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Dobrodošli!

V življenju imam veliko strasti, vsekakor pa sta nekje na prvih mestih 
fotografija in raziskovanje življenja, ljudi. Človeka najbolje spoznaš 
skozi pogled in ne more biti presenečenje, da mi je najbliže ravno 
portretna fotografija. Oči so ogledalo duše in vsak človek izraža 
posebno, individualno energijo, ki jo poiščem v portretirancu.

Velikokrat se zgodi, da se oseba komaj prepozna na fotografijah. 
Pa ne zato, ker bi jih spreminjala, ampak zato, ker dejansko 
poiščem bistvo posameznika in le-to predstavim svetu, predvsem 
pa ... portretirancem. Mnogi vidijo svojo lepoto, simpatičnost 
šele, ko zagledajo svoj portret skozi oči nekoga drugega.

Ljudje ste torej tisti, ki vas imam najraje pred fotoaparatom. Bodisi 
da poziranje ljubite ali pa ga sovražite. Moja naloga je, da vas 
sprostim in poiščem vašo podobo.

Lahko se dobimo v studiu, naravi, v najnovejši modi ali pa v 
delovnem kombinezonu. Rada imam iskrenost, čutnost in pristnost. 
Vabljeni bodisi na portretni seansi, lahko se vam pridružim na vašem 
dogodku, pa tudi posebne projekte bo zanimivo ustvarjati z vami.

Okvire si postavljamo sami ... zato lahko stopite tudi čez njih.
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ZAKAJ BI IZBRALI MENE?

V dobi, ko imamo vsi “fotoaparat” tako rekoč v žepu, je malce 
nenavadno nuditi fotografiranje, še posebno portretno. Ampak, 
velika razlika je med “domačo” in profesionalno fotografijo 
in nekateri trenutki so enostavno tako pomembni, da jih 
moramo ohraniti, spet drugi so tako zanimivo doživetje, da jih je 
potrebno doživeti.

V vsakem primeru, pa je potrebno izbrati vedno fotografa, 
čigar stil vam ustreza. Moje delo vam bo všeč, če imate radi 
minimalizem in čutnost, saj sta to najbolj vidni značilnosti 
mojih fotografij. Čuti se tudi malce “umetniški” pridih.

Lovim čustvene in naravne momente, hkrati tudi poziram ljudi 
in tako najbolj “nefotogenični” ljudje naenkrat postanejo vse 
prej kot to. Ker imam rada čustveno močne fotografije, sem 
tudi ljubiteljica črnobele fotografije, glede katere, se vsekakor 
pogovorimo, v kakšnem obsegu je všeč tudi vam in tako stil 
prilagodim na vaše preference.

Pomembna mi je še sproščenost, iskrenost in jasna komunikacija .... 
tako pridemo skupaj do najboljših rezultatov.

Pred vsakim fotografiranjem, se vedno pogovoromo o 
vaših željah, okusu, stilu, svetujem vam in vas hkrati slišim in 
upoštevam.

Hvala vam za zaupanje in se veselim skupnih projektov ...

Lidija
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PORTRETNO FOTOGRAFIRANJE 
V STUDIU IN V NARAVI
(glamour, boudoir, umetniško, klasično, ...)

Te fotoseanse so res čudovito, osebnostno doživetje. Pridobite si 
samozavest in se doživite v novi podobi, ki prikaže vašo pristno 
lepoto.

Vrsta portretnega fotografiranja je odvisna tudi od vas.
Skupaj se pogovorimo o tem, kaj si želite, in najdemo
primerno smer, potem pa se popolnoma prepustite.

Poleg osebnega doživetja, vas bodo fotografije večno
spominjale na to obdobje v vašem življenju. Z njimi lahko
razveselite sebe in svoje bližnje ali okrasite svoj dom.

To je fotografiranje, s katerim vem, da vas ne bom le
razvajala, z njim boste tudi premagovali lastne ovire in stopili 
iz cone udobja.

Ustvarila sem pakete, med katerimi lahko izbirate. Prva sta 
pripravljeni za eno osebo. Če želite deliti izkušnjo s svojimi 
prijatelji ali družinskimi člani, izbirajte med skupinskimi paketi, 
kjer bo vsak od vas doživel samostojno portretno fotografiranje, 
hkrati pa se boste ob tem še družili.

