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INFORMATIVNI CENIK FOTOGRAFSKIH IN 

VIDEO STORITEV 
Vse cene za video in foto pakete so zgolj informativne, ne vključujejo DDV (nisem davčni zavezanec) 

in ne vključujejo potnih stroškov in morebitnih stroškov najema dodatne opreme ali delovne sile. 

Najem dodatne opreme (specialne tehnike za kamero, luči, avdio opreme, dodatnih kamer,…) in delo 

dodatnih snemalcev oz. asistentov se zaračuna glede na potrebe projekta, zahteve naročnika, 

razpoložljivih podizvajalcev in njihovih cen, itd. 

Potni stroški se zaračunajo po veljavnem ceniku 0,37€ / km, oz. po dogovoru, če se drugače 

dogovorimo. 

 

NE POZABITE! 

Vedno se lahko prilagodimo naročnikovim željam in tako znižamo ali zvišamo ceno 

produkcije, kljub temu pa vedno stremimo k ohranjanju čim večje dodane vrednosti za 

naročnika in čim boljše kvalitete. 

 

FOTO STORITVE 
• Fotografski dan (fotograf in aparat do 8 ur): 250€ 

• Polovični fotografski dan (fotograf in aparat do 4 ure): 140€ 

• Fotografiranje z dronom: od 150€ dalje, odvisno od zahtev in razpoložljivosti 

• Dodatne ure za 1 fotografa: 35€ / h 

• Dodatni fotograf: od 25€ / h dalje 

• Asistiranje: 12€ / h 

• Postavitev mobilnega studia (prenosno ozadje, bliskavice, stojala, itd.): 70€ / fotografiranje 

• Najem studia: odvisno od željene lokacije, razpoložljivosti in cen ponudnika 

 

• Osnovna obdelava fotografij (popravki svetlosti, beline, kontrasta, izreza, zmanjšanje šuma): 

20€ / h 

• Napredna obdelava fotografij (osnovna obdelava + lokalni popravki svetlosti, barv, kontrasta, 

odstranjevanje manjših motečih elementov): 25€ /h 

• Portretna retuša (napredna obdelava + retuša kože, obleke,…): od 15€ / fotografijo dalje - 

odvisno od želj in potreb naročnika 

• Razne enostavne retuše in »Photoshop« obdelave: od 30€ / h dalje, oziroma po dogovoru 

glede na potrebe 

• Razne zahtevne retuše in »Photoshop« obdelave: od 35€ / h dalje, oziroma po dogovoru 

glede na potrebe 

• Fotomanipulacije in fotokompoziti: od 35€ /h dalje, oziroma po dogovoru glede na potrebe 
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• Obdelave fotografij produktov in fotografij za promocijske namene so običajno sestavljene iz 

kombinacije napredne obdelave in retuše. Cene za pripravo teh fotografij pripravimo posebej 

glede na vaše želje in potrebe. 

 

V podjetju izvajamo fotografiranja dogodkov, fotografiranje notranjosti in zunanjosti stavb, portretna 

fotografiranja v studijskem stilu in na prostem ali v željenih prostorih, fotografiranje manjših in večjih 

produktov, različna korporativna fotografiranja, itd. 

Ceno za posamezen projekt sestavimo iz zgoraj navedenih postavk in jo prilagodimo glede na želje in 

potrebe naročnika. 

  



Informativni cenik fotografskih in video storitev podjetja 
Profesionalne foto in video storitve, Alen Franetič s.p, 
blagovne znamke Alenfra productions. 
Mat. št.: 8388288000   D.št.: 72789930 (nisem zavezanec za DDV) 

 

VIDEO STORITVE 
• Snemalni dan (snemalec in kamera do 8 ur): 350€ 

• Polovični snemalni dan (snemalec in kamera do 4 ure): 240€ 

• Dodatne ure za 1 snemalca: 35€ / h 

• Dodatne ure za 2 snemalca: 60€ / h 

• Dodatni snemalec z lastno opremo: od 30€ na uro dalje 

• Snemanje z dronom: od 170€ dalje, odvisno od zahtev in razpoložljivosti 

 

• Video montaža posnetkov: 30€ / h 

• Barvna korekcija posnetkov: 30€ / h 

• Barvno prelivanje: 35€ / h 

• Obdelava zvoka: 30€ / h 

• Izdelava animacij: 40€ / h 

• Asistiranje: 12€ / h 

 
 
