprejet na 

podlagi sklepov Vlade RS št. 10002-33/2009/2 z dne 29.9.2009 in 10002-33/2010/9 z dne 

30.9.2010 omejuje število dovoljenih zaposlitev v letih 2010 – 2012 na skladu na 27. 

Vse zaposlitve iz naslova kadrovskega načrta so za nedoločen čas. Na dan 31.12.2010 je 

realiziranih 27 zaposlitev, od tega je ena zaposlena na porodniškem dopustu. Poleg zaposlitev, 

ki se vštevajo v skupni kadrovski načrt, sklad za izvedbo projektov iz OP RČV 2007-2013 

zaposluje za določen čas, in sicer za čas trajanja projekta. Iz naslova projektnih zaposlitev je na 

skladu 31.12.2010 zaposlenih 12 usluţbencev, od tega so bile 3 zaposlene na porodniškem 

dopustu.  

V okviru projekta tehnične pomoči OP RČV za obdobje 2007-2013 je v letu 2010 za čas trajanja 

programa, v skladu z odločitvijo organa upravljanja, zaposlenih 5 usluţbencev. V  okviru 

projektov ESS je bilo v letu 2010 na novo zaposlenih 7 usluţbencev. 

Tabela 26: Število zaposlenih na skladu 

    

Število 
zaposlenih na 
dan 31.12.2008 

Število zaposlenih 
na dan 31.12.2009 

Število 
zaposlenih na 
dan 31.12.2010 

A 
Zaposlitve  v skladu s kadrovskim 
načrtom Vlade RS 27 26 27 

B Zaposlitve na projektih 5 10 12 

  Tehnična pomoč 5 5 5 

  
Praktično usposabljanje z delom za 
vajence, dijake in študente 0 3 3 

  Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 0 2 2 

  
Informacijsko komunikacijski portal 
JSRSRKŠ 0 0 2 

  Standard kakovosti vlaganj v človeške vire 0 0 0 

  Usposabljanje za večjo zaposljivost 0 0 0 
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Izobrazbena struktura zaposlenih 

Več kot polovica vseh zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo, medtem ko preostalo polovico 

predstavljajo zaposleni z magistrskim nazivom ali s specializacijo, srednjo, višjo oz. 

visokošolsko strokovno izobrazbo. 

Tabela 27: Izobrazbena struktura zaposlenih 

Stopnja izobrazbe 
Zaposleni kadrovski 

načrt na dan 31.12.2009 

Zaposleni na 
projektih na dan 

31.12.2009 

Zaposleni kadrovski 
načrt na dan 
31.12.2010 

Zaposleni na 
projektih na dan 

31.12.2010 

srednješolska 3 2 2 1 

višješolska 3 0 0 0 

visokošolska 
strokovna 4 2 5 3 

univerzitetna 15 5 18 6 

magisterij 1 1 2 2 

SKUPAJ 26 10 27 12 

 

Starostna struktura zaposlenih 

Povprečna starost zaposlenih na skladu je 36,9 let. Zaposlenih po kadrovskem načrtu so stari 

od 25 do 56 let, zaposleni na projektih pa od 26 do 57 let. Sicer pa je več kot polovica vseh 

zaposlenih na skladu starih med 30 in 40 let.  

Tabela 28: Starostna struktura zaposlenih  

Starost zaposlenih 

Zaposleni kadrovski 
načrt na dan 
31.12.2009 

Zaposleni na 
projektih na dan 

31.12.2009 

Zaposleni 
kadrovski načrt na 

dan 31.12.2010 

Zaposleni na 
projektih na dan 

31.12.2010 

do 25 let 1 1 1 0 

od 26 do 30 let 4 2 3 3 

od 31 do 35 let 6 4 8 5 

od 36 do 40 let 8 1 7 1 

od 41 do 45 let 4 0 5 1 

nad 46 let 3 1 3 2 

SKUPAJ 26 10 27 12 

 

2.1.7.2  Izobraţevanje in usposabljanje 

Skladno s 103. členom Zakona o javnih usluţbencih in 25. členom Pravilnika o delovnih 

razmerjih v Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije je bil sprejet Načrt izobraţevanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja za leto 2010. 

Vsebina letnega načrta izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja temelji na zahtevah 

delovnega procesa posameznega področja in velja za vse zaposlene. Sklad ţeli s celovitim 

pristopom k izobraţevanju omogočiti strateško pomembnih znanj, uspešno doseči zastavljene 

cilje, povečati učinkovitost, podpirati osebni in profesionalni razvoj zaposlenih, večati njihovo 

zadovoljstvo in pripadnost skladu. 

Z omenjenim načrtom je bil določen naslednji prednostni vrstni red izobraţevanja in 

usposabljanja zaposlenih na skladu: 
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 Izobraţevanje za pridobitev dodatnih strokovnih znanj za potrebe izvajanja programov 

Zaradi racionalnejše in učinkoviteješe rabe sredstev je bila zaposlenim omogočena udeleţba in 

obiskovanje seminarjev, tečajev in delavnic tudi na sedeţu sklada, s čimer se je izobraţevanja 

lahko hkrati udeleţilo več zaposlenih. Upravna akademija je za zaposlene izvedla seminar Jezik 

in oblika besedil, dvakrat je bil izveden tudi osveţitveni seminar o Zakonu o splošnem upravnem 

postopku. Zaposleni so lahko osveţili znanje iz excela, nadaljevali s tečajem francoskega 

jezika, izobraţevanjem s področja vodenja kakovosti, varovanja osebnih podatkov, informacij 

javnega značaja, ravnanjem z dokumenatrnim in arhivskim gradivom, delovanja informacijskih 

sistemov.  

 Izobraţevanje za pridobitev osnovnih strokovnih znanj novozaposlenih 

Izobraţevanja za opravljanje strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka so se v 

preteklem letu udeleţili  trije novozaposlenih, ki so izpit tudi opravili. Zaradi ustreznega urejanja 

dokumentarnega in arhivskega gradiva je ena zaposlena opravila tudi strokovni izpit za 

arhivarja. 

 Izobraţevanje za pridobitev strokovne izobrazbe 

V preteklem letu so se izvajale 3 pogodbe o financiranju nadaljnjega izobraţevanja javnih 

usluţbencev.  

Kot pomemben faktor motivacije za nadaljnji osebni in profesionalni razvoj sodelavcev so bili  

opravljeni tudi letni razgovori z zaposlenimi, prav tako pa so se zaposleni lahko udeleţili 

brezplačnih delavnic in seminarjev različnih izvajalcev. 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 

V letu 2010 je bila izvedena tretja anketa o zadovoljstvu zaposlenih. K izpolnjevanju ankete o 

zadovoljstvu zaposlenih so bili vabljeni vsi zaposleni, anketo je izpolnilo 21 zaposlenih.  

 

Tudi v letu 2010 je bil z 4,3 (od skupno 5) najbolje ocenjen sklop Identifikacija/povezanost. 

Predvsem so zaposleni zainteresirani za nadaljnji razvoj sklada, prav tako pa jim je pomembno, 

da ima okolica o skladu dobro mnenje, za kar so se pripravljeni tudi osebno zavzeti.  

 

Zaposleni so dobro ocenili sklop Vedenje in odnos direktorja, ki so ga ocenili s 4,1, od tega so 

najbolje ocenili izjavo, da direktor deluje v dobro sklada (z oceno 4,6) kot tudi da direktor pozna 

svoje delo in ga opravlja profesionalno (4,5). Prav tako zaposleni dobro ocenjujejo Vedenje in 

odnos vodje oddelka, ki so ga ocenili s 4,0 oziroma 4,1.  Slednje je izredno spodbudno, saj 

neposredno nadrejeni dokazano bistveno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.  

