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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Publikacija, zahteven prelom*    
Zasnova in oblikovanje zahtevne naslovnice  240,00 960 € 
Ovitek samostojne publikacije  120,00 480 € 
Ovitek samostojne publikacije/znana zasnova  50,00 200 € 
Zasnova tipične notranje strani  40,00 160 € 
Postavitev posameznih strani  
do 4 strani 9,00 38 € 
4-8 strani 8,00 32 € 
9-16 strani 6,00 26 € 
do 48 strani 5,00 20 € 
do 96 strani 3,00 15 € 
nad 96 strani 3,00 12 € 
   
Publikacija, srednje zahtevni prelom**   
Zasnova in oblikovanje zahtevne naslovnice  240,00 960 € 
Ovitek samostojne publikacije  120,00 480 € 
Ovitek samostojne publikacije/znana zasnova  50,00 200 € 
Zasnova tipične notranje strani  40,00 160 € 
Postavitev posameznih strani   
do 4 strani 7,00 30 € 
4-8 strani 6,00 24 € 
9-16 strani 5,00 20 € 
do 48 strani 3,00 15 € 
do 96 strani 3,00 12 € 
nad 96 strani 2,00 9 € 
   
Publikacija, osnovni prelom***    
Zasnova in oblikovanje zahtevne naslovnice  240,00 960 € 
Ovitek samostojne publikacije  120,00 480 € 
Ovitek samostojne publikacije/znana zasnova  50,00 200 € 
Zasnova tipične notranje strani  40,00 160 € 
Postavitev posameznih strani  
do 4 strani 4,00 19 € 
4-8 strani 4,00 16 € 
9-16 strani 3,00 13 € 
do 48 strani 2,00 10 € 
do 96 strani 2,00 8 € 
nad 96 strani 1,00 6 € 

* vključuje prelom besedila, postavitev/preoblikovanje fotografij, infografiko in vsebinske poudarke   
** vključuje prelom besedila, postavitev/preoblikovanje fotografij   
*** vključuje tekoče besedilo   
Prospekt/zgibanka se obračuna kot seštevek po zgibanih straneh.   

CENIK
Oblikovanje publikacij (prospektov, katalogov) knjig, revij in časopisov, CD plošč

Šport Net, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, telefon: 059/03 47 47, email: info@sportnet.si, www.sportnet.si

DŠ: 47782897, matična št.:2117797, šifra dejavnosti: 22.240, št. reg. vložka: 1/12459/00
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Knjige   
Zasnova knjižne zbirke 150,00 600 € 
Oblikovanje knjižnega ovitka 50,00 200 € 
Oblikovanje tipične strani 30,00 120 € 
Oblikovanje tipične strani zahtevnega preloma 50,00 200 € 
Oblikovalska realizacija preloma za stran - do 16. str. 9,00 36 € 
Oblikovalska realizacija preloma za stran - do 32. str. 7,00 28 € 
Oblikovalska realizacija preloma za stran - do 48. str. 5,00 20 € 
nad 48. strani 3,00 12 € 

Revije   
Ovitek revije 200,00 800 € 
Idejna zasnova tipičnega preloma za stran 62,00 250 € 
Razpoznavni napis - glava revije 250,00 1.000 € 
Glava rubrike 12,00 50 € 
Oblikovalska realizacija za stran 3,00 12 € 
   
Cena je odvisna od zahtevnosti preloma, podobno kot pri katalogih in prospektih. Navedene cene veljajo za srednje zahtevno 
oblikovanje. Manj zahtevno je 50 %, zelo zahtevno pa 200 % cene.   

Časopisi   
Glava časopisa 250,00 1.000 € 
Idejna zasnova preloma strani časopisa 300,00 1.200 € 
Glava rubrike časopisa 18,00 75 € 
Oblikovalska realizacija za stran 17,00 70 € 
Lokalni časopisi in časopisi DO 50% zgornjih cen   

Cena je odvisna od zahtevnosti preloma, podobno kot pri katalogih in prospektih. Navedene cene veljajo za srednje zahtevno 
oblikovanje. Manj zahtevno je 50 %, zelo zahtevno pa 200 % cene.   

