
Navodila za snemanje kratkih filmov 

Prosimo vas, da pripravite kratek sestavek, ki ga boste v nadaljevanju posneli. Govor naj bo 

dolg približno 1,5 min (90 sekund). Mišljeno je, da  ga predstavite v stilu “Ted talka”, brez 

nagovora in uvodne predstavitve.  

 

Primer: Leta 2019 smo organizirali mladinsko izmenjavo, ki nam je prinesla … 

Ste kdaj pomislili, da bi EU ne bi obstajala… 

Ko sem šel v mesto sem razmišljal ... 

 

Ko boste pripravljali besedilo, ki ga boste povedali v filmu se osredotočite na naslednje 

teme: 

 

● Kaj bi pogrešal ti oz. skupina, ki jo zagovarjaš, če ne bi bilo EU? 
● Kaj EU pozitivnega prinaša tebi oz. skupini, ki jo zagovarjaš? - skozi zgodbo.  
● Kaj tebi oz. skupini, ki jo zagovarjaš pomeni ta doprinos EU?  

 
 

Želimo, da tudi drugi spoznajo, za kaj se ti, vi oz. vaša organizacija zavzema. Zato lahko v 

besedilo vključite tudi: 

● vašo organizacijo; 

● vaše ime in priimek in vlogo v organizaciji; 

● motivacija za participacijo in kakšni so bili vaši začetki. 

 

Lahko tudi vključimo zgoraj navedene informacije kot podnapise pri tekstu.  

 

Lahko nam besedila pred snemanjem pošljete v kratek pregled na jaka.trilar@mss.si 

 

KRATKA NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA SNEMANJE 

 

Za dober posnetek so pomembni naslednji dejavniki:  

● primerna svetloba,  

● izbira prostora,  

● postavitev telefona,  

● zvok  

● in kadri.  

 

Ob upoštevanju spodnjih priporočil, lahko tudi posnetki posneti s telefonom postanejo 

profesionalni. Predlagamo vam, da pred snemanjem razmislite o tem, kako bi posnetek 

naredili čim bolj zanimiv; o uvodu in zaključku (“prihod in izhod v filmček”), elementih in 

ostalih kadrih, ki bodo ponazorili vaše besedilo. Če so to slike ali drugi že prej nastali 

posnetki, nam jih tudi posredujte in jih bomo mi vključili v video pri montaži. Pred začetkom 

pravega snemanja vsaj dvakrat povadite.  

 

Pri tem pa upoštevajte: 

 

- Tehnični vidik 

- svetloba 

- notranja - čim bolj osvetljen prostor (če imate reflektorsko luč bodite 

pozorni na sence),  
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- zunaj - (snemamo raje, ko je oblačno) nikakor ne snemajte tako, da je 

kamera obrnjena proti soncu. Sonce mora vedno sijati v objekt 

snemanja (človek), vendar bodite pozorni da vam ne sije v oči. 

- zvok 

- pazite, da prostor ne doni in odmeva. Okolje naj bo tiho in brez 

šumov. Zvoki, ki jih ne opazimo, vendar so pogosto v videu moteči: 

pomivalni ali pralni stroj, avtomobil ki se vozijo v bližini (do 100 m 

stran), ptičje petje (v stanovanju - zunaj ni tako moteče, ker smo ga 

navajeni), pogovor ljudi v bližini (do  20 m bližine), močan veter, ki ga 

mikrofon ulovi, glasba (npr. radio) v ozadju. Vse kar smo običajno 

navajeni in ne jemljemo kot moteč zvok, se na posnetku potencira in 

moti. 

- slušalke mikrofon: Mikrofon na telefonu ni dovolj dober, tako da v 

telefon priklopimo slušalke z mikrofonom in tako snemamo svoj govor. 

Bodite pozorni da se slušalk ne vidi, ker boste s tem izgubili smisel 

“profesionalnega” posnetka. 

- Govor snemajte zaporedoma (če ne snemate govora v celoti v enem 

kosu, snemajte dele po vrsti, enega za drugim. (tudi če enega večkrat, 

ni problematično, pomembno je, da nam jih posredujete po vrstnem 

redu), da bomo pri montaži vedeli kaj čemu sledi ali pa jih poimenujete 

tako, da bomo vedeli v katerem vrstnem redu so postavljeni. 

- Namig: zvok testno posnameš in poslušaš kako zveni (npr, če je veter 

premočan in uničuje posnetek) 

- postavitev telefona VODORAVNO oz. LEŽEČE! (če bo kaj posneto vertikalno, 

ne moremo uporabiti v videu) Če je le mogoče uporabite stojalo (postavite 

telefon na stabilno podlago … če se sprehajate držite telefon v roki čim bolj 

mirno. Izognite se “valujočemu” učinku hoje. 

- Ko snemate posnamite vedno od začetka do konca brez prekinjanja, tudi če 

je slabo  (v najslabšem primeru je to vaja, v boljšem primeru, pa bo morda v 

tem videu en del, ki bo dober in uporaben). 

- Začnite snemati vsaj 2 sekundi prej preden začnete govoriti in ne zaključite 

snemanja vsaj še 2 sekundi po tem, ko končate govoriti. 

- Kompozicija (selfie + pravilo zlatega reza oz. 1/3 ali kreativni po želji, s tem da 

če govorite, se snema glava ali zgornji del telesa, ne celo telo). 

 

- Nekaj povezav do nasvetov, če komu pride prav: 

- https://www.youtube.com/watch?v=nnnuLdnXHTc&t=6m54s 

- https://www.youtube.com/watch?v=aUIXtRexdUU 

- https://issuu.com/socialnaakademija/docs/digitalni_domorodci?fbclid=IwAR0tr

xFROAj98GxPrtaalZSQ8bQUy1JxlBD1zuHqzjImJNJ6v8F4F2-ZYc8 (str. 45+) 

- https://www.youtube.com/watch?v=xh_Jk_3h18c 
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