
FOTOGRAFSKA  PREDSTAVITEV  STUDIA  IN  NEKAJ  NJEGOVIH
BODOČIH VSEBINSKIH KREATIVNIH, POSLOVNIH DEJAVNOSTI:

Predstavitev volumna studia

Tehnični podatki novozgrajenega studia: 
• Neto tlorisne površine 1.500 m²  (dimenzije 30x50 m), 
• Višina 12 m neto 
• Antistatična, proti drsna talna obloga
• Talno ogrevanje po celotnem studio



• Možnost prireditvenega prostora za 300 ljudi sede in 500 ljudi stoje
• Električna priključna moč 500 kW, z možnostjo priključitve še 500 kW agregata
• Vrhunska zvočna akustika studia bo omogočala produkcijo bogatega in kvalitetnega zvoka
• Vrhunska digitalna tehnologija za produkcijo in prenos slike ter zvoka
• Vrhunsko prezračevanje za 500 ljudi 
• 300 m² efekt ogrevanega umetnega dežja, različni tipi
• 300 m² efekt neskončne svetlobe
• Specialni, dinamični in raznoliki efekti snega, neurja, megle, svetlobe - osvetlitve, vode, 
   vetra, milni mehurčki, milna pena,  suhi led, meglice … 
• Možnost (pod)vodnega snemanja v studijskem bazenu
• Brezplačni parkirni prostori za produkcijske ekipe 
• Zunanja priključitev režijskega avtomobila

Optimalno tehnični pogoji ustvarjanja tudi velikim produkcijskim ekipam
• Dodatni spremljevalni prostori za kvalitetno produkcijo 800 m²:

- 30 toaletnih prostorov, moški in ženski
- Profesionalno opremljen in velik make up prostor
- 20 tuš kabin, za moške in ženske
- Velike prostorske kapacitete za možnost preoblačenja
- Kapacitetno optimalno in vrhunsko opremljen velik kuhinjski prostor
- Velik prostor za oddih produkcijskih ekip
- Interne pisarniške kapacitete na voljo vodjem produkcije, direktorjem marketinga…
- Velika konferenčna soba z audio in video opremo
- Scenske delavnice za zagotovitev nemotene produkcije

- Segmentirana, digitalno vodena osvetlitev za optimalne produkcijske potrebe
- Inovativna, najnaprednejša tehnološka oprema za optimalne scenske učinke

Segmentirana, digitalno vodena osvetlitev za optimalno produkcijsko storitev



Studio bo inovativno in tehnično najsodobneje opremljen, odvisno od potreb/naročil storitev
posameznega segmenta trga.

Izredno kreativni, dinamični, vsebinski potenciali zaposlenih v studio:
Produkcijska ekipa studia bo zagotavljala najvišji nivo kvalitete uslug in trgu nudila izredne
kreativne presežke pri realizaciji lastnih produkcijskih zamisli enako inovativno pa bo vedno v
pomoč vsem naročnikom pri realizaciji njihovih lastnih produkcijskih zamisli.
Nudimo celovito produkcijsko storitev za vse in raznolike produkcije!

Tehnične zmožnosti in kreativno inovativna ekipa je kombinacija za izredne produkcijske
presežke na naslednjih področjih:
- Oddaja v najem fotografskega studia reklamni agenciji, podjetju oz. naročniku; 
- Produkcija avdio - video spotov;
- Snemanje rednih ali občasnih TV oddaj;
- Izdelave pilotskih projektov ( avtorski TV kvizi, TV serije, humoristične oddaje...);
- Reprezentančni prostor za najrazličnejše predstavitve;
- Uporaba studia za potrebe filma.



Izredna tehnična opremljenost studia z efektom neskončne svetlobe velikosti 25 x 25 m:

V studio bo vgrajen tudi 500 m2 efekt umetnega dežja (lahko v kombinaciji  z vodnim
bazenom), z različnimi tipi dežja, za male in velike produkcijske scene:

 

Video produkcija – oglaševalski, glasbeni spoti… :



      

Post produkcija:

 
Studio bo opravljal svojo lastno post produkcijo – za potrebe naročnikov in za svoje lastne
produkcijske potrebe.

