
 

 
 

 
 
 

INFORMATIVNI CENIK STORITEV SEKCIJE ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV PRI OZS 
(priporočene cene) 

 
 

Cenik je informativne narave, izdelan na osnovi različnih cenikov, ki jih uporabljajo obrtniki in podjetniki 
teh dejavnosti po Sloveniji.  
 
 

DELO/STORITEV CENA 
v € (brez DDV) 

CENA 
v € (z 22 % DDV) 

Ocena stroškov popravila  30 € / uro 36,6 € / uro 

Popravilo preprostejših elektronskih naprav  25 € / uro 30,5 € / uro 

Popravilo TV aparatov CRT  30 € / uro 36,6 € / uro 

Popravilo plazma in LCD TV aparatov  55 € / uro 67,1 € / uro 

Popravilo VCR, CD, DVD in kombi video naprav 50 € / uro 61,0 € / uro 

Popravilo klasičnih avdio naprav in SAT  30 € / uro 36,6 € / uro 

Popravilo profesionalnih avdio naprav  50 € / uro 61,0 € / uro 

Popravilo video kamer in kamkorderjev  60 € / uro 73,2 € / uro 

Popravilo monitorjev CRT in LCD  50 € / uro 61,0 € / uro 

Izgradnja in vzdrževanje kabelskih sistemov  60 € / uro  73,2 € / uro 

Popravilo računalnikov in druge strojne opreme 50 € / uro 61,0 € / uro 

Popravilo industrijske elektronike  60 € / uro 73,2 € / uro 

Popravilo zahtevnih avtomatiziranih naprav  100 € - začeta ura + 
vsaka naslednja ura 80 € 

122 € - začeta ura +  
vsaka naslednja ura 97,6 € 

Popravilo robotskih sistemov  100 € - začeta ura + 
vsaka naslednja ura 80 € 

122 € - začeta ura +  
vsaka naslednja ura 97,6 € 

Popravilo zahtevnih mehatronskih sistemov  100 € - začeta ura + 
vsaka naslednja ura 80 € 

122 € - začeta ura +  
vsaka naslednja ura 97,6 € 

Projektiranje zahtevnih avtomatiziranih sistemov 120 € / uro 146,4 € / uro 

Popravilo zahtevnih medicinskih elektronskih naprav 100 € - začeta ura + 
vsaka naslednja ura 80 € 

122 € - začeta ura +  
vsaka naslednja ura 97,6 € 

Programiranje krmilnikov  70 € / uro 85,4 € / uro 

Zahtevno programiranje in uporaba prog. jezikov 120 € / uro 146,4 € / uro 

Projektiranje računalniških mrež in sistemov  120 € / uro 146,4 € / uro 

Projektiranje zahtevnih mehatronskih sistemov 120 € / uro 146,4 € / uro 

Tehnično svetovanje iz področja elektronike  80 € / uro 97,6 € / uro 

Tehnično svetovanje iz področja mehatronike 80 € / uro 97,6 € / uro 

Meritve antenskih signalov in sistemov  40 € / uro  48,8 € / uro 

Montaža ŠPO z eno anteno na obstoječ nosilec 50€ + prevoz + material 61,0 € / uro 

Montaža ŠPO z dvema antenama na obstoječ nosilec 60€ + prevoz + material 73,2 € / uro 

Montaža kanalnega ojačevalca s tremi ali več antenami 60€ + prevoz + material 73,2 € / uro 

Montaža TV na steno 40€ + prevoz + material 48,8 € / uro 

Priklop in zagon novega TV-ja na domu 50€ + prevoz + material 61,0 € / uro 

 
Navedene cene so priporočene cene, določene glede na povprečje slovenskih regij.   
Kjer ni eksplicitno navedeno, ne vključujejo cene materiala. 
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Pri izdaji računa se obračuna minimalno 1 ura, sicer pa se zaračunava vsaka začeta ura. 
 

Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve 
opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%. 

Projektno vodenje se obračuna po obsegu ur ali pavšalno od vrednosti projekta (glede na 
zahtevnost od 12,5% do 20% vrednosti). 

Za nujna dela, ki zahtevajo prerazporeditev resursov (pričetek del naslednji delovni dan) se 
zaračuna dodatek v višini 50%, za zelo nujna dela (pričetek del nemudoma/tekom istega 
delovnega dne) pa 100%. 

Odpoved del 

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh 
primerih šteje, da je izvajalec rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v 
kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do 
ustreznega nadomestila: 

- odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek 

- odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% od vrednosti odpovedanih 

delovnih ur/dni 

- odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% od vrednosti odpovedanih 
delovnih ur/dni 

- odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi 

 

Svetovanje po telefonu ali po elektronski pošti 

Obračuna se dejanski obseg, s tem da se vsak klic/odgovor obračuna najmanj kot 1 uro. Če 
je več zaporednih klicev na isto temo, se upošteva bruto čas od prvega do zadnjega klica. Če 
je potrebna priprava, analiza, test, ipd., se ta dela zaračuna dodatno po obsegu opravljenega 
dela, kot običajna, nujna ali zelo nujna dela. 

Pripravljenost in odzivnost 

Stroški za pripravljenost in odzivnost se izračunavajo glede na zahtevano razpoložljivost 
strokovnjakov: 

- med delavnikom: dodatno  25 % od delovne ure 

- nedelja, praznik: dodatno  50 % od delovne ure 

 
 
Cenik je potrjen na 2. redni seji Upravnega odbora sekcije elektronikov in mehatronikov  pri OZS, dne 
24.05.2022. 

 
 
Branko Veselič, l.r.  

 