 

Najslabše ocenjen sklop je bil Plačilo/nagrajevanje. Večina zaposlenih se ne strinja, da bi bili 

zadovoljni s plačo na skladu oziroma da je ta primerna opravljenemu delu, sposobnostim ali 

izobrazbi. Veliko zaposlenih meni, da bi drugje prejeli boljše plačilo (povprečna ocena kar 4,14), 

vendar pa povprečna ocena na vprašanje, ali je zaposleni zaradi plače razmišljal o menjavi 

sluţbe, znaša 2,9, torej se z izjavo niti strinjajo niti se ne strinjajo.  
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V letu 2009 najslabše ocenjen sklop Vsesplošno sodelovanje/pretok informacij na ravni sklada 

je v letu 2010 dosegel 0,2 višjo povprečno oceno kot v predhodnem letu (glede na spremenjeno 

ocenjevalno lestvico), kar sicer ţe kaţe na vpliv sprememb v organizacijski strukturi sklada, 

seveda pa bo sklad tudi v bodoče vlagal v izboljšanje sodelovanja in pretoka informacij. 

 

2.1.7.3 Organizacijska shema sklada 

Slika 4: Organizacijska shema sklada 

 

 

Sklad je statusno pravno javni finančni sklad. Funkcijo nadzora opravlja sedemčlanski nadzorni 
svet, medtem ko sklad upravlja enočlanska uprava – direktor. 

Pri pripravi in načrtovanju programov sklada, strategije razvoja, pregledu učinkov in realizacije 

ter predlaganju ukrepov za izboljšave v skladu z ustanovitvenim aktom deluje kot posvetovalno 

telo programski svet. Programski svet sestavljajo predstavniki podjetij, ministrstev, inštitucij s 

področja trga dela in gospodarstva ter druge zainteresirane javnosti.  

Pomembno vlogo pri delovanju sklada imajo občasni zunanji sodelavci – evalvatorji, ki na ozko 

specializiranih področjih  sodelujejo z mnenji in ocenami glede strokovnih vprašanj. To so 

predvsem predavatelji ter znanstveni sodelavci na fakultetah. 

Direktor sklada imenuje razpisne komisije. O načinu dela in pristojnosti ter poimenski sestavi 

posamezne komisije direktor določi s sklepom o imenovanju. 

Z namenom izboljšanja sodelovanja med pristojnimi ministrstvi (MDDSZ, MVZT, MZZ) in 

drugimi organizacijami (CMEPIUS, ARRS) in medsebojnega usklajevanja programov, razpisov 
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ter priprave strateških izhodišč za razvoj programov mednarodne mobilnosti je bil ustanovljen 

Strokovni svet Ad futura. 

V okviru sklada deluje tudi EducationUSA center, in sicer kot informacijska pisarna, ki zagotavlja 

informacije o vseh akreditiranih visokošolskih institucijah v ZDA. EducationUSA je akreditiran in 

finančno podprt s strani ameriške vlade.  

Notranja organizacija 

V začetku leta 2010 je bil sprejet nov pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest. V skladu z navedenim pravilnikom sta bila oblikovana dva sektorja: Sektor za podporo 

dejavnosti in Sektor za razvoj in izvedbo projektov.  

Sektor za podporo dejavnosti opravlja naloge na področju organizacije javnega sklada, odnosov 

z javnostmi in promocije, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja s kadrovskimi viri, 

poslovanja z dokumentarnim gradivom, informatike in pravnih zadev.  

Znotraj Sektorja za razvoj in izvedbo projektov so bili oblikovani oddelki za izvedbo postopkov 

podelitve posameznih vrst štipendij oziroma sredstev ter opravljanja strokovnih, organizacijskih 

in koordinacijskih nalog s področja priprave, vodenja in izvajanja projektno organiziranih 

razpisov/pozivov/instrumentov Evropskega socialnega sklada (ESS) za dodeljevanje študijske 

pomoči in drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju kadrov; podajanju predlogov za 

spremembo programov, ki se ţe izvajajo, ter oblikovanju, koordinaciji in organizaciji 

interdisciplinarnih skupin. 

2.1.7.4 Investicijska vlaganja 

Širjenje dejavnosti sklada, uvajanje novih programov štipendiranja in financiranja drugih 

finančnih pomoči, poleg dodatno zaposlenih delavcev zahteva tudi dodatno in posodobljeno 

opremo za delovanje.  

Celotna investicijska vlaganja so v letu 2010 bila 61.425 EUR in so za 64 % niţja kot porabljena 

sredstva za investicije v 2009. V letu 2010 je bilo največ sredstev namenjenih za računalniško in 

programsko opremo nadgradnje programa ESS in vzpostavitev informacijsko komunikacijskega 

portala sklada, za kar  je sklad namenil skupaj  36.023  EUR, oz. 34 % manj  kot je bilo 

namenjenih sredstev za ta namen v letu 2009.  

Za računalniško opremo novozaposlenih na projektih je sklad namenil 5.480 EUR, vrednost je 

za 91 % niţja kot v letu 2009. Skupna vrednost  plačane pisarniške in ostale tehnične  opreme v 

letu 2010  znaša 19.921 EUR in je za 64 % niţja kot v letu 2009. 

Tabela 29: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva  (v EUR) 

Porabljena sredstva za nabavo opreme 2010 2009 Indeks 2010/2009 

Računalniška strojna  oprema  5.480 61.041 9 

Računalniška programska  oprema 36.024 54.454 66 

Pisarniška oprema za poslovne prostore  11.497 45.780 25 

Druga tehnična oprema za opravljanje dejavnosti   8.424 9.309 90 

SKUPAJ 61.425 170.584 36 
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2.1.7.5 Kakovost 

Ţeljo po urejenosti in preglednosti delovanja in poslovanja organizacije rešujejo na različne 

načine. Sklad skrbi za procesni pristop pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti 

sistema vodenja kakovosti z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev uporabnikov povečalo 

njihovo zadovoljstvo. Za reševanje teh potreb je na skladu uveljavljen procesni pristop sistema 

vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda serije ISO 9001. 

Predstavnik vodstva za kakovost je odgovoren za vzpostavitev, izvajanje in vzdrţevanje sistema 

kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001. Po uspešno opravljeni certifikacijski presoji 

v letu 2009 sklad vzdrţuje in razvija sistem kakovosti,  kar pomeni redno pregledovanje stanja in 

razvoj sistema kakovosti s strani akreditirane institucije.  

Referenčni standard za sistem vodenja kakovosti, ki velja na skladu za vse njegove dejavnosti 

oz. procese, je standard ISO 9001:2008. V aprilu 2010 je bila s strani pooblaščene institucije 

izvedena redna presoja sistema vodenja kakovosti, ki ni ugotovila nobene neskladnosti. 

Predmet sistema vodenja kakovosti je »Dodeljevanje štipendij in drugih finančnih spodbud za 

razvoj kadrov«.  

Vzpostavljen in redno vzdrţevan sistem vodenja kakovosti omogoča med drugim optimalno in 

urejeno organizacijo poslovanja, preglednost procesov, izboljšanje notranje komunikacije ter 

skladnost med zahtevami in pričakovanji uporabnikov storitev sklada.  

Za izvajanje sistema vodenja kakovosti je sklad v preteklem letu sistematično izvajal različne 

aktivnosti: določil politiko in cilje kakovosti, identificiral in določil ključne procese za doseganje 

ciljev, določil uporabo meril za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj, iskal priloţnosti 

za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitve procesov, določil metode za 

preprečevanje napak, zmanjševanje stroškov ter uvedel nadzor nad učinkovitostjo izboljšav. 
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2.2 Komuniciranje z interesnimi skupinami sklada 

Aktivnosti oddelka za analize in odnose z javnostmi so temeljile na strategijah in aktivnostih, 

opredeljenih v komunikacijskem načrtu sklada. Glavni strateški cilj, h kateremu je usmerjen 

sklad, je izgradnja prepoznavnosti sklada kot osrednje institucije na področju razvoja kadrov in 

štipendiranja v Sloveniji. 