CD, DVD plošče   
Zasnova zbirke plošč 125,00 500 € 
Ovitek za CD/DVD ploščo 75,00 300 € 
Etiketa za CD/DVD ploščo 18,00 75 € 
   
   
Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, fotografij, 
ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% cene, 
vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.   
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   

CENIK
Oblikovanje publikacij (prospektov, katalogov) knjig, revij in časopisov, CD plošč
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Osnovna vidna razpoznavna sredstva    
Znak/Logotip, vključuje izbor črkopisov in barv  250,00 1.000 € 
Razpoznavni slikovni ali besedni znak 175,00 700 € 
Razpoznavni napis iz obstoječih črk 75,00 300 € 
Preoblikovanje obstoječega znaka 125,00 500 € 
Znak obletnice 62,50 250 € 
Priložnostni znak 37,50 150 € 
Blagovna znamka ali znak akcije 175,00 700 € 
Zasnova in oblikovanje pozicijskega gesla  187,50 750 € 
Zasnova tipičnih tipografskih mrež  250,00 1.000 € 
Maskota  150,00 600 € 
Barvni sistem 75,00 300 € 
Izbor tipične barve 18,75 75 € 
Izbor tipičnega črkovnega materiala 25,00 100 € 
Abeceda, 1 znak 15,00 60 € 
   
Cena je odvisna od velikosti podjetja, oz. organizacije ali blagovne znamke. Vrednosti so za srednje velika podjetja. Za velika 
podjetja velja 200 %, za majhna 50 % cene.   
   
Poslovne tiskovine    
Dopisni papir 50,00 200 € 
Dopisni papir (vključuje dve predlogi za MS Office) 62,50 250 € 
Predloga dokumenta za MS Office, dve različici  30,00 120 € 
Nadaljevalni dopisni papir  15,00 60 € 
Pisemska ovojnica, vključuje tri formate ovojnic  22,50 90 € 
Poslovna vizitka, tri osebne različice  30,00 120 € 
Poslovna vizitka, tri osebne različice (dvostranska) 45,00 180 € 
Podpis za elektronsko pošto, tri osebne različice  25,00 100 € 
Dopisnica, naslovna etiketa 20,00 80 € 
Štampiljka, dve različici (posl. žig, pečatnik) 25,00 100 € 
Izkaznica, boni, vstopnice 45,00 180 € 
Poslovna mapa (enostavna izvedba) 30,00 120 € 
Poslovna mapa (zahtevna izvedba) 50,00 200 € 
Diploma, priznanje  60,00 240 € 
Vabilo  30,00 120 € 
Novoletna čestitka, voščilnica, razglednica 50,00 200 € 
Obrazec  45,00 180 €

Cena je odvisna od velikosti podjetja, oz. organizacije ali blagovne znamke. Vrednosti so za srednje velika podjetja. Za velika 
podjetja velja 200 %, za majhna 50 % cene.   
    

CENIK
Identiteta podjetja (osnovna vidna razpoznavna sredstva, poslovne tiskovine)
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
   [€] [€] 
Priročnik CGP (celostne grafične podobe)   
Osnovne smernice za uporabo CGP
(osnove pojavnosti znaka/logotipa, tipični črkopis, tipične barve,
poravnava besedil glede na znak/logotip, prepovedane uporabe znaka)   150,00 600 €
Vsebinska in funkcionalna zasnova priročnika CGP  100,00 400 €
Oblikovna zasnova priročnika CGP  75,00 300 €
Osnovne pojavnosti, črkovni material, barvni sistem, prepovedana uporaba)  125,00 500 €
Definicije (kotiranje, barve, pisave, velikosti,
način montaže ...)/posamezna aplikacija  50,00 200 €
Razlaga/posamezna aplikacija  30,00 120 €
Postavitev posamezne strani priročnika  3,75 15 €

Označevanje organizacije   
Označevanje na prevoznih sredstvih  87,50 350 €
Označevanje na obstoječih oblačilih/uniformah  30,00 120 €
Razvoj delovnih oblek/uniform (skica oblačila)  100,00 400 €
Zastava z razpoznavnimi elementi organizacije  75,00 300 €
Značka, obesek, priponka ali zastavica z razpoznavnimi elementi org.  20,00 80 €
Nalepka z razpoznavnimi elementi organizacije  6,25 25 €
Transparent z razpoznavnimi elementi organizacije  40,00 160 €
   
   
Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, fotografij, 
ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% cene, 
vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.
   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.   
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   

CENIK
Identiteta podjetja (priročnik CGP, označevanje organizacij)

Šport Net, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, telefon: 059/03 47 47, email: info@sportnet.si, www.sportnet.si
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Zasnova in oblikovanje embalaže za skupino izdelkov  625,00 2.500 €
Zasnova in oblikovanje embalaže za več povezanih skupin izdelkov  1250,00 5.000 €
Posamezna embalažna enota  100,00 400 €
Posamezna embalažna enota/znana zasnova  40,00 160 €
Zasnova etiket za skupino izdelkov  450,00 1.800 €
Zasnova etiket za več povezanih skupin izdelkov  900,00 3.600 €
Posamezna etiketa/znana zasnova  55,00 220 €
Posamezna etiketa  137,50 550 €
Etikete za pijače (etiketa, ovratnica in pasica) 200,00 800 €
Etikete, obešanke, pasice, trakovi za posamezne izdelke 100,00 400 €
Grafična oprema izdelka  100,00 400 €
Transportna embalaža  105,00 420 €
Ovojni papir  62,50 250 €
Vrečka  62,50 250 €
Zasnova poslovnih daril (rokovnik, prtiček, vrečke…)  100,00 400 €
Grafična oprema obstoječih poslovnih daril (rokovnik, prtiček, vrečke…)  25,00 100 €
 

Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, 
fotografij, ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% 
cene, vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.
   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.  
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   
   

CENIK
Embalaža

Šport Net, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, telefon: 059/03 47 47, email: info@sportnet.si, www.sportnet.si

DŠ: 47782897, matična št.:2117797, šifra dejavnosti: 22.240, št. reg. vložka: 1/12459/00

Registrirano pri sodišču v Mariboru, osnovni kapital: 7.500 €
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Oglaševanje izdelkov, dejavnosti, akcij, plakati, kartoni   
Tiskani oglas zasnova 100,00 400 € 
Tiskani oglas - oblikovalska realizacija 50,00 200 € 
Plakat zasnova 90,00 360 € 
Plakat (A1, A0) - oblikovalska realizacija 45,00 180 € 
Plakat (jumbo) - oblikovalska realizacija 62,50 250 € 
Prezentacijski pano 75,00 300 € 
Spletna oglasna pasica zasnova 50,00 150 € 
Spletna oglasna pasica - oblikovalska realizacija 25,00 100 € 
Dinamična spletna oglasna pasica zasnova 50,00 200 € 
Dinamična spletna oglasna pasica - oblikovalska realizacija 37,50 150 € 
Transparent znana zasnova 37,50 150 € 
Ogledni karton 50,00 200 € 
Mobilni in tridimenzionalni objekti 100,00 400 € 
Letak (preprost) 25,00 100 € 
Letak (zahteven) 45,00 180 € 
Obešanka 30,00 120 € 
Ovestilo 17,50 70 € 
Darilni bon z ovitkom  50,00 200 € 
Darilni bon  30,00 120 € 
   
Koledarji   
Idejna zasnova stenskega koledarja 90,00 360 € 
Stenski koledar oblikovalska realizacija za stran 30,00 120 € 
Idejna zasnova namiznega koledarja 75,00 300 € 
Namizni koledar oblikovalska realizacija 50,00 200 € 
Idejna zasnova rokovnika, planerja 100,00 400 € 
Rokovnik, planer oblikovalska realizacija 75,00 300 € 
Koledar, manjši, reklamni dvostranski 30,00 120 € 
Voščilnica 50,00 200 € 
   
Znamke, vrednostni papirji   
Spominski novci 375,00 1.500 € 
Vrednostni papirji, čeki, srečke, poštne znamke 250,00 1.000 € 
Reklamne in jubilejne znamke 112,50 450 € 
Banknote 1000,00 4.000 € 
Kovanci 375,00 1.500 € 
   
 Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, 
fotografij, ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 
65% cene, vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.  
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €. 

CENIK
Oglaševanje in promocija

Šport Net, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, telefon: 059/03 47 47, email: info@sportnet.si, www.sportnet.si

DŠ: 47782897, matična št.:2117797, šifra dejavnosti: 22.240, št. reg. vložka: 1/12459/00

Registrirano pri sodišču v Mariboru, osnovni kapital: 7.500 €

Spotnet d.o.o., Peričeva 11, 1000 Ljubljana, gsm:041/325 726, email: spotnet.grafika@gmail.com



Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Informacijska grafika  
Različne oblike grafov (stolpiči, palični grafi, črtni grafi, pite, ploščine) 15,00 60 €
Tabela 11,25 45 €
Shema 25,00 100 €
Organizacijska struktura 18,75 75 €
Zemljevid preprost 50,00 200 €
Zemljevid zahteven 100,00 400 €
Panoramske karte 500,00 2.000 €
Mestni načrti - risbe aksonometrije ali perspektive 375,00 1.500 €
Shematiziran dostop do organizacije 32,50 130 €
Agencijske grafike predelava 30,00 120 €
Logotipi, simboli 5,00 20 €
  
Ilustracija  
Ilustracije za knjige, zbornike, monografije, letna poročila, kataloge, prospekte, vabila  
a) ovitek 62,50 250 €
b) notranja celostranska ilustracija 50,00 200 €
c) polstranska ilustracija 37,50 150 €
Komercialna ilustracija preprosta rešitev 35,00 140 €
Komercialna ilustracija zahtevna rešitev 70,00 280 €
Poljudnoznanstvena ilustracija preprosta rešitev 42,50 170 €
Poljudnoznanstvena ilustracija zahtevna rešitev 85,00 340 €
Ikona / piktogram 32,50 130 €
  
