
Storitev Opis Postavka EM

Prevodi jezikov iz skupine 1 Skupina vključuje angleški, nemški, italijanski, francoski,
španski, hrvaški, bosanski, srbski, ruski in makedonski jezik.

0,12 EUR/besedo izvirnika

Prevodi jezikov iz skupine 2 Skupina vključuje bolgarski, češki, estonski, grški, irski,
latvijski, litvanski, madžarski, malteški, nizozemski, poljski,
romunski, portugalski, slovaški, in ukrajinski jezik.

0,14 EUR/besedo izvirnika

Prevodi jezikov iz skupine 3 Skupina vključuje albanski, arabski, beloruski, danski, finski,
hebrejski, japonski, kitajski, norveški, perzijski (farsi), švedski
in turški jezik.

0,17 EUR/besedo izvirnika

Sodna overitev Sodna overitev obstoječega neoverjenega prevoda 15,00 EUR/stran*

Sodno overjen prevod Sodni prevod in overitev 38,00 EUR/stran*

Tolmačenje – konsekutivno Tolmačenje govora s premori govornika 75,00 EUR/uro dela

Tolmačenje – simultano Tolmačenje govora brez premorov govornika 95,00 EUR/uro dela

Lektura SLV Lektura slovenskih besedil 0,03 EUR/besedo izvirnika

Lektura TUJ Lektura tujih besedil 0,05 EUR/besedo izvirnika

Posebne jezikovne storitve Priprava medicinskih in farmacevtskih besedil za pregled 55,00 EUR/uro dela

Posebne jezikovne storitve
majhnega obsega

Priprava medicinskih in farmacevtskih besedil za pregled 30,00 EUR pavšal

OCR SLV Optično prepoznavanje besedila v slovenskem jeziku z
osnovnim oblikovanjem

0,95 EUR/stran*

OCR TUJ Optično prepoznavanje besedil v tujih jezikih z osnovnim
oblikovanjem
(velja za besedila, napisana v latinski abecedi)

1,45 EUR/stran*

Pretipkavanje SLV Pretipkavanje rokopisov in tiskovin v slovenskem jeziku 1,85 EUR/stran*

Pretipkavanje TUJ Pretipkavanje rokopisov in tiskovin v tujih jezikih
(velja za besedila, napisana v latinski abecedi)

2,25 EUR/stran*

Transkripcija SLV Pretipkavanje slovenskih zvočnih zapisov in video posnetkov 86,45
( 12,35

EUR/uro posnetka
EUR/uro dela)

Transkripcija TUJ Pretipkavanje tujih zvočnih zapisov in video posnetkov 155,05
( 22,15

EUR/uro posnetka
EUR/uro dela)

Oblikovanje 1 Preprosto oblikovanje besedila
(poravnava besedila, vstavljanje slik, ureditev vrste in velikosti
pisave)

0,75 EUR/stran*

Oblikovanje 2 Napredno oblikovanje - uskladitev grafične podobe
(oblikovanje in zamik odstavkov in tabel, dodajanje barvnih in
grafičnih elementov, izdelava kazala vsebine)

1,10 EUR/stran*

Oblikovanje 3 Zahtevno  oblikovanje - popolna reprodukcija izvirnika
(oblikovanje večkolonskega besedila, prepletanje besedila in slik,
ločeno oblikovanje elementov za sode in lihe strani)

1,75 EUR/stran*

CENIK STORITEV PODJETJA

* Stran  je obračunska enota, določena kot 1.500 znakov brez presledkov.

Cenik je veljaven od 1. januarja 2017.

Navedene cene ne vključujejo DDV. Cenik ne vključuje količinskih popustov in popustov zaradi podobnosti znotraj besedila, zato je zgolj
informativne narave. Za končno ceno z vsemi popusti, ki veljajo za vaše naročilo, zahtevajte predračun.