Pred fotografiranjem se opravi telefonski pogovor ali pogovor 
v živo glede želja in izbire stylinga. Ličenje je možno urediti z 
doplačilom, po dogovoru.
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PORTRET maxi
• do 3 h 
• 30 fotografij

220 eur/osebo

PORTRET mini
• do 1 h
• 12 fotografij 

100 eur/osebo
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V STUDIU
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PORTRET maxi
• do 2 h 
• 50 fotografij

210 eur/osebo

PORTRET mini
• do 1 h
• 25 fotografij 

130 eur/osebo

V NARAVI / NA LOKACIJI

Uporaba naravne svetlobe.
Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.



IN KO ŽELITE FOTOGRAFSKO 
DOŽIVETJE DELITI Z DRUGIMI 
(V studiu ali v naravi; prijateljska, družinska 
druženja, dekliščine malo drugače ...)
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PORTRETI V DRUŽBI maxi
• od 5 oseb naprej
• 1 h na osebo
• 8 fotografij na osebo

90 eur/osebo

PORTRETI V DRUŽBI mini
• od 2 do 4 osebe 
• 1 h na osebo
• 8 fotografij na osebo

100 eur/ osebo

Uporaba naravne svetlobe pri fotografiranju v naravi.
Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.
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ROMANTIČNO FOTOGRAFIRANJE 
V DVOJE

ROMANTIČNO V DVOJE
• do 1,5 h
• 20 fotografij

150 eur

NA LOKACIJI/DOMU

LIDIJA POLAJŽER
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V STUDIU

ROMANTIČNO V DVOJE
• do 1 h
• 30 fotografij

150 eur

Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.



NOSEČNIŠKO FOTOGRAFIRANJE

NOSEČNIŠKO
• do 1,5 h
• 20 fotografij

150 eur

NA LOKACIJI/DOMU
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V STUDIU

NOSEČNIŠKO
• do 1 h
• 30 fotografij

150 eur

Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.



FOTOGRAFIRANJE 
NOVOROJENČKOV
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NOVOROJENČKI mini
• do 1,5 h
• 10 fotografij  
• naravna svetloba

120 eur

NOVOROJENČKI maxi
• do 3 h 
• 40 fotografij
• vključuje več različnih scen 

230 eur

Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.

Novorojenček potrebuje posebno nego in predvsem veliko 
pripomočkov. Da vam olajšamo dogodek, pridem k vam 
domov z vso potrebno fotografsko opremo, da ustvarimo 
čudovite fotografije z vašim novorojenčkom.



FOTOGRAFIRANJE DOJENČKOV 
IN MALČKOV V STUDIU
Mesečno fotografiranje do prvega leta, 
rojstnodnevni spomini ... 

DOJENČKI / MALČKI celoletni maxi
• 12 x maxi paket DOJENČKI / MALČKI

1300 eur

DOJENČKI / MALČKI mini
• do 30 min
• 6 fotografij

50 eur

DOJENČKI / MALČKI maxi
• do 2 h
• 30 fotografij
• različne scene, ozadja

160 eur

DOJENČKI / MALČKI celoletni mini
• 12 x mini paket DOJENČKI / MALČKI

420 eur

LIDIJA POLAJŽER
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DRUŽINSKO FOTOGRAFIRANJE
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Že v preteklosti so ljudje redno koristili profesionalne fotografe za 
družinske fotografije, tudi za portrete in ko danes gledamo te 
portrete, izžarevajo čas tiste dobe in v nas ustvarjajo posebne
občutke. 

Ravno to, želim sama ustvariti za vas. Spomine, ki se jih boste 
veselili vi in naslednje generacije.
 
Fotografije, ki bodo tudi na vaših stenah lahko čudovita 
popestritev vašega doma in opomnik na to, kako lepo 
družino imate.

Sami boste določili, če boste prišli kar tako ali ob posebnih 
dogodkih, obletnicah. Moja naloga je, da za vas ustvarim 
fotografije, ki bodo za vedno pokazale dinamiko vajinega 
odnosa, vaše družine, otrok, lahko ustvarimo spomine več 
generacij. Možnosti je veliko ...

LIDIJA POLAJŽER
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Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.

DRUŽINSKO maxi
• do 2 h 
• 100 fotografij
• vključuje tudi portrete članov družine

200 eur

DRUŽINSKO mini
• do 30 min
• 3 fotografije

50 eur

DRUŽINSKO mini
• do 1 h
• 40 fotografij

170 eur

NA LOKACIJI/DOMU

LIDIJA POLAJŽER
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V STUDIU

DRUŽINSKO maxi 
• do 2 h 
• 30 fotografij
• vključuje tudi portrete članov družine

170 eur

10



FOTOGRAFIRANJE ŽIVALI
Za vse, ki želite imeti profesionalne fotografije 
svojih živalskih prijateljev ...
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Naši živalski prijatelji so del družine in fotografiranje njih je 
vsekakor zabavno, pestro in največkrat zelo nagajivo.

