
NAVODILO MME – OBDELAVA VIDEA (12. 5. 2020) 

• Vaša naslednja naloga bo pravzaprav že del zaključne naloge, ki jo boste 

pripravili za drugo oceno pridobljeno pri tem predmetu. Vidim, da ste urejanje 
videa že dobro usvojili in delo teče, tako kot mora. Tisti, ki še niste poslali vseh 

nalog, naredite to čim prej, da se ne bo nabralo preveč dela.  
 

• Prva naloga je, da si izberete temo. Zaključna naloga bo namreč power point 
predstavitev vaše izbrane teme, kjer pa bomo vključili vse elemente 
multimedije, ki smo jih in jih še bomo spoznali. Med njimi bo tudi video. Torej 

najprej razmislite o čem boste pisali, pomislite tudi na to, da bose za to 
predstavitev imeli dovolj gradiv, ki jih boste lahko vključili.  

 
• Glede na izbrano temo poiščite na spletu posnetke ali pa jih posnemite sami (če 

boste pisali o hobijih, naravi, domačih ljubljenčkih, predstavitev kraja).  

 
• Posnetek nato obdelajte s pomočjo programa OpenShot (uporabite torej 

rezanje, učinke, uvodna špica, lahko imate tudi mešanico slik in posnetka). Če 
bi kdo želel v posnetek vključiti zvok mi to sporočite, da bom pripravila še 

navodilo, kako pri obdelavi videa dodamo še zvok. 
 

• Posnetek naj bo kratek (največ 5 minut). To bo namreč del vaše predstavitve 

in poslušalci nimajo časa, da gledajo na predstavitvi vaš 15 minut dolg posnetek. 
Torej, par minut, naj bo udaren, zanimiv, zajete naj bodo stvari, ki jih želite o 

izbrani temi predstaviti (primer: če predstavljate nogometno ekipo, sestavite 
video z najbolj znanimi goli, ali "faili", to je za nas poslušalce zanimivo). 

 
• Naloga je torej znana: tema končne predstavitve + iskanje posnetkov (ali 

snemanje) + izdelava videa, ki bo vključen v končno predstavitev. 

 

• Končni video – za oddajo (dokler video samo urejate, ga shranjujte kot ste 
navajeni, shrani projekt kot…) boste izvozili/shranili v formatu .mp4. Postopek 

je enostaven: 
 

- Kliknete na File – Export Project – Izvozi video 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



- Vnesite ime datoteke, izberite mapo na računalniku, kamor želite 

shraniti datoteko, vse ostalo pustite in kliknite Izvozi video. Izvažanje 
traja kar nekaj časa. 
 

 
 


