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CENIK NAVADNIH PREVODOV 

 

Št.: Jezikovna kombinacija - navadno 

prevajanje 

Cena (EUR) / na avtorsko stran 

 

1. Slovenski jezik <> angleški jezik 30 

2. Slovenski jezik <> nemški jezik 30 

3. Slovenski jezik <> italijanski jezik 30 

4. Slovenski jezik <> hrvaški jezik 32 

5. Slovenski jezik <> srbski jezik 32 

6. Slovenski jezik <> bosanski jezik 32 

7. Slovenski jezik <> makedonski jezik 32 

8. Slovenski jezik <> črnogorski jezik 32 

9. Slovenski jezik <> francoski jezik 33 

10. Slovenski jezik <> španski jezik 33 

11. Slovenski jezik <> ruski jezik 33 

 

CENIK SODNIH PREVODOV 

 

Št.: Jezikovna kombinacija – sodno 

prevajanje 

Cena (EUR) / na avtorsko stran 

 

1. Slovenski jezik <> angleški jezik 43 

2. Slovenski jezik <> nemški jezik 43 

3. Slovenski jezik <> italijanski jezik 46 

4. Slovenski jezik <> hrvaški jezik 43 

5. Slovenski jezik <> srbski jezik 43 

6. Slovenski jezik <> bosanski jezik 43 

7. Slovenski jezik <> makedonski jezik 46 

8. Slovenski jezik <> črnogorski jezik 43 

9. Slovenski jezik <> francoski jezik 46 

10. Slovenski jezik <> španski jezik 46 

11. Slovenski jezik <> ruski jezik 46 
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Pravni pouk glede cenika prevajanja: 

 Cene so v EUR, brez vključenega DDV. 

 Avtorska stran obsega 250 besed ali 1.500 znakov brez presledkov. Cena prevoda 

vključuje lekturo. 

 Plačilo se izvede na enega izmed TRR-jev družbe. Plačila v gotovini ne sprejemamo. 

 Dodatno zaračunamo morebitne stroške poštnine. 

 Izvajalec ne odgovarja za zamude rokov, ki so posledica višje sile, v primeru, da po 

sprejemu naročila nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ob potrditvi naročila ni mogel 

predvideti, in na njih ni imel nobenega vpliva. 

 Izvajalec ne odgovarja za zamude rokov pri izvedbi del, če mu naročnik ne sporoči 

pravočasno podatkov, ki so potrebni za izvedbo del oziroma do zamude rokov pride 

zaradi okoliščin na strani naročnika. 

 Storitev izvedemo na podlagi izstavljene in potrjene ponudbe. 

 Cene so informativne. Zahtevajte individualno ponudbo na E: tempelj@ketner.si! 
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