
OPENSHOT – PREHODI, UČINKI, UVODNA ŠPICA 

- Odpremo program OpenShot. 

 

 

- Za današnje delo najprej zopet uporabite posnetek, ki sem ga objavila že prejšnji teden 

(risanka). Na njem boste trenirali, svoje posnetke pa nato sami uredili in poslali v pregled. 

- Če imate posnetek še shranjen na računalniku, ga uvozite v program OpenShot (poglejte si 

zadnjo razlago programa OpenShot, kjer je postopek opisan, v primeru če ste le-tega pozabili). 

- Danes bomo dodali učinke, prehode, uvodno špico. 

 

DODAJANJE UČINKOV 

- Najprej bomo video razrezali na več clipov, da bomo lahko dodali prehode in različne učinke 

(postavite se na točko rezanja, desni klik, Keep Both Sides). 

 



- To naredite na treh mestih, tako da dobite 4 clip-e: 

 

- Odprite učinke, ki jih program ponuja.  

- Izberite si poljubnega. Kliknite nanj z miško in ga povlecite na enega izmed clipov 

(recimo kliknemo na Wave, držimo levi gumb na miški, medtem ko učinek vlečemo do 

izbranega clipa, na clipu učinek spustimo). 

  

 

 

- Ko je učinek na clipu dodan, se pojavi znak, kot ga vidite spodaj (W) 

 



- Predvajaj si posnetek, da boš videl, kakšen je učinek, ki si ga izbral.  

- Učinek lahko odstraniš in ga zamenjaš za drugega (desni klik na znak , Odstrani 

učinek). 

 

 

DODAJANJE PREHODA 

- Odpremo prehode, ki jih imamo na voljo. 

 

- Postopek dodajanja je enak, kot za učinke. Izbrani prehod kliknemo z miško, držimo 

ga z levim gumbom in povlečemo na prehod med dvema clipoma. 

 

 



- Prehod se pojavi kot dodatni rdeči okvirček (prosojen - moder). Umestimo ga v 

posnetek tako, da se začne proti koncu prejšnjega clipa in konča na začetku tekočega 

clipa 

 

- Trajanje prehoda skrajšamo tako, da okvirček stisnemo. Z miško se postavimo na 

levo stranico tega rdečega okvirja, da se pojavi puščica za določanje širine okvirčka in 

ga stisnemo ali razširimo.  

 

- Predvajaj posnetek, da si ogledaš, kako izgleda prehod. Takšne prehode lahko 

dodamo na mesta, kjer smo rezali posnetek, kjer lepimo skupaj dva različna posnetka 

(recimo posnetek vašega psa med igro, nato sledi prehod in posnetek vašega psa 

med jedjo). S prehodi naredimo ločnico med posameznimi inserti. 

 

DODAJANJE UVODNE in KONČNE ŠPICE  

- Vsak posnetek ima vedno na začetku naslov, podnaslov,… Kliknemo v orodni vrstici 

Naslov in nato še enkrat Naslov. 

 

 

 



- Izberete predlogo uvodne špice, ki jo želite dodati v vaš posnetek.  

 

- Spremenite ime datoteke, nato dodajte v Vrstica 1 naslov v Vrstica 2 pa podnaslov. 

Lahko pustite podnaslov tudi prazen. Spremenite lahko tudi barvo pisave, besedila, 

ozadja. Nato kliknite Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAREDI SAM 

Vaša naloga je, da odprete svoj video (priporočam, da nadaljujete na posnetku, ki ste ga 

obdelovali nazadnje, ko ste rezali posnetek, lahko pa začnete na novo). Dodajte učinke, 

prehode in uvodno špico. 

Svoje delo shranite tako, da kliknete File - Shrani projekt kot (izberete mapo na računalniku, 

poimenujete ga Moj drugi projekt). 

 

 

 


