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CENIK STORITEV INŠTITUTA ZA KINEZIOLOGIJO
1.

*VREDNOST BRUTO URE V OKVIRU STROKE - znanstvene narave (AVTORSKE POGODBE)
plačilni

vrednost

*vrednost

razred

PL
141,67

I. bruto ure

*vrednost
I. bruto ure

(1700 ur)

Po Zakonu

potrjen s strani
upravnega odbora
FŠ, dne 5.2.2010

956,27

5,50

8,25

Zap.št. Visokošolski sodelavci
1.

strokovni delavec
s V. stopnjo

2.

strokovni delavec s VI. stopnjo
izobrazbe

3.

strokovni delavec VII/1
(nepedagoško delo)

28

1.361,07

9,61

14,42

4.

strokovni delavec VII/2
(nepedagoško delo)

29

1.415,51

9,99

5.

strokovni sodelavec VII/2

29

1.415,51

9,99

6.

višji strokovni sodelavec VII/2

30

1.472,13

10,39

7.

asistent z magisterijem

32

1.592,25

11,24

asistent z doktoratom

36

1.862,71

13,15

14,99
14,99
15,59
16,86
19,73

19

11,34

8.

Učitelji

9.

docent, znanstv.sodelavec

43

2.451,20

17,30

10.

izredni profesor

46

2.757,26

19,46

11.

redni profesor

50

3.225,61

22,77

25,95
29,16
34,16

OPOMBE:
Izračun vrednosti bruto ure na podlagi upoštevanega Zakona o plačnem sistemu oziroma s strani upravnega odbora FŠ z dne 5.2.2010 izračun
vrednosti bruto ure povišan za 50%
Cenik velja za naše in zunanje sodelavce v okviru stroke (znanstvene narave)
V izrednih primerih vabljenih predavateljev iz tujine ali Slovenije je možno upoštevati izplačilo honorarja na podlagi ocenjene tržne vrednosti
predavanja.
*Cenik korigiran in ponovno potrjen na upravnem odboru FŠ, dne 5.2.2010 (4. seja , sklep 24).

2.

*VREDNOSRT BRUTO URE IZVEN OKVIRA STROKE (AVTORSKE POGODBE)

VRSTA AVTORSKEGA DELA

Priprava ZNANSTVENEGA gradiva
(pisanje članka – za revijo, pisanje
poglavja za knjigo)
Strokovno predavanje (na strokovnih
seminarjih, okroglih mizah)
Oblikovanje teksta
Recenzija

CENA v EUR
(I. bruto znesek)
Faktor že upoštevan
250,00 EUR/AP + faktor za AH
-15 % manj od vrednosti bruto ure glede
na naziv predavatelja za AH
3,33 EUR/stran + faktor za AH
80,00 EUR/stran + faktor za AH

Opomba

1 AP vsebuje 16 strani in 30.000
znakov brez presledka oziroma
35.000 znakov s presledki
1 ura predavanja traja 45 minut
stran
1 stran obsega 2.190 znakov s

Izdelava (platnice, naslovnice npr.za
knjigo, CD)
Izdelava računalniškega programa
Izdelava (skic, risb, slik za knjigo)
Izdelava fotografije

presledki
platnica
naslovnica
1 ura traja 60 minut

130,00 EUR (platnica) + faktor za AH
65,00 EUR (naslovnica) + faktor za AH
9,99 EUR/ura
s faktorjem za AH znaša 11,75 EUR/ura
20,00 EUR/kom + faktor za AH
15,00 EUR/kom + faktor za AH

kom
kom

OPOMBE:
Cenik velja za naše in zunanje sodelavce v primeru izven stroke (strokovne narave)
Pogoja za izbiro posameznika/sodelavca glede na zgoraj opravljene storitve se upošteva:
- Reference
- Kvaliteta dela (izkušnje)
- Najugodnejša ponudba (vsaj dve ponudbi naročnik dostavi na inštitut ter s kratko obrazložitvijo potrdi izbranega ponudnika)
- *Cenik potrjen na upravnem odboru FŠ dne 24.11.2008.

3. * VREDNOSRT BRUTO URE NA PODLAGI VRSTE OPRAVLJENEGA DELA (PODJEMNE POGODBE)
VRSTA DELA
A.

CENA v EUR

(I. bruto znesek)

Vodenje in koordiniranje projekta
9,99 EUR/uro (I. bruto znesek)

B.
-

Organizacija in/ali pomoč pri izvedbi:
meritev na programih/projektih/raziskavah
(obdelava podatkov, vnos podatkov, strokovna
pomoč, vodenje vadbe,…)
- Konference/kongresa/seminarja/simpozija
- Vodenje okrogle mize.
C. Strošek dela pri uporabi raziskovalne
opreme/oseba
Svetovanje (1 ura)
Interpretacije (20 min.)

(1 ura traja 60 minut)

50,00 €/ura
40,00 EUR/ura
10,00 EUR/20 min.

OPOMBE:
Podjemna pogodba se izplača na podlagi vrste opravljenega dela.
*Cenik potrjen na upravnem odboru FŠ dne 24.11.2008.
*Cenik korigiran in ponovno potrjen na upravnem odboru FŠ, dne 5.2.2010 (4. seja , sklep 24).

-

4.

Izračun bruto zneska PP (neto x količnik 1,29032 = bruto znesek)

*ŠTUDENTSKO DELO - vrednost dela se razvrsti v 4 kategorije:

Vrsta dela:
manj zahtevno delo:
srednje zahtevno delo:
bolj zahtevno delo:
dela za katera je potrebna visokošolska
izobrazba:
-

Opomba:
*Cenik potrjen na upravnem odboru FŠ dne 24.11.2008.

Urna postavka
3,5 € neto/uro
5 € neto/uro
7 € neto/uro
9 €/uro.

