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• ključno napravo že imate

• komponente in zmogljivost 

kamer na pametnih telefonih

• vedno več spletnih vsebin in tudi 

filmov posnetih s telefoni
• npr. film The Best Years of a Life

Zakaj?



• scenariji uporabe

• vprašanja in odgovori

• mobilni telefon

• dodatna oprema

• programska oprema

Kazalo



Mobilni telefon
nakup novega, pregled specifikacij, poznavanje obstoječega



Nakup novega telefona
• poznavanje specifikacij

• pregled komentarjev/ocen na spletu

• več za telefon namesto veliko več za ločeno kamero?

• primeri:
• Apple iPhone 13 Pro Max, 13, 11, SE…
• Huawei Mate 40 Pro, P40 Lite…
• Samsung Galaxy S21+ 5G, S20 FE, A52…
• Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 10 Pro…
• Google Pixel 6 Pro, 4a…



Kratek pregled specifikacij
• primer: Apple iPhone 13 Pro Max



Poznavanje obstoječega telefona
• specifikacije lahko preverite v navodilih ali na spletu

• tudi več let stari telefoni so uporabni

• naj ne-najboljši telefon ne bo ovira

• primer Apple iPhone 6S:
• 6 let star telefon,
• snemanje do ločljivosti 4K, pri ločljivosti FHD do 120 sličic na sekundo
• dokaj velika zaslonka



Dodatna oprema
mikrofoni, stativi, osvetlitev, ostalo



Mikrofoni
• priporočen ločen mikrofon

• za zvočno nenadzorovana okolja
• vgrajen pobira vse v okolici

• potrebni pretvorniki
• konektor telefona na kombinirani konektor za slušalke in mikrofon
• kombinirani konektor za slušalke in mikrofon na

ločena konektorja za slušalke in mikrofon



Mikrofoni
• vsak mikrofon ni primeren

• delovanje brez napajanja s strani telefona

• primerni tipi mikrofonov



Stativi in stabilizatorji
• dobro je, da telefona ne držite v roki

• nestabilna slika
• neželeni zvoki
• dodatna nepotrebna skrb med snemanjem

• potreben je nosilec telefona



Stativi in stabilizatorji
• različni tipi stativov

• včasih se obnese „selfie-stick“



Osvetlitev
• dobra osvetlitev ključnega objekta

• zrnata slika v slabih svetlobnih pogojih

• brez namenskih luči se je potrebno znajti z naravno svetlobo in

z običajno osvetlitvijo



Osvetlitev
• različni tipi luči



• „objektivi“ – predleče

• „power bank“ - zunanje baterije

• zunanji spominski mediji

Ostalo



Programska oprema
snemanje, montaža



Snemanje – osnovna aplikacija
• predhodno preveriti osnovne nastavitve

• ločljivost
• število sličic na sekundo
• možnost menjavanja kamer med snemanjem
• prikaz mreže za lažje kadriranje
• avtomatsko zmanjševanje števila sličic na sekundo

• med snemanjem
• točka ostrenja in osvetlitve
• naknadni popravki osvetlitve



• iOS: Yamera, VSCO…

• Android: Open Camera, Footej

Camera…

• profesionalna aplikacija: Filmic Pro

• aplikacije stabilizatorjev

• na računalniku: OBS Studio

• bolj napredne nastavitve, boljši 

rezultati

• zahtevajo več znanja

• niso vedno brezplačne

Snemanje – dodatne aplikacije



Montaža
• na telefonu, na računalniku

• osnovni napotki
• razmišljanje o montaži med snemanjem
• ideja končnega izdelka
• najprej video, nato efekti in podrobnosti
• organizacija datotek
• glasba in govor
• ne preveč rezov in raznolikih prehodov
• sprotno shranjevanje projekta



Montaža
• aplikacije velikokrat niso brezplačne

• aplikacije za telefone
• iOS: iMovie, InShot, KineMaster, LumaFusion…
• Android: InShot, KineMaster, FilmoraGo, ActionDirector…
• profesionalna aplikacija: Adobe Premiere Rush

• aplikacije za računalnike
• osnovne: Lightworks, OpenShot, VSDC Editor, Apple iMovie...
• napredne: Blackmagic Design DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro CC, Apple 

Final Cut Pro X… 



Scenariji uporabe
na kaj biti pozoren, različni načini dela



Na kaj biti pozoren?
• priprava vsebine

• upoštevanje ciljne platforme

• izbira primerne lokacije
• okolje z dovolj svetlobe in brez hrupa
• nemoteče in vsebini primerno ozadje



Na kaj biti pozoren?
• osvetlitev

• stalna svetloba
• delo z naravno svetlobo primerno za krajše vsebine
• postavitev samostoječih luči
• luči ne smejo biti obrnjene v smeri proti kameri telefona

• mikrofon
• moteči dejavniki kravatnega mikrofona
• primerna postavitev glede na govorca



Na kaj biti pozoren?
• pametni telefon - kamera

• izbor uporabljene kamere
• slabša sprednja kamera
• pomoč pri kadriranju

• čiščenje kamer
• nastavitve sistema

• vklop letalskega načina in načina „Ne moti“
• postavitev telefona



Na kaj biti pozoren?
• izvedba

• test snemanja pred dejanskim začetkom
• ne pozabiti pritisniti gumba za snemanje
• napolnite baterijo
• sprostite kapaciteto diska
• komentarji za montažo



Različni načini dela - predavanje
• gledanje direktno v kamero

• primerni stativi
• v sedečem položaju namizen
• v stoječem položaju običajen

• primerna osvetlitev



Različni načini dela - intervju
• sogovornika obrnjena en proti drugemu

• več telefonov ali prestavljanje

• 2 kravatna mikrofona ali 1 usmerjen, ki se obrača

• običajno stojalo

• dobra osvetlitev celotnega prostora



Različni načini dela - laboratorijske vaje
• namizno stojalo ali stabilizator

• zvok se lahko posname naknadno, če demonstrator ni viden na sliki

• popravljanje fokusa



Izkoristiti je potrebno prednosti, ki jih ponuja mobilni 
telefon ali pa posamezen kos dodatne opreme, da 

zadostimo zahtevam pri različnih načinih dela.



Vprašanja in odgovori
Hvala za pozornost!


