
 

Cenik sistemskih storitev 

Splošne storitve Cena 

Test, analiza ali diagnoza spletne infrastrukture in opreme brez popravila 

(nedelujoč e-mail, nedelujoča spletna stran, nedelujoči DNS strežniki) 
20,00 € 

Urgentno popravilo – doplačilo 42,00 € 

 

Poštni predal 
Cena 

< 10 GB 9,90 € / mesec 

< 3 GB 4,90 € / mesec  

< 1 GB 2,90 € / mesec  

Gostovanje Od 28, 80 € dalje / mesec 

  

Tehnik  Cena 

Kreiranje ali urejanje poštnega predala, psevdonima, posredovanja 

Kreiranje ali urejanje DNS zapisov 

Kreiranje ali urejanje URL preusmeritev 

Namestitev operacijskega sistema 

Odstranjevanje zlonamerne programske opreme na osebnem računalniku 

Vgradnja, menjava strojnih komponent 

Priklop, namestitev periferne opreme 

 

42,00 € / ura 



 

Inženir – strokovnjak Cena 

Prenos podatkov, kloniranje diska osebnega računalnika 

Vzpostavitev odjemalca elektronske pošte 

Migracija uporabniškega profila na drug računalnik 

Migracija elektronske pošte 

Osnovna konfiguracija NAS naprave 

Osnovna namestitev Windows / Linux strežnika 

Nastavitve in administracija domenskih uporabnikov 

Vzdrževanje, pregled strežnikov na daljavo 

Reševanje izbrisanih podatkov 

Reševanje podatkov iz okvarjenih trdih diskov 

Uvoz e-mail naslovov v aplikacijo mailee 

Restavriranje podatkov iz varnostne kopije 

Namestitev protivirusnega programa 

 

75,00 € / ura 

  



 

Inženir – specialist Cena 

Sistemska administracija, namestitve in migracije na strežnikih 

Namestitev, migracija virtualnega strežnika 

Namestitev, migracija: apache, IIS, SQL, MariaDB, AD, samba, DHCP, DNS, 
FTP... 

Namestitev, konfiguracija, administracija programske opreme za 
varnostno kopiranje podatkov 

Namestitev, konfiguracija, administracija aktivne omrežne opreme 

Namestitev, konfiguracija požarnega zidu 

Namestitev in konfiguracija varnostnega kopiranja podatkov 

Namestitev in konfiguracija VPN 

Vodenje, koordiniranje, izobraževanje in osnovno dokumentiranje 
projektov 

 

100,00 € / ura 

 

Inženir – ekspert Cena 

Analize, svetovanje, načrtovanje in izgradnja IT sistemov 

Konfiguracija sistemov visoke razpoložljivosti. 

Izvajanje varnostnih pregledov 

 

125,00 € / ura 

Storitve izven delovnega časa računamo dodatno v višini +50% na 
postavko 

 

Urgentne oz. takojšnje storitve računamo dodatno v višini +50% na 
postavko 

 

Urgentne oz. takojšnje storitve izven delovnega časa računamo dodatno 
v višini +100% na postavko 

 

Kilometrina po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 – za leto 2022 0,43 € + 10% / km 


