
Cenik velja od 22.02.2022. Cenik je informativne narave. Prizadevamo si cene spremeniti. Cene nimajo v naprej določene veljavnosti. Veljajo v 
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1. CENIK PONUDBE IDOLLIO.COM 
 

* Za točne informacije preverite na spletni strani Idollio.com   

 

OPIS STORITVE  CENA 

1.  Idollio portretna karikatura1 129,00 € 

  Vsaka dodatna oseba2 10,00 € 

  Poljubno ozadje3 10,00 € 

2.  Idollio klasični portret4 129,00 € 

  Vsaka dodatna oseba2 10,00 € 

3.  Slikarsko platno Od 9,00 €5 

4.  Digitalna verzija6 Vključeno v ceno 

5.  Izvedba 1. popravka Vključeno v ceno 

6. Izvedba dodatnega popravka Od 4,00 €7 

7.  Hitra izdelava in dostava8 9,00 € 

8. Standardna izdelava in dostava9 Vključena v ceno 

9. Polna licenca za komercialno 

uporabo/preprodajo/reprodukcijo umetniškega dela 189,00 €/kos 

 
1 V ceno je vključeno risanje ene osebe. Več o ponudbi na povezavi tukaj: https://idollio.com/product/idollio-karikatura/ 
2 Ob naročilu risanja več oseb je cena postavljena na enoto oz. 1 osebo.  
3 Risanje ozadja ter podrobnosti po željah stranke. 
4 V ceno je vključen risanje ene osebe. Več o ponudbi na povezavi tukaj: https://idollio.com/product/idollio-portret/ 
5 Več podrobnosti o cenah v tem dokumentu v drugem poglavju. 
6 Ob nakupu umetniškega dela je digitalna verzija dostavljena brez doplačila takoj po končanem delu. 
7 Več podrobnosti o cenah popravkov v tem dokumentu v tretjem poglavju. 
8 Končni izdelek boste prejeli v času kot je prikazan v tem dokumentu v tabeli spodaj. Čas hitre izdelave začne teči, ko 

prejmete e-mail, da je vaše naročilo uspešno sprejeto in odobreno za začetek izdelave.  
9 Končni izdelek boste prejeli v času kot je prikazan v tem dokumentu v tabeli spodaj. Čas standardne izdelave začne 

teči, ko prejmete e-mail, da je vaše naročilo uspešno sprejeto in odobreno za začetek izdelave. 

 

 

 STANDARDNA IZDELAVA HITRA IZDELAVA 

1. Čas izdelave naročila do 

prvega predogleda 

3 – 4 delovnih dni 1 – 3 delovnih dni 

2. Čas popravka (opcijsko) 1 – 2 delovnih dni 1 – 2 delovnih dni 

3. Čas tiska in dostave 4 – 8 delovnih dni 2 – 3 delovnih dni 

4. Cena Vključena v ceno 9,00 € 

SKUPAJ 8 – 14 delovnih dni 4 – 8 delovnih dni 
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2. CENIK KONČNE OBLIKE IZDELKOV 
 

a) Slikarsko platno 

- Cena od 9,00 €. Cena je odvisna od dimenzije. 

 

b) Digitalna verzija 

- Brez doplačila 

 

Dimenzija Cena slikarskega platna Cena digitalne verzije 

20 x 30 cm 9,00 € Vključeno1 

30 x 40 cm 19,00 € Vključeno1 

40 x 50 cm 29,00 € Vključeno1 

50 x 70 cm 39,00 € Vključeno1 

60 x 80 cm 49,00 € Vključeno1 

70 x 100 cm 59,00 € Vključeno1 

 
1  Ob nakupu prejmete tudi digitalno verzijo na vaš e-mail. 
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3. CENIK POPRAVKOV 
 

* Naročilo popravka lahko oddate tukaj: https://idollio.com/product/narocilo-dodatne-storitve/  

 

VRSTA POPRAVKA 1. popravek Količina Dodatni popravek Količina 

Ponovno risanje obraza  7,00 € 1 7,00 € 1 

Dodatna oseba  10,00 € 1 10,00 € 1 

Zamenjava barve na elementu  Brezplačno12 3 3,00 € 1 

Premik elementa Brezplačno13 3 3,00 € 1 

Odstranitev elementa Brezplačno14 10 2,00 € 1 

Dodatno risanje manjšega elementa2 4,00 € 1 4,00 € 1 

Dodatno risanje večjega elementa3 7,00 € 1 7,00 € 1 

Zamenjava ozadja (iz galerije)4 10,00 € 1 10,00 € 1 

Zamenjava ozadja (poljubno)5 25,00 € 1 25,00 € 1 

Zamenjava oblačil (iz galerije)6 7,00 € 1 7,00 € 1 

Zamenjava oblačil (poljubno)7 20,00 € 1 20,00 € 1 

Zamenjava frizure (iz galerije)8 7,00 € 1 7,00 € 1 

Zamenjava frizure (poljubno)9 20,00 € 1 20,00 € 1 

Dodatek besedilo ali datum 

(digitalno)10 

Brezplačno15 1 5,00 € 1 

Dodatek besedilo ali datum 

(poljubno)11 

10,00 € 1 10,00 € 1 

Portret živali 7,00 € 1 5,00 € 1 

Risanje vozila 7,00 € 1 7,00 € 1 

 
*Element je enota ali sestavni del, ki sestavlja celoten umetniški izdelek. Lahko je predmet, lik ali karkoli kar ima 

obliko. 
1  Zelo pomembno je, da nam pošljete fotografije po naših navodilih. Obraze prerisujemo s fotografij, torej v kolikor 

želite, da prerišemo obraz z druge fotografije bomo to uredili. 
2  Je element, ki zavzema manj kot 5 % celotne površine in ga sestavlja največ 1 barva. 
3  Je element, ki zavzema več kot 5 % celotne površine in ga sestavljajo 2 barvi ali več. 

4  Zamenjava ozadja po zgledu iz naše galerije oz. reprodukcija enakega ozadja kot je na že obstoječem umetniškem 

izdelku. 
5  Zamenjava ozadja po zgledu vaših navodil in fotografij, ki ste jih oddali po končanem delu. 
6 Zamenjava oblačil po zgledu iz naše galerije oz. reprodukcija enakih oblačil in likov kot so na že obstoječem 

umetniškem izdelku iz naše galerije. 
7 Zamenjava oblačil po zgledu vaših navodil in fotografij, ki ste jih oddali po končanem delu. 
8 Zamenjava frizure po zgledu iz naše galerije oz. reprodukcija enake frizure kot je na že obstoječem umetniškem 

izdelku. 
9  Zamenjava frizure po zgledu vaših navodil in fotografij, ki ste jih oddali po končanem delu. 
10  Besedilo vsebuje digitalno pisavo z ASCII znakovni ukazi. 
11 Pisava je ročno izdelana po zgledu vaših navodil in fotografij, ki ste jih oddali po končanem delu. 

12 Zamenjava barve na največ 3 elementih. Vsak dodatni se obračuna po ceniku. 
13 Premik do največ 3 elementov na umetniškem izdelku. Vsak dodatni se obračuna po ceniku. 
14 Odstranitev do največ 10 elementov na umetniškem izdelku. Vsak dodatni se obračuna po ceniku. 
15 Pripis besedila na umetniški izdelek, ki vsebuje digitalno pisavo. 

mailto:info@idollio.com
https://idollio.com/product/narocilo-dodatne-storitve/