Sklad s svojimi aktivnostmi nagovarja več različnih ciljnih skupin: študente, dijake, delodajalce, 

izobraţevalne ustanove ter udeleţence izobraţevanja odraslih. 

Sklad je v letu 2010 sledil zastavljenim ciljem na področju analiz in odnosov z javnostmi: 

 redno odgovarjanje na prejeta novinarska vprašanja (po elektronski pošti in telefonu) ter 

podajanju izjav za radio (nacionalna in komercialne radijske postaje) oziroma spletno TV 

(ŠOUvizija); 

 sodelovanje na velikih vseslovenskih sejemskih/informativnih dogodkih: Informativa'10 v 

januarju in Študentska arena v oktobru; 

 sodelovanje na informativnih dogodkih v organizaciji osnovnih in srednjih šol ter fakultet: 

Trţnica poklicev Stročja vas in Tišina, Pred izbiro poklica, OŠ Šentjur, SŠ Slovenska 

Bistrica, predstavitev na zaposlitvenih sejmih v organizaciji Obrtne zbornice Slovenije v 

Mariboru in na Ptuju, predstavitev sistema štipendiranja na Fakulteti za druţbene vede 

(organiziral ŠOU Ljubljana); 

 promocijske aktivnosti ob objavah posameznih razpisov – prirejene aktivnosti glede na 

ciljno skupino potencialnih prijaviteljev: sporočilo za javnost ob objavi, plačane objave 

oglasov, organizacija informativnih predstavitev in delavnic za prijavitelje; 

 sodelovanje v uredniških prispevkih Mladinskih medijev (Srednješolski vpisnik, Faks 

vpisnik) ter drugih medijev (Delodajalec) z informativnimi in promocijskimi članki. 

 

Oddelek za analize in odnose z javnostmi je izvedel tudi naslednje pomembne projekte: 

 zasnova in izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami sklada, v letu 2010 

prvič z internetnim obrazcem (Google documents), ki je omogočil doseg večjega števila 

uporabnikov ter izjemen odziv – več kot 400 izpolnjenih anket (april); 

 izdelava Komunikacijskega načrta sklada (junij); 

 vsebinsko sodelovanje pri projektu prenove informacijsko komunikacijskega portala 

sklada, ki se je zaključil z izdelavo in objavo nove, boljše in preglednejše spletne strani v 

novembru; 

 zasnova in tisk novih predstavitvenih zloţenk sklada (zaključek v januarju 2011); 

 EducationUSA je gostil predstavnike Lynn University, Florida, Chapman University, 

California in Grinnell College, Iowa iz ZDA, ki so na dveh predstavitvenih srečanjih 

(Gimnazija Beţigrad,sklad) izčrpno predstavili moţnosti študija za slovenske dijake in 

študente na svojih treh univerzah ter odgovarjali na številna vprašanja prisotnih. 
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V letu 2010 je sklad uvedel novost pri komuniciranju za zaposlene: interne spletne strani 

oziroma MS SharePoint. S tem je zaposlenim omogočeno hitrejše spremljanje dogajanja na 

skladu, hiter prenos relevantnih informacij, elektronsko vnašanje in pregled nad odsotnostmi 

zaposlenih, soustvarjanje vsebin (novic o dogodkih), laţje delo pri ustvarjanju skupnih 

dokumentov in številne druge funkcije. 

Mediji 

V letu 2010 je sklad ponovno zabeleţil precejšnjo rast števila neplačanih medijskih objav, ki je 

posledica utrjevanja poloţaja sklada kot osrednjega izvajalskega organa na področju štipendij 

ter podeljevanja drugih spodbud za financiranje izobraţevanja v Sloveniji in tujini. Prav tako je 

bil zabeleţen večji odziv medijev (intervjuji, izjave) ob dogodkih, na katerih je sodeloval sklad,  

in posredovanih sporočilih za javnost, predvsem ob zaključkih večjih programov (Zoisove 

štipendije, kadrovske štipendije, študij v tujini, zaključni konferenci PUD in ZIP). 

Slika 5: Neplačane objave v medijih z omembo sklada v 2008, 2009 in 2010 

 

 

 

Spletne strani in spletni klub 

V letu 2010 je glede na leto poprej število obiskovalcev spletnih strani naraslo. Tako je sklad v 

letu 2010 povprečno mesečno beleţil prek 18.500 različnih obiskovalcev stare (januar – sredina 

novembra 2010) in v zadnjem mesecu leta nove spletne strani. Ob tem velja poudariti, da je 

opazen letni cikel, ko se število obiskov prične večati v juniju in doseţe vrh septembra, ko smo 

zabeleţili kar 36.066 različnih obiskovalcev spletne strani sklada. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 Spremljanje poslovanja 

 Poslovni račun  

Pri Upravi za javna plačila ima sklad za svoje poslovanje odprta dva podračuna. Podračun št. 

01100 – 6030960968 uporablja sklad za izvajanje tekočega delovanje sklada in podračun št. 

01100 – 6000006813 uporablja sklad za izvajanje programa sklada. 

 Evidentiranje poslovnih dogodkov  

Javni sklad je v poslovnem letu 2010 evidentiral poslovne dogodke in vodil poslovne knjige 

upoštevaje vse zakonske predpise, ki opredeljujejo poslovanje javnega sklada kot posrednega 

proračunskega uporabnika.  

 Računovodstvo  

Računovodsko spremljanje poslovanja izvaja na osnovi pogodbe zunanji izvajalec - podjetje 

FORS d.o.o., Ljubljana. 

 Notranji in zunanji nadzor  

Notranji nadzor poslovanja, ki se izvaja enkrat letno, je bil v skladu z določili Zakona o javnih 

financah opravljen s strani pooblaščene revizijske druţbe IN – Revizija d.o.o Ljubljana, ki je 

opravila preverjanje ustreznosti obstoječih postopkov ravnanja s tveganjem v javnem skladu, 

njegovega obvladovanja in vrednotenje sistemov notranjih kontrol  in postopkov poslovodenja.   

V poročilu o notranjem revidiranju je revizijska druţba navedla priporočila, ki se  nanašajo na 

izboljšanje učinkovitosti poslovanja sklada. Sklad je pripravil odzivno poročilo, v katerem je 

opredelil časovno izvedbo priporočil revizorjev na področjih, kjer je sklad v svojem delovanju 

samostojen. Za priporočila, kjer je poslovanje sklada vezano na sistemsko zakonodajo, so v 

odzivnem poročilu posebej navedeni zunanji dejavniki, ki vplivajo na način poslovanja sklada in 

na nanje sklad nima vpliva. 

Zunanji nadzor poslovanja sklada se prav tako izvaja enkrat letno. Sklad evidentira svoje 

poslovanje v skladu z Zakonom o računovodstvu kot posredni proračunski uporabnik. 

