
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 
JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST  

REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2006 IN 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 2

1. UVOD 
 
1.1. Osnovni podatki 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) opravlja 
strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem Nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa in tudi druge naloge za pospeševanje raziskovalne dejavnosti. 
 
Agencija je pravna oseba javnega prava, za katero se uporabljajo določbe zakonov in drugih 
predpisov, ki veljajo za javne agencije, če določila Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št  96/02 in 115/05) ne določajo drugače. Agencija v skladu z 2. členom Sklepa o 
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nastopa v pravnem 
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu 
in za svoj račun. Agencijo  je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list  RS, št.123/03) za trajno 
opravljanje z zakonom določenih nalog v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, 
strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega 
proračuna in drugih virov financiranja.  
 
1.2. Organi agencije 
 
Organi agencije so: 
• Upravni odbor agencije 
• Direktor agencije 
• Znanstveni svet 
 
Upravni odbor usmerja in nadzira celotno delo agencije. Sestavlja  ga sedem članov. 
 
Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter 
opravlja druge naloge skladno s predpisi. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru, ministru, 
pristojnemu za znanost, in vladi. 
 
Znanstveni svet je najvišje strokovno in svetovalno telo agencije. Sestavlja ga šest članov tako, da 
so zastopana vsa področja znanstvenih ved. 
 
1.3. Poslanstvo  
 
Agencija bo z izpolnjevanjem svojega poslanstva odločilno vplivala na uresničevanje nove 
razvojne paradigme, ki poudarja pomen krepitve sposobnosti za obvladovanje globalnega znanja 
in tehnološkega napredka kot glavnega vira povečanja produktivnosti dela, nacionalne 
konkurenčne sposobnosti in zviševanja individualne in družbene kvalitete življenja. Znanje je eden 
ključnih dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, povečanje vlaganja v 
znanje in človekov razvoj pa nujno za prehod v na znanju temelječo družbo. Vlaganje v razvoj in 
raziskave je eden temeljnih pogojev za ustvarjanje znanja in krepitev tehnološke ravni 
gospodarstva, ki vse bolj opredeljuje njegovo konkurenčnost.  
 
Z uresničevanjem svojega poslanstva bo agencija prispevala k doseganju temeljnih strateških 
razvojnih ciljev: 
 
• ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in mednarodno dosegljivega  znanja v 

javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje; 
• krepitev sposobnosti za obvladovanje družbenega napredka in tehnološkega napredka kot 

glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčnosti v globalnem 
prostoru. 
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1.4. Temeljne pravne podlage za delovanje agencije 
 

1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) 
2. Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) 
3. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C) 
4. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (uradni list 

RS, št. 123/03) 
5. Statut Javne agencije za raziskovalno dejavnost, sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora 

dne 22.7.2004. 
 
1.5. Dejavnost 
 
ARRS opravlja v interesu ustanovitelja, to je v javnem interesu, naslednje naloge: 
 

- odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na 
področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje; 

 
- skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih 

agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno 
politiko ministrstva, pristojnega za znanost; 

 
- nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in 

strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge 
oblike spodbud; 

 
- spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov; 
 
- spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru 

mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika 
Slovenija; 

 
- vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi 

predpisi; 
 
- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in 

razvojnega programa; 
 
- spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
 
- sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike; 
 
- se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in 

organizacijami; 
 

- skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o 
periodičnih samo-elvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za 
znanost; 

 
- spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki; 
 
- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 4

2. PROGRAM DELA 
 
 
Program dela in finančni načrt sta ob upoštevanju izhodišč in usmeritev za pripravo nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa pripravljena v skladu z  Navodilom o pripravi finančnih 
načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) ter Uredbo 
o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna Uradni list RS, št. 45/02) in 
upošteva trenutno programsko strukturo proračuna. 
 
Agencija je od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prevzela vse pogodbe, 
sklenjene za leta 2005, 2006, 2007 in 2008 iz področja nalog, prenesenih na agencijo. Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo za finančne obveznosti iz prenesenih pogodb 
zagotovilo vsa potrebna finančna sredstva. 
 
V nadaljevanju so podrobno opisana področja dejavnosti, dolgoročni in letni cilji, izhodišča ter 
kazalci. Za realizacijo posameznih programov bo morala agencija opraviti tekoče naloge v skladu z 
obstoječimi programskimi in normativnimi akti. Naloge so osredotočene na zagotavljanje pogojev 
za izvajanje raziskovalne dejavnosti in spremljanje namembnosti izvajanja raziskovalne dejavnosti. 
Obsežnejši del predstavlja izvedba financiranja raziskovalnih programov ter temeljnih in 
aplikativnih projektov. Od javnih razpisov bodo v letu 2006 in 2007 obsežnejši razpisi za projekte 
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, razpisa za financiranje programa usposabljanja mladih 
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razpisi za sofinanciranje CRP, razpis za sofinanciranje 
nakupa raziskovalne opreme in drugi javni razpisi. Ob teh aktivnostih agencija tekoče financira in 
spremlja: 
- izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, 
- izvajanje raziskovalnih projektov, 
- izvajanje programa mladih raziskovalcev in programa znanost mladini, 
- izvajanje programa raziskovalne infrastrukture, 
- izvajanje programa Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji, 
- izvajanje ustanoviteljskih obveznosti, 
- izvajanje programa informacijsko komunikacijskih sistemov, 
- izvajanje programa znanstvenega tiska in sestankov, 
- izvajanje programa mednarodnega sodelovanja. 
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2.1. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 
 
 
 
2.1.1. Opis področja  
 
Področje Znanost in tehnološki razvoj se nanaša na sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega 
dela v javnem, visokošolskem  in zasebnem sektorju.  Sofinanciranje obsega  vzdrževanje 
znanstveno-raziskovalnega sistema in ključnih raziskovalnih ter infrastrukturnih institucij in 
produkcijo ter prenos novega znanja k neposrednim uporabnikom.  
Znanje je eden ključnih dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, 
povečevanje vlaganj v človekov razvoj pa nuja za prehod v na znanju temelječo družbo, 
zmanjševanje neskladij na trgu dela, zagotavljanje pogojev za večjo kakovost življenja vseh, tudi 
ranljivejših družbenih skupin, socialne pravičnosti in družbene kohezivnosti. 
 
 
 
2.1.2. Dolgoročni cilji  
 
• Republika Slovenija naj v približno desetih letih razvije raziskovalni in razvojni sistem, ki bo po 

ključnih kazalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti EU (vlaganja v RR, človeški viri, 
produktivnost, ekonomska učinkovitost, ipd.) relativno presegal učinkovitost srednje razvitih 
sedanjih članic EU. 

 
• Republika Slovenija naj hkrati z ukrepi politike (na primer ekonomske, davčne, razvojne itd. 

politike) vzpostavi razmere, ki bodo vzpodbujale povečanje prenosa in uporabe znanj za širši 
družbeni, to je gospodarski, socialni, kulturni in okoljevarstveni razvoj Slovenije. 

 
• Republika Slovenija naj dolgoročno prednostno razvija tiste temeljne znanstvene discipline, ki 

so potrebne za: 
 

- kakovostno visokošolsko in podiplomsko izobraževanje ter ustvarjanje novega znanja in 
hkrati nujne za ohranjanje državne in nacionalne samobitnosti oziroma, 

- prenašanje novega znanja iz zakladnice svetovnega znanja v skladu z razvojnimi potrebami  
Slovenije in interesom domačega gospodarstva. 

 
 

2.1.3. Glavni programi  
 
V okviru področja Znanost in tehnološki razvoj agencija izvaja tri glavne programe: 
 
0501 - Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja;  
0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost;  
0503 - Programi v podporo znanosti; 
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2.2. Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
 
2.2.1. Opis glavnega programa 
 
V program Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja so vključene tiste postavke, s katerimi 
želimo regulirati, spodbujati in uveljavljati znanstveno-raziskovalno dejavnost v Sloveniji ter jo čim 
bolj vpeti v  mednarodni, ter še zlasti evropski znanstveni prostor. Zagotavljanje spodbudnih 
družbenih in infrastrukturnih pogojev za delovanje in učinkovitost nacionalnega znanstvenega 
sistema je v tem smislu sistemski in organizacijski predpogoj uspešnega znanstvenega razvoja. 
 
 
2.2.2. Pravne podlage 
 
• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02 in 115/05),  
• Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni 

list RS št. 12/05 in 49/05),  
• sklenjeni meddržavni bilateralni in multilateralni sporazumi. 
 
2.2.3. Dolgoročni cilji glavnega programa  
 
• vzpostavitev osnovnih sistemskih in organizacijskih pogojev za delovanje in odpiranje znanosti 

do neposrednih domačih uporabnikov znanja in tehnološkega razvoja ter do mednarodnega 
okolja, 

• družbeno potrditi in uveljaviti znanstvene dosežke, 
• razvijati nacionalni raziskovalni evalvacijski sistem in njegovo uporabo pri oblikovanju 

znanstvene politike, 
• razviti postopek samo evalvacije javnih raziskovalnih zavodov, 
• večje vključevanje v mednarodno znanstveno sodelovanje, zlasti v okviru Evropske Unije, 
• javno promoviranje družbeno ekonomske vloge znanosti. 
 
2.2.4. Glavni letni izvedbeni cilji 
 
• zagotoviti objektivno in koherentno delovanje neodvisnega ekspertnega sistema, 
• dopolniti metodologijo za odločanje o izbiri za financiranje raziskovalnih programov in 

projektov, 
• izdelati metodologijo za izvedbo postopka samoevalvacije javnih raziskovalnih zavodov, 
• povečati mednarodno sodelovanje v okviru EU in z gospodarsko razvitejšimi oziroma vodilnimi 

državami sveta,  
• povečati obseg sodelovanja v okvirnih programih EU, 
• doseči večjo promocijo znanstveno-raziskovalnega dela v slovenskih medijih množičnega 

obveščanja.  
 
