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PRIPOROČENE CENE STORITEV S PODORČJA  

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

ki ga je sprejel izvršilni odbor Sekcije podjetij z dovoljenjem za delo 

 
1. OPRAVLJANJE PERIODIČNIH PREISKAV KEMIČNIH, FIZIKALNIH IN 

BIOLOŠKIH ŠKODLJIVOSTI V DELOVNEM OKOLJU 

 

1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo te naloge: 

 visoka strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri, 

 tri leta delovnih izkušenj in 

 opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

1 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora imeti naslednjo tehnično opremo, 

skladno z vrsto preiskave in obsegom dovoljenja za delo: 

 

 1.2.1 HRUP: 

 zvokomeri morajo ustrezati zahtevam, ki jih predpisuje standard SIST ISO 9612 

 do 5 merilnih mest: 

 

cena za eno merilno mesto                                                                             SIT                 EURO                                                                                                                    

meritev ekvivalentne ravni, določitev dn. izpostavljenosti  

oz. motenosti dela cena                  3.500,00.............14,60 

meritev ekvivalentne ravni, imp. korekcije, določitev dn.  

izpostavljenosti in ocene merilne negotovosti             11.000,00.............45,90 

 

izdelava zapisnika s poročilom                  24.000,00..........100,15 

  

 nad 5 merilnih mest: 

 

cena za eno merilno mesto 

meritev ekvivalentne ravni, določitev dn. izpostavljenosti   2.800,00.............11,68 

meritev ekvivalentne ravni, imp. korekcije, določitev  

dnevne izpostavljenosti in ocene merilne negotovosti    8.800,00.............36,72 

 

izdelava zapisnika s poročilom       40.000,00.........166,92 

 

 1.2.2 OSVETLJENOST: 

 merilnik osvetljenosti (lx) in svetlosti (cd/m2), z barvno (V(I)) in kosinusno korekcijo. 

                                                                                                                          SIT              EURO 

cena za eno merilno mesto        2.200,00..............9,18 

izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest    12.000,00..........50,07 

izdelava zapisnika s poročilom nad 10 merilnih mest    18.000,00..........75,11 

 

 1.2.3 UGOTAVLJANJE, MERJENJE IN VREDNOTENJE KONCENTRACIJ NEVARNIH 

SNOVI: 

Skupne zahteve glede opreme za meritve prahu, plinov in par v zraku so: 

 črpalke za jemanje vzorcev, 

 ustrezne glave za pritrditev na črpalke za jemanje različnih vrst vzorcev, naprave za umerjanje 

črpalk, 

 umerjeni kronometer ali drug merilnik časa, 
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 merilnik temperature, higrometer, barometer, anemometer. 

 

1.2.4 PRAH: 

 stacionarni sistem za jemanje vzorcev za alveolarni in inhalabilni prah, 

 kalibrirana analitska tehtnica, 

 oprema za kondicioniranje filtrov, 

 merilna naprava za vrednotenje koncentracije respirabilnega prahu, 

 oprema za analize vsebnosti snovi in elementov v prahu. 

 

                                                                                                                                     SIT                  EURO 

1 vzorec 1-2 kovini v prahu (FAAS)        16.000,00……….66,67 

1 vzorec 3-4 kovine v prahu (FAAS)       21.500,00………..89,71 

Analiza prahu na vsebnost kremena (PLM)      21.500,00………..89,71 

Koncentracija prahu v zraku-celokupna (vdihnjena) frakcija, 

respirabilna (alveolarna) frakcija, vzorčenje in gravimetrična analiza  15.300,00………..63,84 

 

1.2.5 PRAH V OBLIKI VLAKEN: 

 ustrezne glave, deklarirane za jemanje vzorcev prahu v obliki vlaken, 

 transmisijski elektronski mikroskop ali scanning elektronski mikroskop. 

 

                                                                                                                                     SIT                  EURO 

Azbest 1 vzorec, vključno z vzorčenjem (SEM-EDAX)    75. 000,00……....312,97 

Mineralna vlakna 1 vzorec, vključno z vzorčenjem (PCM)    47.500,00……….198,21 

 

1.2.6 PLINI IN PARE: 

 oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorbcijske medije, 

 spektrofotometer UV/VIS, 

 sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij v zraku z direktim odčitavanjem,  

 metoda za potenciometrično določanje koncentracij snovi. 

 kapilarni plinski kromograf s FID detektorjem, 

 visokotlačni tekočinski kromatograf (HPLC), 

 instrument za določevanje celokupnega organskega ogljika, 

 ionski kromatograf. 

 

 

                                                                                                                                         SIT                  EURO 

Analiza vzorca na vsebnost poliaromatskih ogljikovodikov z metodo  

plinske kromatografije in masne spektrometrije (en vzorec)   __129. 000,00…......538,30 

 

Določitev koncentracije nevarnih snovi v plinih in parah z metodo ionske kromatografije za 

določevanje (npr. anionov fluorida, klorida, nitrata, nitrita, bromida, fosfata, sulfata in kationov 

litija, natrija, kalija, kalcija, magnezija, amoniaka) 1 vzorec, vključno z vzorčenjem  

                                                                                                                           35.600,00............148,55 

Analiza organskih topil v zraku 1-merilno mesto (cena vključuje vzorčenje-adsorpcija  

na trdni nosilec in kemijsko analizo z metodo plinske kromatografije )  __35. 600,00............148,55 