Obvezna dodatna oprema so njihovi najljubši priboljški, ki jih 
priskrbite vi in seveda tisti v družini, ki ga/jo, ljubljenček najbolj 
upošteva.

Čas fotografiranja je krajši, saj se živali ponavadi hitro naveličajo 
poziranja. Tako delam hitro in z vašo pomočjo, glede pozornosti.

Paketi so prilagojeni glede na lokacijo in čas, lahko pa pridem 
tudi na vaš dom oz lokacijo, če si to želite, ali pa so vaši 
ljubljenčki večji in težje mobilni ...

LIDIJA POLAJŽER



LJUBLJENČEK V STUDIU
• do 30 min
• 8 fotografij  

60 eur/ljubljenčka

LJUBLJENČEK V NARAVI 
• do 45 min
• 20 fotografij  
• naravna svetloba

90 eur/ljubljenčka

LJUBLJENČKI V DOMAČEM OKOLJU
• do 2 h
• 50 fotografij  
• naravna svetloba

180 eur

LIDIJA POLAJŽER
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Ob izbiri lokacije oddaljene več kot 30 km iz Šempetra  v Sav. dol., 
se zaračunajo potni stroški 0,37 eur/km.
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Z VAMI NA POROČNI DAN ...
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Poročni dan je prevečkrat zelo stresen dan za ladoporočenca, 
zato se sama vedno potrudim, da vama vsaj sama s svojo 
energijo in sproščenostjo pomagam najti tudi vajin mir v sebi.

To je dan, ko kraljujeta vidva in moja naloga je, da 
ovekovečim duh vajinega dne, vajinega karakterja in 
energije, ki jo poroka sama izžareva. Vedno vključim lokacijo, 
podrobnosti, utrinke in seveda najbolj pomembne trenutke 
vajinega dne.

Rada sem vnaprej pripravljena, zato vedno prosim za kontakt 
tudi z osebo, ki je glavna pri časovnici poroke, saj ima ta oseba 
vedno vse informacije tudi glede kakšnih presenečenj ... česa 
takšnega preprosto ne smem zamuditi.

Naše planiranje poročnega fotografiranja se začne tako, da se 
spoznamo. Najraje vas povabim na kavo v moj studio, lahko 
pa se srečamo tudi po moderno, preko video konference. 
Preprosto pomembno je, da se ujamemo in spoznamo, saj bo 
tako poroka veliko bolj sproščena.

Predlagam tudi zaročno fotografiranje, ki je v največjih paketih 
podarjeno (vrednost 150 eur). Tam se v praksi navadite na 
fotoaparat in name in tako si bomo na sami poroki lahko že vse 
povedali skoraj s pogledi. :) Dan bo še bolj sproščen in vidva 
bosta že profesionalna modela ... Hkrati pa imate še dodatno 
lepe fotografije iz časa pred poroko ... 

Moja praksa je, da fotografije pošiljam preko spleta (v 
maksimalno treh tednih), lahko pa se dogovorimo tudi za 
poseben design usb ključka, za poročno foto knjigo ... (čas 
dostave odvisen od proizvajalca).

Paketi so prilagojeni glede na raznolikost poročnih variant, potni 
stroški se dodatno zaračunajo (0,37 eur/km) v primeru, da ste 
oddaljeni več kot 30 km iz Šempetra v Savinjski dolini.
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POROČNI mini 1
• do 3 h
• fotografiranje civilnega ali cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina

350 eur

POROČNI mini 2
• do 5 h
• fotografiranje civilnega in cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina

450 eur
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POROČNI midi 1
• do 7 h
• priprave neveste 
• fotografiranje civilnega ali cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino na lokaciji obreda
• skupinska slika svatov

550 eur

POROČNI midi 2
• do 10 h
• priprave neveste 
• fotografiranje civilnega in cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino na lokaciji obreda
• skupinska slika svatov

700 eur



* Zaročna fotografija se plača (150 eur) in se pri 
poročnem fotografiranju odšteje od končnega zneska.
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POROČNI maxi 1
• darilo zaročno fotografiranje *
• priprave neveste 
• fotografiranje civilnega ali cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino 
• skupinska slika svatov
• fotografiranje praznovanja do razreza torte 
   (max do 1 ure zjutraj )

1000 eur

POROČNI maxi 2
• darilo zaročno fotografiranje *
• priprave neveste 
• fotografiranje civilnega in cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino na lokaciji obreda
• skupinska slika svatov
• fotografiranje praznovanja do razreza torte 
  (max do 1 ure zjutraj )