 
2.2.5. Recenzije, evalvacije in ekspertize 
 
2.2.5.1. Obrazložitev dejavnosti  
 
Za zagotavljanje znanstveno-kvalitetne in družbeno-ekonomsko pomembne raziskovalne 
dejavnosti je potrebno vzdrževati in razvijati kvaliteten ekspertni sistem, ki ga tvorijo neodvisna 
strokovna in svetovalna telesa agencije, ki vključujejo poleg domačih tudi pomembno število tujih 
strokovnjakov in uveljavljenih slovenskih znanstvenikov, ki delajo v tujini. Poleg vrednotenja 
različnih vrst predlogov za financiranje raziskovalne dejavnosti ter spremljanja izvajanja in 
ugotavljanja končnih učinkov financiranja projektov in programov je precejšen del tovrstnih 
aktivnosti usmerjen v vzpostavitev nacionalnega koherentnega evalvacijskega sistema za 
usmerjanje in spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, in sicer kot kvantitativne osnove za 
permanentno ocenjevanje znanstveno-tehnološkega razvoja skladno z direktivami Evropske unije. 
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2.2.5.2. Izhodišča in kazalci 
 
Izhodišča: 
Zaradi vse večjih zahtev nacionalnih in mednarodnih družbeno-ekonomskih sistemov za večje in 
kvalitetnejše integriranje znanosti v reševanje sodobnih problemov in hkrati omejenih sredstev 
državnih proračunov za znanstveno-tehnološki razvoj je potrebno izgraditi racionalen in koherenten 
nacionalni evalvacijski sistem, ki bo ob upoštevanju mednarodnih standardov znanstvene kvalitete 
upošteval tudi nacionalne, se pravi specifične prioritete družbeno-ekonomskega razvoja. Samo 
takšen sistem lahko usmerja razvoj znanosti na Slovenskem ter spremlja učinke znanstvenega 
raziskovanja.  
 
Kazalci:  
• sestava strokovnih teles agencije z najboljšimi in mednarodno uveljavljenimi raziskovalci,  
• mednarodna primerljivost kriterijev, kazalcev in meril vrednotenja raziskovalnega dela, kakor 

tudi pluralnost in večdimenzionalnost uporabljenih evalvacijskih metod in tehnik,  
• transparentnost kriterijev, kazalcev in meril vrednotenja raziskovalnega dela, 
• število kvalitativnih strokovnih ocen in recenzij ter število uporabljenih kvantitativnih 

evalvacijskih podatkov 
 
 
2.2.6. Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja 
 
2.2.6.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 
 
Dejavnost obsega izvajanje nalog, ki jih predvidevajo meddržavni bilateralni in multilateralni 
dogovori v zvezi s sestanki meddržavnih teles, udeležb na sestankih organov in teles posameznih 
multilateralnih programov, obiski tujih delegacij in predstavnikov v Sloveniji in slovenskih v tujini, 
organizacija in predstavitev programov v Sloveniji in podobno. Posebna aktivnost je sofinanciranje 
udeležb slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodnih konferencah v tujini z 
vabljenimi predavanji. 
 
2.2.6.2. Izhodišča in kazalci 
 
Izhodišča: 
Dolgoročno želimo pospešiti integracijo slovenske znanstvene raziskovalno-razvojne sfere v 
skupni evropski prostor. Zato bo agencija srednjeročno nadaljevala s krepitvijo bilateralnega in 
multilateralnega znanstvenega sodelovanja RS, s tem da bo sklepala nove bilateralne sporazume 
in pospeševala vključevanje v nove multilateralne, zlasti evropske programe. 
Kazalci: 
Število bilateralnih projektov in število sodelovanj slovenskih raziskovalcev v multilateralnih 
projektih EU. 
 
2.2.7. Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
 
2.2.7.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 
 
Sofinanciranje programov promocije je namenjeno seznanjanju slovenske javnosti o znanstveni in 
raziskovalno razvojni dejavnosti, njenih dosežkih in potencialih, obveščanju o povezovanju 
dejavnosti z nosilci družbenega in gospodarskega razvoja in njenem prispevku k mednarodni 
konkurenčnosti, vključen pa je tudi pretok informacij v mednarodni prostor.  
Pomemben element promocije so tiskani in avdiovizualni mediji. Z omenjenimi aktivnostmi želimo v 
znanstveni skupnosti, v medijih in v širši družbi uveljaviti sodobno razumevanje vloge znanja in 
znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju, približevati znanost družbi, kot jo predvideva tudi 
evropski raziskovalni prostor (ERA), vzgajati mlade v duhu kreativnosti, radovednosti in zavedanja 
pomembnosti lastnega znanja ter povečati obseg, kakovost in odmevnost (v Sloveniji in na 
mednarodni ravni) promocije znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
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2.2.7.2. Izhodišča in kazalci 
 
 
Izhodišča: 
Za uveljavitev družbeno ekonomske vloge znanosti pri hitrejšem razvoju Slovenije, kakor je 
zapisano v vseh strateških razvojnih dokumentih RS, je potrebno krepiti javno zavest o razvojnih 
potencialih znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Sloveniji.  
 
 
Kazalci: 
• število dogodkov in programov, namenjenih promociji znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 
• število publikacij in avdiovizualnih predstavitev, namenjenih promociji znanstveno-raziskovalne 

dejavnosti 
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2.3. Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
 
 
2.3.1. Opis glavnega programa 
 
Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost v raziskovalnih organizacijah predstavlja osrednje 
financiranje znanstveno raziskovalnega dela za potrebe družbenega, izobraževalnega, 
tehnološkega in gospodarskega razvoja Slovenije. Celoten program podpira in omogoča izvajanje 
znanstveno raziskovalnega dela v Sloveniji ter instrumentov za prenos znanstvenih rezultatov v 
uporabo, in sicer na univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, razvojnih enotah v 
gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih. 
 
 
2.3.2. Pravne podlage 
 
• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02 in 115/05), 
• Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni 

list RS, št. 12/05 in 49/05), 
• sklenjeni meddržavni bilateralni sporazumi in multilateralni sporazumi, 
• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega 

raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in 32/05), 
• Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list 

RS, št. 12/05), 
• Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih 

obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 12/05), 
• Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju šolstva in znanosti (Uradni list RS, 

št.96/02), 
• Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov 

(Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05), 
• Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih 

raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega 
razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), 

• Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05), 

• Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Uradni list RS, 
št. 12/05 in 49/05), 

• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, 
št. 12/05), 

• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, 
št. 12/05), 

• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih 
periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05), 

• Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne 
opreme (Uradni list RS, št. 12/05), 

• Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 48/03), 

• Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih 
prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05). 

 
 
2.3.3. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
• okrepiti sposobnost Slovenije, da ostane ekonomsko suverena mednarodno priznana država, 

ki se bo na temeljih nacionalne znanstveno-raziskovalne in tehnološko-razvojne dejavnosti 
sposobna vključevati v aktualne svetovne gospodarske, znanstvene in tehnološke tokove, 

• intenziviranje raziskav, ki povezujejo raziskovalce iz javnih raziskovalnih zavodov, univerz in 
gospodarstva, kar omogoča povečan prenos znanja v gospodarstvo 
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• povečanje kvalitete in obsega znanstveno raziskovalne dejavnosti, z izboljšanjem raziskovalne 
infrastrukture na univerzah, javnih raziskovalnih zavodih in centrih odličnosti ter postopnim 
večanjem koncentracije proračunskih sredstev na prioritetnih področjih raziskovanja, 

• zagotoviti višjo stopnjo vključenosti slovenske znanstveno raziskovalne sfere v mednarodno 
znanstveno sodelovanje, zlasti v okviru Evropske unije, 

• okrepiti človeške vire za raziskovalno razvojno dejavnost in njihovo humano osveščenost z 
vzgojo mladih v duhu svobode in odprte ustvarjalnosti, radovednosti in zavedanja 
pomembnosti lastnega znanja, s stimuliranjem povečevanja deleža raziskovalnih in razvojnih 
kadrov v gospodarstvu, s spodbujanjem mednarodne in medsektorske mobilnosti ter 
vključevanjem potenciala Slovencev iz zamejstva in po svetu, 

• uravnotežen razvoj vseh znanstvenih ved, disciplin in raziskovalnih področij. 
 
2.3.4. Glavni letni izvedbeni cilji 
 
• povečati delež tematskih, aplikativnih  ter podoktorskih raziskovalnih projektov, odprtih tudi za 

ne slovenske državljane, 
• zagotoviti stabilno financiranje raziskovalnih programov, ustanoviteljskih obveznosti javnim 

raziskovalnim zavodom, 
• izvesti vsakoletno evalvacijo raziskovalnih programov, 
• izboljšati evalvacijske postopke za spremljanje raziskovalnih rezultatov, 
• spremljanje raziskav ciljnih raziskovalnih projektov ter njihova aplikacija v posamezne 

sektorske politike, 
• na novo se oblikuje program za podporo sodelovanja odličnih tujih uveljavljenih znanstvenikov 

s slovenskimi raziskovalci,  
• zagotoviti realno ceno raziskovalne ure pri financiranju raziskovalnega dela, 
• tekoče financirati v program že vključene mlade raziskovalce do izteka njihovih pogodb, 

omogočiti nadaljevanje financiranja do doktorata (po izteku pogodb za magistrski študij) vsem 
kandidatom, ki pogodbene obveznosti opravijo v roku ter vključiti v financiranje od 230 do 250 
novih mladih raziskovalcev, 

• uvesti učinkovitejši postopek načina financiranja mladih raziskovalcev, 
• financirati najpomembnejše znanstvene sestanke, monografije in periodične publikacije ter 

uveljaviti usklajeno sodelovanje z ostalimi ministrstvi, ki pokrivajo vsebinsko podobne 
programe, 

• analizirati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti raziskovalne opreme ter racionalnih povezav 
preko mrež infrastrukturnih skupin, 

• sofinancirati raziskovalno infrastrukturo in jo posodobiti,  
• posodabljati in obnavljati raziskovalno opremo s sofinanciranjem nakupov raziskovalne 

opreme. 
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2.3.5. Raziskovanje 
 
2.3.5.1. Raziskovalni in infrastrukturni programi  
 
Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
Raziskovalni programi predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je 
pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še v naslednjem desetletju, in ki je hkrati toliko pomembno 
za Slovenijo, da obstaja državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno 
raziskuje.  
Vlada RS je sprejela programe dela 19 javnih raziskovalnih organizacij (JRO), to je univerz in 
javnih raziskovalnih zavodov, ki jih JRO izvajajo v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov  
po petletnih pogodbah. Vanje je vključenih 2134 raziskovalcev z doktoratom znanosti ter 583 
strokovnih in tehničnih sodelavcev. 

