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PROSIM, DA SI PRED ODDAJO
POVPRAŠEVANJA
dobro preberete 

Pogoje poslovanja in navodila za ravnanje.

 

Ob naročilu mi posredujte obrazec iz
spletne strani

v word dokumentu na
 
 
 

 Rezervacija termina za vaše naročilo je
potrjena s potrditvijo ponudbe, ki jo

dobite na mail. Rok za potrditev
ponudbe je 3 dni, v nasprotnem primeru

se termin sprosti.
 
 

petra@petrascakes.com

Oddaja naročila

Naročila sprejemam izključno na
mail preko tega obrazca.

V roku 1-4 dni boste na mail prejeli
informativno ponudbo za vaše

povpraševanje. Ob povečanem obsegu dela
pa lahko na odgovor čakate kak dan več.

Povpraševanje je priporočljivo oddati
čimprej: za manjša naročila vsaj 14 dni, za

večja poročna naročila pa par mesecev
pred dogodkom.

 
Last minute naročil zaradi narave dela ne

sprejemava.

Naročilo pa je potrjeno z dokazilom o
plačilu, ki ga posredujete na mail, iz

katerega ste dobili ponudbo. Če
potrdila NE pošljete, naročilo NI

POTRJENO!
 

Plačilo se opravi 7 dni pred dogodkom
ali min 14 dni pred večjim dogodkom.

Z oddajo povpraševanja in potrditvijo
ponudbe se strinjate s pogoji

poslovanja in navodili za ravnanje. 

ODDAJA POVPRAŠEVANJA IN POTEK NAROČILA



 

Vse cene so v EUR. Vse cene že vsebujejo
9,5% DDV (jedilni izdelki) in 22% DDV

(drugi izdelki in storitve).
 

 Cene se oblikujejo glede na kvaliteto
sestavin, čas priprave in unikatnosti

designa.
 

CENIK velja od 26.5.2022 do preklica.

CENE

Cenik, ki je objavljen, ne predstavlja končne
cene vaše ponudbe.  Vsako naročilo je

unikatno, zato končno ceno prejmete ob
oddaji povpraševanja.

Cenik se lahko spreminja brez
predhodnega obvestila.

Nov cenik stopi v veljavo z objavo,
istočasno pa se ukine star cenik.

.
 

CENIK IN VREDNOST IZDELKOV

 
Pcakes, Petra Sodja s.p., Torte in slaščice po
naročilu, Blejska Dobrava 63c, 4273 Blejska

Dobrava, SI97874507 TRR: SI56 0700 0000 3585 307
(Gorenjska banka)



 

 
Všeč mi je, če mi pri designu zaupate, a

vseeno poveste nekaj o vas oz. o osebi, kateri
je Pcakes kreacija namenjena. 

Iz teh podatkov bom lažje razvila lepo sladko
zgodbo.

 

PCAKES STIL

Verjamem, da ste tukaj z razlogom.
Zato, ker so vas prepričali okusi in moj

stil ustvarjanja.
 

Želim si, da vašo zgodbo interpretiram v
edinstveno kreacijo, ki bo krasila vaš

posebni dogodek.

.
 

DESIGN IN KREATIVNA SVOBODA

 

Blizu mi je minimalističen pristop z
zanimivimi detajli in teksturami,

naravna dekoracija ter zemeljske
barve.

 
Po drugi strani pa se ne bojim
dramatičnosti in tudi bolj bujne

dekoracije, a ta torti še vedno pusti
dihati.

 

Kljub temu, da v ponudbi potrdite stil,
lahko na podlagi lastne presoje ob

končnem designu spremenim kakšno
malenkost, če opazim, da bo tako lepše.

DESIGNOV, KI NISO V MOJEM STILU, NE OBLIKUJEM.



DOSTAVA NA DOLOČENO LOKACIJO PO
CELI SLOVENIJI (dlje od Ljubljane in za

večja poročna naročila):

 

Dostava manjših naročil (od 50 - 200 eur)
je možna samo na relaciji Jesenice -

Ljubljana. 
 

Dostava večjih naročil pa je možna po vsej
Sloveniji in v sosednje države.

 
 
 

 

DOSTAVA NAROČIL

Ob oddaji povpraševanja, prosim, zapišite
uro dostave kateri se probava prilagoditi.
Tako nama omogočite boljšo organizacijo

dela. 

Dostava naročil poteka ob vnaprej določeni
uri v ponudbi od ponedeljka do petka med

15-18 uro in sobotah med 9-12 uro do
Ljubljane. 

Poročna naročila se dostavljajo do 17. ure
na lokacijo poroke. 

 
Dostava izven omenjenega časa je možna

le izjemoma.

