


Vsak par je unikaten. Naše želje in okusi so različni, zato vsak fotograf ni primeren  za 
vsakogar. 

V nadaljevanju vam predstavljamo naših pet fotografov. Prosimo Vas, da nas ob 
poslanem povpraševanju obvestite, kateri fotograf najbolj ustreza vašim željam in 

pričakovanjem.



Samo Rovan
„Kot umetniški dokumentarni pripovedovalec zgodb sem poznan po 
svojem edinstvenem poročnem fotoreportažnem stilu, ki je strasten, 
zabaven, svež, dinamičnem, pa tudi estetski, emocionalen, iskren in 
topel. Po drugi strani uživam v svojevrstnem lovljenju nenavadnih in 
humornih situacij. Kompleksne kompozicije so moja odlika. Namen 

moje fotografije je ovekovečenje edinstvenih občutkov, ki jih 
nevesta, ženin in svatje doživijo na poroki. Odprem jim okno, ki jih 

ponese nazaj na poročni dan, tako da lahko spet začutijo vonj 
poročnega šopka, se dotaknejo nevestine obleke,… “

https://www.samorovan.com/sl/zgodbe/
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Matej Kolakovic
„Pri fotografiranju združujem spontanost dogajanja s kreativnimi

idejami, ki se porajajo sproti. Želim si, da ženin in nevesta svobodno
uživata na svoj poročni dan, se povežeta en z drugim in čutita

medsebojno ljubezen. Jaz nato fotografiram trenutke topline in veselja
med njima. Takšna kot sta, brez nastavljenih poz.

Fotoaparat postane za njiju neopazen, saj uživata v medsebojnem
stiku. Vsak nasmeh, ki nastane tako je pristen in resnično namenjen en

drugemu in ne za aparat, in to se potem lepo vidi na fotografijah.“

https://matejkolakovic.com/portfolio-best-photos
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Neza Reisner
„Moj stil fotografiranja lahko opišem kot brezčasen, 

romantičen in eleganten. Pomembno mi je, da ljudje nekaj
začutijo, ko pogledajo moje fotografije. Brez občutij pri

fotografijah, ni ničesar. Zato sem še posebej vesela, da je 
moje delo fotografiranje porok, zarok, družin in nosečnic, saj

so tam čustva vedno na prvem mestu.“

http://nezareisner.com/sl/portfolio/
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Nataša Medvešek

„Po izobrazbi kulturna antropologinja po srcu avanturistka, že od 
nekdaj očarana nad zgodbami. Zgodbami življenja. V njih je vsa
skrivnost. Nekje vmes, med odraščanjem, sem ugotovila, da sem

zelo vizualen človek in da so zgodbe zame najboljše, če so prikazane. 
Moja največja strast je fotografiranje življenja – od drobnih stvari, ki

naredijo dan popoln do velikih trenutkov, ki dajejo življenju čar.“

https://www.natasamedvesek.com/
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