
Mladi poročevalci za okolje 2019/2020 



Mladi poročevalci za okolje 

3 
starostne 
skupine 

 

11‒14 let 

15‒18 let 

19‒25 let 

 

350.000 
mladih 

42 držav 



+ dodatna: 
mednarodno 
sodelovanje 

Mogoče je 
pripraviti 

tudi druge 
prispevke  

(npr. radio) 

Prispevki 

3 vrste 
prispevkov 

 
Pisni 

Foto 

Video 
 

 



• Zvrst 
• Oddajanje v urejenih datotekah 

.doc ali .pdf 
• Dodati fotografije, ustrezne za 

objavo (ločene datoteke) 

• Lahko je „reportažna“ ali za 
„kampanjo“ 

• Oddati do tri fotografije 
• Naslov fotografij 
• Kratek opis (do 200 znakov) 

• Dolžina: do 3 minute 
• Naslov 
• Odjavna špica 

Video 

Foto 

Pisni 

https://yrecompetition.exposure.co/slovenia-1


⇒ Podnebne spremembe (oktober, november): 20. 12. 2019 
⇒ Gozd (december – januar): 11. 2.  2020 
⇒ Trajnostna mobilnost (februar, marec): 12. 4. 2020 
⇒ Biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo (april, maj ):  
     7. 6. 2020 

+ dodatne teme in vsebine po lastni izbiri 
 

• Avtor, starost, šola (kontaktni podatki) 
• Mentor, kontaktni podatki 
• Objave (šolski časopis, lokalni časopis, www, drugje)  
• Cilji trajnostnega razvoja 
 

Oddajanje 
prispevkov 

Teme, 
datumi 



• Organizirajte delavnico ali pogovor z novinarjem ali novinarko 
lokalnega medija 

• Dogovorite se za obisk uredništva lokalnega medija 

• Organizirajte fotografsko delavnico. 

• Dogovorite se za sodelovanje z lokalnim medijem. 

• Raziskujte na terenu: z gozdarji, vodarji, naravovarstveniki in 
pripravite članek. 

• Bodite pozorni na (okoljske) dogodke v vašem kraju in 
poročajte o njih, povezujte jih z aktualnimi temami. 

• Bodite pozorni na dobre in slabe okoljske prakse, poročajte o 
njih. 

• Objavljajte: na spletni strani šole, v lokalnem mediju ipd. 

Namigi 

Za 
mentorje 
in mlade 
poroče- 

valce 

• Delavnica (Delo + dodatno) 



Mednarodno 
sodelovanje 

 

 

• Povezovanje šol iz najmanj 

dveh držav 

• Pisni prispevki, foto 

reportaža, video 

• Prioritetne teme 2019/2020:  

podnebne spremembe,  

biodiverziteta,  

onesnaženje 

• do 30. 3. 2019 

 

 



Mednarodno tekmovanje 



Več, kontakti 

• www.ekosola.si / 
Projekti / Mladi 
poročevalci za okolje 

• www.yre.global 

• YRE Exposure: 
https://yrecompetition.
exposure.co/ 


