
Brezplačna delavnica POSTANI NOVINAR 
V soboto, 20. 6. 2015 ob 18. uri v Youth Hostlu Marenberg v Radljah ob Dravi in v ponedeljek, 22. 6. 2015 ob 18. uri v Youth 
Hostlu Histria v Kopru.  
 

Novinarsko delo je lahko zelo zabavno in dinamično, vendar hkrati odgovorno in pomembno delo, 
s katerim lahko na učinkovit način pozitivno vplivamo na družbo in okolje, v katerem živimo. Mediji 
so "SEDMA SILA", kar pomeni, da lahko s kvalitetnim novinarskim poročanjem pripomoremo k 
boljšemu jutri. Žal so v današnjem času profesionalni novinarji zelo omejeni pri pisanju, saj so 
odvisni od urednikov, ki so odvisni od lastnikov, ti pa so podvrženi kapitalu. Svoboda pisanja se je 
zaradi želje po čim večjem zaslužku in manipulaciji ljudi zmanjšala na minimum, vendar lahko s 
pomočjo sodobne tehnologije in hitrega prenosa informacij to spremenimo. Pri pisanju osebnih 
blogov nismo omejeni, zato lahko svoje mišljenje in ideje s pravilno uporabo socialnih omrežij hitro 
delimo z ostalimi, vendar je naša odgovornost dobro poznavanje pravil kakovostnega novinarstva.  
 
Torej – kako postati novinar, za katerim se ne bodo širile novice, da je slab in nestrokoven? Kako 
na zanimiv način povedati bistvo problema, s katerim se soočamo sami ali celotna družba?  Kako 
biti nepristranski in objektiven? Kako predstaviti zadevo, o kateri poročamo z več zornih kotov in 
kako razumeti situacijo? Zakaj je pomembno biti resnicoljuben in kako lahko z resnico vplivamo na 
pozitivne spremembe posameznikov, jim odpremo oči in jih spodbudimo h kritičnemu 
razmišljanju? Kje se skriva pomen poudarjanja vrednot in izpostavljanja vrlin? Zakaj mora novinar 
ščititi človekove pravice in zakaj je raziskovalni duh prednost dobrega novinarja?  
 

 
 
Ni pomembno kakšen tip novinarja ste. Lahko pišete za lokalne medije, lahko pa se odpravite v svet 
in se preizkusite kot popotniški novinar. V vsakem primeru široka razgledanost in izkušnje, ki si jih 
pridobite na potovanju, igrajo pomembno vlogo pri kreiranju kvalitetnih reportaž z visoko stopnjo 
branosti. V kolikor želite spremembe v svetu in novih znanj na področju novinarstva ste vabljeni na 
brezplačno delavnico POSTANI NOVINAR, kjer vas bomo motivirali za novinarsko delo in v vas vzbudili 
željo po prispevanju k spremembam v družbi. Spoznali boste osnove novinarskih žanrov in kanalov 
ter novinarsko etiko. Naučil pa vas bomo tudi vzpostaviti povezavo med aktivnim državljanstvom in 
novinarstvom. Na izbiro imate dva termina in sicer:  
 
1. Sobota 20. 6. 2015 ob 18. uri v Youth Hostlu Marenberg (Mariborska cesta 8, 2360 Radlje ob 
Dravi). Več info na: http://ow.ly/NOhNR    
2. Ponedeljek 22. 6. 2015 ob 18. uri v Youth Hostlu Histria (Ulica pri velikih vratih 17, 6000 Koper). 
Več info na: http://ow.ly/NOhRu    
 
Delavnici bosta izvedeni v sklopu 11. brezplačnih delavnic »Popotniškega novinarstva«, kjer se bomo 
na interaktiven način skupaj naučili, kako dogodke na potovanju preliti v kvalitetno in zanimivo 

http://ow.ly/NOhNR
http://ow.ly/NOhRu


reportažo, potopis ali blog. Vabimo vas, da se prijavite tudi na ostale delavnice z zanimivimi temami: 
postani novinar, ustvari fotografijo, stop motion, film ali reportažo ... Več na: www.youth-
hostel.si/projekt.asp?id=93.  
 
Prijavite se preko e-pošte anja.zepic@youth-hostel.si, kamor pošljete svoje podatke: ime, priimek, 
naslov, datum rojstva, elektronski naslov, telefonsko številko in seznam delavnic, ki se jih boste 
udeležili. 
 
Pozdravljeni in se vidimo kmalu!    
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