Računovodstvo sklada se vodi po načelu denarnega toka. Zunanji revizijski nadzor je po 

izdelanem zaključnem računu za leto 2010 v februarju 2011 izvedla pooblaščena revizijska 

druţba BDO revizija d.o.o. Ljubljana, ki je izdala pozitivno mnenje o poslovanju v revidiranem 

obdobju in katere poročilo je sestavni del letnega poročila. 
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3.2 Zaključni račun 2010 

3.2.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2010 

Tabela 30: Bilanca stanja na dan 31.12.2010 (v EUR) 

SREDSTVA 
ZNESEK  

- tekoče leto 

ZNESEK  

- predhodno leto 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  228.211 223.000 

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 132.265 91.497 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 49.291 30.565 

NEPREMIČNINE 0 0 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 292.804 279.041 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 
147.567 116.973 

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŢBE 0 0 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA ; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
37.276.040 35.374.377 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 21 290 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 453.542 519.777 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 0 0 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 
32.502.439 30.206.542 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE 2.926.985 3.524.770 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 66.166 88.242 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 1.162.069 944.450 

NEPLAČANI ODHODKI 164.818 90.306 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

C) ZALOGE  0 0 

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 

ZALOGE MATERIALA 0 0 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŢE 0 0 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 

PROIZVODI 0 0 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 

ZALOGA BLAGA 0 0 

DRUGE ZALOGE 0 0 

I. AKTIVA SKUPAJ  37.504.251 35.597.377 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE –  

izplačane štipendije v 2010 
10.555.219 4.108.386 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
ZNESEK 

 - tekoče leto 

ZNESEK  

- predhodno leto 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  1.439.162 4.379.364 

KRATKOROČNE OBVEZN. ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 79.278 65.023 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 73.815 15.378 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 11.530 9.564 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 
105.184 3.277.541 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 

NEPLAČANI PRIHODKI 1.169.355 1.011.858 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  36.065.089 31.218.013 

SPLOŠNI SKLAD 0 0 

REZERVNI SKLAD 0 0 

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 0 0 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH 6.721.227 6.721.227 

SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 

V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPRED. DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

0 0 

SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 

V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE 
0 0 

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
254.786 249.575 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 0 0 

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 29.089.076 24.247.211 

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

I. PASIVA SKUPAJ  37.504.251 35.597.377 

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE -   

izplačane štipendije v 2010 
10.555.219 4.108.386 
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Pojasnila posameznih postavk Bilance stanja na dan 31.12.2010 

A. Dolgoročna sredstva:       228.211 EUR

   

 Neopredmetena dolgoročna sredstva:            82.974 EUR 

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo programsko opremo, s katero sklad 

razpolaga za opravljanje svoje dejavnosti in se financira iz proračuna RS, proračunske 

postavke pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve. V tekočem letu je bila  

nabavljena dodatna programska oprema za izvajanje posameznih programov 

sofinanciranja ESS in vzpostavitev informacijsko komunikacijskega portala sklada.   

 Opredmetena dolgoročna sredstva:                145.237 EUR  

Opredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo opremo, s katero razpolaga sklad za 

opravljanje svoje dejavnosti in se financira iz proračuna RS, proračunske postavke pri 

Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve. Zaradi kadrovske širitve sklada, zaposlitve 

novih delavcev in povečanega obsega dela na štipendijskih programih, se je nabavila 

dodatna računalniška in pisarniška oprema ter ostala tehnična oprema za delovanje.     

Nabave tako neopredmetenih kot opredmetenih dolgoročnih sredstev so bile izvršene v skladu 

s poslovnim načrtom za leto 2010. 

 

B. Kratkoročna sredstva:             37.276.040 EUR 

 Denarna sredstva:            453.563 EUR 

Denarna sredstva so sredstva sklada na vpogled na poslovnih računih in v blagajni s 

katerimi razpolaga sklad. Za tekoče potrebe poslovanja je sklad vzdrţeval primerno 

tekočo likvidnost. 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta:            32.502.439 EUR 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so prosta likvidna 

sredstva za depozite, ki jih je sklad usmeril v kratkoročne kapitalske naloţbe – v  depozite 

pri drţavni zakladnici, z namenom pridobivanja obresti, s katerim se deloma financira 

delovanje sklada v višini 32.500.000 EUR in 2.439 EUR terjatev iz naslova obresti do 

UEKN za sredstva na vpogled in razmejenih obresti do 31.12.2010 za depozit pri 

zakladnici.  

 Kratkoročne finančne naloţbe:                                                  2.926.985 EUR 

Kratkoročne finančne naloţbe so del prostih likvidnih sredstev namenskega premoţenja, 

ki je usmerjen v depozite pri Deţelni banki Slovenije d.d., kot vir banki za podelitev 

kreditov za študij  v tujini in Sloveniji.  
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 Kratkoročne terjatve iz financiranja:                                             66.166 EUR 

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obračunane in še ne plačane obresti za 

depozitna sredstva pri Deţelni banki Slovenije, d.d., za leto 2010 in izplačane v januarju 

2011. 

 Druge kratkoročne terjatve:                             1.162.069 EUR 

Druge kratkoročne terjatve so terjatve iz naslova obračunanih koncesijskih dajatev za 

december 2010, katerih obveznost za plačilo zapade v januarju 2011 v višini 1.100.750 

EUR, terjatev do drţave iz naslova refundacije bolniških izostankov v višini 970 EUR, 

terjatev do delavcev iz naslova materialnih stroškov v višini 25 EUR ter terjatev iz toţbe 

proti Gambit d.o.o. v višini 26.575 EUR za neizdelan programski paket informacijskega 

sistema sklada iz leta 2007 in terjatve do drţave za izplačane štipendije iz programov Ad 

futura v decembru 2010 v višini 33.749 EUR, za katere sklad še ni prejel sredstev iz 

proračuna. 

 Neplačani odhodki:                                 164.818 EUR 

Neplačani odhodki so ţe obračunane, še ne plačane obveznosti za prejete račune 

domačih dobaviteljev za opravljene dobave v decembru 2010 v višni 65.901  EUR, 

obveznosti za plače zaposlenih za december 2010 v višini 90.808 EUR in obveznosti do 

tujih izobraţevalnih institucij v višini 8.109 EUR, katerih plačila zapadejo v letu 2011. 

 

C. Zaloge:                             0 EUR 

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

 99. Aktivni konti izvenbilančne evidence:                                   10.555.219 EUR 

Aktivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo celotno izplačlo štipendij in drugih oblik 

financiranja izobraţevanja, ki so bila izplačana v tekočem poslovnem letu. 

 

D. Kratkoročne obveznosti:                          1.439.162 EUR 

 Obveznosti do zaposlenih:                                  79.278 EUR 

Obveznosti do zaposlenih so obveznosti za obračunane plače za december 2010 v bruto 

znesku s pripadajočimi davki in prispevki iz plač, ki so bile izplačane v januarju 2011. 

 Obveznosti do dobaviteljev:                                  73.815 EUR 

Obveznosti do dobaviteljev so obveznosti do domačih dobaviteljev po prejetih računih in 

obveznosti do tujih izobraţevalnih institucij, katerih računi so bili izdani v decembru 2010, 

prejeti in plačani pa v januarju  2011.   

Neporavnanih zapadlih obveznosti sklad nima. 
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 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:                                                     11.530 EUR 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so davki in prispevki na obračunane plače za 

december 2010, ki jih plača delodajalec in so poravnane v januarju 2011. 

 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta:               105.184 EUR 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so prejeta, še ne 

izplačana sredstva iz proračuna RS za štipendije za program Kosovo v višini 104.989 

EUR ter kratkoročne obveznosti v višini 195 EUR za obračune stroške plačilnega prometa 

za december 2010, ki se poravnavajo v januarju 2011. 

 Neplačani prihodki:                    1.169.355 EUR 

Neplačani prihodki so ţe obračunane, še ne plačane obresti za depozitna sredstva pri 

poslovni banki in obresti sredstev na transakcijskih računih v skupni višini 68.605 EUR ter 

obračunane koncesijske dajatve za december 2010 v višini 1.100.750 EUR, ki se 

plačujejo  v januarju 2011. 

 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti:                       36.065.089 EUR 

 Sklad namenskega premoţenja:                  6.721.227 EUR 

Sklad namenskega premoţenja so na sodišču registrirana sredstva ustanovitelja vplačana 

za vzpostavitev delovanja sklada.    

 Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva:      254.786  EUR 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so osnovna 

sredstva po sedanji vrednosti, ki jih ima sklad v upravljanju, povečana za programsko 

opremo ISAF, ki je bila deloma ţe plačana, a nikoli realizirana in za katero se vodi toţbeni 

zahtevek na sodišču za vračilo sredstev.    