Agencija bo financirala in spremljala izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se 
izvajajo po sklenjenih pogodbah od leta 2004 do 2009 in izvedla javni poziv oziroma javni razpis na 
podlagi usmeritev MVZT za izvajanje novih programov. 

Sedanji obseg financiranja vseh raziskovalnih programov (JRO+koncesionarji) znaša 852,5 FTE 
(to je statistično uporabljena enota za prikaz raziskovalnih stroškov enega raziskovalca v letu dni) 
ter 69 FTE za infrastrukturne dejavnosti.  

Z uvedbo koncesije za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov je omogočeno 
sodelovanje gospodarskim družbam in ostalim javnim zavodom. 
Obseg financiranja raziskovalnih programov preko koncesije znaša za trenutno petletno obdobje 
77,4 FTE. 
 
S sistemskimi spremembami Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa je odprta 
pot raziskovalnemu sodelovanju med JRO, zlasti med univerzami in javnimi raziskovalnimi zavodi, 
kakor tudi z raziskovalnimi organizacijami v poslovnem in zasebnem sektorju. V preteklem 
petletnem obdobju teh povezav ni bilo. V pet letnem obdobju 2004-2009 pa med raziskovalnimi 
programi, ki jih financira agencija, od skupaj 262 raziskovalnih programov beležimo 110 povezav 
med gospodarstvom, univerzami in JRZ . 
 
Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne 
infrastrukture je zagotavljanje visoko kvalitetnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav. Tak 
način organiziranosti zagotavlja ekonomičnost izrabe investicijskih sredstev in same uporabe 
opreme na javnih raziskovalni zavodih in univerzah. 
 
 Agencija zagotavlja sredstva za povračilo stroškov dela delavcem, ki opravljajo dejavnosti 
instrumentalnih centrov in zbirk. Obseg sredstev za FTE, ki vsebuje samo stroške plače ter davkov 
in prispevkov (plačni FTE), se določi v skladu z uredbo o normativih in standardih 
 
V okviru programa se sofinancirajo stroški blaga in storitev instrumentalnih centrov in zbirk, ki so v 
posameznih javnih zavodih in univerzah povezani v raziskovalno infrastrukturo. Agencija 
sofinancira raziskovalno infrastrukturo z namenom vzpodbuditi racionalno izrabo raziskovalne 
opreme na eni strani in trajnejše povezovanje raziskovalnih in uporabniških organizacij na drugi 
strani, kar bo povečalo uporabnost raziskovalnega dela in s tem njegov prispevek k družbenemu 
razvoju.   
 
Sredstva se določajo v skladu z navedenimi podlagami ter na podlagi letnih oziroma petletnih 
programov dela raziskovalnih organizacij, v katerih so posamezni centri in zbirke povezani v 
raziskovalno infrastrukturo.  
 
.  
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2.3.5.2.  Raziskovalni projekti  
 
Opis dejavnosti v okviru postavke 

 
Temeljni in aplikativni raziskovalni projekti ter ciljni raziskovalni projekti  so pomemben del 
raziskovalne aktivnosti raziskovalnih organizacij.  
 
Temeljni raziskovalni projekti predstavljajo eksperimentalno ali teoretično raziskovalno delo, 
katerega namen je pridobiti novo znanje o temeljnih dejstvih.  
 
Aplikativni  raziskovalni projekti predstavljajo izvirno raziskovanje, ki se izvajajo zato, da bi 
pridobili novo znanje, ter so usmerjeni predvsem v določene praktične cilje ali namene. Aplikativne 
raziskave so lahko tudi industrijske raziskave. Industrijska raziskava je načrtno raziskovanje ali 
kritična preiskava za pridobitev  novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v 
razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe 
proizvode, postopke ali storitve. Aplikativni projekti so iz proračuna financirani do 75%, industrijski 
pa do 50% utemeljenih stroškov projekta (razen v primeru izpolnjevanja posebnih pogojev, ki lahko 
privedejo do financiranja v višini 75%). 
 
Ciljni raziskovalni projekti so posebna oblika znanstveno-raziskovalnega programa, s katerim 
želi agencija v sodelovanju z drugimi ministrstvi prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških 
ciljev razvoja Slovenije in s tem k izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti. 
 
 
2.3.5.3. Izhodišča in kazalci 
 
Izhodišča: 
Agencija spodbuja kvalitetno in družbeno-ekonomsko relevantno teoretično eksperimentalno in 
aplikativno raziskovalno delo, katerega namen je pridobiti novo znanje o temeljnih pojavih in 
dejstvih oziroma pridobiti novo znanje, ki je usmerjeno predvsem v določene praktične cilje ali 
namene. S tem želi doseči naslednje cilje:  

- zagotoviti pogoje za večjo kvaliteto in povečan obseg znanstvene dejavnosti na tistih 
prednostnih področjih, ki bodo opredeljena v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem 
programu oz. z usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 

- okrepiti tista področja znanstvenega raziskovanja, ki krepijo osnovo slovenskega 
 gospodarstva in vzpodbujajo njegovo mednarodno konkurenčno sposobnost ter razvijajo 
kulturno in naravno dediščino s tematskimi razpisi, 

- povezati znanstvene potenciale z nosilci družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije, 
- zagotoviti in povečati učinkovitost znanstveno raziskovalnega dela preko mrežno 

oblikovanih in ciljno usmerjenih raziskovalno razvojnih projektov, ki predstavljajo 
raziskovalno podporo strateškemu razvoju Slovenije na posameznih razvojnih področjih, in 
sicer tako pri oblikovanju strateških usmeritev, kot pri spremljanju njihovega uresničevanja. 

 
Kazalci:  

- znanstvena kakovost,  
- vpetost v trajnostni družbenoekonomski in kulturni razvoj Slovenije, 
- raziskovalna uspešnost raziskovalcev in raziskovalnih skupin ter odmevnost rezultatov 

njihovega raziskovalnega dela, 
 
Za kvalitetno izvajanje programov bo agencija vsako leto izpeljala temeljito evalvacijo rezultatov 
dela za preteklo leto. Pri oceni bo upoštevala tako znanstveno odličnost, družbeno relevanco, 
največje dosežke skupine ter učinkovitost trošenja proračunskih sredstev.  
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2.3.5.4.  Raziskave in razvoj na obrambnem področju 
 
 Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
Agencija bo sofinancirana dejavnost namenjeno vzpodbujanju raziskav in aplikacij na področju 
obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V skladu s "Srednjeročni 
obrambni program 2005-2010" ter usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo in Ministrstva za obrambo bo sofinancirala projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega 
programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010". 
 
2.3.5.5.                         Izhodišča in kazalci 
 
Izhodišča: 
- zagotoviti in povečati učinkovitost raziskovalnega dela za potrebe nacionalno-varnostnega           

sistema s poudarkom na obrambnem področju in na področju varstva pred naravnimi  in 
drugimi nesrečami. 

 
Kazalci:  
- Prispevek rezultatov projektov  k razvoju obrambnih zmogljivostim in obrambnih sil in razvoj 

obrambnega sistema oziroma sistema zaščite in reševanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami  

 
2.3.6. Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 
 
 
2.3.6.1. Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
Osnovni namen programa je zagotavljanje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja 
mladih raziskovalcev ter spodbujanje njihovega pretoka v gospodarstvo. Cilj je, da mladi 
raziskovalci v predpisanem času pridobijo ustrezen akademski naziv in se pri tem tudi usposobijo 
za samostojno raziskovalno-razvojno delo.  
 
Program mladih raziskovalcev uspešno poteka od leta 1985 in je izdatno prispeval k dvigu 
kakovosti raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin. Do sedaj je program 
uspešno zaključilo 1159 magistrov in 2069 doktorjev znanosti.  
 
Od leta 2005 agencija daje poudarek večji vlogi raziskovalnih organizacij pri izboru mladih 
raziskovalcev. Agencija na podlagi javnega poziva izbere mentorje. Izbor mladih raziskovalcev pa 
opravijo raziskovalne organizacije same. 
 
V okviru programa Usposabljanje in razvoj kadrov agencija podpira tudi krepitev znanstvene 
kulture in raziskovalnega dela med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, in sicer s 
sofinanciranjem programa "Znanost mladini". 
 
 
2.3.6.2. Izhodišča in kazalci 
 
Izhodišče: 
• nadaljevati s financiranjem programa mladih raziskovalcev, ki je ocenjen kot najuspešnejši 

program na področju ustvarjanja novih znanstvenih kadrov,  
• spodbujati zaposlovanje mladih raziskovalcev v gospodarstvu, 
• določiti nabor ustreznih mentorjev in raziskovalnih skupin mladim raziskovalcem po področjih,  

ob upoštevanju naslednjih kriterijev: 
o ustreznost raziskovalnega mentorja mlademu raziskovalcu, 
o ustreznost raziskovalne skupine, kjer bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca, 
o ustreznost referenc kandidata mladega raziskovalca,  
o kakovost programa raziskovalnega in izobraževalnega usposabljanja mladega 

raziskovalca. 
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• med mladimi razširjati zanimanje za raziskovalno delo in s tem širši javnosti predstaviti in 
približati znanost 

 
Kazalci: 
Elementi za izračun pogodbenih sredstev za financiranje usposabljanja mladega raziskovalca so 
opredeljeni z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa  in so skladni s kolektivno pogodbo za raziskovalno 
dejavnost. Pri določitvi obsega sredstev je upoštevano: 
 
- število novo vključenih v program mladih raziskovalcev, približno 245,  
- sprejete obveznosti po več letnih pogodbah. 
 