1200 eur



* Zaročna fotografija se plača (150 eur) in se pri 
poročnem fotografiranju odšteje od končnega zneska.
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POROČNI maxi plus 1
• darilo zaročno fotografiranje *
• dva fotografa
• priprave neveste in ženina
• fotografiranje civilnega ali cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino
• skupinska slika svatov
• fotografiranje praznovanja do razreza torte 
  (max do 1 ure zjutraj )

1500 eur

POROČNI maxi plus 2
• darilo zaročno fotografiranje *
• dva fotografa
• priprave neveste in ženina
• fotografiranje civilnega in cerkvenega obreda
• portretno fotografiranje neveste in ženina
• fotografiranje s pričami in družino 
• skupinska slika svatov
• fotografiranje praznovanja do razreza torte 
  (max do 1 ure zjutraj )

1700 eur





REDNI CENIK



Čas
do 15 min              20 eur (le v studiu)
do 30 min               40 eur (le v studiu)
do 1 h               80 eur
do 2 h                150 eur
do 3 h                       220 eur
do 4 h                       300 eur 
nad 4 h             300 eur + 50 eur/h

CENIK FOTOGRAFIRANJA 
V STUDIU IN NA TERENU 
Cena je sestavljena iz časovnega okvira in števila fotografij. 
Fotografiranje je primerno za ustvarjanje osebnih oz. 
družinskih spominov ali za poslovne namene. 

do 10 fotografij                5 eur/kom
11 do 50 fotografij                         3 eur/kom
51 do 100 fotografij                         1 eur/kom

Obdelava fotografij 

Vsaka  fotografija  potrebuje tudi računalniško obdelavo.  
V ceno je vključena obdelava, ki je po mojem mnenju 
primerna za določeno fotografijo.

LIDIJA POLAJŽER
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CENIK FOTOGRAFIRANJA 
DOGODKOV
Najbolj pomembno mi je zajeti vzdušje dogodka, kot 
portretna fotografinja po duši pa zelo rada ujamem tudi  
čustvene  portrete.  Vsak  dogodek gledam  kot  celoto  
in  le-to  prikažem  tudi  s  fotografijami. Vsekakor  pa  se  
najprej  pogovorimo  tudi  o  vaših  željah  in pričakovanjih.

Na voljo sem za poroke, praznovanja, poslovne dogodke, ...

LIDIJA POLAJŽER

Začetna ura 150 eur, vsaka nadaljnja 60 eur/h. 

101 do 500 fotografij                    0,75 eur/kom
501 do 1.000 fotografij                     0,50 eur/kom
več kot 1.000 fotografij                    0,25 eur/kom 
Posebne želje glede obdelave fotografij: 20 eur/30 min.

Za pokrivanje dogodka z dvema fotografoma, se cena 
urne postavke poviša za 40 odstotkov.

OBDELAVA FOTOGRAFIJ ZA DOGODKE
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SPLOŠNI POGOJI



 Vse fotografije prejmete v digitalni obliki preko spleta,    
       predvidoma v treh tednih. 

 Vse fotografije so računalniško obdelane v mojem stilu 
       in ne dovolim njihove predelave. 

 Če imate posebne želje glede obdelave fotografij 
       po njihovem prejemu, se zaračuna čas potreben za  
       popravke (20 eur/30 min).

 Neobdelanih fotografij ne pošiljam. 

 Fotografije lahko uporabljate za vse namene, pod 
        pogojem, da je avtorstvo označeno v primeru javnih objav.

 Vaše fotografije javno objavim le z ustnim in pisnim   
       vašim dovoljenjem.

 Za rezervacijo termina je potrebna akontacija v višini vsaj 30  
        odstotkov (ki se ne vrača), preostanek se plača pred 
       prejemom fotografij.
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LIDIJA POLAJŽER
Dovolite si videti, kako vas vidimo drugi.

 
Veselim se fotografiranja z vami!



Dovolite si videti, kako vas vidimo drugi.
 

Veselim se fotografiranja z vami!



Cenik velja od 8. 4. 2022. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena  ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV). 
Anina, Lidija Polajžer, s. p., Na zelenici 17, 3312 Prebold. Davčna št.: 17566304, TRR: SI56 6100 0000 9749 623, BIC: HDELSI22

Razervacija termina: 

     +386 40 310 011         
   info@lidijapolajzer.com

Lokacija studija: 

Tovarniška cesta 23, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

www.lidijapolajzer.com