 Preseţek prihodkov nad odhodki:                           29.089.078 EUR 

Preseţek prihodkov nad odhodki so sredstva kumulativnega preseţka prihodkov nad 

odhodki  iz poslovanja sklada od ustanovitve do konca leta 2010. 

 99. Pasivni konti izvenbilančne evidence:                                              10.555.219 EUR 

Pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo celotno izplačlo štipendij in drugih oblik 

financiranja izobraţevanja, ki so bila izplačana v tekočem poslovnem letu.  
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Tabela 31: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2010 

 

NAZIV 

Z N E S E K  

 Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

 Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

 Povečanje 
popravka 
vrednosti 

 
Zmanjšanje 

nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortiza- 
cija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

 
Prevredno-

tenje 
zaradi 

okrepitve  

  
Prevredno-

tenje 
zaradi 

oslabitve 

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

 I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju  370.538 147.538 67.759 0 13.227 12.798 62.119 228.211 0 0 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 91.497 30.565 42.357 0 1.588 1.588 20.315 82.974 0 0 

C. Druga neopredmetena  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 279.041 116.973 25.402 0 11.639 11.210 41.804 145.237 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 odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena  sredstva               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 

III. Neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva v finančnem najemu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena  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 32: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil – 31.12.2010 

 

NAZIV 

Z N E S E K  

Naloţbe in 
dana 

posojila 
(1.1.) 

Popravki 
naloţb in 

danih 
posojil (1.1.) 

Povečanje 
naloţb in 

danih 
posojil 

 Povečanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Zmanjšanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Zmanjšanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Naloţbe in 
dana 

posojila 
31.12. 

Popravki 
naloţb in 

danih 
posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naloţb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Odpisane 
naloţbe in 

dana 
posojila 

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

 I. Dolgoročne finančne naloţbe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A. Naloţbe v delnice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naloţbe v delnice v jav. podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naloţbe v delnice v finanančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naloţbe v delnice v priv. podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naloţbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naloţbe v deleţe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naloţbe v deleţe v jav. podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naloţbe v deleţe v finančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naloţbe v deleţe v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naloţbe v deleţe  drţavnih druţb, ki imajo obliko d.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naloţbe v deleţe  drţavnih druţb, ki imajo obliko d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naloţbe v deleţe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naloţbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela 
in podobno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoţenje, preneseno javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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NAZIV 
Z N E S E K 

Naloţbe in 
dana 

posojila 
(1.1.) 

Popravki 
naloţb in 

danih 
posojil (1.1.) 

Povečanje 
naloţb in 

danih 
posojil 

 Povečanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Zmanjšanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Zmanjšanje 
popravkov 
naloţb in 

danih 
posojil 

Naloţbe in 
dana 

posojila 
31.12. 

Popravki 
naloţb in 

danih 
posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naloţb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Odpisane 
naloţbe in 

dana 
posojila 

3. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naloţbe 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 drţave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila drţavnemu 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 



 

71 

 

3.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Tabela 33: Izkaz prihodkov in odhodkov od 01.01.2010 do 31.12.2010 (v EUR) 

NAZIV KONTA 
ZNESEK - 

Tekoče leto 

ZNESEK –  
Predhodno 

leto 

2 4 5 

I. SKUPAJ PRIHODKI 10.594.301 10.943.435 

TEKOČI PRIHODKI  9.461.915 10.070.944 

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 PREMOŢENJE  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 premoţenje 0 0 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 0 0 

Davek na dodano vrednost 0 0 

Drugi davki na blago in storitve 0 0 

Trošarine (akcize) 0 0 

Dobički fiskalnih monopolov 0 0 

Davki na posebne storitve 0 0 

Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 0 0 

Letna povračila za uporabo cest 0 0 

Drugi davki na uporabo blaga in storitev 0 0 

Davki na motorna vozila 0 0 

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE  0 0 

Carine 0 0 

Druge uvozne dajatve 0 0 

Izvozne dajatve 0 0 

Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 0 0 

Dobički od menjave tujih valut 0 0 

Davki na menjavo tujih valut 0 0 

Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 0 0 

DRUGI DAVKI 0 0 

NEDAVČNI PRIHODKI  9.461.915 10.070.944 

UDELEŢBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŢENJA  9.448.056 10.068.944 

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij 0 0 

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 

Prihodki od obresti 414.977 733.950 

Prihodki od premoţenja 9.033.079 9.334.994 
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NAZIV KONTA 
ZNESEK - 
Tekoče leto 

ZNESEK –  
Predhodno 
leto 

   
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 2.000 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  13.859 0 

Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 

Drugi nedavčni prihodki 13.859 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 premoţenjskih 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 1.132.386 872.491 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.132.386 872.491 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 1.132.386 872.491 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 

Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 

Prejeta sredstva iz javnih agencij 0 0 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske politike 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za kohezijsko politiko 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje notranje 
politike 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih 
povračil 0 0 
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NAZIV KONTA 
ZNESEK - 

Tekoče leto 

ZNESEK –  
Predhodno 

leto 

Druga prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 0 

Prejeta sredstva iz drţavnega 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 trţnih ukrepov v kmetijstvu iz Evrop.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 podeţelja 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 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka 0 0 

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo 0 0 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  0 0 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 

PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 5.752.436 4.148.992 

TEKOČI ODHODKI 1.611.492 1.557.853 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 909.094 771.062 

Plače in dodatki 789.688 671.436 

Regres za letni dopust 28.428 23.908 

Povračila in nadomestila 75.126 63.300 

Sredstva za delovno uspešnost 15.563 11.727 

Sredstva za nadurno delo 0 258 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 

Drugi izdatki zaposlenim 289 433 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 142.519 120.633 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.323 60.700 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 57.137 48.270 

Prispevek za zaposlovanje 483 410 

Prispevek za starševsko varstvo 806 684 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 12.770 10.569 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 559.879 666.158 

Pisarniški in splošni material in storitve 83.204 134.295 

Posebni material in storitve 0 1.380 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 49.770 76.612 
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NAZIV KONTA 
ZNESEK - 

Tekoče leto 

ZNESEK –  
Predhodno 

leto 

Prevozni stroški in storitve 4.763 3.498 

Izdatki za sluţbena potovanja 8.015 7.056 

Tekoče vzdrţevanje 25.210 27.538 

Poslovne najemnine in zakupnine 156.188 159.913 

Kazni in odškodnine 1.500 0 

Davek na izplačane plače 0 0 

Drugi operativni odhodki 231.229 255.866 

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 

Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 0 0 

REZERVE 0 0 

Splošna proračunska rezervacija 0 0 

Proračunska rezerva 0 0 

Druge rezerve 0 0 

Sredstva za posebne namene 0 0 

Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 0 0 

TEKOČI TRANSFERI 4.079.519 2.420.555 

SUBVENCIJE 0 0 

Subvencije javnim podjetjem 0 0 

Subvencije finančnim institucijam 0 0 

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.079.519 2.420.555 

Transferi nezaposlenim 0 0 

Druţinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 

Transferi vojnim invalidom, veteranom in ţrtvam vojnega nasilja 0 0 

Pokojnine 0 0 

Nadomestila plač 0 0 

Boleznine 0 0 

Štipendije 4.079.519 2.420.555 

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 drţavni proračun 0 0 

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 0 

Tekoči transferi v javne agencije 0 0 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 
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NAZIV KONTA 
ZNESEK - 

Tekoče leto 

ZNESEK –  
Predhodno 

leto 

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  61.425 170.584 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 61.425 170.584 

Nakup zgradb in prostorov 0 0 

Nakup prevoznih sredstev 0 0 

Nakup opreme 20.054 110.374 

Nakup drugih osnovnih sredstev 5.348 5.757 

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 

Investicijsko vzdrţevanje in obnove 0 0 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 

Nakup nematerialnega premoţenja 36.024 54.453 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring 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 druţbam, ki so v lasti drţave 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 sluţb, 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 drţavni 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 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  4.841.865 6.794.443 

III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 37 33 

Število mesecev poslovanja 12 12 
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Pojasnila posameznih postavk Izkaza prihodkov in odhodkov v letu 2010 

I.  Prihodki:       10.594.301 EUR 

 Tekoči prihodki:                                   9.461.915 EUR 

Tekoči prihodki so prihodki od prejetih obresti (sredstev na vpogled in obresti od naloţb 

namenskega premoţenja ter prostih namenskih sredstev) v višini 414.977 EUR, 

prihodki iz koncesijskih dajatev študentskih servisov v višini 9.026.434 EUR, prispevek 

ameriške vlade za delovanje svetovalnega centra Education USA v višini 6.645 EUR  

ter prihodki od več vplačanih akontacij za Davek od dohodka pravnih oseb za 2009 v 

višini  13.859  EUR.    

