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CENIK STORITEV Rosoft, d.o.o. 
Velja od 1.10.2022 do preklica.  

Enota Delavniki  
(8-16h) 

Izven delavnika  
(7-8h, 16-20h) 

Nočno delo (20-7h) 
vikendi/prazniki (0-24h) 

Naziv   Cena brez 
DDV 

Cena z DDV Cena brez 
DDV 

Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV 

SERVISNO DELO  
(servis in priklop tiskalnikov ter ostale periferne opreme)  

ura 45,00 € 54,90 € 67,50 € 82,35 € 90,00 € 109,80 € 

TEHNIČNO DELO  
(namestitev strojne opreme, operacijskih sistemov, osnovna vzdrževalna dela 
programske in strojne opreme)  

ura 50,00 € 66,00 € 75,00 € 91,50 € 100,00 € 122,00 € 

TEHNIČNO ZAHTEVNO DELO  
(diagnostika, delo in upravljanje z namenskimi napravami, napredna vzdrževalna dela 
programske in strojne opreme )  

ura 60,00 € 73,20 € 90,00 € 109,80 € 120,00 € 146,40 € 

SISTEMSKO DELO 
(sistemska dela in napredna administracija delovnih postaj, strežnikov in omrežja) 

ura 72,00 € 87,84 € 108,00 € 131,76 € 144,00 € 175,68 € 

SISTEMSKO ZAHTEVNO DELO  
(zelo zahtevna administracija sistema, strežnikov in omrežja, potrebna specialna znanja 
in certifikati, namestitev IT infrastrukture)  

ura 85,00 € 103,70 € 127,50 € 155,55 € 170,00 € 207,40 € 

PROGRAMERSKO DELO  
(srednje zahtevno programirane in spletno oblikovanje)  

ura 62,00 € 75,64 € 93,00 € 113,46 € 124,00 € 151,28 € 

PROGRAMERSKO ZAHTEVNO DELO  
(zahtevno programiranje, podatkovne baze, zahtevno spletno oblikovanje in prilagoditve)  

ura 82,00 € 100,04 € 123,00 € 150,06 € 164,00 € 200,08 € 

SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE  
(svetovanje na projektih, izobraževanje/predaja znanja) 

ura 85,00 € 103,70 € 127,50 € 155,55 € 170,00 € 207,40 € 

ANALIZA IN PROJEKTIRANJE  
(analiza, vodenje projektov, izdelava strokovnih gradiv, konceptualno načrtovanje)  

ura 120,00 € 146,40 € 180,00 € 219,60 € 240,00 € 292,80 € 

URGENTNI PRISTOP K ODPRAVI NAPAKE 
(vključuje takojšnji pristop k odpravi napake na lokaciji stranke) 

storitev 450,00 € 549,00 € 675,00 € 823,50 € 900,00 € 1.098,00€ 

 
 

Cene veljajo za 1 urno postavko. Najmanjša enota za obračun je 1,0 ura.   
V cenah se upoštevajo efektivne ure.   
Svetovanje po elektronski pošti ali telefonu se smatra kot redna delovna ura.   
Osnovna diagnostika se računa kot 1,0 ura, v primeru, da se stranka ne odloči za storitev. 
Potni stroški, dnevnice in specificirani materialni stroški se obračunajo posebej.   
Storitve izven delovnega časa se zaračuna dodatek 50%, na storitve opravljene med 20. in 6. uro ter storitve ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.   
Za nujna dela, ki zahtevajo prerazporeditev resursov (pričetek del naslednji delovni dan) se zaračuna 50% dodatka. Za urgentna dela, kjer je začetek del takoj oziroma isti delovni dan  pa 100% dodatek.   
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe računalniškega sistema s stani stranke, podjetje Rosoft, d.o.o. ne odgovarja.   
Strankam, s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe, se lahko določijo posebni pogoji, ki so zapisani v pogodbi. 

 


