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ZNANSTVENA ZALOŽBA ANNALES 
 
 

IZDAJATELJSKI STROŠKI 
 

1. MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 
 

TEHNIČNO UREDNIŠTVO V CELOTI (ZAHTEVNE PUBLIKACIJE) 
Storitev zajema: 
prevzem avtorskega gradiva od avtorjev/urednikov, svetovanje avtorjem/urednikom glede 
tehnične opremljenosti publikacije, organizacijo lektoriranja, prevodov, zelo zahtevno 
tehnično urejanje publikacije, izdelava indeksov, ureditev kolofona in pridobitev CIP zapisa o 
katalogizaciji, posredovanje gradiva v prelom, urejanje korektur in korespondenca z 
avtorjem/urednikom, posredovanje gradiva v tisk ter administrativna dela, ki so s tem 
povezana (zbiranje ponudb, predračunov, priprava predlogov za izdajo naročilnic). 

 
Obračunana pavšalna vrednost dela 
= 15% od ovrednotenega avtorskega honorarja za izvirno avtorsko delo v višini 400,00 EUR  
(izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na 
področjih knjige za leto 2013: JR5–KNJIGA–2013 znaša minimalno 365,00 EUR bruto na avtorsko polo) 
� 15% od 400,00 EUR/avtorsko polo 
 = 60,00 EUR/avtorsko polo 
 
Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov 
vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, 
PTT, elektrika, prostori itd.)  
 = 40,00 EUR/avtorsko polo 
========================================= 

Skupaj cena uredniškega dela: 
= 100,00 EUR/avtorsko polo 
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TEHNIČNO UREDNIŠTVO MANJ ZAHTEVNIH PUBLIKACIJ ALI V MANJŠEM DELEŽU 
Storitev zajema: 
prevzem avtorskega gradiva od avtorjev/urednikov, svetovanje avtorjem/urednikom glede 
tehnične opremljenosti publikacije, delno tehnično urejanje publikacije ali urejanje manj 
zahtevne publikacije, ureditev kolofona in pridobitev CIP zapisa o katalogizaciji, 
posredovanje gradiva v prelom, urejanje korektur in korespondenca z avtorjem/urednikom, 
posredovanje gradiva v tisk ter administrativna dela, ki so s tem povezana (zbiranje ponudb, 
predračunov, priprava predlogov za izdajo naročilnic). 

Obračunana pavšalna vrednost dela 
= 75% od tehničnega uredništva v celoti 
 = 45,00 EUR/avtorsko polo 
 
Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov 
= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, 
PTT, elektrika, prostori itd.)  
 = 25,00 EUR/avtorsko polo 
========================================= 

Skupaj cena uredniškega dela: 
= 70,00 EUR/avtorsko polo 

 
 

POLOVIČNO TEHNIČNO UREDNIŠTVO  
Storitev zajema: 
prevzem avtorskega gradiva od avtorjev/urednikov, svetovanje avtorjem/urednikom glede 
tehnične opremljenosti publikacije, ureditev kolofona in pridobitev CIP zapisa o katalogizaciji, 
posredovanje gradiva v prelom, urejanje korektur in korespondenca z avtorjem/urednikom, 
posredovanje gradiva v tisk. 

Obračunana pavšalna vrednost dela 
= 50% od tehničnega uredništva v celoti 
 = 30,00 EUR/avtorsko polo 
 
Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov 
= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, 
PTT, elektrika, prostori itd.)  
 = 20,00 EUR/avtorsko polo 
========================================= 

Skupaj cena uredniškega dela: 
= 50,00 EUR/avtorsko polo 
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DELNO TEHNIČNO UREDNIŠTVO  
Storitev zajema: 
Izvedba posameznih aktivnosti v okviru uredniškega in izdajateljskega postopka. 
Cena se določi za vsak primer posebej, glede na obseg in zahtevnost aktivnosti. 

Skupaj cena uredniškega dela: 
= 5,00–50,00 EUR/avtorsko polo 

 
 

2. RECENZIRANE PERIODIČNE PUBLIKACIJE 
 

K STROŠKU TEHNIČNEGA UREDNIŠTVA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ SE DODA ŠE STROŠEK IZVAJANJA 

RECENZENTSKEGA POSTOPKA 
Recenzentski postopek zajema: 
iskanje primernih recenzentov za posamezen članek, kontaktiranje z recenzenti in pošiljanje 
dokumentacije recenzentom, vodenje recenzentskega postopka, usklajevanje recenzentskih 
mnenj z uredniškimi, kontaktiranje z avtorjem glede recenzentskih mnenj in potrebnih 
popravkov, zaključek recenzentskega postopka s sprejemom ali zavrnitvijo članka, arhiviranje 
recenzij. 

Obračunana pavšalna vrednost dela 
 = 70,00 EUR/avtorsko polo 
 
Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov 
= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški 
material, PTT, elektrika, prostori itd.)  
 = 30,00 EUR/avtorsko polo 
========================================= 

Skupaj cena izvajanja recenzentskega postopka: 
= 100,00 EUR/avtorsko polo* 

 

* V primeru delnega opravljanja recenzentskega postopka, se izračuna ustrezni delež v odstotku 
glede na zgornjo ceno. 

 
 