 Transferni prihodki:              1.132.386 EUR 

Transferni prihodki so prihodki iz prejetih sredstev iz proračuna RS za redno delovanje 

sklada in investicije v višini 771.685 EUR ter sredstva iz ESS za tehnično pomoč, 

informacijsko komunikacijski portal in projektni pisarni PUD in ZIP v skupni višini 

360.701 EUR.   

II.  Odhodki:               5.752.436 EUR 

 Tekoči odhodki:                                           1.611.492 EUR 

Tekoči odhodki so odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 909.094 EUR, 

prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 142.519 EUR ter izdatki za blago, 

storitve in druge stroške poslovanja v višini 559.879 EUR. 

 Tekoči transferi:                                     4.079.519 EUR 

Tekoči transferi so sredstva, ki jih je sklad izplačal za različne programe  štipendiranja, 

katerih vir financiranja so koncesijske dajatve (štipendije za Slovence v tujini in tujce v 

Sloveniji za šolnine in ţivljenjske stroške ter sredstva za neposredne kadrovske 

štipendije slovenskim delodajalcem).   

 Investicijski odhodki:                                         61.425 EUR 

Investicijski odhodki so odhodki za nabavo novih osnovnih sredstev v 2010.  Za nabavo 

programske opreme za nadgradnjo programa ESS in vzpostavitev informacijsko 

komunikacijskega portala sklada je bilo namenjeno 36.023 EUR, za računalniško 

opremo novo zaposlenih delavcev na projektih je sklad namenil 5.480 EUR in za 

pisarniško ter ostalo tehnično opremo 19.921 EUR.  

III.  Preseţek prihodkov nad odhodki:                      4.841.865 EUR 

Sklad je zaključil poslovno leto 2010 s preseţkom prihodkov nad odhodki v skupni 

višini 4.841.865 EUR. Preseţek predstavljajo neporabljeni prilivi sredstev iz naslova 

koncesijskih dajatev študentskih servisov in so v celoti namenjeni za programe 

štipendiranja. 

 

 



 

77 

 

Tabela 34: Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb – 31.12.2010 (v EUR)  

NAZIV KONTA 

 ZNESEK  
- Tekoče 

leto 

ZNESEK     
- 

Predhodno 

leto 

2 4 5 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 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 druţb, ki so v lasti drţave 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 - drţavnemu proračunu 0 0 

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 

Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleţev v javnih podjetjih in druţbah, ki so v lasti 
drţave ali občin 0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleţev v finančnih institucijah 0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleţev v privatnih podjetjih 0 0 

Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deleţev 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 DELEŢEV 0 0 

DANA POSOJILA 0 0 

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 

Dana posojila javnim skladom 0 0 

Dana posojila javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave 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 drţavnemu proračunu 0 0 

Dana posojila javnim agencijam 0 0 

Plačila zapadlih poroštev 0 0 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV IN NALOŢB 0 0 

Povečanje kapital.deleţev v javnih podjetjih in druţbah,ki so v lasti drţave ali občin 0 0 

Povečanje kapitalskih deleţev v finančnih institucijah 0 0 

Povečanje kapitalskih deleţev v privatnih podjetjih 0 0 

Skupna vlaganja (joint ventures) 0 0 

Povečanje kapitalskih deleţev v tujino 0 0 

Povečanje drugih finančnih naloţb 0 0 

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 deleţev drţave iz sredstev kupnin 0 0 

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŢENJE V SVOJI LASTI 0 0 

Povečanje namenskega premoţenja v javnih skladih 0 0 

Povečanje premoţenja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 0 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 0 
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Tabela 35: Izkaz računa financiranja - 31.12.2010 (v EUR) 

NAZIV KONTA 

ZNESEK  ZNESEK - 
Predhodno 

leto 
-Tekoče 

leto 

VII. ZADOLŢEVANJE  0 0 

DOMAČE ZADOLŢEVANJE  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 

ZADOLŢEVANJE 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 ZADOLŢEVANJE  0 0 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA  0 0 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  4.481.865 6.794.443 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  0 0 
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Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov reţijskih obratov (v EUR) 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

ZNESEK  
ZNESEK -

Predhodno leto - Tekoče 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) PRESEŢEK PRIHODKOV  0 0 

P) PRESEŢEK ODHODKOV  0 0 
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Tabela 37: Razčlenitev realizacije 2010 po posameznih kategorijah v primerjavi z realizacijo 

2009 (v EUR)                       

Konto Opis 
Realizacija 

2010 
Realizacija 

2009 

Realizacija 
2010 / 

realizacija 
2009 

710 Nedavčni prihodki (prejete obresti  in prihodki od  EducationUSA) 435.481 740.054 59 

740 
Sredstva iz proračuna RS za izvajanje programov ESS-Tehnična pomoč 
OP 2007-2015,  projektne pisarne PUD in ZIP ter IKP 360.701 174.695 206 

740 Sredstva iz  proračuna RS - za tekoče odhodke in investicije 771.685 697.796 111 

710 Prihodki iz koncesijskih dajatev 9.026.434 9.330.890 97 

740 
Sredstva iz proračuna  RS za štipendije za programe mednarodne 
mobilnosti 1.094.021 1.425.228 77 

740 
Sredstva iz proračuna RS za programe sofinanciranja izobraţevanja iz 
ESS       835.940 2.931.982 29 

740 Sredstva iz proračuna RS za program IUZ 1.339.779 605.391 221 

A. PRIHODKI 13.864.041 15.906.036 87 

40 Tekoči odhodki 1.611.492 1.557.853 103 

4000 
4010 Plače in drugi prejemki zaposlenih skupaj s prispevki in davki  1.051.613 891.695 118 

4020 
4021 

Pisarniški material, oglaševanje, računovodske in revizijske storitve, 
reprezentanca in drugi splošni material in storitve 83.204 135.675 61 

4022 Telefonske, internetne in poštne storitve  49.770 76.612 65 

4023 Prevozni stroški in storitve vzdrţevanja vozil 4.763 3.498 136 

4024 Izdatki za sluţbena potovanja 8.015 7.056 114 

4025 Tekoče vzdrţevanje objektov in komunikacijske opreme ter zavarovanja 25.210 27.538 92 

4026 Najemnine in zakupnine  156.188 159.913 98 

4027 Druge odškodnine in kazni 1.500 0 - 

4029 

Drugi operativni odhodki (stroški izobraţevanja, avtorske pogodbe, 
študentsko delo, sejnine, stroški izvedbe programa dela, odvetniške 
storitve, članarine, stroški plačilnega prometa, drugo) 231.229 255.866 90 

42 Investicijski odhodki (Oprema in nematerialne naloţbe) 61.425 170.584 36 

411  
240 Vsa izplačila štipendij in drugih oblik sofinanciranja izobraţevanja 10.555.219 4.108.386 257 

B. ODHODKI 12.228.136 5.836.823 209 

C. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.841.865 6.794.443 71 
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Druga pojasnila k računovodskim izkazom 

 Upravljanje z namenskim premoţenjem 

Namensko premoţenje sklada na dan 31.12.2010 je ostalo enako kot v prehodnem 

obračunskem obdobju, to je 6.721.227 EUR. Del namenskega premoţenja v višini 2.926.894 

EUR je vezanih v depozitih pri Deţelni banki Slovenije d.d., kot vir financiranja za 

dodeljevanje kreditov za študij v tujini in Sloveniji. Preostanek sredstev je sklad naloţil v 

kratkoročne vloge v drţavno zakladnico po trenutno veljavnih obrestnih merah. 

