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Opis projekta 
Dijaki 3.A razreda smo želeli s svojim projektom prikazati posledice, ki jih povzroči zasvojenost z 

digitalnimi napravami, predvsem z računalnikom in telefonom ter s pretiranim igranjem računalniških 

igric. Odločili smo se, da bomo posneli video, v katerem je v glavni vlogi dijak, naš sovrstnik. Njegova 

zasvojenost s telefonom in računalniškimi igricami vpliva na njegovo socialno življenje, zdravje in 

šolsko delo. Zaradi utrujenosti, ker je na računalniku pozno v noč, v šoli ni zbran. Ker je med hojo po 

mestu ves čas zazrt v telefon in ni pazljiv, zaide v pretep. In ker se od svojih digitalnih naprav ne more 

ločiti, se razide s svojim dekletom.  

Načrtovanje in izvedba 
 

Takoj ko smo se na razredni uri odločili, da bomo za naš projekt o digitalni odvisnosti posneli video, 

smo se dogovorili kdo bo napisal scenarij, ter se pogovorili o vsebini le tega. Ko je bil scenarij napisan 

smo si ga najprej vsi prebrali in potem na podlagi scen lahko določili kje in kdaj bomo snemali. 

Določili smo tudi kdo bo igral katero vlogo. Dogovorili smo se da bomo snemali 1.3.2019. Ker nam 

takrat ni uspelo posneti vsega, smo se zmenili še za snemanje 7.3.2019 in 8.3.2019. Ker so nekateri 

deli videa snemani zunaj smo morali spremljati tudi vremenske razmere, saj se je moralo vreme v 

vseh posnetih scenah ujemati. S tem smo imeli nekaj težav, saj je bilo prvi dan snemanja vreme malo 

slabše in smo morali za nadalnje snemanje čakati na podobne vremenske razmere. Na koncu nam je z 

nekaj prilagoditvami  vseeno  uspelo posneti celoten video, ki smo ga kasneje še uredili. 

 

 

 

 

 

Razpored dijakov po nalogah 

Dijak Naloga Dnevi dela 

Mark 
Baumgartner 

pomoč pri snemanju in 
postprodukcija 9.3. dalje 

Tina Drnovšek postprodukcija 9.3. dalje 

Gašper Jug igralec 1.3., 7.3., 8.3. 

Lara Markič pisanje scenarija 
10.1., 11.1., 
12.2. 

Nika Marolt igralka 1.3., 7.3., 8.3. 

Hana Meglič igralka 7.3., 8.3. 

Lea Mlačnik poročilo in organizacija 1.3., 9.3. 



Nejc Parkelj režija in snemanje 1.3., 7.3., 8.3. 

Ana Radulović igralka 1.3., 7.3., 8.3. 

Anja Rudež pisanje scenarija 
10.1., 11.1., 
12.2. 

Rožle Sterle 
pomoč pri snemanju in 
postprodukcija 9.3. dalje 

Nejc Škrbec režija in snemanje 1.3., 7.3., 8.3. 

Maja Štrumbelj poročilo in pomoč pri snemanju  8.3., 9.3., 10.3. 

Jan Vidergar pisanje scenarija 
10.1., 11.1., 
12.2. 

Tilen Zupanc 
Mušič igralec  1.3., 7.3., 8.3. 

 


