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Namestitev programa 

Najprej boste namestili na svoj računalnik program OpenShot, katerega boste našli na spletu 

(program deluje na Windows-ih in Mac-ih). Do povezave za prenos dostopate prek povezave 

https://www.openshot.org/download/ . 

Na strani boste našli okvirček, kot je spodaj na sliki.  

 

Da ne bo težav pri prenosu morate najprej ugotoviti, ali ima vaš računalnik 32-bitni ali 64-

bitni sistem. Če ne veste ali imate Windows 7 ali Windows 10, si oglejte okolji na spodnjih 

slikah in prepoznajte okolje svojega računalnika.  

  

 

 

https://www.openshot.org/download/


Ko boste ugotovili, katero različico morate prenesti, lahko začnete s prenosom. 

 64-bitni sistem: 

 

 32-bitni sistem: 

 

Ko boste izbrali Download, se bo začel prenos (avtomatsko, ali pa morate potrditi, da se 

prenos začne in program shrani na računalnik, odvisno od nastavitev vašega računalnika). 

 

 

Počakajte, da se program prenese. Ko bo prenos končan, kliknite na preneseno datoteko .exe, 

da boste program namestili na računalnik (pri starejših sistemih, vas vpraša ali želite zagnati 

program, izberite Zaženi). 

Najprej morate izbrati jezik. Seveda bomo izbrali Slovenski. Če ni prva možnost to, jezik 

poiščite na seznamu in kliknite V redu. 

 

 

 

 

 



Sprejmite licenčne pogoje. S piko ozačite prvo izbiro (Da, sprejemam vse pogoje licenčne 

pogodbe) in kliknite Naprej.  

 

 

Nato izberite mesto, kamor želite, da se program shrani. Navadno je to na disku C in 

računalnik datoteko že sam umesti na ustrezno mesto in ni potrebno nič spreminjati. Samo 

kliknite Naprej. 

 

 



Pri izbiri dodatnih opravil boste obkljukali samo prvo možnost (Ustvari ikono na namizju). Pri 

drugih dveh možnostih kljukico odstranite in kliknite Naprej. 

 

Računalnik je pripravljen na namestitev. Kliknite Namesti, da se začne proces. 

 



 

Če pridete do naslednjega okna, je bil prenos uspešen. Obkljukajte možnost Odpri OpenShot 

Editor (da se bo program odprl in boste videli okolje v katerem bomo delali) in kliknite 

Končaj. Počakajte, da se program odpre. 

 

 

 

 



Če ste vse korake uspešno opravili, je pred vami program za urejanje Videa.  

 

Na namizju boste program našli v takšni obliki 

 

 

Toliko za danes. Vaša naloga je, da uspešno namestite program. VSI mi sporočite na e-naslov 

(nika.petelin@sola.velike-lasce.si ), če vam je uspelo uspešno namestiti program. Ko bomo 

imeli vsi pripravljeno delovno okolje, bomo lahko začeli z delom. V četrtek, 9. 4. 2020, bom 

objavila prvo nalogo – urejanje posnetka (rezanje in izdelovanje clipov). Če še niste, si 

pripravite video, da boste lahko izvedli samostojno delo.  
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