Določitev koncentracije nevarnih snovi v plinih in parah z metodo visokoločljivostne  

tekočinske kromatografije (cena vključuje vzorčenje na trden adsorbent ali specialne  

filtre in kemijsko analizo s HPLC)       __38. 200,00............159,40 

 

Določitev koncentracije nevarnih snovi v plinih in parah z merjenjem  

z metodo in situ s prenosnim IR spektrofotometrom     __20. 400,00..............85,13 
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Določitev koncentracije nevarnih snovi v plinih in parah z metodo  

z Drägerjevimi cevkami        ___7.800,00..............32,54 

 
Določitev koncentracije nevarnih snovi v plinih in parah s spektrofotometrično  

metodo, s potenciometrično ali klasično kemijsko analizo 1 vzorec   ____30. 500,00.......127,27 

 

Izdelava zapisnika s poročilom – cena redne delovne ure    ____10. 200,00.........42,56 

 

1.2.7. PARAMETRI USTREZNOSTI TOPLOTNEGA OKOLJA 

 merilni instrument za meritve temperature zraka, relativne vlažnosti, hitrosti gibanja zraka  

                                                                                                                                         SIT                  EURO 

cena za eno merilno mesto       _________2.700,00...........11,26 

izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest    ___12.000,00.........50,07 

izdelava zapisnika s poročilom nad 10 merilnih mest    ___18.000,00.........75,11 

 

1.2.7.1 TOPLOTNA SEVANJA 

 merilni instrument za meritve toplotnih sevanj 

 

                                                                                                                                        SIT                  EURO 
cena za eno merilno mesto        __6.000,00.............25,04 

izdelava zapisnika s poročilom       __12.000,00...........50,07 

 

 

2. OPRAVLJANJE PERIODIČNIH PREGLEDOV IN PRESKUSOV DELOVNE OPREME 

 

2.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo te naloge: 

 višja strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri, 

 tri leta delovnih izkušenj in 

 opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

2.2 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora imeti naslednjo tehnično opremo: 

 merilniki in merila za merjenje dolžin, mase, časa in temperature, 

 merilnik števila vrtljajev, 

 merilniki za električne veličine (upornost, tok, napetost, moč), 

 merilnik izolacijske upornosti, 

 merilnik ozemljitve, 

 preizkuševalnik dielektične trdnosti. 

 

                                                                                                                                     SIT                  EURO 

cena za pregled: 

- manjša delovna oprema (vrtalni, brusilni stroji)    __4.720,00...........19,69 

- večja delovna oprema (stiskalnice, obdelovalni stroji)    __9.440,00...........39,39 

- proizvodne linije, tehnološke linije      _23.600,00...........98,48 

- viličarji         _______14.160,00...........59,08 

- TGM          _17.700,00...........73,86 

- manjše lakirnice         _23.600,00...........98,48 

- lakirne linije         _59.000,00..........246,20 

- dvigala:  konzolna       _20.000,00...........83,46 

mostna       _30.000,00..........125,18 

cena za kontrolni pregled do 40 % cene prvega pregleda 

izdelava zapisnika s poročilom ali mnenjem (ne glede na vrsto delovne opreme) 
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do 10 pregledanih strojev        11. 800,00.............49,24 

nad 10 pregledanih         18. 900,00.............78,87 
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3. IZDELOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI 

 

3.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo te naloge: 

 visoka strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri, 

 tri leta delovnih izkušenj, 

 strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu  

ali 

 višja strokovna izobrazba z naslovom varnostni inženiring, 

 deset let delovnih izkušenj na področju varnosti pri delu na dan 27.9.2000, 

 opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. 

                                                                                                                                     SIT                  EURO 

cena za karakteristično delovno mesto iz sistemizacije    53. 928 ,00........225,04 

cena za revizijo: po opravljenem času 

popusti glede na število zaposlenih max. 20 % 

 

 

 

4. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE TEORETIČNEGA DELA USPOSABLJANJA 

DELAVCEV ZA VARNO DELO 

 

4.1Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo te naloge: 

 višja strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri, 

 tri leta delovnih izkušenj, 

 osnovna andragoška znanja, ki se dokazujejo s potrdilom o opravljenem usposabljanju s 

področja osnovnih andragoških znaj v obsegu najmanj 24 pedagoških ur po programu, ki ga kot 

ustreznega potrdi MDDSZ, 

 opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

                                                                                                           SIT                                      EURO 

CENA USPOSABLJANJA PO OSEBI:  

                                                    teoretično   5.000,00..................................20,86 

                                                    praktično   2.000,00....................................8,34 

SKUPINA DO 20 UDELEŽENCEV _____92. 400,00 – 98. 900,00.............385,58 - 412,70 

SKUPINA DO 30 UDELEŽENCEV ____107. 700,00 – 115. 300,00...........449,42 – 481,14 

 

 

5. REŽIJSKA URA 
 

                                                                                                                                     SIT                    EURO 

Cena režijske ure strokovnega delavca      10. 200,00............42,56 

 

Vse navedene cene za posamezne postavke so izražene v SIT, brez davka na dodano vrednost in 

brez potnih stroškov. 

 

Vse navedene cene se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

 

Sestavni del cenika je tudi dogovor o zaračunavanju potnih stroškov in sicer na sledeč način: 
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 za razdalje do 30 km se zaračuna samo kilometrina po Uradnem listu; za razdalje nad 30 km se 

poleg kilometrine obračuna tudi potovalna ura v znesku 21,28 EURO (5.100,00 SIT) 