Tipična struktura videa 

• Uvodni animiran logotip naročnika (in / ali naslov) 
• Uvodna predstavitev 5-20 sek. (delovno okolje, prikaz storitve ali produktov, proizvodnje 

ali pri dogodkih predstavitev lokacije in dogajanja). 
• Jedro videa in poudarki glede na zahteve naročnika; predstavitev prednosti izdelkov in / 

ali storitev ali izjave udeležencev pri dogodkih. 
• Animiran grafikon po naročnikovi predlogi 
• Zaključna animirana grafika (logo, kontakti in ostali podatki podjetja) 

 

PREDSTAVITVENI IN PROMOCIJSKI VIDEO 

Osnovni paket – 900 € 
Dolžina filma: 1 - 2 minuti 

• snemanje na dogovorjeni lokaciji (2 snemalca in kameri, do 5 ur) 
• primerna glasbena podlaga z ustrezno glasbeno licenco 
• osnovna grafika 
• animiran logotip naročnika 
• video montaža 
• osnovna barvna korekcija 
• osnovna zvočna obdelava 
• priprava videa v ustreznih zapisih za potrebe naročnika 
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• priprava pogodbe za prenos materialnih pravic 

Srednji paket – 1800 € 
Dolžina filma: 2 - 3 minuti 
Vse storitve iz osnovnega paketa plus:  

• snemanje na dogovorjeni lokaciji (2 snemalca in kameri, do 10 ur ali 2 dni po 5 ur) 
• pomoč pri scenariju 
• režija 
• naprednejša barvna korekcija 
• osnoven »color grading« 
• naprednejša zvočna obdelava 
• osnoven »sound design« 
• možnost priprave do 2 krajših videov (razdelitev glavnega videa po sklopih) 

Napredni paket – po dogovoru 
Dolžina filma: po dogovoru 
Vse storitve iz srednjega paketa plus:  

• snemanje na dogovorjeni lokaciji (potrebni snemalci in asistenti) 
• dodatni snemalni dnevi 
• boljša, atraktivnejša montaža 
• naprednejša barvna korekcija 
• napreden »color grading« 
• naprednejša zvočna obdelava 
• napreden »sound design« 
• 2D / 3D animacije 
• specialni efekti 
• razdelitev glavnega videa na več manjših video po smiselnih sklopih 

Nekatera možna doplačila – po dogovoru 

• snemanje spikerja in sinhronizacija 
• izjave zaposlenih 
• podnapisi 
• napisi za predstavitev govorcev 
• animirani napisi s podatki 
• animirani grafikoni 
• premikajoči se animirani napisi za predstavitev podatkov 
• specialni efekti 
• zvočni efekti in »sound design« 
• priprava različnih formatov (pokončnih in ležečih) 
• razdelitev videa na več manjših delov po sklopih 
• priprava dodatnih samostojnih videov 
• ostalo glede na želje naročnika 
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SNEMANJE DOGODKOV 

Reportažni video dogodka 400€ 

• Polovični snemalni dan (1 snemalec in kamera do 4 ure) 
• Video reportaža 1 do 2 minute 
• Osnovna video montaža posnetkov in osnovna obdelava videa ter zvoka 
• Izjave organizatorja / udeležencev 
• Logotip naročnika 
• Licenca za glasbo 
• Telop / zaključna grafika s podatki po potrebi (organizatorja, sponzorjev, podjetja,…) 

Reportažni video dogodka 650€ 

• Polovični snemalni dan (2 snemalca in kameri do 4 ure) ali celodnevni snemalni dan (1 
snemalec in kamera do 8 ur, s pol urno pavzo po dogovoru) 

• Video reportaža 1 do 2 minute 
• Osnovna video montaža posnetkov 
• Napredna obdelava videa 
• Napredna obdelava zvoka 
• Izjave organizatorja / udeležencev 
• Logotip naročnika 
• Licenca za glasbo 
• Telop / zaključna grafika s podatki po potrebi (organizatorja, sponzorjev, podjetja,…) 

Reportažni video dogodka 850€ 

• Celodnevni snemalni dan (2 snemalca in kameri do 8 ur) 
• Video reportaža 1,5 do 3,5 minute (odvisno od potreb naročnika) 
• Napredna video montaža posnetkov 
• Napredna obdelava videa 
• Napredna obdelava zvoka 
• Izjave organizatorja / udeležencev 
• Logotip naročnika 
• Licenca za glasbo 
• Telop / zaključna grafika s podatki po potrebi (organizatorja, sponzorjev, podjetja,…) 

Nekatera možna doplačila: 

• Snemanje ali fotografiranje z dronom: od 250 € dalje. 

• Fotografiranje na dogodku: od 150 € dalje 

• Podnapisi: 80 € 

• Razdelitev glavnega videa na več krajših: po dogovoru 
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• Priprava dodatnih videov z dogodka: po dogovoru 