2.3.7. Raziskovalna oprema 
 
2.3.7.1.  Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
Agencija sofinancira nakupe raziskovalne opreme srednje in velike vrednosti. Subvencija lahko 
znaša do največ 75 % nabavne vrednosti za enoto, kot določajo normativni dokumenti. 
Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno in infrastrukturo podporo 
raziskovalnemu kadru za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti pri izvajanju projektov in 
programov.  Pri izboru predlogov za sofinanciranje raziskovalne opreme se upoštevajo naslednji 
kriteriji: 

- vključenost opreme v tekoče programe, projekte ter infrastrukturo; 
- reference (znanstveno-raziskovalni in raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter 

raziskovalne skupine; 
- sodelovanje v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega 

sodelovanja; 
- pomen nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja; 
- pomen opreme za infrastrukturo ožjega raziskovalnega področja ali več področij; 
- pomen raziskovalne opreme za uvajanje sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo; 
- primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, zdravja, 

življenja in premoženja; 
- primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega 

in eksploatacijskega vidika; 
- združljivost raziskovalne opreme z obstoječo raziskovalno infrastrukturo; 
- predvidena zasedenost raziskovalne opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost; 
- delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme; 

 
 
2.3.7.2. Izhodišča in kazalci 
 
Raziskovalno opremo se financira v obliki paketov opreme. V letu 2006 se bo zaključilo  
financiranje 12. paketa. Izveden bo razpis za sofinanciranje 13. paketa, ki se bo pričel sofinancirati 
v letu 2006 in nadaljeval v letu 2007. 

 
 

2.3.8. Infrastrukturne obveznosti 
 
2.3.8.1. Opis dejavnosti v okviru postavke  
 
V okviru postavke Infrastrukturne obveznosti se financirajo USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI javnim 
raziskovalnim zavodom ter POVRAČILA V ZVEZI Z DELOM. 
 
Ustanoviteljske obveznosti  
 
Financiranje ustanoviteljskih obveznosti zagotavlja poravnavo fiksnih stroškov delovanja in 
poslovanja, ki so vezani na osnovno raziskovalno dejavnost javnih raziskovalnih in infrastrukturnih 
zavodov.  
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Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se določijo v skladu z navedenimi zakonskimi podlagami. 
Sredstva so opredeljena po namenih porabe in sicer za: 
 
-stroške upravljanja in vodenja 
-stroške za zagotavljanje osnovnih pogojev dela (fiksni stroški delovanja) 
-stroške investicijskega vzdrževanja 
 
Povračila v zvezi z delom in drugi osebni prejemki  
 
Agencija  izvajalcem javne službe v javnih raziskovalnih organizacijah sofinancira regres, prehrano 
med delom, prevoz na delo in z dela, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, jubilejne 
nagrade ter odpravnine. 
 
2.3.8.2. Izhodišča in kazalci 
 
Financiranje ustanoviteljskih obveznosti je pogoj za varno delovanje javnih raziskovalnih in 
infrastrukturnih zavodov ter ohranjanje, vzdrževanje in posodabljanje raziskovalne infrastrukture. 
Pri tem je še posebej pomembno, da so zagotovljena zadostna sredstva za kritje fiksnih stroškov 
delovanja in poslovanja, kar omogoča nemoteno izvajanje raziskovalnih programov kot javne 
službe in ostalih dejavnosti, ki jih javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi izvajajo v okviru 
nacionalnega raziskovalnega programa. 
 
Obseg sredstev za ustanoviteljske obveznosti se določi v skladu s sprejeto metodologijo na 
podlagi podatkov javnih raziskovalnih zavodov.  Pri izračunu se upošteva: 
 
-seznam podatkov o stroških za obdobje zadnjih treh let pred proračunskim letom (stroški 
upravljanja in vodenja, fiksni stroški delovanja, stroški investicijskega vzdrževanja); 
-kazalnike, ki predstavljajo določene kriterije in stanja zavodov; 
-način obračuna sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti; 
-stroškovne normative, določene na podlagi povprečnih vrednosti kriterijev; 
-razpoložljiva sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti; 
 
-število FTE po vseh raziskovalnih in infrastrukturnih programih, ki se financirajo javnim  

raziskovalnim organizacijam; 
-število FTE po vseh raziskovalnih projektih, ki se financirajo javnim raziskovalnim zavodom; 
-število mladih raziskovalcev. 
 
 
2.3.9. OKVIRNI PROGRAMI in mednarodne raziskave  
 
2.3.9.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 
 
Agencija sofinancira mednarodne projekte in raziskave, pri katerih sodelujejo slovenske 
organizacije kot koordinatorke ali sodelujoče organizacije, s čimer se pospešuje vključevanje 
slovenske znanstvene sfere v skupni evropski raziskovalni prostor. S povečanjem sodelovanja 
želimo dolgoročno povečati število bilateralnih projektov in število projektov v okviru EU. Povečati 
želimo zlasti število tistih bilateralnih projektov, ki imajo ustrezen potencial, da prerastejo v 
kvalitetne multilateralne projekte. Obenem pa želimo doseči tudi povečanje raziskovalnih projektov 
v Okvirnih znanstveno raziskovalnih programih EU. Poglavitni namen je večji in hitrejši napredek 
Republike Slovenije ter intenzivnejše vključevanje v mednarodne raziskovalne tokove.  
 
2.3.9.2. Izhodišča in kazalci 
 
V letih 2006 in 2007 ocenjujemo, da bodo slovenske organizacije sodelovale pri skupaj 880 
bilateralnih projektih in okoli 120 multilateralnih projektih, ki jih bo agencija sofinancirala v skladu z 
določili pravilnika o sofinanciranju mednarodnega sodelovanja. Agencija bo pokrila stroške prijave 
projektov Okvirnega programa. 
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2.3.10.  Znanstveni tisk in sestanki 
 
2.3.10.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 
 
Agencija sofinancira del stroškov za organizacijo mednarodnih znanstvenih sestankov, tiskanja 
znanstvenih monografij ter znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij. 
 
Znanstveni sestanki 
 
Agencija sofinancira znanstvene in strokovne sestanke, na katerih je predvidenih najmanj 10 
referatov  oziroma vabljenih predavanj. Namen sofinanciranja znanstvenih in strokovnih sestankov 
je omogočiti pridobivanje in prenos novih znanj iz sveta ter mednarodno izmenjavo znanja in 
prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. 
 
Znanstvene periodične publikacije 
 
Agencija sofinancira tiste znanstvene in strokovne periodične publikacije, ki so osrednje v 
znanstveni disciplini z namenom, da se omogoči pretok znanstvenih in strokovnih spoznaj in tudi 
poljudnoznanstvene periodične publikacije. S kriteriji, po katerih dodeljuje sredstva za 
sofinanciranje, želi doseči tudi višjo znanstveno raven domačih periodičnih publikacij. 
 
Znanstvene monografije 
 
Agencija sodeluje pri sofinanciranju natisa monografij slovenskih avtorjev, natisa virov z uvodno 
študijo in komentarji, prevodom monografij slovenskih avtorjev za objavo v tujini ter natisa 
prevodov monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj slovenske znanstvene 
monografije.  
 
Agencija sofinancira monografije z namenom, da se zniža prodajna cena tistih monografij, ki so 
temeljnega pomena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v svetu oziroma so 
pomembne za razvoj slovenske vede in slovenske znanstvene terminologije.  
 
Prednost pri sofinanciranju imajo tiste monografije, ki izkažejo večji pomen za razvoj znanstvene 
discipline, in katere založnik zagotavlja racionalnost in varčnost pri izdaji, pri tem pa bo agencija 
posebno pozornost namenila recenzentskim postopkom za oceno znanstvenih monografij. 
 
 
2.3.10.2.  Izhodišča in kazalci 
 
Z mednarodnimi znanstvenimi sestanki, organiziranimi v Sloveniji, spodbujamo pridobivanje 
novega znanja, prenos znanja iz sveta v Slovenijo, mednarodne izmenjave znanja in prenos 
raziskovalnih dosežkov v prakso. Z objavo izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev 
doma spodbujamo širjenje in izmenjavo domačih znanstvenih spoznanj v Sloveniji, strokovne 
objave v tujih jezikih, afirmacijo naših strokovnjakov in naše znanosti v svetu ter ohranjanje 
slovenske znanstvene misli v domačem jeziku. S periodičnimi publikacijami spodbujamo prenos 
znanstvenih spoznanj v praktično rabo ter hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v 
slovenskem in mednarodnem prostoru ter širjenje in ohranjanje domačih znanstvenih spoznanj ter 
s tem bogatitev nacionalnega znanstvenega knjižnega fonda. Pri izboru in določitvi obsega se 
upošteva kriterije: 
 
-aktualnost monografije, 
-pomen monografije za razvoj znanstvenega področja, 
-pomen monografije ali periodične publikacije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije, 
-aktualnost tematike in pričakovana odzivnost znanstvenega sestanka, 
-reference predavateljev. 
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2.3.11. Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji 
 
2.3.11.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke 
 
Agencija bo v letu 2006 uvedla program podpore sodelovanja odličnih tujih uveljavljenih 
znanstvenikov s slovenskimi raziskovalci z namenom uvajanja slovenskih znanstvenikov v 
publiciranju v svetovnih znanstvenih revijah, to je v revijah z najvišjim impact faktorjem. Doseči se 
želi skupno publiciranje odlični tujih uveljavljenih znanstvenikov s slovenskimi znanstveniki. 
 
, 
 
 
 
2.3.11.2.  Izhodišča in kazalci 
 
Za sofinanciranje tujih znanstvenikov je pomembno, da le ti izpolnjujejo predvsem nekatere od 
naslednjih pogojev: 
 
- znanstveno odličnost, 
- mednarodne nagrade, 
- so uredniki mednarodnih znanstvenih revij, 
- njihova znanstvena dela so nadpovprečno citirana, 
- objavljajo članke v visoko citiranih revijah. 
 
 
2.4. Programi v podporo znanosti 
 
2.4.1. Opis glavnega programa 

 
S programi v podporo znanosti zagotavljamo ključno podporo znanstveno-raziskovalni dejavnosti s 
tem, da ji omogočamo osnovne infrastrukturne pogoje za njeno informacijsko-komunikacijsko 
odprtost in povezanost s svetovnimi centri znanja. V okviru tega programa sofinanciramo izvajanje 
javne službe na področju infrastrukturne dejavnosti (IZUM) ter vzdržujemo pogoje za delovanje 
knjižnično-informacijskega sistema za širše potrebe znanstveno-raziskovalne dejavnosti, za 
nabavo in obnavljanje informacijsko-komunikacijske opreme v sistemu COBISS ter za nabavo tuje 
znanstvene literature in baz podatkov v raziskovalnih organizacijah. 
 
