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1. UVOD 

Model neformalnega izobraževanja je namenjen izobraževanju mladih o pomenu delavskih 

pravic in sistemskih razlogov za vse večjo prekarnost ter brezposelnost iz perspektive kritične 

pismenosti. Namenjen je mladinskim delavcem_kam*, učiteljem_icam in vsem zainteresiran 

ter ponuja teoretičen kontekst in praktična navodila s pripomočki za izvajanje delavnic. 

V Pekarni Magdalenske mreže smo v letu 2009 skupaj z dr. Vido Vončino Vodeb, pedagoginjo 

iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zdaj raziskovalko na avstralskem The Victoria 

Institute, vzpostavili program spodbujanja kritičnega odnosa mladih do informacij. Program 

temelji na konceptu kritične pismenosti, ki ga je dr. Vončina Vodeb raziskovala in uvajala v 

slovenski prostor pod okriljem Oddelka za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani. Program smo tekom let nadgrajevali in razvijali, s projektom Združimo se! pa se je 

pojavila priložnost, da razvijemo nov model izobraževanja mladih, ki skozi koncept kritične 

pismenosti, mladim približuje pomen delavskih pravic.  

Zakaj delavske pravice za mlade skozi kritično pismenost? 

V sodobni družbi se razmerja moči vzpostavljajo in reproducirajo preko dostopa do znanja in 

informacij. Omejen dostop do znanja in informacij posledično vodi do izključevanja in nasilja 

v družbi. Prav tako pa znanje velikokrat služi ekonomski interesom, informacije pa niso nikoli 

nevtralna ali objektivna slika resničnosti, temveč zmeraj odražajo določen namen njihovega 

ustvarjalca ali posrednika. Branje in ustvarjanje besedil oziroma vizualnih podob ni nikoli 

nevtralno, vedno je zaznamovano s predhodnim znanjem, izkušnjami, kulturno-politično 

umeščenostjo avtorja_ice v nek specifičen prostor. Čas, v katerem živimo, je prenasičen z 

informacijam in le težko najdemo verodostojne, kakovostne vire le-teh. Sporočilo besedil 

pogosto ni samo nejasno, temveč tudi namerno zavajajoče. Zlasti mladi so pogosto lahek plen 

oglasov in raznolikih spletnih portalov ter vsebin, prav tako pa obstajajo teme, ki jih v času 

neoliberalnega napada na socialno državo, z veseljem pograbijo mediji, samooklicani mnenjski 

voditelji in politiki. Ena izmed takšnih tem je tudi delo in iz njega izhajajoče pravice.  
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2. DELAVSKE PRAVICE IN MLADI 

Delavske pravice so bile v največji meri pridobljene skozi številna močna gibanja, skozi stavke, 

povezovanje delavk_cev v sindikate in izobraževanja ter samoizobraževanja delavcev_k v 19. 

in v začetku 20. stoletja. Skrb za pravice iz dela, dostojno delo in socialna pravičnost so od 

ustanovitve leta 1919 dalje tudi temeljne aktivnosti specializirane agencije OZN- Mednarodne 

organizacije dela. Delovno pravo in obseg delavskih pravic, do katerih je človek pri svojem 

delu  in zaradi svojega dela upravičen, “odločajo” o tem, ali bo imel pogoje za dostojno delo in 

življenje ali pa bo morda kljub zaposlitvi/delu ostal brez zadostnih materialnih sredstev in 

drugih pogojev za dostojno življenje (Leskošek, Vesna et al., 2013:77).  Oxfamovi izračuni 

kažejo, da je imelo leta 2015 zgolj 62 posameznikov v lasti enako količino premoženja kakor 

3,6 milijarde ljudi in da se je premoženje najbogatejših 62 ljudi v petih letih od leta 2010 

povečalo za 44 odstotokov (Oxfamovo poročilo št. 210, 2016:9). Hkrati je v zadnjih treh 

desetletjih delež dohodka, ki pripada delu, v večini držav upadal, delež kapitala pa rastel. To 

pomeni, da delavci kljub večji produktivnosti zaslužijo manj, plače pa več ne zagotavljajo 

primernega dohodka za preživetje delavcev_k in njihovih družin. V Evropski uniji je tako skoraj 

