


REZERVACIJA TERMINA IN 
LOKACIJA FOTOGRAFIRANJA1

REZERVACIJA TERMINA

Ko pošljete rezervacijo termina preko kontaktnega obrazca na 
spletni strani www.foto-eving.si ali pa preko e-pošte info@foto-
eving.si, boste v roku enega delovnega dne prejeli odgovor s 
potrditvijo rezervacije. Preverite tudi SPAM mapo za rezervacijo 
termina. V kolikor bi prišlo karkoli vmes, da bi vaši otroci zboleli 
ali pa bi imeli nepričakovane obveznosti, prosim pravočasno 
sporočite, da lahko vaš termin izkoristi druga družinica.

POMEMBNO

Na fotografiranje pridite točni (ne prezgodaj in ne 
prepozno). V kolikor zamudite na fotografiranje, 
vam žal ne morem zagotoviti takšno število fotografij, 
kot je določeno v ponudbi. Podaljševanje terminov 
fotografiranj žal ni možno v primerih, da je termin za vami 
rezerviran.

LOKACIJA

Fotografiranje poteka v stavbi, kjer je bila včasih diskoteka Africa, 
sedaj pa je zgradba preurejena za poslovne prostore. Notranjost 
je bila ravnokar renovirana. Studio se nahaja v 1. nadstropju. Pred 
stavbo (tudi poleg) je veliko parkirišče.

Naslov stavbe je: Obrtniška ulica 22, Trebnje. Navigacija vas 
pripelje točno na lokacijo.

Vstopite skozi glavni vhod (kjer na veliko piše AFRICA) in greste 
po stopnicah v 1. nadstropje. Tam boste na vratih opazili logotip 
Foto Eving. Potrkajte in vstopite. Kot že omenjeno zgoraj, prosim 
ne prihajajte prezgodaj, ker je čas med koncem fotografiranja 
in novim fotografiranjem rezerviran za pripravo seta na novo 
družinico. Če pridete 5 min. prej je seveda v redu. :)

!



NAČIN PLAČILA IN DOSTAVA 
KONČNEGA IZDELKA

POTEK FOTOGRAFIRANJA V 
ČAROBNI ŠKATLI
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PLAČILO

Plačilo se opravi preko nakazila na TRR po opravljenem 
fotografiranju (na kontaktni e-mail vam pošljem račun v PDF 
obliki - rok plačila je 3 dni) ali pa plačate po fotografiranju z 
gotovino (v tem primeru imejte prosim pripravljen točni znesek 
in glede naročila čestitk obvestite prej preko maila, da imam 
pripravljen ustrezni račun). Fotografije in morebitne čestitke se 
dostavi po prejetem plačilu.

DOSTAVA OBDELANIH FOTOGRAFIJ

Fotografije prejmete v elektronski obliki in sicer po e-mailu 
preko povezave do zasebne galerije. Tam si jih lahko s klikom na 
gumb “download” shranite na računalnik.

DOSTAVA ČESTITK

Vsi, ki ste ob fotografiranju naročili tudi čestitke, jih prejmete do 
6. 12. 2019. Do 1. 12. 2019 mi morate poslati izbiro fotografije 
za naslovno stran čestitke, željeni dizajn za čestitko in morebitni 
personalizirani tekst za v čestitko. Pred pošiljanjem v tisk vam 
pošljem predogled čestitke za dokončno potrditev.

Izbirate lahko med 5 različnimi dizajni čestitk. Vse čestitke 
bodo na ogled tudi ob fotografiranju.

Čarobna škatla je navadno izjemno 
zabavna izkušnja, posebej za malce 
starejše otroke. To je velika lesena 
škatla, velika 120 x 120 x 120 cm. Vse 
fotografije se dela v isti škatli ter se 
nato iz različnih fotografij sestavi kolaž. 
Pomembno je, da so osebe vedno 
čim bolj v ospredju škatle.



Okvirni plan fotografiranja oziroma 9 različnih scen si lahko 
ogledate na tej vzorčni fotografiji:

Kolaž fotografij 3 x 3, torej skupno 9 fotografij, je določen 
zaradi tega, ker se bo v večini primerov ta kolaž uporabljal za 
tiskane čestitke ali pa FB / IG objave. Vsebina škatel pa je veliko 
bolj vidna, razločna in pride do izraza, če je fotografij le 9.

Pri vsakem fotografiranju naredimo tudi 1-2 sceni, kjer je 
prisotna interakcija oseb med 2 škatlama. Na primer podajanje 
darila iz ene škatle v drugo škatlo, ali pa vzemanje darila iz 
“božičkove vreče”, ki je v sosednjem boxu...



POTEK KLASIČNEGA 
FOTOGRAFIRANJA4

Klasično fotografiranje poteka na enem mestu in sicer se 
odmika / dodaja elemente na sceni.

Najprej se fotografirate skupaj z otroci, da se prebije led za 
najmlajše. V tem prvem delu imejte v mislih, da je dobro, da 
se čim bolj zabavate (oziroma da igrate, da se zabavate, če ste 
eni od tistih, ki se ne morete sprostiti pred kamero :)). Otroci 
namreč skoraj vedno posnemajo starše in če vidijo, da se starši 
neizmerno zabavajo, jim je takoj lažje in se sprostijo hitreje.

Cilj fotografiranja je, da dobimo čim več različnih fotografij, kar 
pomeni, da tudi poze vmes malce spreminjate. Nekaj časa na 
primer gledate vsi v kamero, potem se malce spogledujete med 
seboj. Nato sledi objemanje in poljubljanje, da dobimo tudi 
malce nežnosti in romantike ujete v fotografije.

