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REFERENČNI CENIK STORITEV ZDRU�ENJA ZA INFORMATIKO IN 
TELEKOMUNIKACIJE ZA STORITVE S PODROČJA IT 

 
Namen referenčnega cenika je seznaniti članice zdru�enja ter vse obstoječe in morebitne 
uporabnike storitev s področja računalni�tva in informatike z ocenjeno vrednostjo 
kakovostnih storitev. Pri izračunu urne postavke so bili upo�tevani vsi stro�ki člove�kih 
virov kot so plača, stro�ki delovnega okolja, izobra�evanje (in�enirji pribli�no 4 - 5 
tednov letno) ter povprečna odsotnost zaradi dopustov in boleznin. Pri določanju 
končne vrednosti je upo�tevano tudi to, da so strokovnjaki izkori�čeni pribli�no 60% in 
da so povprečni stro�ki dela v R Sloveniji 62% ustvarjene dodane vrednosti. 
  
CENA DELOVNE URE  SIT 

Servisni tehnik (servisna strojno - tehnična dela) 7.600 
In�enirska ura II - strokovna dela (programiranje, kodiranje, 
dokumentiranje programskih re�itev) 12.700 
In�enirska ura I - zahtevna dela (sistemska administracija, 
namestitev sistemskega okolja na stre�nikih, podatkovne baze, 
aplikacije) 16.300 

 
Svetovalna ura II � zelo zahtevna dela (sistemska analiza, 
načrtovanje, izobra�evanje, priprava strokovnih gradiv) 19.000 
Svetovalna ura I - izjemno zahtevna dela (svetovanje, vodenje in 
koordinacija projektov, zahtevno izobra�evanje, izdelava zahtevnih 
strokovnih gradiv) 22.700 
Ekspertna ura - ekspertno delo (izjemno zahtevna dela z ozko 
specializacijo, poglobljenim poznavanjem stroke in večletnim 
strokovnim izku�njam) 28.900 

 
Delo svetovalca ali eksperta se obračunava po svetovalnih oz. ekspertnih dnevih. 
Osnova za izračun je svetovalna oz. ekspertna ura x 8. 
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SPECIFIKACIJA DEL TEHNIKA  
 

SIT 

Poraba časa na poti (1ura)  obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik«
Vgradnja pomnilnika, gibkega diska, grafične kartice, 
CD-ROM-a, trdega diska (brez prenosa podatkov) 

obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura 
Vgradnja matične plo�če, modema 
 

obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura
Namestitev in nastavitev programske opreme za dostop 
do interneta in namestitev elektronske po�te 

obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura 
Prenos podatkov med dvema diskoma z verifikacijo obračunano po dejanski porabi 

časa po urni postavki za 
»servisni tehnik, najmanj 1 ura 

Namestitev omre�ne delovne postaje  obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura
Namestitev operacijskega sistema na delovno postajo obračunano po dejanski porabi 

časa po urni postavki za 
»servisni tehnik, najmanj 1 ura 

Odpravljanje virusa (brez garancije za podatke) na 
delovno postajo 

obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura
Priključitev UPS-a in SW obračunano po dejanski porabi 

časa po urni postavki za 
»servisni tehnik, najmanj 1 ura

Premonta�a sistema obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura
Popravilo monitorja in tiskalnika obračunano po dejanski porabi 

časa po urni postavki za 
»servisni tehnik, najmanj 1 ura

Postavitev omre�nega o�ičenja obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

»servisni tehnik, najmanj 1 ura
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SPECIFIKACIJA DEL INŽENIRJA 
 

SIT 

Poraba časa na poti (1ura) obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

"Inženirska ura I"
Namestitev in konfiguriranje stre�nikov obračunano po dejanski porabi 

časa po urni postavki za 
"Inženirska ura I"

Prilagoditev omre�ja uporabniku obračunano po dejanski porabi 
časa po urni postavki za 

"Inženirska ura I"
 
Opomba: V priporočenih cenah ni upo�tevan davek na dodano vrednost. 
 
Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v vi�ini 35%, za 
storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%. 
 
 
Referenčni cenik je potrdil Upravni odbor Zdru�enja za informatiko in telekomunikacije  na 39. seji, dne 22.10.2003. 

 