 
2.4.2. Pravne podlage 
 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02 in 115/05), 
• Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 

12/05), 
• Pravilnik o financiranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, 

št. 12/05), 
• Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa 

raziskovalne opreme (Uradni list RS, št.12/05) 
 
 
2.4.2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
• omogočanje mednarodnega povezovanja znanstveno raziskovalnega dela s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske infrastrukture,  
• dvigovanje ravni informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega dejavnika 

razvoja informacijske družbe, 
• integracija posameznih informacijskih sistemov s sorodnimi evropskimi sistemi (npr. 

vključenost sistema SICRIS v CRIS, 
• zagotavljanje vpeljave 3. generacije COBISS, 



 

 18

• najširša podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na infrastrukturnih področjih, kot so 
komunikacije, knjižnice baze podatkov, informacijski centri, mednarodni viri podatkov. 

 
 
2.4.3. Glavni letni izvedbeni cilji 
 
• zagotoviti obseg dejavnosti javnega zavoda IZUM skladno z letnim programom dela in 

finančnim načrtom zavoda, 
• sofinancirati dejavnost specialnih knjižnic v raziskovalnih organizacijah, 
• zagotoviti delovanje dejavnosti šestih osrednjih specializiranih informacijskih centrov na 

posameznih področjih, 
• selekcijska redakcija bibliografske baze raziskovalcev za potrebe nacionalnega raziskovalnega 

evalvacijskega sistema, 
• nadomestiti in obnoviti računalniško in komunikacijsko opremo v sistemu specialnih knjižnic, 

informacijskih centrov in IZUM-u, 
• sofinancirati nakup tuje strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij, 
• povečati izkoriščenost obstoječih informacijsko-komunikacijskih zmogljivosti, 
• izpeljati izboljšave v delovanju COBISS-a in SICRIS-a kot orodje za evalvacijske postopke 

agencije. 
 
 
2.4.4. Cobiss in druga knjižnična dejavnost  
 
2.4.4.1. Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
S to postavko se zagotavlja razvoj informacijske infrastrukture, ki je vedno pomembnejša za razvoj 
znanstveno raziskovalnega dela. V okviru te postavke agencija sofinancira delovanje javnega 
zavoda IZUM kot informacijskega servisa raziskovalne sfere in delovanje nacionalnega 
bibliografskega servisa ter sofinancira razvoj in vzdrževanje kooperativnega »online« 
bibliografskega sistema in servisov COBISS in delovanje informacijskega sistema o raziskovalni 
dejavnosti (SICRIS). IZUM opravlja naloge informacijskega servisa raziskovalni dejavnosti, 
izobraževanju in kulturi, še posebej pa deluje kot knjižnično-informacijski servis v nacionalnem 
bibliografskem sistemu. Agencija sofinancira tudi programe dejavnosti osrednjih specializiranih 
informacijskih centrov, s katerimi izgrajujemo sistem bibliografske baze raziskovalcev v Sloveniji. 
 

2.4.4.2.  Izhodišča in kazalci  
 
Izhodišča: 
Financiranje informacijsko-knjižnične dejavnosti je definirano s številom raziskovalcev in 
raziskovalnih organizacij, ki so vključeni v sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja. Pri 
tem je zlasti pomemben obseg, globina in domet znanstvenih informacij, ki jih sistem lahko 
posreduje širši in ožji javnosti. Sistem SICRIS trenutno zajema celovite informacije o raziskovalcih, 
raziskovalnih organizacijah, raziskovalnih skupinah, raziskovalnih projektih ter raziskovalnih 
programih. Letni vnos bibliografskih enot vseh raziskovalcev v sistem COBISS predstavlja približno 
10.000 objavljenih periodičnih člankov, 4.800 monografij in drugih zaključenih del, 2.000 izvedenih 
del in dogodkov ter 4.700 mentorstev. 
 
Kazalci: 
-število uporabnikov in storitev knjižnic, 
-število vnesenih bibliografskih enot vseh raziskovalcev v sistemu COBISS, 
-število selekcioniranih bibliografskih vnosov osrednjih specializiranih informacijskih centrov, 
-število predstavljenih podatkov o raziskovalno razvojni dejavnosti v sistemu SICRIS. 

 
2.4.5. Informacijska in komunikacijska infrastruktura 
 
2.4.5.1. Obrazložitev dejavnosti v okviru postavke. 
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Agencija sofinancira nakup najnujnejše informacijske in komunikacijske opreme, ki se uporablja v 
raziskovalni dejavnosti   ter lahko znaša do največ 75% nabavne vrednosti za enoto.  
 
2.4.5.2. Izhodišča in kazalci 
• obseg znanstveno-raziskovalne, raziskovalno-razvojne oziroma knjižnične informacijske 

dejavnosti, 
• relevantnost in dostopnost knjižničnega informacijskega gradiva za uporabnike izven 

organizacije, 
• izpolnjevanje kompatibilnosti opreme z zahtevami omrežja in s priporočili za opremo v 

sistemu. 
 
 
 
 
2.4.6. Tuja literatura in baze podatkov 
 
2.4.6.1. Opis dejavnosti v okviru postavke 
 
Za celovit dostop do najnovejših znanstveno-raziskovalnih spoznanj agencija sofinancira nabavo 
tuje znanstvene literature in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih baz na svetu. 
Nabavljena tuja znanstvena literatura je javno dostopna v vseh knjižnicah raziskovalnih organizacij 
ter preko sistema COBISS. Za zagotovitev racionalnega nabavljanja tuje literature agencija 
spodbuja koordinacijo seznamov tuje literature, ki je nabavljena iz proračunskih sredstev preko 
javnega infrastrukturnega zavoda IZUM ter spodbuja sklepanje konzorcijskih pogodb. 
. 
2.4.6.2. Izhodišča in kazalci 
 
Omogočiti je treba nabavo tuje literature in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih baz na 
svetu. Pri tem se upošteva racionalnost porabe sredstev in naslednja izhodišča in kazalce:   

- skupno razpoložljiva namenska sredstva, 
- dostopnost fonda literature, 
- kontinuiteta naročil, 
- teritorialno pokrivanje potreb, 
- mrežna dostopnost baz podatkov, 
- pogostost uporabe revij oziroma baz podatkov 
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3. FINANCIRANJE ZNANSTVENO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJA 
AGENCIJE 

 
 
Finančni načrt agencije obsega splošni in posebni del. Splošni del se nanaša na delovanje 
agencije, posebni del pa se nanaša na financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti. 
 
Agencija se financira iz državnega proračuna preko pogodbe sklenjene z MVZT. Financiranje 
izvajanja raziskav in razvoja na obrambnem področju agencija uredi z ločeno pogodbo, ki jo sklene 
z  Ministrstvom za obrambo. V pogodbi se podrobno uredi način izvedbe, financiranje in 
spremljanje izvedbe programa. 
 
 
3.1. Financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v letih 2006 in 2007 
 
Agencija bo financirala znanstveno raziskovalno dejavnost v okviru navedenih programov in po 
postavkah v skladu s programom dela. Agencija je od MVZT  prevzela vse pogodbe, ki jih je MVZT 
sklenilo za leta 2005, 2006, 2007 in 2008 iz področja nalog prenesenih na agencijo.  MVZT za 
finančne obveznosti iz prenesenih pogodb zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva. Obveznosti 
so vključene v program dela in finančni načrt agencije.  
 
Agencija bo v okviru finančnega načrta, ki se nanaša na znanstveno raziskovalno dejavnost 
financirala znanstveno raziskovalno dejavnost v letu 2006 v skupni višini 34.582.192 tisoč SIT ter v 
letu 2007 v skupni višini 36.076.135 tisoč SIT.   
 
Na zahtevo MVZT se sredstva za financiranje dela programa mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja, promocije znanstveno raziskovalne dejavnosti ter recenzije, evalvacije in ekspertize, 
v višini  126.000 tisoč SIT za leto 2006 ter 126.496 tisoč SIT za leto 2007 zagotavlja v okviru 
finančnega načrta za delovanje agencije.  
                 
Agencija pridobiva sredstva iz proračuna Republike Slovenije na svoj račun na podlagi sklenjene 
pogodbe. 
 
Agencija lahko prerazporeja sredstva med konti v okviru postavke. Prerazporeditve med 
postavkami agencija izvede v soglasju z ministrstvom,  med programi pa  v soglasju z Vlado RS. 
Pri predlogih prerazporeditev agencija upošteva omejitve, ki jih določa zakon o izvrševanju 
proračuna. 
 
Sredstva, ki jih na podlagi finančnega načrta in pogodbe agencija prejme za financiranje 
znanstveno raziskovalne dejavnosti na svoj račun, ne štejejo za prihodek agencije in jih v 
poslovnih knjigah vodi na kontih stanja. 
 
 
Normativi  in standardi za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega  raziskovalnega 
programa 
 
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega 
in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004 in 32/2005) je podlaga:  
 
- za določitev obsega sredstev; 

- za raziskovalne programe, 
- za raziskovalne projekte, 
- za infrastrukturne programe, 
- za program mladih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: programi oz. projekti) 

- za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE) 
- za spremljanje porabe proračunskih sredstev. 
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Za ustanoviteljske obveznosti in ostala povračila v zvezi z delom pa opredeljuje vrsto stroškov, ki 
se pokrivajo v okviru teh dveh namenov. 
 
Obseg sredstev za izvedbo programa oz. projekta se določi odvisno od razvrstitve programa oz. 
projekta po vrsti raziskave, povprečne cene FTE in dodeljenega števila FTE za izvedbo programa 
oz. projekta. 
 
Programe in projekte se razvršča glede na vrste raziskav v kategorije A, B, C in D, kar določa tudi 
ceno raziskovalnih ur A, B, C in D. 
V kategorije se jih razvršča glede na doseženo število točk. Število točk se določi tako, da se 
upošteva: 
 
- okolje, kjer se raziskava izvaja; 
- potrebno opremo in druga osnovna sredstva; 
- neposredne materialne in nematerialne stroške; 
- posebne pogoje pri izvajanju raziskave. 
 
Pri tem je v vseh cenovnih kategorijah višina sredstev, ki je namenjena pokrivanju stroškov plač ter 
davkov in prispevkov, enaka. Višina sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in pokrivanje 
sredstev za investicijsko vzdrževanje, je po posameznih kategorijah različna, glede na razvrstitev v 
cenovno kategorijo. 
 