Sproti vas bom usmerjala, če bi bilo potrebno pozo spremeniti 
ali če karkoli ne bi bilo primerno, tako da se ne bati, da bi karkoli 
narobe delali, saj vas bom takoj opozorila, če bi poziranje na 
kakšen drug način bilo boljše.



Načrtovane scene za klasično družinsko fotografiranje.



Nove scene za letošnje klasično božično fotografiranje so še v 
pripravi (do 20.11.2019) in galerija bo posodobljena nekaj dni 
pred termini. Božične škatle bodo predvidoma enake, kot na 
vzorčnih fotografijah.



KAJ NAREDITI, ČE SE MOJ OTROK NE ŽELI 
FOTOGRAFIRATI?

Zelo težko je tudi predvideti razpoloženost vaših malčkov 
za fotografiranje. V kolikor je vaš otrok pri večini fotografiranj 
zadržan in se nikakor ne želi fotografirati, je velika verjetnost, 
da bomo imeli težave tudi pri božičnem fotografiranju. Tako 
je zelo težko zagotoviti tako število fotografij, kot je določeno 
v ponudbi božičnega fotografiranja. Prosim za razumevanje 
staršev v takih primerih, saj tu žal ne morem vplivati na otrokovo 
nerazpoloženje in če se nikakor ne želi fotografirati. Lahko samo 
poskušamo na vse načine, da ga spravimo v dobro voljo za vsaj 
nekaj fotografij. 

V tem primeru lahko poskusimo s pristopom “Starši se 
fotografirajo in pri tem neizmerno zabavajo, zato se želi tudi 
otrok”. Ponavadi ta tehnika učinkuje. :) A zna vseeno trajati, 
preden se otrok sprosti in vidi, da fotografiranje le ni tako grozno, 
zato je v takem primeru trajanje samega fotografiranja krajše 
in fotografij manj. Žal podaljšanje termina v določenih primerih 
ni možno, če je termin za vami rezerviran. Do sedaj je vedno 
nastalo dovolj fotografij, tudi pri najbolj nagajivih malčkih.

KAJ NAJ OBLEČEMO?

Ni nobenega pravila, kaj morate obleči. Edino vsem družinam 
svetujem, da ne oblačijo močnih, kričečih (flourestenčnih) barv in 
da naj se držijo pastelnih, neutralnih odtenkov oblačil. Jeans je na 
primer vedno in, pa bela, bež ali siva barva.

Priporočam, da s seboj prinesete tudi kakšne božične puloverje, 
ki si jih za določene scene samo nadenete čez oblačila. Tudi razni 
božični rekviziti so zaželjeni, če imate kaj posebnega v mislih.

Na fotografiranju ste lahko obuti, a na nekaterih fotografijah zelo 
lepo izpadejo bose noge, tako da imejte tudi to v mislih. :)

POGOSTA VPRAŠANJA IN 
ODGOVORI5



KAJ, ČE SE IZGUBIMO?

Navigacije so za to lokacijo zelo 
zanesljive, zato mislim, da se ne 
bi smeli zgubiti. Če se vseeno 
kje zgubite ali niste prepričani, 
če ste na pravi lokaciji, me lahko 
pokličete na 040 666 254.

KAJ MORAMO IMETI S SEBOJ?

Rekvizite imam pripravljene sama, tako da v bistvu ne 
potrebujete ničesar s seboj. Priporočam edino kakšne božične 
puloverje, ki si jih nadenete za določene scene preko oblačil in 
pa morda zimske kape za otroke za scene v čarobni škatli, kjer je 
zimska idila s polarnim medvedom.

Božične kape imam pripravljene 4, univerzalne velikosti, ki pa 
morda za čisto majhne otroke niso primerne, saj bi jim bile 
prevelike. 

Za najmlajše imate seveda lahko kakšne obleke ali kostumčke 
s seboj, vendar imejte v mislih, da preoblačenje traja približno 5 
minut, tako da je to izvedljivo med tem, ko se fotografirajo ostali 
družinski člani, da se čas primerno izkoristi.

Še posebej pri čarobni škatli moramo paziti, da je 30 minut čim 
bolj izkoriščenih in da dobimo ven vsaj 9 odličnih fotografij na 
različnih scenah, če ne več.



Voščilnice lahko naročite pred fotografiranjem (še posebej, 
če želite plačati z gotovino, saj mora biti na računu navedena 
tudi izdelava voščilnic) ali pa po opravljenem fotografiranju 
(nakazilo plačila preko TRR). Sporočiti morate število 
voščilnic, ki jih naročate, izberete dizajn in vpišete vaše 
besedilo, ki naj bo natisnjeno na notranji strani čestitke (lahko 
je tudi prazna notranjost). Sporočiti morate tudi naslov, na 
katerega naj bodo čestitke dostavljene.

Ko prejmete vaše obdelane fotografijo preko povezave do 
zasebne galerije, mi samo sporočite na info@foto-eving.
si, katera fotografija bi bila tista glavna, ki bi krasila vaše 
čestitke (sporočite samo številko v imenu fotografije). Seveda 
je pri čarobni božični škatli ta glavna slika kolaž vseh fotografij. 
Tudi pri klasičnem fotografiranju je možna izdelava kolaža za 
prvo stran.

KAKO NAROČIMO 
VOŠČILNICE?6



Izbirate lahko med 5 različnimi stili čestitk (zunanjost pa 
krasi vaša izbrana fotografija - ali kolaž iz čarobne škatle):

Cena:

10 kom. - 20 €
25 kom. - 30 €

Velikost: 15 x 15 cm

Poleg čestitk prejmete tudi 
klasične kvadratne (bele) 
kuverte.