Karikatura  
Karikatura preprosta rešitev 25,00 100 €
Karikatura zahtevna rešitev 50,00 200 €
Strip - a) pola 125,00 500 €
Strip - b) pasica, po sličici 17,50 70 €
 

Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, 
fotografij, ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% 
cene, vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.
   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.   
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   

CENIK
Informacijska grafika, ilustracije, karikature, fotografija

Šport Net, d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, telefon: 059/03 47 47, email: info@sportnet.si, www.sportnet.si

DŠ: 47782897, matična št.:2117797, šifra dejavnosti: 22.240, št. reg. vložka: 1/12459/00

Registrirano pri sodišču v Mariboru, osnovni kapital: 7.500 €

Spotnet d.o.o., Peričeva 11, 1000 Ljubljana, gsm:041/325 726, email: spotnet.grafika@gmail.com



Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Fotografija   
Oglasna fotografija preprosta rešitev 37,50 150 € 
Oglasna fotografija zahtevna rešitev 75,00 300 € 
Izdelčna fotografija*   
do 5 posamičnih izdelkov/fotografij  20,00 80 € 
do 10 posamičnih izdelkov/fotografij  37,50 150 € 
do 20 posamičnih izdelkov/fotografij  70,00 280 € 
do 50 posamičnih izdelkov/fotografij  150,00 600 € 
do 100 posamičnih izdelkov/fotografij  250,00 1.000 € 
100 in več posamičnih izdelkov/fotografij   po dogovoru 
Portretna fotografija vključuje dve različni fotografiji  30,00 120 € 
   
* cena za določeno število izdelkov/fotografij se obračuna po lestvici za fotografiranje posameznih izdelkov/fotografij. 
   
Obdelava fotografij   
Skeniranje fotografij / enostavna obdelava 1,25 5 € 
Obdelava fotografij (velikost, ločljivost, barvna korekcija, ostrina) 1,25 5 € 
Zahtevna obdelava fotografij (zahtevna barvna korekcija, retuširanje) 5,00 20 € 
Zahtevno retuširanje 12,50 50 € 
Izrez elementa iz fotografije (enostavno, predmeti) 3,75 15 € 
Izrez elementa iz fotografije (zahtevno, lasje, narava) 12,50 50 € 
Fotomontaža preprosta rešitev 15,00 60 € 
Fotomontaža zahtevna rešitev 50,00 200 € 
 

Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, 
fotografij, ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% 
cene, vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.
   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.   
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   

CENIK
Informacijska grafika, ilustracije, karikature, fotografija
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Postavka  Točke Cena 1 Cena 2
  [€] [€] 
Spletna mesta in uporabniški vmesniki  
Vsebinska zasnova strani, struktura, načrt funkc., načrt administracije  125,00 500 €
Oblikovanje krovnih tipičnih strani - naslovnica, glavni nivoji in funkc./stran  50,00 200 €
Oblikovanje dodatnih tipičnih strani/stran  25,00 100 €
Spletna oglasna pasica zasnova 50,00 150 €
Spletna oglasna pasica - oblikovalska realizacija 25,00 100 €
Dinamična spletna oglasna pasica zasnova 50,00 200 €
Dinamična spletna oglasna pasica - oblikovalska realizacija 37,50 150 €
Programiranje sistema upravljanja vsebine in izvedbeno oblikovanje   po dogovoru
  
Elektronska pošta  
Predloga za elektronsko pošto  50,00 200 €
Podpis za elektronsko pošto, vključuje tri osebne različice  25,00 100 €
Izvedba predloge elektronske pošte  18,75 75 €
Izvedba podpisa elektronske pošte, vključuje tri osebne različice  18,75 75 €

 

Spotnet si pridrži vse moralne avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Cene ne vključujejo tiska,  
izvedbe elektronskih aplikacij, industrijskega oblikovanja, načrtovanja konstrukcij in izvedbe označevalnih tabel/napisov, 
fotografij, ilustracij, grafikonov ali tabel. Prilagoditve oblikovanja pomenijo 30% cene posamezne postavke, preoblikovanje 65% 
cene, vsebinska prilagoditev 10% cene in jezikovna prilagoditev 20% cene.
   
Popust naročnikom za predplačila in partnerskim podjetjen za posredovanje znaša 15%.   
   
Cene so brez DDV.    
Vrednost točke znaša 4 €.   

CENIK
Interaktivno oblikovanje
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