Pri določitvi cene FTE se upošteva cena dela raziskovalca in ostali stroški programa oz. projekta. 
 
Pri ceni dela se upošteva povprečna plača raziskovalcev, vključenih v programe oz. projekte ter 
davke in prispevke delodajalca na izplačane plače. Ker je izobrazbena struktura izvajalcev 
raziskovanih programov, izvajalcev raziskovalnih projektov ter izvajalcev infrastrukturnih 
programov različna, se povprečje izračuna ločeno. Za mlade raziskovalce Kolektivna pogodba za 
raziskovalno dejavnost predvideva dva naziva tako, da se tu povprečje ne računa, ampak agencija 
vodi vsakega mladega raziskovalca  v nazivu v okviru katerega se usposablja in izplačuje sredstva 
za mladega raziskovalca glede na naziv.  
 
Višina davkov in prispevkov je zakonsko določena. Pri izračunu povprečne cene FTE se upošteva 
pri neposrednih stroških in investicijskem vzdrževanju naslednje stroške: 
- neposredne materialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom; 
- neposredne nematerialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom; 
- stroške investicijskega vzdrževanja – obnavljanje in nadomeščanje obstoječe materialne 

podlage za izvedbo programa oz. projektov.  
Za izvajalce infrastrukturnih programov normativi ne predvidevajo normiranja materialnih stroškov, 
ker se višina teh stroškov po posameznih infrastrukturnih programih razlikuje do te mere, da 
povprečenje ni več smiselno. Zato bodo ti stroški financirani glede na upravičene dejanske stroške.  
 
V finančnem načrtu so pri izračunu vrednosti FTE  upoštevana izhodišča za pripravo finančnih 
načrtov in predlog proračuna MVZT.  



3.1.1. Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leti 2006 in 2007 
 

Naziv porgrama/postavke Ocena realizacije 
finančni načrt 
ARRS 2005 (v 000 
SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2006 (v 000 SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2007 (v 000 SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2007 (v 000 €)

INDEKS 
2006/2005 

INDEKS 
2007/2006

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 97.963 0 0 0 - -

5694 Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja 97.963 - -

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost 30.684.583 32.898.930 34.381.090 143.293 107,22 104,51

5694 Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja 97.963 97.963 409 - 100,00

5703 6.okvirni program in mednarodne raziskave 374.540 298.700 316.622 1.321 79,75 106,00

5704 Raziskovalna oprema 981.000 985.500 1.044.630 4.359 100,46 106,00

5705 Temeljne in aplikativne raziskave 17.836.589 0 0 0 - -

6036 Raziskovalni in infrastrukturni programi 13.647.245 14.466.080 60.366 - 106,00

6037 Raziskovalni projekti 5.959.676 6.317.257 26.361 - 106,00

6038 Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji 40.000 42.400 177 106,00

5706 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov (mladi raziskovalci) 6.092.524 6.113.337 6.260.057 26.123 100,34 102,40

5719 Infrastrukturne obveznosti 4.941.856 3.794.660 3.850.678 16.069 76,79 101,48

5722 Znanstveni tisk in sestanki (monografije) 458.074 461.849 485.403 2.026 100,82 105,10

2029 Razvoj in raziskave 0 1.500.000 1.500.000 6.259 - -

0503 Programi v podporo znanosti 1.644.952 1.683.262 1.695.045 7.073 102,33 100,70

5724 COBISS in druga knjižnično informac.dejavnost 884.412 917.863 924.288 3.857 103,78 100,70

5728 Informacijska in komunikac.infrastruktura 66.339 66.339 66.803 279 100,00 100,70

5732 Tuja periodika in baze podatkov 694.201 699.060 703.954 2.938 100,70 100,70

0504 Tehnološki razvoj 260.033 0 0 0 0 -

5688 Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in evalvacije 260.033 0 0 0 - -

SKUPAJ 32.687.531 34.582.192 36.076.135 150.543 105,80 104,32  
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3.1.2.  Finančni načrt financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti za leti 2006 in 2007 po načelu denarnega toka  
 
 

Naziv porgrama/postavke PRORAČUN RS 
2005 v 000 SIT

Finančni načrt 
ARRS 2005 (v 000 
SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2006 (v 000 SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2007 (v 000 SIT)

Predlog 
PRORAČUNA 
2007 (v 000 €) 

INDEKS PLAN 
ARRS 2006/2005 

INDEKS 
2006/2005 
PRORAČUN RS

INDEKS PLAN 
2007/2006

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 331.656 77.996 0 0 0 - - -

5694 Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja 331.656 77.996 0 - - -

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost 29.552.286 27.858.550 31.818.805 33.405.665 139.222 107,67 114,22 104,99

5694 Programi mednarodnega znanstv. sodelovanja 0 0 97.963 97.963 409 - - 100,00

5703 6.okvirni program in mednarodne raziskave 280.000 280.000 290.000 307.400 1.283 103,57 103,57 106,00

5704 Raziskovalna oprema 918.000 918.000 957.000 1.014.420 4.233 104,25 104,25 106,00

5705 Temeljne in aplikativne raziskave 17.613.661 16.353.583 0 - - -

6036 Raziskovalni in infrastrukturni programi 13.222.170 14.005.319 58.443 - - 105,92

6037 Raziskovalni projekti 5.777.356 6.123.997 25.555 - - 106,00

6038 Odlični tuji uveljavljeni znanstveniki v Sloveniji 40.000 42.400 177 106,00

5706 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov (mladi razis 5.668.352 5.293.508 5.910.065 6.052.755 25.258 104,26 111,65 102,41

5719 Infrastrukturne obveznosti 4.634.273 4.600.385 3.565.402 3.779.326 15.771 76,94 77,50 106,00

5722 Znanstveni tisk in sestanki 438.000 413.074 458.849 482.085 2.012 104,76 111,08 105,06

2029 Razvoj in raziskave 0 0 1.500.000 1.500.000 6.259 - - 100,00

0503 Programi v podporo znanosti 1.606.596 1.544.842 1.619.880 1.631.140 6.807 100,83 104,86 100,70

5724 COBISS in druga knjižnično informac.dejavnost 878.056 816.302 886.863 893.071 3.727 101,00 108,64 100,70

5728 Informacijska in komunikac.infrastruktura 66.339 66.339 66.339 66.803 279 100,00 100,00 100,70

5732 Tuja periodika in baze podatkov 662.201 662.201 666.678 671.266 2.801 100,68 100,68 100,69

0504 Tehnološki razvoj 261.909 260.033 0 0 0 - 0,00 -

5688 Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in evalvacije 261.909 260.033 0 - 0,00 -

SKUPAJ 31.752.447 29.741.421 33.438.685 35.036.805 146.029 105,31 112,43 104,78
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3.2. Finančni načrt delovanja agencije za leti 2006 in 2007 
 
 
3.2.1. Prihodki 
 
ARRS bo za delovanje v letu 2006 prejela iz Proračuna RS za leto 2006  713.319 tisoč SIT 
ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 28.700 tisoč SIT ter iz Proračune EU  9.475 
tisoč SIT.  
 
ARRS bo za delovanje v letu 2007 prejela iz Proračuna RS za leto 2007  730.553 tisoč SIT 
ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 29.177 tisoč SIT ter iz Proračune EU  3.233 
tisoč SIT. 
 

 
3.2.2. Odhodki 

 
Odhodki so načrtovani na podlagi števila zaposlenih, velikosti prostora, ki ga bo uporabljala 
agencija in prenesene opreme ter predvidenih materialnih stroškov ter izdatkov za investicije 
in investicijsko vzdrževanje. 

 
Kadri - Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, 
davek na izplačane plače 
 
V okviru Programa dela in finančnega načrta agencije za leto 2006 in 2007 agencija ne 
predvideva dodatnih zaposlitev. 
 
V oceni potrebnih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za 
socialno varnost, davek na izplačane plače je upoštevanih 54 polno plačanih delovnih mest. 
Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja: 
 

- doktorat znanosti    5  
- magisterij    4  
- visoka izobrazba  31  
- višja izobrazba   4 
- srednja izobrazba 10 
- kvalificiran delavec   1 
 

Od tega je ena delavka zaradi III. stopnje invalidnosti upokojena za polovični delovni čas. 
Ena delavka zaradi invalidnosti II. kategorije opravlja dela s polovičnim delovnim časom. 
Nadomešča ju ena delavka. V letu 2005 so tri delavke na koriščenju porodniškega dopusta 
oz. starševskega dopusta, nadomeščajo jih tri osebe zaposlene za določen čas. 
 
Poleg tega bo v tem obdobju za določen čas zaposlena ena oseba z doktoratom znanosti za 
potrebe izvajanja mednarodnega projekta "Norface", sredstva za plačo, davke in prispevke 
ter pripadajoče materialne stroške bodo zagotovljena s strani Evropske komisije  
 
Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevkov delodajalcev za 
socialno varnost in davka na izplačane plače so bila upoštevana izhodišča za pripravo 
finančnih načrtov.  
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Izdatki za blago in storitve 
 
V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti: izdatki za blago in storitve, energija, voda in 
komunalne storitve, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, 
poslovne najemnine ter drugi operativni odhodki. Načrtovani izdatki za navedeni namen 
znašajo za leto 2006 skupaj 317.993 tisoč SIT in leto 2007 skupaj 326.345 tisoč SIT. Višina 
izdatkov za pisarniški  in drugi material je določena na podlagi ocene stroškov agencije v 
obdobju od 1.01.2006 do 31.12.2007.  Od tega je za najem poslovnih prostorov in opreme za 
potrebe agencije v finančnem načrtu za leto 2006 predvidenih 80.455 tisoč SIT in za leto 
2007 81.197 tisoč SIT. Za računalniške storitve je predvidenih v letu 2006 skupaj 32.000 
tisoč SIT in v letu 2007skupaj 33.108 tisoč SIT, in sicer:   

- redno vzdrževanje novega informacijskega sistema za podporo delovanja agencije 
(kadrovski in računovodski program),  

- računalniške storitve za zagotovitev delovanja informacijskega sistema Vedana, 
- dodajanje novih funkcionalnosti novemu informacijskemu sistemu za podporo 

delovanja agencije, 
- informatizacija pisarniškega poslovanja, 
- dostop do plačljivih baz podatkov, 
- zahtevnejše razvojne rešitve na področju informatike. 

