Splošni cenik IKT storitev
Cenik IT storitev
Stopnja
1.

2.

Zahtevnost
Rutinska dela brez
potrebnih posebnih
znanj in predhodnega
uvajanja
Potrebno predhodno
izobraževanje in
izkušnje ter krajše
uvajanje – do 1
meseca

3.

Potrebno poglobljeno
uvajanje do nekaj
mesecev

4.

Potrebno daljše
specialistično
izobraževanje ter
najmanj
1–letne izkušnje

5.

Reševanje zahtevnih
problemov, pri katerih
so potrebne večletne
delovne izkušnje

6.

7.

Reševanje zelo
zahtevnih problemov,
pri katerih so potrebne
večletne delovne
izkušnje in
specialistično
izobraževanje
Reševanje
najzahtevnejših
problemov za katere
so potrebne večletne
izkušnje in poglobljeno
znanje na
posameznem
strokovnem področju

Značilna dela
Pisarniško administrativna ter ostala
pomožna dela,
Manj zahtevna servisno strojno-tehnična
dela
Popravila, osnovna tehnična in
vzdrževalna dela,
Izvajanje anket, zbiranje gradiva,
Samostojno reševanje preprostih
problemov po vnaprej znanih postopkih
Enostavno programiranje,
Srednje zahtevna dela na nivoju
delovnih postaj in omrežij,
Samostojno reševanje srednje zahtevnih
problemov v znanih situacijah
Srednje zahtevno programiranje,
Enostavno izobraževanje in uvajanje
uporabnikov,
Dokumentiranje programskih rešitev,
Priprava in oblikovanje uporabniške
dokumentacije,
Spletno oblikovanje,
Enostavno administriranje strežnikov,
Samostojno reševanje zahtevnih
problemov

Strokovnjaki
(primer)

Cena
delovne ure

Administrativni
delavec

50

Serviser,
Tehnik

75

Administrator,
Programer I,
Sistemski
tehnik

100

Programer II.,
Analitik,
Spletni
oblikovalec,
Sistemski
inženir I

140

Vodenje manj zahtevnih projektov,
Sistemska analiza in načrtovanje,
Zahtevno administriranje strežnikov

Inženir,
Administrator
podatkovnih
baz,
Sistemski
inženir II

170

Vodenje in/ali koordinacija zahtevnih
projektov, Zahtevno programiranje in
izobraževanje, Konceptualno
oblikovanje,
Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv

Informacijski
arhitekt,
Programer III.,
Upravljavec
varnosti
IS, Inženir IS

200

Svetovanje, Implementacija in
integracija aplikacij ter kompleksnih
poslovnih sistemov in rešitev,
Najzahtevnejše programiranje ter druga
zahtevna dela, analize, načrtovanja ter
priprava izboljšav na specializiranih ali
kompleksnih sistemih

Svetovalec,
Programer IV.
Izvedenec,
Ekspert

250

Cenik svetovalnih storitev
Stopnja

Značilna dela

1.

Poslovno svetovanje in podporna dela s področja: IKT, razvoja in
uvedbe (novih) storitev/produktov, cenovne politike, ekonomike
poslovanja, organizacije dela, kadrov, prodaje, marketinga, tržnih
raziskav in analiz, pravnega in davčnega vidika poslovanja, itd.

Strokovnjaki
(primer)
Svetovalec,
Izvedenec,
Ekspert

Cena
delovne ure
250

--Cene so v EUR. V cenah ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV).
Potni stroški, dnevnice in eventuelni specificirani materialni stroški se obračunajo posebej. Posebej se obračuna
dodatek za nujnost del, dodatek za povečani obseg dela ter dodatek za pripravljenost za izvedbo del, vendar
skupaj do največ trikratnika najvišje cene delovne ure iz cenika, za posamezen delovni dan.
Pri vsakem začetem delu se obračuna minimalno 1 ura, sicer pa se obračuna vsaka začeta ura.
Cenik velja od 1.1.2009 do preklica.
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