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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Priloga 5: najvišje vrednosti nekaterih upravičenih stroškov  
 
VREDNOTENJE PO AVTORSKIH POLAH 
(navedene so bruto vrednosti avtorske pole – 16 strani, 30.000 znakov s presledki, približno 30 vrstic, 
65 znakov v vrstici; dajatve niso del vrednosti na enoto – v primeru izplačila preko avtorske agencije). 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV 
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno 
(seminarsko gradivo, priročnik, analiza, poročila, prevodi ipd.) 
Navodilo avtorju: avtorsko delo naj bo brez jezikovnih napak oz. 
pomanjkljivosti. 

avtorska 
pola do 310,00 EUR 

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno 
(priprava izobraževalnih programov, učbenik, delovni zvezek, e-
gradivo, evalvacijska študija ipd.) 

avtorska 
pola do 440,00 EUR 

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno 
(uveljavljajo le avtorji, ki so habilitirani najmanj kot višji predavatelji z 
doktoratom) 

avtorska 
pola do 520,00 EUR 

jezikovni pregled gradiva, namenjenega javni objavi avtorska 
pola do 50,00 EUR 

strokovna recenzija gradiva, namenjenega javni objavi avtorska 
pola do 80,00 EUR 

 
VREDNOTENJE PO URAH – PREDAVATELJI 
(navedene so bruto vrednosti pedagoške ure) 
 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV 
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

predavanje pedagoška 
ura do 35,00 EUR 

predavanje - predavatelji, ki se usposabljajo v okviru operacije, npr. 
multiplikatorji ipd. 

pedagoška 
ura do 24,00 EUR 

predavanje - priznani strokovnjak z mednarodnimi referencami, npr. 
predavanje na mednarodnih konferencah v tujini, predavanje tujih 
univerzah z vsebinskega področja operacije, predavanja na strokovnih 
srečanjih tujih ali mednarodnih združenj na področju športa v tujini 

pedagoška 
ura do 90,00 EUR 

predavanje - priznani strokovnjak iz tujine z vsebinskega področja 
operacije; prevedena gradiva v več svetovnih jezikih, profesor na več 
tujih univerzah 

pedagoška 
ura do 150,00 EUR 

 
VREDNOTENJE PO URAH – PREVAJANJE 
(navedene so bruto vrednosti ure – 60 minut oz. avtorske pole) 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV 
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

prevajanje avtorska 
pola do 390,00 EUR 

simultano prevajanje ura do 35,00 EUR 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

1. Delo po podjemni pogodbi 
 
VREDNOTENJE DELA PO PODJEMNI POGODBI  
(navedene so bruto vrednosti ure - 60 minut) 
 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV 
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

raziskovalno delo - samo po predhodni odobritvi MŠŠ ura do 35,00 EUR 
strokovno delo pri operaciji  ura do 18,00 EUR 
tehnično-administrativno-finančno delo ura do 10,00 EUR 
 
V primeru, da ista oseba opravlja npr. strokovno in tehnično-administrativno-finančno delo, je 
potrebno vsako izmed teh del posebej opredeliti in ovrednotiti. 

2. Delo preko študentskega servisa 
 
VREDNOTENJE DELA ŠTUDENTOV 
(navedene so cene na uro – 60 minut; prispevki niso vključeni v omejeno vrednost ure) 
 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV 
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

študentsko delo  ura do 4,30 EUR 
študentsko delo – raziskovalci (testatorji) ura do 6,00 EUR 

3. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi) 
(dnevnice in kilometrina se obračunajo skladno z nacionalno zakonodajo) 
 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV  
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

strošek prenočevanja v hotelih v Sloveniji nočitev do  80,00 EUR 
strošek prenočevanja v hotelih izven Slovenije  nočitev do 130,00 EUR 
 
V primeru, da je strošek višji, razliko krije upravičenec. 

4. Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz. usposabljanjih ter 
delovnih srečanjih 

 

OPIS ENOTA 
OMEJITEV  
(maksimalna 
vrednost/enoto) 

seminar 
A. trajanje do 4 ure 
B. trajanje do 8 ure 

udeleženec A. do 1,60 EUR 
B. do 3,20 EUR 

delovno srečanje v trajanju vsaj 2 uri udeleženec do 1 EUR 
 
Stroški na sestankih so neupravičeni. 
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