 Naloţbe prostih namenskih denarnih sredstev 

Zaradi neenakomerne porabe namenskih sredstev za podeljevanje štipendij in prilivov iz 

naslova koncesijskih dajatev je imel sklad tudi v tekočem poslovanju likvidnostni preseţek. 

Sredstva so bila naloţena v depozite pri drţavni zakladnici. S pridobljenimi obrestmi je sklad  

povečal razpoloţljiva sredstva za redno poslovanje. 

 Realizacija 2010 v primerjavi z letom 2009 

Prihodki 

V letu 2010 je sklad skupno realiziral za 13.864.041 EUR prihodkov, kar je za 13 % manj kot 

v letu 2009.  

Nedavčni prihodki (prejete obresti in prihodki za EducationUSA center) so bili realizirani v 

višini 435.480 EUR oz. za 41 % manj kot v letu 2009. Vzrok je v nizkih obrestnih merah na 

trgu in temu posledično prejetih obresti za depozite.  

Prejeta sredstva iz proračuna RS za Tehnično pomoč za izvajanje programov ESS, projektne 

pisarne programov Praktično usposabljanje za vajence, dijake in študente, Zmanjšanje 

izobrazbenega primankljaja in Informacijsko komunikacijskega portala so bila realizirana v 

višini 360.701 EUR oz. za 106 % več kot v 2009, ko projektne pisarne še niso začele delovati 

v polni meri.  

Prejeta sredstva iz proračuna za tekoče delovanje in investicije so bila realizirana v višini  

771.685 EUR  oz. 10 % več kot v letu 2009.  

Prihodki iz koncesijskih dajatev so bili realizirani v višini 9.026.434 EUR oz. za 3 % manj, kot 

so bila prejeta sredstva v 2009. Višina prejetih sredstev je neposredno odvisna od količine 

opravljenega študentskega dela, ki se je v letu 2010 zaradi gospodarske krize še naprej 

zmanjševal. 

Prejeta sredstva iz proračuna RS za štipendije so bila realizirana v višini 1.094.021 EUR oz. 

za 23 % manj kot v letu 2009. Vzrok za niţjo realizacijo je v neenakomerni dinamiki 

izplačevanja štipendij.  

Prejeta sredstva iz proračuna RS za izvajanje programov financiranih iz ESS, katerih 

posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo, so bila realizirana v všini 753.886 EUR oz. za 72 

% manj kot v letu 2009, ko je sklad pridobil  avansna sredstva v višini 2.931.982 EUR, ki jih 

je za izvajanje programov Praktično usposabljanje za vajence, dijake in študente in 

Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja porabil v letu 2010.  
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Iz drugih virov proračuna RS je za izvajanje programa Izobraţevanje in usposabljanje 

zaposlenih sklad prejel sredstva v višini  1.339.780 EUR oz. za 121 % več kot v letu 2009. 

Odhodki 

V letu 2010 je sklad skupno realiziral za 12.228.136 EUR odhodkov oz. za 109 % več kot v 

letu 2009. 

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.611.492 oz. za 3 % več kot v letu 2009. Porast 

stroškov je pri izplačilih plače novozaposlenih usluţbencev na projektih, stroških vzdrţevanja 

vozil zaradi starosti sluţbenega vozila in izdatkih za sluţbena potovanja, ki so jih opravili 

zaposleni, del njih se refundira iz ESS. Ostali tekoči stroški so bili niţji kot v letu 2009, 

njihova realizacija pa je neposredno vezana z izvajanjem programov štipendiranja.    

Investicijski odhodki za nabavo novih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 61.425 EUR 

oz. za 64 % manj kot v letu 2009. Sredstva so bila namenjena za nabavo programske 

opreme za nadgradnjo programov sofinanciranja ESS in vzpostavitev informacijsko 

komunikacijskega portala sklada, za računalniško opremo novozaposlenih delavcev na 

projektih ESS in pisarniško ter ostalo tehnično opremo.  

Štipendije in druga sofinanciranja izobraţevanj so bila realizirana v višini 10.555.219 EUR 

oz. za 109 % več kot v letu 2009. Realizacija je bila višja tako zaradi objave novih razpisov, 

kot tudi nadaljevanja izplačil razpisov iz preteklih let, predvsem realizacije razpisov, 

sofinanciranih iz ESS. 

Preseţek  prihodkov nad odhodki 

Sklad je zaključil poslovno leto 2010 s preseţkom prihodkov nad odhodki v višini 4.841.865 

EUR. Preseţek se je glede na leto 2009 zmanjšal za 29 %. V letu 2010 so se povečala 

izplačila za štipendije za programe mednarodne mobilnosti, ki se izplačujejo iz prejetih 

koncesijskih dajatev študentskih servisov. Poraba teh sredstev je omejena z Zakonom o 

štipendiranju in jih lahko sklad porabi samo za programe štipendiranja. 
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Tabela 38: Realizacija 2010 po posameznih kategorijah v primerjavi s finančnim načrtom 2010 

(v EUR)  

 

Konto Opis 
Finančni 

načrt 2010 
Realizacija 

2010 

Realizacija 
2010 / 

Načrt 2010 

710 Nedavčni prihodki (prejete obresti  in prihodki od  EducationUSA) 521.236 435.481 84 

740 
Sredstva iz proračuna RS za izvajanje programov ESS-Tehnična pomoč 
OP 2007-2015,  projektne pisarne PUD in ZIP ter IKP 1.257.277 360.701 29 

740 Sredstva iz  proračuna RS - za tekoče odhodke in investicije 837.941 771.685 92 

710 Prihodki iz koncesijskih dajatev 7.500.000 9.026.434 120 

740 
Sredstva iz proračuna  RS za štipendije za programe mednarodne 
mobilnosti 1.898.070 1.094.021 58 

740 
Sredstva iz proračuna RS za programe sofinanciranja izobraţevanja iz 
ESS       6.712.873 835.940 12 

740 Sredstva iz proračuna RS za program IUZ 2.000.000 1.339.779 67 

A. PRIHODKI 20.727.397 13.864.041 67 

40 Tekoči odhodki 2.234.143 1.611.492 72 

4000 
4010 Plače in drugi prejemki zaposlenih skupaj s prispevki in davki  1.232.854 1.051.613 85 

4020 
4021 

Pisarniški material, oglaševanje, računovodske in revizijske storitve, 
reprezentanca in drugi splošni material in storitve 223.700 83.204 37 

4022 Telefonske, internetne in poštne storitve  93.419 49.770 53 

4023 Prevozni stroški in storitve vzdrţevanja vozil 4.000 4.763 119 

4024 Izdatki za sluţbena potovanja 7.100 8.015 113 

4025 Tekoče vzdrţevanje objektov in komunikacijske opreme ter zavarovanja 28.000 25.210 90 

4026 Najemnine in zakupnine  162.540 156.188 96 

4027 Druge odškodnine in kazni 0 1500 - 

4029 

Drugi operativni odhodki (stroški izobraţevanja, avtorske pogodbe, 
študentsko delo, sejnine, stroški izvedbe programa dela, odvetniške 
storitve, članarine, stroški plačilnega prometa, drugo) 482.530 231.229 48 

42 Investicijski odhodki (Oprema in nematerialne naloţbe) 394.360 61.425 16 

411  240 Vsa izplačila štipendij in drugih oblik sofinanciranja izobraţevanja 18.960.021 10.555.219 56 

B. ODHODKI 21.588.524 12.228.136 57 

C. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -861.127 4.841.865 - 
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Pojasnilo k realizaciji prihodkov in odhodkov v 2010 v primerjavi s poslovnim in 

finančnim načrtom 2010 

Prihodki 

V letu 2010 je sklad skupno realiziral za 13.864.041 EUR prihodkov, kar je za 33 % manj, kot 

je bilo predvideno s poslovnim in finančnim načrtom 2010.  