V toplih mesecih predlagava, da si za
dostave daljše kot 30 min sposodite hladilni

boks, ki bo torto varoval pred vročino. 
V nasprotnem primeru za vaše naročilo ne

odgovarjava.
 

IZPOSOJA HLADILNEGA BOKSA:
 15 - 30 eur  

 
Hladilni boks s hladilnim gelom mora biti
nepoškodovan in čist, vrnjen na lokacijo

Pcakes v roku 72ur. 

DOSTAVA IN PREVZEM NAROČIL

CENA DOSTAVE za manjša naročila na relaciji
Jesenice - Ljubljana na določeno prevzemno

mesto:
 LESCE (pred hotelom Krek) - 10EUR

KRANJ (Cubis) - 20 EUR
LJUBLJANA (Lesnina Brdo, P+R Dolgi most, 

pred Trampolin Park Woop) 
- 25 EUR

1 eur/km do lokacije (računa se v eno
smer), če je dostop v večini po avtocesti.

 
1,3eur/km do lokacije, če je dostop do

lokacije bolj zahteven.

OSEBNI PREVZEM NAROČIL NA
LOKACIJI PCAKES (Blejska Dobrava

63c, izvoz Jesnice - Lipce)

Vaše naročilo lahko prevzamete
na lokaciji Pcakes ob vnaprej

dogovorjeni uri od ponedeljka
do petka med 11.-17 uro ali v

soboto med 9.-12 uro oz.
izjemoma po dogovoru.

PROSIM, DE SE DRŽITE DOGOVORJENE URE V PONUDBI.

CENA za dostavo na dom Ljubljana in
bližnja okolica - 35€

 
 

Bled (v poletni sezoni) - 15eur



 

Škatlo, v kateri je torta, vedno primi in drži
spodaj, nikoli ob strani.

 Torto postavi v avto na ravno podlago (najboljše
v prtljažnik), po možnosti zaščiteno pred soncem. 

 V primeru višjih temperatur torto prevažaj na
tleh pri sovozniku in pod klimo (primerno samo

za krajše dostave do 30min).
 

V primeru daljših dostav torto prevažaj v
hladilnem boksu s pingvini, ki zagotavljajo, da
torta ostane hladna, sveža in nepoškodovana. 
Vozi previdno, brez sunkovitih gibov. Če je pot
zelo strma, torto primi v roke (ampak samo za

strm del poti).
 

 S torto ne pojdi še po drugih opravkih in jo v čim
krajšem času spravi do hladilnika.

 
 

 
HRANJENJE 

 
 

TRANSPORT

 Torto in sladice vedno hrani v hladilniku do
6°C , če ni naročeno drugače.

V hladilniku naj ne bo drugih močnih vonjav,
ki se jih torta lahko navzame.

Sveža cvetlična dekoracija naj na torti ne bo
več kot 24h.

.

 

NAVODILA ZA RAVNANJE

NAVODILA ZA REZANJE

 Na sobni temperaturi naj torta počiva
okoli 30 minut, nato je pripravljena na

rezanje.
 

Torto je najprej potrebno sleči. Najprej
odstrani vso cvetlično dekoracijo, ki ni

jedilna. 
 Za rezanje potrebuješ večji nož (daljši in

širši) in čisto desko za rezanje.
Na torti si z nožem na vrhu označi linije,

po katerih boš odrezal svoje kose.
 Debelino kosa lahko malo prilagajaš, a da

se bo boljše izšlo, priporočam nekje
2,5cm. 

Nato dobro zareži po celotni dolžini in
torto previdno prevrni na desko. Na deski
potem torto vertikalno odreži na manjše
kose, tako da vsak gost dobi vse plasti

torte.  
 

Nož med rezanjem očisti. 
Če je torta dvonadstropna, najprej razreži

zgornje nadstropje in odstrani vmesni
pladenj. Nato odstrani lesene palčke v
spodnjem nadstropju in razreži še to

nadstropje. 

 



 

Pcakes kolekcija okusov je skrbno
sestavljena in se spreminja. Izbirava le
najboljše sestavine in s temi ustvarjava

svojevrstne Pcakes okuse.
 

 
Individualnih degustacij ne nudiva.

V spletni trgovini pa so na voljo različni
paketki, ki omogočajo, da najine tortice
in sladice poizkusite preko celega leta.
Kljub temu paketki niso vedno na voljo,

zato spremljajte instagram profil
@petrascakes in spletno trgovino

Pcakes, kjer so na voljo vse
informacije.

 

V kolekciji okusov si lahko pogledate
sestavo posameznega okusa.

OKUSI

Glede na sezono sestavin si pridružujeva
pravico do manjših sprememb okusov, o

katerih vas predhodno obvestiva.

Za vsako nadstropje si lahko izberete svoj
okus. 