9 odstotkov zaposlenih izpostavljenih tveganju revščine (Oxfamovo poročilo št. 2010, 

2016:30).  Neoliberalna ideologija zagovarja model po katerem naj bila gospodarska rast 

mogoča le, če se investitorjem (po možnosti tujim) ponudi dovolj “stimulativno” okolje za njiho 

vlaganje. To pomeni poslovno okolje v katerem pravice delavcev ne obstajajo ali so zelo nizke 

(pomislimo na številne trgovske verige), posledično pa lastniku prinašajo večje dobičke. 

Ničkolikokrat smo lahko v zadnjih letih zasledili pritoževanja delodajalcev, koliko jih 

delavke_ci stanejo, vedno več ljudi je vpetih v prekarne delovne odnose, prisiljeni so v 

samostojno podjetništvo, vedno težje si plačujejo zdravstveno zavarovanje, politični 

odločevalci nižajo davke za najbogatejše, pomovira se fleskibilnost oziroma flexicurity ipd.  

Vsebine s področja podjetništva in promocije fleksibilnosti ter tekmovanja na t. i. trgu delovne 

sile, so posledično zelo prisotne v programih, ki jih izvajajo mladinski centri in mladinske 

organizacije ter so postali neločljivo povezani z razumevanjem mladinskega dela. Po našem 

mnenju gre za eno izmed ključnih napak pri vzpostavljanju pomena mladinskega dela v sodobni 

družbi. Nagrajevanje podjetništva, poudarjanje osebne odgovornosti in svobode ter krepitev 

potrošniških identitet so namreč temeljne značilnosti neoliberalizma. Politične posledice 

skrajnega individualizma se kažejo v nezmožnosti razmišljanja o sistemskih problemih, ker 

verjamemo, da je za vse odgovoren posameznik_ica. Zahodne imperialistične sile so bile v 

zadnjih desetletjih izjemno uspešne pri širjenju te ideologije. Ne rešujejo sistemskih težav, 
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ampak so upravljanje družbe prepustile trgu, posameznika_co pa prepričale, da se mora 

prilagoditi sistemu, kakršen je. Posledično v t.i. zahodnih družbah socialne države kot take več 

ne obstajajo, socialno varstvo je obrobno področje, ki ga pokriva prostovoljstvo in neprofitni 

sector. Mladim torej na navidezno nevtralen način, saj le malokateri mladinski center oz. 

organizacija odkrito spregovori o obstoječih in možnih politično-ekonomskih sistemih, 

sporočamo, da med kapitalizmom in emancipatornimi družbeno-političnimi sistemi (npr. 

socializmom ali anarhizmom) ni več prepada, oboje je možno združiti v kapitalizem s 

človeškim obrazom. Sporočamo jim torej, da s sistemom, ki ob poudarjanju socialnih vrednot 

in aktivne participacije posameznika, legitimizira izkoriščanje delavca_ke v imenu iskanja 

osebne rasti in razvoja osebnih potencialov, ni nič narobe. Zdi se torej, da je podobno kot 

formalno izobraževanje, tudi neformalno izobraževanje, ki je pomemben del mladinskega dela, 

postalo orodje družbe znanja (seveda bi lahko argumentirano zagovarjali, da je neformalno 

izobraževanje v okviru mladinskega dela že samo po sebi ena izmed ključnih komponent družbe 

znanja), ki jo velikokrat povezujemo z vseživljenjskim pridobivanjem kompetenc oziroma 