Virtualno ozadje:

 



Virtualno ozadje (zeleno ali modro) za TV studio ali potrebe filma 

Virtualni TV studio:
 

V studio bo veliko tehničnih zmožnosti za specialne efekte:



    
 Specialni efekt eksplozije                Specialni akcijski efekt z vodo

Podvodni studio: neizmerne kreativne zmožnosti fotografske,tv in filmske produkcije; 
                            od modne fotografije do snemanja avtomobilov

   
Možnost (pod)vodnega snemanja – prikaz ozadja scene

   
Možnost snemanja z vodnim bazenom – prikaz končne režije kadra



  

 

  
Možnost snemanja z vodnim bazenom – prikaz končne režije kadra



Specialni efekt megle:

 

 

 

                
Specialni efekt vetra v različnih smereh glede na potrebe, različnih moči – do viharja:



 

Specialni efekt snega:

 

 
Specialni efekt dežja; na voljo več tipov ogrevanega dežja

 



Specialni efekt spuščanja konfetov:

  

Specialni efekt spuščanja milnih mehurčkov:

 

Specialni efekt spuščanja milne pene:

 
Specialni akcijski efekti:



Specialni vodni efekti:

 

Studio za oddajanje v najem, kot  prireditveni prostor za razne poslovne predstavitve,
poslovne zabave,  modne revije,  catering…, za vsebinsko sveže tv prireditve in filmsko
produkcijo.



Filmske, tv, video in prireditvene scene:
Produkcijska  ekipa  studia  bo  zagotavljala  najvišji  tehnični  nivo  kvalitete  uslug,  vsebinsko
dinamične in sveže produkcijske zamisli in scenske presežke pri izdelavi dinamičnih scen.
Pri izdelavi scen bodo sodelovali vrhunski kreativno inovativni potenciali in vrhunski mojstri
svojih obrti, kot je mizarstvo, obdelava kovin, risarji, … .



 
Osnovni izris scene               Izdelana scena





 



 



  

 
Lastna scenska izdelava, z izredno svežimi,  kreativno-inovativnimi scenskimi obdelavami,  z
uporabo zelo raznolikih materialov in inovativnimi pristopi. 
Studijska  produkcijska  ekipa  bo  za  potrebe  naročnikov  ali  za  lastne  produkcijske  potrebe
zraven scen izdelovalo tudi specialne efekte mask… 



Tv produkcija:

Predstavitev scene za snemanja z gledalci 

 

 



 
Scene za raznolike tv oddaje: informativne, pogovorne, snemanje tv oddaje z gledalci … 

  

Profesionalna studijska fotografija avtomobilov, kamionov, pohištva…:

 



 

 

      
Zunanja predstavitev studia iz gradbene dokumentacije: 

   



Ekipa OPS TV



Postanite  deležnik kot  fizična ali  pravna oseba! Najboljše je  morda,  da bi  se
odločili za mešečno povečevanje prostovoljnih deležev v OPS TV.

Fizične osebe vstopijo z minimalno 20 € osnovnega deleža, prostovoljne deleže
poljubno dodate takoj ali postopoma npr. vsak mesec ali kadarkoli po želji. 

S.p.-ji in društva vstopijo z minimalnim osnovnim deležem 100 €, prostovoljne
deleže dodajate kadarkoli. 

D.o.o.-ji, d.n.o.-ji in občine obvstopijo v OPS TV z mininalnim osnovnim deležem
500 €, prostovoljne pa lahko dodate kadarkoli po želji. 

Transakcijski  račun:  SI56 1914 6501 1737 734 (bic):  SZKBS2X, Koda namena:
OTHR, Namen plačila: Delež v OPS TV, Referenca: 99 ali 00