Pol - pol okusov ne nudiva.

.
 

OKUSI IN VELIKOST

DEGUSTACIJE OKUSOV

VELIKOST

V kolekcijii okusov si lahko
ogledate tudi okuse sladic.

Velikosti tort so določene glede na
standarde.

Kos torte tehta okoli 160-200g/osebo,
odvisno od okusa 

torte in razreza.
 

Priporočava 1 kos na osebo.
 

V primeru porok in dogodkov, kjer so
vključene še sladice, pa lahko naročite

manjšo velikost torte.

Najine tortice so visoke 12-13 cm oz. 20 -22 cm pri
visokih tortah.

Če želite naročiti več kosov kot pri
trinadstropni - 52 kosov, priporočam

dodatno torto/e samo za razrez.



 

 

.
 

ODPOVED NAROČILA

V primeru odpovedi do 5 dni pred datumom dogodka, ne glede na razlog, vrnemo
80% vrednosti ponudbe.

 
V primeru odpovedi manj kot 5 dneh pred datumom dogodka, ne glede na razlog,

vrnemo 20% vrednosti ponudbe.
 

Vašo rezervacijo pa lahko prenesete na drug termin v primeru, da je termin prost
za naročilo.

 

Prosim, da me o
spremembah glede naročila

obvestite vsaj 7 dni pred
prevzemom oz. dostavo

naročila.



 

 
V ceno NI vključeno:
- škatla za torte: 3,50eur

- posebna dekoracija, kot so figurice,
cvetje, topperji, itd., ker se izdela po
naročilu in se temu prilagodi cena 

- posebne tehnike dekoriranja 
- dostava

- druge individualne želje.

naj vam bo vodilo za osnovno ceno torte in
sladic.

Vsaka kreacija je unikatna, zato se cene
dekoracije temu prilagajajo. 

INFORMATIVNI CENIK 

KAJ JE VKLJUČENO V CENO TORTE IN KAJ NI?

V ceno torte je vključen 1 okus pri
enonadstropnih tortah, 

2 okusa pri dvonadstropnih in visokih
enon. tortah ter 

3-je okusi pri trinadstropnih in visokih
dvonad. tortah.

Vključen je osnovni premaz z odlično Pcakes
kremo, ki sem jo razvila iz želje, da je zaključek

torte enako okusen kot notranjost.



VELIKOST PREMIUM DELUXE LUXURY VEGAN

XS
8 - 10 kos 87€ 96€ 102€ 96€

S
12 KOS 103€ 113€ 118€ 113€

M
16 - 18 KOS 124€ 131€ 140€ 131€

L
20 - 22 KOS 135€ 143€ 151€ 143€

XL
26 KOS 156€ 166€ 174€ 166€

ENONADSTROPNE TORTE



VELIKOST PREMIUM DELUXE LUIXURY VEGAN

20 KOS 188€ 199€ 209€ 199€

28 KOS 237€ 247€ 258€ 247€

VISOKE ENONADSTROPNE TORTE

V primeru, da izberete  različne okuse (npr. premium in luxury), se cena preračuna glede na
velikost posameznega okusa.



VELIKOST PREMIUM DELUXE LUXURY VEGAN

S
24 KOS 216€ 235€ 246€ 235€

M
32 KOS 279€ 301€ 312€ 301€

L
38 KOS 301€ 322€ 333€ 322€

XL
42 KOS 329€ 353€ 365€ 353€

DVONADSTROPNE TORTE

V primeru, da izberete različne okuse (npr. premium in luxury), se cena preračuna
glede na velikost posameznega okusa.



VELIKOST PREMIUM DELUXE LUIXURY VEGAN

35 KOS 333€ 355€ 368€ 355€

45 KOS 420€ 448€ 463€ 448€

VISOKA DVONADSTROPNA TORTA

Večjih tort kot 52 kos ne izdelujem, zaradi samega stila ustvarjanja in teže torte.
Če želite naročiti več kosov, kot pri trinadstropni za 52 kosov, priporočam dodatno torto/e
samo za razrez ali več tort za sladko mizo. S takimi kombinacijami boste lahko ustvarili

željeno število kosov.

V primeru, da izberete različne okuse (npr. premium in luxury), se cena preračuna glede na
velikost posameznega okusa.



VELIKOST PREMIUM DELUXE LUIXURY VEGAN

MINI 
30 KOS 290€ 312€ 322€ 312€

S
40 KOS 367€ 397€ 409€ 397€

M
50 - 52 KOS 442€ 489€ 501€ 489€

TRINADSTROPNE TORTE

Večjih tort kot 52 kos ne izdelujem, zaradi samega stila ustvarjanja in teže torte.
Če želite naročiti več kosov, kot pri trinadstropni za 52 kosov, priporočam dodatno torto/e
samo za razrez ali več tort za sladko mizo. S takimi kombinacijami boste lahko ustvarili

željeno število kosov.
 