 
Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve so določeni na podlagi delilnika z MVZT in 
sklenjenih pogodb. 
 
V finančni načrt delovanja agencije je prenesen del programa Urejanje sistema 
znanstvenega raziskovanja. 
 
V letu 2006 v skupnem znesku 126.330 tisoč SIT, in sicer: 
 
-Recenzije, evalvacije in ekspertize – financiranje ekspertnega sistema 49.000 tisoč SIT 
-Programi mednarodnega sodelovanja     67.330 tisoč SIT 
-Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti    10.000 tisoč SIT 
 
V letu 2007 v skupnem znesku 126.496 tisoč SIT, in sicer: 
 
-Recenzije, evalvacije in ekspertize – financiranje ekspertnega sistema 49.000 tisoč SIT 
-Programi mednarodnega sodelovanja     67.330 tisoč SIT 
-Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti    10.166 tisoč SIT 
 
Pri načrtovanju sredstev za izdatke za blago in storitve so upoštevana izhodišča za pripravo 
finančnih načrtov. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 
V finančnem načrtu so predvideni odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje skupaj 
za leto 2006 v višini 28.700 tisoč SIT in za leto 2007 v višini 29.177 tisoč SIT.  
Od tega v letu 2006 za: 

- investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme 4.500 tisoč SIT; 
- nabavo nove in nadgradnjo obstoječe strojne in programske opreme 16.200 tisoč 

SIT; 
Nabava nove in nadgradnja obstoječe strojne in programske opreme obsega redno 
zamenjavo starejših osebnih računalnikov (4.700 tisoč SIT), redne nadgradnje in 
nakupe strojne opreme (2.500 tisoč SIT), začetne nakupe strojne (3.100 tisoč SIT) in 
programske opreme (3.200 tisoč SIT) in licenčnina za programsko opremo (2.700 
tisoč SIT). 

- nakup programa za podporo poslovanju  8 .000 tisoč SIT. 
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Od tega v letu 2007 za: 
- investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme 6.500 tisoč SIT; 
- nabavo nove in nadgradnjo obstoječe strojne in programske opreme 13.677 tisoč 

SIT; 
Nabava nove in nadgradnja obstoječe strojne in programske opreme obsega redno 
zamenjavo starejših osebnih računalnikov (1.700 tisoč SIT), redne nadgradnje in 
nakupe strojne opreme (2.200 tisoč SIT), začetne nakupe strojne (3.300 tisoč SIT) in 
programske opreme (3.677 tisoč SIT) in licenčnina za programsko opremo (2.800 
tisoč SIT); 

- nakup programov za podporo poslovanju  9 .000 tisoč SIT. 
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3.3. Načrt prihodkov in odhodkov za leti 2006 in 2007 
 

REALIZIRANO 04 OCENA REALIZACIJE OCENA REALIZACIJE OCENA REALIZACIJE

Naziv konto 2004 2005 2006 2007 2007 INDEKS INDEKS
v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 EUR 2006/2005 2007/2006

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 120.164 685.248 719.452 732.870 3.058 104,99 101,87
 - prihodki od prodaje proizvodov in storitev 760 120.164 685.248 719.452 732.870 3.058 104,99 101,87
 - povenčanje vrednosti zalog in nedokončane  proizvodnje
 - zmanjšanje vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje
 -prihodki od prodaje materiala in blaga 761
B) FINANČNI PRIHODKI 762 85
C) IZREDNI PRIHODKI 763
Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - prihodki od prodaje osnovnih sredstev del 764
 - drugi prevrednotovalni poslovni prihodki del 764
D) CELOTNI PRIHODKI 120.249 685.248 719.452 732.870 3.058 104,99 101,87
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 22.632 270.152 296.092 309.838 1.256 109,60 104,64
 - nabavna vrednost prodanega materiala in blaga del 466
 - stroški materiala 460 5.556 95.611 109.201 109.858 458 114,21 100,60
 - stroški storitev 461 17.076 174.541 186.892 199.979 798 107,08 107,00
F) STROŠKI DELA 89.555 415.096 423.360 423.033 1.802 101,99 99,92
 - plače in nadomestila plač del 464 66.013 302.972 320.359 323.186 1.349 105,74 100,88
 - prispevki za socialno varnost del 464 10.848 48.780 50.273 50.682 211 103,06 100,81
 - drugi stroški dela del 464 12.694 63.344 52.728 49.164 242 83,24 93,24
G) AMORTIZACIJA 462
H) REZERVACIJA 463
I) DAVEK OD DOBIČKA del 465
J) OSTALI DRUGI STROŠKI del 465
K) FINANČNI ODHODKI 467
L) IZREDNI ODHODKI 468
M) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI del 469 0 0 0 0 0 0,00 0,00
 - odhodki od prodaje OS
 - drugi prevrednotovalni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI 112.187 685.248 719.452 732.870 3.058 104,99 101,87
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 8.062 0 0 0 0
P) PRESEŽEK ODHODKOV
Povprečno število zaposlenih na podlagi delavnih ur v obd. 51,5 54 55 55 55
Število mesecev poslovanja 3 12 12 12 12  
 
3.4. Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje 
 
Namenska sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje – MVZT znašajo v letu 2006  28.700 tisoč SIT in  29.177 tisoč SIT. 



 

 28

 
3.5. Načrt prihodkov in odhodkov za leti 2006 in 2007 po načelu denarnega toka, račun terjatev in naložb ter račun 
financiranja 

 A.  BILANCA  PRIHODKOV  IN  ODHODKOV       

 V TISOČ TOLARJIH       

       OCENA FINANČNI FINANČNI INDEKS INDEKS 

     REALIZACIJA REALIZACIJE NAČRT NAČRT 2006/2005 2007/2006 

     2004 2005 2006 2007     

                 

             

7 I. SKUPAJ PRIHODKI  100.156 693.116 751.494 762.963 107,06 102,39 

   (70+71+72+73+74+78)         
             

   TEKOČI PRIHODKI  20 0 0 0 0,00 0,00 

   (70+71)         
             

70  DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0,00 0,00 
             

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 0 0 0 0 0,00 0,00 

7000  Dohodnina         

7001  Davek od dohodkov pravnih oseb         

7002  Drugi davki na dohodek in dobiček         

             

701  PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 0 0 0 0 0,00 0,00 

7010  Prispevki zaposlenih         

7011  Prispevki delodajalcev         
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7012  Prispevki samozaposlenih         

7013  Ostali prispevki za socialno varnost         

             

702  DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 0 0 0 0 0,00 0,00 

7020  Davek na izplačane plače         

7021  Posebni davek na določene prejemke         

             

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7030  Davki na nepremičnine         

7031  Davki na premičnine         

7032  Davki na dediščine in darila         

7033  Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje         

             

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7040  Davek na dodano vrednost         

7041  Drugi davki na blago in storitve         

7042  Trošarine (akcize)         

7043  Dobički fiskalnih monopolov         

7044  Davki na posebne storitve         

7045  Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti         

7046  Letna povračila za uporabo cest         

7047  Drugi davki na uporabo blaga in storitev         

7048  Davki na motorna vozila         

             

705  DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7050  Carine         

7051  Druge uvozne dajatve         
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7052  Izvozne dajatve         

7053  Dobički izvoznih in uvoznih monopolov         

7054  Dobički od menjave tujih valut         

7055  Davki na menjavo tujih valut         

7056  Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije         

             

706  DRUGI DAVKI 0 0 0 0 0,00 0,00 

7060  Drugi davki         

             

71  NEDAVČNI PRIHODKI 20 0 0 0 0,00 0,00 
             

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 20 0 0 0 0,00 0,00 

7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki         

7102  Prihodki od obresti 20       

7103  Prihodki od premoženja         

             

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7110  Sodne takse         

7111  Upravne takse in pristojbine         

             

712  DENARNE KAZNI 0 0 0 0 0,00 0,00 

7120  Denarne kazni         

             

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 0 0 0,00 0,00 

7130  Prihodki od prodaje blaga in storitev         

             

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0,00 0,00 
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7140  Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost         

7141  Drugi nedavčni prihodki         

             

72  KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 0,00 0,00 
             

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0,00 0,00 

7200  Prihodki od prodaje zgradb in prostorov         

7201  Prihodki od prodaje prevoznih sredstev         

7202  Prihodki od prodaje opreme         

7203  Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev         

             

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 0,00 0,00 

7210  Prihodki od prodaje blagovnih rezerv         

7211  Prihodki od prodaje drugih zalog         

             

722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 0 0 0,00 0,00 

7220  Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov         

7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč         

7222  Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja         

             

73  PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 
             

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0 0,00 0,00 

7300  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb         

7301  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb         

             

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0 0,00 0,00 
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7310  Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in 
fundacij         

7311  Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij         

7312  Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb         

7313  Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb         

             

732  DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ         

7320  Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč         

             

74  TRANSFERNI PRIHODKI 100.136 693.116 751.494 762.963 107,06 102,39 
             

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 100.136 693.116 742.019 759.730 107,06 102,39 

7400  Prejeta sredstva iz državnega proračuna 100.136 693.116 742.019 759.730 107,06 102,39 

7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov          

7402  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja         

7403  Prejeta sredstva iz javnih skladov         

7404  Prejeta sredstva iz javnih agencij         

             

741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 9.475 3.233 0,00 0,00 

7410  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih 
pomoči Evropske unije         

7411  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike         

7412  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za strukturno politiko         

7413  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za kohezijsko politiko         

7414  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za izvajanje notranje politike         

7415  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil         

7416  Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije         

7417  Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih 
evropskih institucij    9.475 3.233    
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78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 
             

780  PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7800  Prejeta sredstva PHARE         

7801  Prejeta sredstva ISPA         

7802  Prejeta sredstva SAPARD         

             

781  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7810  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v 
kmetijstvu         

7811  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v 
kmetijstvu         

7812  
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja 
podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 
usmerjevalnega sklada - Jamstveni del 

        

             

782  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA 
STRUKTURNO POLITIKO 0 0 0 0 0,00 0,00 

7820  
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega 
jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del 
(EAGGF - Guidance Fund) 

        

7821  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ERDF)         

7822  Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)         

7823  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega 
instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)         