Nedavčni prihodki (prejete obresti in prihodki za EducationUSA center) so bili realizirani v 

višini 435.481 EUR oz. za 16 % manj kot je bilo v letu 2010 načrtovano. Vzrok je v nizkih 

obrestnih merah na trgu. Zaradi premoščanja likvidnostnega primankljaja so se prosta 

likvidna sredstva vezala za krajša obdobja, zaradi česar je bila obrestna mera za vezana 

sredstva niţja, s tem pa tudi pridobljene obresti.   

Prejeta sredstva iz proračuna RS za Tehnično pomoč za izvajanje programov ESS, projektne 

pisarne programov Praktično usposabljanje za vajence, dijake in študente, Zmanjšanje 

izobrazbenega primankljaja in Informacijsko komunikacijskega portala so bila realizirana v 

višini 360.701 EUR oz. le 29 % načrtovanih v 2010. Razlog za nizko realizacijo je v odpovedi 

programa Standard kakovosti vlaganj v človeške vire, še ne potrjenega projekta 

Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih ter v zamiku zaposlitev na projektu Informacijsko 

komunikacijski portal. Postopki za pripravo in potrjevanje programov so dolgotrajni, pri čemer 

sklad nima vpliva na dinamiko usklajevanja in potrjevanja pri posredniškem telesu oziroma 

organu upravljanja.  

Prejeta sredstva iz proračuna RS za tekoče delovanje in investicije so bila realizirana v višini  

771.685 EUR  oz. za 8 % manj, kot so bila načrtovana. Manjša realizacija je izključno 

posledica nerealiziranih investicijskih prihodkov zaradi odpovedi programa Standard 

kakovosti vlaganj v človeške vire. 

Prihodki iz koncesijskih dajatev so bili realizirani v višini 9.026.434 EUR oz. za 20 % več,  kot 

so bili načrtovani za leto 2010. Višina prejetih koncesij je neposredno odvisna od količine 

opravljenega študentskega dela in kaţe, da je bilo povpraševanje po študentskem delu v letu 

2010 kljub gospodarski krizi večje, kot so bile napovedi.  

Prejeta sredstva iz proračuna RS za štipendije za programe mednarodne mobilnosti so bila 

realizirana v višini 1.094.021 EUR oz. za 42 % manj. Razlog za niţjo realizacijo od 

načrtovane je v kasnejši objavi javnih razpisov, predvidenih s poslovnim in finančnim 

načrtom za leto 2010, saj je sprejem le-tega podlaga za objavo razpisov. Ker je bil načrt 

potrjen šele maja 2010, so bili javni razpisi objavljeni kasneje. Kljub izvedbi razpisov v 

zakonskem roku je kasnejša objava pomenila tudi kasnejše rezutlate. Prav tako je prišlo do 

preoblikovanja nekaterih razpisov na način, ki sicer zagotavlja večjo kakovost upravičencev, 

vendar tak postopek praviloma zahteva daljši čas in vpliva tudi na dinamiko izplačil.  

Prejeta sredstva iz proračuna RS za izvajanje programov financiranih iz ESS, katerih 

posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport, so bila realizirana v višini 835.940 EUR oz. 

za 88 % manj, kot je bilo načrtovano. V letu 2010 je sklad za izvajanje programov Praktično 

usposabljanje za vajence, dijake in študente in Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 

najprej v celoti porabil avansna sredstva, ki jih je pridobil v letu 2009, in le del sredstev, ki jih 

je v ta namen imel na razpolago v letu 2010. Sredstva, ki jih je za program načrtovalo 
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posredniško telo, so bila ocenjena previsoko glede na število potencialnih vlagateljev in 

dejansko prejetih vlog. 

Iz drugih virov proračuna RS je za izvajanje programa Izobraţevanje in usposabljanje 

zaposlenih sklad prejel sredstva v višini 1.339.779 EUR oz. 67 %  načrtovanih sredstev za 

leto 2010. Do niţje realizacije je prišlo zato, ker izbrani vlagatelji niso črpali vseh sredstev, ki 

so jih imeli na voljo glede na svojo prijavo in odobreno višino sofinacniranja. Predvideva se, 

da je razlog niţje realizacije tudi vpliv gospodarske krize. 

Odhodki 

V letu 2010 je sklad skupno realiziral za 12.228.136 EUR odhodkov oz. 57 % načrtovanih za 

leto 2010. 

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.611.492 EUR oz. 72 % načrtovanih v tekočem letu. 

Višji odhodki od načrtovanih so bili le pri stroških vzdrţevanja sluţbenega vozila, nastalih  

zaradi nujnih popravil. Višji odhodki so nastali tudi za sluţbena potovanja zaposlenih kot 

posledica uvedbe novih programov in posledično nujno potrebne promocije le-teh pri 

deleţnikih. Del teh potnih stroškov se refundira iz ESS. Ostali tekoči stroški so bili niţji od 

načrtovanih. Velik del teh stroškov je bil povezan s programom Standard kakovosti vlaganj v 

človeške vire, ki ga je posredniško telo umaknilo iz programa izvajanja. Posledično to vodi v 

niţjo realizacijo na vseh postavkah, ki so vključevale stroške, povezane s tem programom. V 

manjšem delu pa je razlog tudi v programu Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih, ki se 

v letu 2010 še ni začel izvajati.  

Investicijski odhodki za nabavo novih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 61.425 EUR 

oz. le 16 % načrtovanih. Sredstva so bila namenjena za nabavo programske opreme za 

nadgradnjo programov sofinanciranja ESS in vzpostavitev informacijsko komunikacijskega 

portala sklada, za računalniško opremo novozaposlenih delavcev na projektih ESS in 

pisarniško ter ostalo tehnično opremo. Glavni razlog niţjih odhodkov je v dolgotrajni 

koordinaciji projekta informacijsko komunikacijskega portala sklada s posredniškim telesom, 

saj dogovor o načinu zagotavljanja informacijske podpore novim programom v letu 2010 še 

ni bil dokončan. 

Štipendije in druga sofinanciranja izobraţevanj so bila realizirana v višini 10.555.219 EUR 

oz. 56 % načrtovanih za leto 2010. Niţja realizacija od načrtovane je posledica kasnejše 

objave javnih razpisov, predvidenih s poslovnim in finančnim načrtom za leto 2010, saj je 

sprejem le-tega podlaga za objavo razpisov. Kasnejši rezultati tako posledično pomenijo tudi 

kasnejše izplačilo pogodbenih in drugih obveznosti. Ker je posredniško telo previsoko ocenilo 

program glede na število potencialnih vlagateljev in dejansko prejetih vlog, je zaradi niţjega 

števila prejemnikov tudi višina izplačil ustrezno niţja.  

Preseţek  prihodkov nad odhodki 

Sklad je zaključil poslovno leto 2010 s tekočim preseţkom prihodkov nad odhodki v višini 

4.841.865 EUR. Načrtovani primanjkljaj tekočih prihodkov in odhodkov za  leto 2010 izhaja iz 

tega, da so bila sredstva po objavljenih programih sicer dodeljena, vendar pa ne realizirana v 

letu 2010 in bodo te obveznosti izplačane v letu 2011. Istočasno so bili prihodki iz 

koncesijskih dajatev, ki so namenjeni za štipendije, višji od načrtovanih.  
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4  REVIZORJEVO POROČILO 

 

 


