
USTVARJANJE VSEBIN IN 
PRIPOVEDOVANJE ZGODB



SOME THINGS JUST AREN‘T!



INFORMACIJA

ZGODBASPOROČILO



INFORMACIJA IMA 
IN VREDNOST



V Sloveniji je približno 6000 ljudi 
zasvojenih z opioidi



SPOROČILO PRENAŠA 
INFORMACIJO



V Sloveniji je približno 6000 ljudi zasvojenih z 
opioidi. Zdravljenje od zasvojenosti je zahtevno, 
dolgotrajno in pogosto neuspešno. Poleg 
uveljavljenih metod zdravljenja obstajajo tudi 
alternativne metode zdravljenja odvisnosti, ki pa 
so v veliki meri primerov prav tako neuspešne.



ZGODBA ZGOLJ 
PRIPOVEDUJE



http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61854296

http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61854296


Zgodba zgolj pripoveduje

• Informacija temelji na vrednosti

• Sporočilo temelji na racionalnem razumevanju vrednosti informacije

• Zgodba temelji na čustvenem odzivu in ponotranjanju zgodbe

• S pripovedovanjem zgodbe se izognemo pasti hipnosti in bežnosti

• Ne zapisujemo v spomin, ampak dobimo emocionalen odziv, ki je bolj 
trajen



Kako naj bom pri 
pripovedovanju zgodbe 

učinkovit?



Osnove

• Jasen koncept – ki mora biti drugačen

• Trije angleški C-ji – Clarity, Conflict, Characters

• Struktura, struktura, struktura

• Flow

• Characters? WTF?



Personifikacija zgodbe

• People like people

• People trust people

• Heroji

• Luzerji

• Superheroji

• Taki, kot sem jaz



Ni dovolj samo heroj

• Portretne predstavitve so dolgočasne

• Potrebujemo vpogled v njegovo osebnost – inter-view

• Za en dober odgovor potrebujem približno 20 dobrih vprašanj

• Drill down

• Razumem ga bolje, kot on sam razume sebe

• Poznam vse podrobnosti njegovega življenja



Zgodba temelji na odnosu

• Odnos lahko zgradimo zgolj na subjektivni ravni

• Pri subjektivni ravni največjo vlogo igra naše čustvovanje

• Čustva temeljijo na reakciji

• Reakcija je posledica uzgodbljenja informacij



Brez odnosa ni mogoče pripovedovati zgodb

• Odnos je lahko hipen

• Odnos je lahko trajen

• Vsak odnos pa temelji na zaupanju

• Jaz ti lahko zaupam zgolj na subjektivni ravni



MOJ BULŠITMETER



Čustva in odziv nanje?

• 6 standardnih tipov

• Sreča

• Žalost

• Strah

• Gnus

• Jeza

• Presenečenje















Odzivi na čustvovanje

• Subjektivno doživetje

• Fiziološki odziv

• Značajski odziv

• Pri nekaterih bolj homogen odziv, pri drugih izrazito heterogen



Ne ubijajmo dobrih zgodb

• Odnos – Reakcija – Nakup niso cilj

• Odnos – Reakcija – Nakup so posledica dobre zgodbe

• Naraven flow, ki ga ne prekinjamo

• Ne omejujemo zgodbe ne s časom, ne s prostorom, ne platformo



Kako dolga je knjiga?

• Ali lahko zgodbo omejujemo s prostorom in časom?

• Kateri del naravnega toka najprej porežemo?

• Ali lahko zgodbi odstranimo element, pa še vedno teče oziroma je še 
vedno zgodba?

• Če zgodbi odstranjujemo elemente na koncu pridemo do sporočila



Do not overproduce!

• The drone shot

• The slow motion shot

• The HDR shot

• The movie effect

• The glare



Kako vse lahko pripovedujemo zgodbe?

• Tekst

• Video

• Audio

• Interactive

• Social

• Zakaj bi se omejevali samo z enim?



Tekstovne zgodbe so lahko izjemno zanimive

• Terjajo obilo pisnega znanja

• Vizualna oprema dobrih tekstov

• Tudi tu je struktura ključna

• Prebiranje na papirju ali na spletu?



Zvočne zgodbe so samo za najboljše

• Zvočno slikanje je umetnost

• Podcasti so mnogo več kot samo pogovor dveh ali treh ljudi

• Distribucija zvoka je najbolj kompleksna oblika distribucije



Interaktivnost … pripeljite programerje

• Povezovanje več elementov hkrati

• Zelo neposredno, a zelo zahtevno

• Običajno terja mnogo produkcijskega znanja



Meet Joanna St(e)rn

https://www.wsj.com/graphics/apple-still-hasnt-fixed-its-macbook-
keyboard-problem/

https://www.wsj.com/graphics/apple-still-hasnt-fixed-its-macbook-keyboard-problem/


Olimpijska serija – NYT

http://www.nytimes.com/newsgraphics/2014/sochi-olympics/ski-
jumping.html

http://www.nytimes.com/newsgraphics/2014/sochi-olympics/ski-jumping.html


Zgodbe za social

• Poplava orodij

• Poplava strategij

• Izjemno prilagojeno posameznemu distribucijskemu kanalu

• Še čakam izjemno dobre primere social storytellinga

• Še najbližje pride k temu E+

• Težava vertikalnega zaslona



Je video res holly grail pripovedovanja zgodb?











Video zgodbe

• Kaj sploh želim povedat?

• Kako želim povedat?

• A imam sliko za povedat to, kar želim povedat?

• Picture first

• Silent viewing

• Montaža

• Montaža

• Grafična oprema



Video zgodbe

• Pripovedovanje videa vključuje vse čute

• Produkcija vseh čutov je zahtevna

• Kako izstopat?



Kam lahko gremo v prihodnje?

• Ni vse samo video

• Virtual Reality

• Augmented Reality

• Umeščanje zgodbe v fizični prostor



Lahko to počnemo sami?

• Ne samo, da lahko … morate!

• Samo nekdo, ki je not, lahko najde material za dobro zgodbo

• Samo sami smo lahko iskreni, ali nekaj je material za zgodbo, ali ne



Kako merimo učinkovitost zgodbe?

• A je učinkovitost sploh mogoče meriti?

• Branost?

• Gledanost?

• Število konverzij?



Spotlight, on!









RB Pike‘s Peak

• 2013

• Sebastian Loeb

• Prenos v živo

• Partnerstvo s Peugeotom

• Gremo pod 9 minut

• No limits!



RB Pike‘s Peak

• 8:13:878

• Prejšnji rekord – 9:05:801

• It was all over the place!

• Od začetka do konca







Nike Breaking 2

• Kako posekat nepredstavljivo mejo maratona 2 ur

• Posebna spletna stran

• Spremljanje vsakega koraka

• Spremljanje vsake podrobnosti – steza, vreme …

• Oblikovanje posebnih copatov za tekače

• Dokumentarec za National Geographic












