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Cenik - storitve 
 

PAKETI Cena 

 Nosečka 

 1 ura fotografiranja v naravi ali na domu 

 10 obdelanih digitalnih fotografij 

 bon za 10% popust pri slikanju novorojenčka 

110€ 

Novorojenček 

 za starost 0 do 4 mesece 

 do 4 ure fotografiranja na domu 

 dodatni rekviziti za fotografiranje (dekice, kapice, košare) 

 20 obdelanih digitalnih fotografij 

 bon za 15% popust pri slikanju otroka 

190€ 

mini Novorojenček 

 za starost 0 do 4 mesece 

 do 3 ure fotografiranja na domu 

 dodatni rekviziti za fotografiranje (dekice, kapice, košare) 

 10 obdelanih digitalnih fotografij 

 bon za 10% popust pri slikanju otroka 

140€ 

lifestyle Novorojenček 

 za starost 0 do 4 mesece 

 do 2 uri fotografiranja na domu 

 fotografiranje brez rekvizitov v domačem okolju 

 10 obdelanih digitalnih fotografij 

 bon za 10% popust pri slikanju otroka 

120€ 

Nosečka + Novorojenček 

 združena oba paketa z dodatnim popustom 

 po vaši izbiri združena ali ločena fotoknjiga 

  

280€ 

mini Novorojenček + mini Otrok 

 združena oba paketa z dodatnim popustom 

 po vaši izbiri združena ali ločena fotoknjiga 

  

200€ 

  
Otrok 

 za otroke starejše od štirih mesecev 

 do 2 uri fotografiranja v naravi ali na domu 

 20 obdelanih digitalnih fotografij 

 

160€ 

mini Otrok 

 za otroke starejše od štirih mesecev 

 do 1 ura fotografiranja v naravi ali na domu 

 10 obdelanih digitalnih fotografij 

 

90€ 
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Družinski 

 za otroke starejše od štirih mesecev 

 do 2 uri fotografiranja v naravi 

 20 obdelanih digitalnih fotografij 

160€ 

mini Družinski 

 za otroke starejše od štirih mesecev 

 do 1 ura fotografiranja v naravi 

 10 obdelanih digitalnih fotografij 

 

90€ 

 
Vsi paketi vključujejo: 

 vse potrebne rekvizite, lahko pa uporabimo tudi vaše 
 oblikovana FOTOKNJIGA velikosti 15 x 20cm (10 strani v mini in 14 strani v običajnem paketu) 
 obdelane fotografije v polni ločljivosti si prenesete iz spleta 
 fotografije pomanjšane na velikost primerno za objavo ali nadaljnje pošiljanje 
 brezplačen prevoz do 50km oddaljenosti od Tržiča 

 
Vse fotografije, ki jih dobite, so visoke ločljivosti. To pomeni, da iz njih lahko naredite velike povečave, brez da bi pri tem 
izgubili kvaliteto in ostrino fotografije.  
Oblikovanje fotoknjige je izvedeno po moji lastni presoji. V knjigo vključim primerno število fotografij, glede na izbrano 
število strani. Če se pravočasno odločite še za dodatne, se lahko vključijo tudi te. 
 

 

OSTALO Cena 

Prevoz, nad 50km oddaljenosti iz Tržiča 0,4€/km 

Vsaka dodatna ura fotografiranja 30€ 

Izdelava indeksa za izbiro dodatnih fotografij 10€ 

Dodatne fotografije v paketih 10€/kos 

Obdelava fotografije po vaši želji 30€ 

  

 
 

PODARITE FOTOGRAFIRANJE 
Darilni bon lahko kupite za katerikoli paket fotografiranja. Cena je enaka ceni paketa. Bon je vezan na prejemnika in kraj 
fotografiranja. Eventuelen strošek prevoza, v primeru ko ta ni vključen v paket lahko: 

- prejemnik bona doplača sam 
- doplača naročnik ob nakupu bona 

 
Plačilo bona lahko izvedete po predračunu in jaz vam bon po pošti pošljem že naslednji delovni dan. 
Veljavnost bona je 24 mesecev od dneva nakupa. 
 
NOVO! – Podarite lahko tudi Vrednostni bon poljubne vrednosti od 10€ dalje. 
 
 
Vse storitve in izdelke lahko plačate po predračunu ali računu, z nakazilom na naš TRR SI56 0206 8026 0372 381 odprt pri 
NLB. 
 

Vse cene se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodne najave. 


