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Sporazumevanje v tujih jezikih, 29. september 2008

Barbara Gregorič

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Dokumentacija

• Obrazci za pripravo pogodb

• Obrazci za obračun potnih stroškov

• Časovnica – za plačo, podjemne pogodbe

• Obrazec o stroških dela

• Gradivo - naslovnica

• Power point predloge

• Zahtevek za povračilo stroškov dela
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Tuji učitelj – stroški dela

• II. bruto plače 

• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana 
med delom, prevoz na delo in z dela itd.)

• nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v 
skladu z zakonodajo (regres, jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči, odpravnine)

• dodatno pokojninsko zavarovanje (zakonsko 
obvezno)

• potni stroški za delovna srečanja

Slovenski učitelji - vodja projektnega 
tima - pogodba o delu

- strokovno delo pri projektu 

(priprava konceptov)

ura – 60 minut do 15 €
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Slovenski učitelji - avtorska pogodba 

- avtorska pola – poročilo, analiza, 

seminarsko gradivo, priročnik

avtorska 

pola

do 290 €

- avtorska pola – učbenik, delovni 

zvezek, e-gradivo, evalvacijska 

študija, izboraževalni program

avtorska 

pola

do 420 €

- predavanje pedagoška 

ura

do 33 €

Slovenski učitelji - potni stroški 

- polna kilometrina za delovna srečanja (plačana skupaj z 

avtorsko pogodbo)
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Obveznosti šole – ob zaposlitvi učitelja

1. dokument (Zavod RS za zaposlovanje), iz katerega je razviden 
datum objave na Zavodu

2. sklep o imenovanju komisije

3. prijavo izbranega kandidata z vsemi dokazili

4. tabelarični pregled vseh prispelih prijav, iz katerega je razvidna 
ne/pravočasnost in ne/popolnost vsake posamezne prijave ali pa 
prijave vseh kandidatov

5. ocenjevalne liste in tabele točkovanje

6. poročilo komisije o poteku izbirnega postopka ter o opravljeni izbiri

7. odločbo / sklep o ne/izbiri

• pogodba o zaposlitvi

• odločba / sklep o letnem dopustu, regresu

Obveznosti šole – vsak mesec 

• plačilni list

• dokazila o plačilu - I. bruto in II. bruto

• časovnica

• obrazec o stroških dela

• zahtevek za povračilo stroškov dela
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Avtorska pogodba -poročilo o avtorskem delu

-izdelava gradiva -gradivo 

-predavanje -vabilo s programom

-Power Point predstavitve, gradiv

Podjemna pogodba -časovnica

Potni stroški -vabilo s programom in/ali 

-zapisnik

Obveznosti slovenskih učiteljev