V primeru, da izberete različne okuse (npr. premium in luxury), se cena preračuna glede na
velikost posameznega okusa.



 

 

INFORMATIVNE CENE ZA DEKORACIJO TORT

Vsaka torta je svojevrstna kreacija, zato se
tako ocenjuje tudi cena dekoracije. Zaradi

tega so spodaj le informativne cene. 

Torta v obliki živalic z naravno dekoracijo
(cvetje, zelenje,sladice):

15-25€
 

Ročno izdelana figurica: od 15€ dalje
 

Komplet 2 manjših preprostih figuric: 25€
 

Komplet 3 manjših figuric: 35€
 

2D izdelki (ročno ali print): od 5€ dalje
 

DEKORACIJA S  CVETJEM in
ZELENJEM:

od 15€ dalje
 

ZLATI LISTIČI:
od 5€ dalje

Cake topper: 15€
Posebne tehnike, rižev papir,

izomalt :
od 10€ naprej



 

 

INFORMACIJE  ZA RAVNANJE IN HRAMBO SLAŠČIC

CUPCAKES 
hranite v hladilniku in jih pred postrežbo

postavite na sobno temperaturo za cca 30
minut oz. toliko, da se zgornji Pcakes

frosting zmehča in se vam bo stopil v ustih. 

PCAKES LUČKE
hranite v hladilniku in jih pred postrežbo
lahko za kratek čas postavite na sobno

temperaturo (cca 10min).
 
 

KROFKE 
je najbolje hraniti na temperaturi okoli 15

stopinj. Če jih hranite v hladilniku, jih
morate na sobno temperaturo postaviti
vsaj 1h pred zaužitjem, da se zmehčajo.

SOBNA TEMPERATURA je mišljena
kot 20 stopinj in proč od sonca ali

drugih grelcev.. 

CAKE POPSE
hranite v hladilniku in jih pred
postrežbo postavite na sobno
temperaturo za cca 30 minut .

 
KUKI SENDVIČE

hranite v hladilniku in jih pred
postrežbo postavite na sobno
temperaturo za cca 30 minut .



4 KOS 31,90€

8 KOS ALI VEČ 7,5€/KOS

SLAŠČICE - PCAKES LUČKE

CAKE LUČKA TEHTA 100-120g.
 
 
 
 
 
 

NAJMANJŠE NAROČILO JE 4 KOS - 1 okus. 
 
 

Naroča se jih v kompletu po 4, 8, 12, 16, 20, itd....



 PREMIUM DELUXE/VEGAN

SIMPL DESIGN 3,70€/kos 4,20€/kos

DODELAN DESIGN ALI
OBLIKA 4,50€/kos 4,90€/kos

SLAŠČICE - PCAKES KROFKI

NAJMANJŠE NAROČILO JE 6 KOSOV - 1 okus in 1 design. 
 

Naroča se v kompletu po 6, 12, 18, itd.

SIMPL DESIGN vključuje preliv in naravne dodatke.
DODELAN DESIGN vsebuje dodatke kot so cvetje, zlato, prelive in razne oblike

(živali).



 PREMIUM DELUXE VEGAN

SIMPL DESIGN 5,70€/kos 6,50€/kos 6,50€/kos

DODELAN
DESIGN ALI

OBLIKA
6,20€/kos 6,90€/kos 6,90€/kos

SLAŠČICE - PCAKES CUPCAKES

NAJMANJŠE NAROČILO JE 6 KOSOV - 1 okus in 1 design. 
Naroča se v kompletu po 6, 12, 18, itd.

SIMPL DESIGN vključuje preliv in naravne dodatke.
DODELAN DESIGN vsebuje dodatke kot so cvetje, zlato, prelive in razne oblike

(živali).



 PREMIUM VEGAN

SIMPL DESIGN 2,80€/kos 3,30€/kos

DODELAN DESIGN ALI
OBLIKA 3,50€/kos 4,00€/kos

SLAŠČICE - PCAKES POPSI

NAJMANJŠE NAROČILO JE 15 KOSOV - 1 okus in 1 design. 
 

Naroča se jih v kompletu po 15, 20, 25, itd.

SIMPL DESIGN vključuje preliv in naravne dodatke.
DODELAN DESIGN vsebuje dodatke kot so cvetje, zlato, prelive in razne oblike

(živali).



 PREMIUM LUXURY VEGAN

PAKET 10 KUKI
SENDVIČEV 54€ 64€ 64€

SLAŠČICE - PCAKES KUKI SENDVIČ

V paketku 10 kuki sendvičev dobite 1 okus.