             

783  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA 
KOHEZIJSKO POLITIKO 0 0 0 0 0,00 0,00 

7830  Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)         

             

784  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
NOTRANJE POLITIKE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7840  Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo         
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7841  Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje 
politike         

             

785  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA 
PAVŠALNIH POVRAČIL 0 0 0 0 0,00 0,00 

7850  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za 
krepitev denarnega toka         

7851  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za 
proračunsko izravnavo         

             

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7860  Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU         

             

787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0 0 0 0 0,00 0,00 

7870  Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij         

             

788  PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7880  Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije         

             

             

       OCENA FINANČNI FINANČNI INDEKS INDEKS 

     REALIZACIJA REALIZACIJE NAČRT NAČRT 2006/2005 2007/2006 

     2004 2005 2006 2007 0,00 0,00 

       0   0 0,00 0,00 

             

             

4 II. SKUPAJ ODHODKI  86.298 693.116 751.494 762.963 108,42 101,53 

   (40+41+42+43+45)         
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40  TEKOČI ODHODKI 73.184 664.698 722.794 733.786 108,74 101,52 

   (400+401+402+403+404+409)         
             

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 46.380 336.740 349.365 351.507 103,75 100,61 

4000  Plače in dodatki 42.554 296.425 306.875 308.639 103,53 100,57 

4001  Regres za letni dopust 52 8.017 8.242 8.550 102,81 103,74 

4002  Povračila in nadomestila 2.817 25.380 27.176 27.195 107,08 100,07 

4003  Sredstva za delovno uspešnost 837 6.057 6.138 6.173 101,33 100,57 

4004  Sredstva za nadurno delo    0 0 0,00 0,00 

4005  Plače za delo nerezidentov po pogodbi    0 0 0,00 0,00 

4009  Drugi izdatki zaposlenim 120 861 934 950 108,50 101,69 

             

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 7.666 53.607 55.436 55.934 103,41 100,90 

4010  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.871 26.770 27.702 27.861 103,48 100,57 

4011  Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.046 21.446 22.193 22.320 103,48 100,57 

4012  Prispevek za zaposlovanje 26 181 188 189 103,76 100,57 

4013  Prispevek za porodniško varstvo 43 302 334 336 110,61 100,53 

4015  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 680 4.908 5.020 5.228 102,28 104,14 

             

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 19.138 274.351 317.993 326.345 115,91 102,63 

4020  Pisarniški in splošni material in storitve 8.586 86.655 87.782 88.659 101,30 101,00 

4021  Posebni material in storitve 49 1.334 1.340 1.348 100,42 100,63 

4022  Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 933 19.513 19.595 19.718 100,42 100,63 

4023  Prevozni stroški in storitve 92 1.744 1.751 1.762 100,42 100,63 

4024  Izdatki za službena potovanja 749 21.272 21.382 21.951 100,52 102,66 

4025  Tekoče vzdrževanje 2.391 3.856 3.872 3.897 100,42 100,63 

4026  Poslovne najemnine in zakupnine  344 29.378 80.455 81.197 273,86 100,92 
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4027  Kazni in odškodnine 0 0      

4028  Davek na izplačane plače 3.257 24.199 19.360 15.489 80,00 80,00 

4029  Drugi operativni odhodki 2.737 86.400 82.456 92.324 95,44 111,97 

             

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 0,00 0,00 

4030  Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije         

4031  Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam         

4032  Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam         

4033  Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem         

4034  Plačila obresti od vrednost. papirjev izdanih na domač. trgu         

             

404  PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 0,00 0,00 

4040  Plačila obresti od kreditov - mednarodnarodnim finančnim 
institucijam         

4041  Plačila obresti od kreditov - tujim vladam         

4042  Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam         

4043  Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem         

4044  Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih         

             

409  REZERVE 0 0 0 0 0,00 0,00 

4090  Splošna proračunska rezervacija         

4091  Proračunska rezerva         

4092  Druge rezerve         

4093  Sredstva za posebne namene         

4098  Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih         

             

41  TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 0,00 0,00 
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410  SUBVENCIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

4100  Subvencije javnim podjetjem         

4101  Subvencije finančnim institucijam         

4102  Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom         

             

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 0 0 0,00 0,00 

4110  Transferi nezaposlenim         

4111  Družinski prejemki in starševska nadomestila         

4112  Transferi za zagotavljanje socialne varnosti         

4113  Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja         

4114  Pokojnine         

4115  Nadomestila plač         

4116  Boleznine         

4117  Štipendije         

4119  Drugi transferi posameznikom         

             

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 0 0 0 0 0,00 0,00 

4120  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         

             

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 0 0 0,00 0,00 

4130  Tekoči transferi drugim občinam         

4131  Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja         

4132  Tekoči transferi v druge v javne sklade         

4133  Tekoči transferi v javne zavode         

4134  Tekoči transferi v državni proračun         

4135  Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki         

4136  Tekoči transferi v javne agencije         
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414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 0,00 0,00 

4140  Tekoči transferi mednarodnim institucijam         

4141  Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam         

4142  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini         

4143  Drugi tekoči trasferi v tujino         

             

42  INVESTICIJSKI ODHODKI 13.114 28.418 28.700 29.177 100,99 101,66 
             

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 13.114 28.418 28.700 29.177 100,99 101,66 

4200  Nakup zgradb in prostorov         

4201  Nakup prevoznih sredstev         

4202  Nakup opreme 13.114 26.318 28.700 29.177 109,05 101,66 

4203  Nakup drugih osnovnih sredstev         

4204  Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         

4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove   2.100   0,00 0,00 

4206  Nakup zemljišč in naravnih bogastev         

4207  Nakup nematerialnega premoženja         

4208  Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacja, nadzor 
in investicijski inženiring         

4209  Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog         

             

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 0,00 0,00 
             

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 0 0 0 0 0,00 0,00 

4310  Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         

4311  Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin         

4312  Kapitalski transferi finančnim institucijam         
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4313  Investicijski transferi privatnim podjetjem         

4314  Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom         

4315  Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki         

4316  Investicijski transferi v tujino         

             

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 0 0 0 0 0,00 0,00 

4320  Investicijski transferi občinam         

4321  Investicijski transferi javnim skladom in agencijam         

4322  Investicijski transferi v državni proračun         

4323  Investicijski transferi javnim zavodom         

             

45  PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE 
UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

             

450  PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE 
UNIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

4500  Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije         

4501  Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano 
vrednost         

4502  Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega 
dohodka         

4503  Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist 
Velike Britanije         

             

             

             

  III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   13.858 0 0 0 -1,37 0,86 

    (I. - II.)         

   (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)         
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 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

    

       OCENA FINANČNI FINANČNI INDEKS INDEKS 

     REALIZACIJA REALIZACIJE NAČRT NAČRT 2006/2005 2007/2006 

     2004 2005 2006 2007 0,00 0,00 

       0   0 0,00 0,00 

             

             

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0,00 0,00 

   (750+751+752)         
             

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 0 0,00 0,00 

7500  Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov         

7501  Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov         

7502  Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v 
lasti države ali občin         

7503  Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij         

7504  Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij         

7505  Prejeta vračila danih posojil od občin         

7506  Prejeta vračila danih posojil - iz tujine         

7507  Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu         

7508  Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij         

7509  Prejeta vračila plačanih poroštev         

             

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0,00 0,00 

7510  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih 
podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin         
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7511  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih 
institucijah         

7512  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih 
podjetjih         

7513  Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma 
in v tujini         

             

752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

7520  Sredstva kupnin iz naslova privatizacije         

             

             

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV   0 0 0 0 0,00 0,00 

   (440+441+442+443)         
             

440  DANA POSOJILA 0 0 0 0 0,00 0,00 

4400  Dana posojila posameznikom in zasebnikom         

4401  Dana posojila javnim skladom         

4402  Dana posojila javnim podjetjem, ki so v lasti države ali občin         

4403  Dana posojila finančnim institucijam         

4404  Dana posojila privatnim podjetjem         

4405  Dana posojila občinam         

4406  Dana posojila v tujino         

4407  Dana posojila državnemu proračunu         

4408  Dana posojila javnim agencijam         

4409  Plačila zapadlih poroštev         

             

441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0 0 0 0 0,00 0,00 

4410  Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so 
v lasti države ali občin         

4411  Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah         
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4412  Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih         

4413  Skupna vlaganja (joint ventures)         

4414  Povečanje kapitalskih deležev v tujino         

4415  Povečanje drugih finančnih naložb         

             

442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

4420  Dana posojila iz sredstev kupnin         

4421  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije         

4422  Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin         

             

443  POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA 0 0 0 0 0,00 0,00 

4430  Povečanje  namenskega premoženja v javnih skladih         

4431  Povečanje premoženja v javnih zavodih, ki je njihova last         

             

             

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV - V) 0 0 0 0 0,00 0,00 

             

    

    

 C. RAČUN FINANCIRANJA   

    

       OCENA FINANČNI FINANČNI INDEKS INDEKS 

     REALIZACIJA REALIZACIJE NAČRT NAČRT 2006/2005 2007/2006 

     2004 2005 2006 2007 0,00 0,00 

       0   0 0,00 0,00 
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50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

   (500+501)         
             

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0,00 0,00 

5000  Najeti krediti pri Banki Slovenije         

5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah         

5002  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah         

5003  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih         

5004  Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem 
trgu         

             

501  ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 0,00 0,00 

5010  Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah         

5011  Najeti krediti pri tujih vladah         

5012  Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah         

5013  Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih         

5014  Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini         
             

             

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 0 0,00 0,00 

   (550+551)         

             

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 0,00 0,00 

5500  Odplačila kreditov Banki Slovenije         

5501  Odplačila kreditov poslovnim bankam         

5502  Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam         

5503  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem         

5504  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem         



 

 44

trgu 

             

551  ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 0,00 0,00 

5510  Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam         

5511  Odplačila dolga tujim vladam         

5512  Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam         

5513  Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem         

5514  Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih         

             

             

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH  13.858 0 0 0 -- - 

   (I+IV+VII-II-V-VIII)         

             

             

  X. NETO FINANCRANJE  -13.858 0 0 0 1,37 -0,86 

   (VI+VII-VIII-IX = - III)         
 
 
 
 
Ljubljana, 27.02.2006     
 
                dr. Franci Demšar 
                 direktor 
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