človeškim kapitalom. Med potekom in po zaključku formalnega izobraževanja je 

posameznik_ica spodbujen_a, da z “učenjem učenja” krepi svoj človeški kapital, da bo bolj 

zaposljiv_a in bo več zaslužil_a, družba kot celota pa bolj inovativna in konkurenčna. Če je 

družba znanja kapitalistična, pa ne štejejo katerakoli znanja, temveč tista, ki so za kapital 

uporabna (Krašovec, 2014:73). “V družbi znanja “štejejo” (tj. so pozitivno denarno 

ovrednotena) le znanja, ki pripomorejo bodisi k povečanju produktivnosti in učinkovitosti 

procesa produkcije (izboljšave strojev, nove tehnike organiziranja delovnega procesa, nove 

tehnologije, ki omogočajo boljši nadzor nad delavci, nove tehnike discipliniranja delavcev) 

bodisi k učinkovitejši prodaji proizvodov.” (Krašovec, 2014:73) Eden izmed pomembnih 

stranskih učinkov družbe znanja je tudi to, da zaradi tehnološkega napredka potrebuje manj 

delavcev_k in nadomešča kvalificirane delavce_ke z manj kvalificiranimi in tistimi, ki so 

pripravljeni delati za nižje plačilo. Posledično se pojavlja vedno večje število brezposelnih in 

prekarnih delavcev_k, saj delodajalec postavlja pogoje zaposlovanja in višino plačila. Delovna 

mesta so vedno manj kreativna, delavec_ka ima vedno manj možnosti odločanja in vključevanja 

v delovni proces, delati mora vedno hitreje in delo opraviti v najkrajšem možnem času. “Ni 

težko videti, zakaj podjetnikom družba znanja ustreza. Če se povečujejo investicije v znanost 

in izobraževanje ter se se znanost tesneje poveže s potrebami in zahtevami “gospodarstva”, 

lahko računajo na stalen dotok znanstvenih in tehnoloških inovacij, ki so, dokler se proizvajajo 

v javnih institucijah, za kapital brezplačne. Če se razvoj izobraževalnih institucij orientira glede 



	

 6	

na potrebe kapitala po določenih vrstah delovne sile, pa lahko računajo tudi na stalen dotok 

visokokvalificiranih delavcev_k, ki so zmožni_e te inovacije prenašati v (proizvodno) prakso.” 

(Krašovec, 2014:74) 

Podjetnost in inovativnost, številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju 

in tehnologiji, učenje učenja, … so t.i. ključne kompetence, ki so vse izpeljane iz teorije 

človeškega kapitala. Vse so tudi sestavni del strateških dokumentov o mladinski politiki in 

posledično vplivajo na vsebine in oblike mladinskega dela. Številne delavnice in predavanja o 

večji zaposljivosti, pridobivanju kompetenc in večanju podjetnosti mladih, ki jih izvajajo 

mladinski centri oz. organizacije, so torej voda na mlin družbe znanja, a ne prispevajo ničesar 

na področju dobrobiti mladih. S svojo frekventnostjo kvečjemu normalizirajo pojave kot so 

prekarnost, fleksibilizacija na t.i. trgu delovne sile in padanje standarda delavskega razreda ter 

prispevajo k rušenju skupnostnih in avtonomnih praks. Podobno kot formalni izobraževalni 

sistem, tako tudi različne oblike neformalnega izobraževanja, ki se jih udeležujejo mladi, 

pripravljajo mlade na ”polnopravno vključevanje v družbo” tako, da skozi svoje vsebine in 

metode dela še naprej reproducirajo obstoječa družbena razmerja moči. Mladim ne podajajo 

resnice o tem, kako kapital dominira vse vidike družbe od politike in gospodarstva do kulture 

in izobraževalnega sistema, ne predstavijo jim, kako sta bogastvo in moč nepravično 

porazdeljena, kako sta dostop do informacij in znanja ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij 

moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi, ne govorijo o 

resničnem življenju v razredni družbi ali o možnih oblikah upora. Koncept kritične pismenosti 

se ravno zaradi svoje izrazite osredotočenosti na družbeno pravičnost kaže kot metoda dela z 

mladimi s katero je mogoče mlade opolnomočiti tudi na področju zavedanja pomena delavskih 

pravic. 

 

 

3. KAJ JE KRITIČNA PISMENOST? 

Kritična pismenost je koncept, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov, 

dodaja kritičnost, kot eksplicitno etično in politično dimenzijo. Iz zavedanja, da sta jezik in 

dostop do informacij in znanja, ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri 

se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi, je kritičnost prepoznana kot etični in 

politični imperativ, usmerjen v pravično sobivanje. 

Za očeta ideje kritične pismenosti velja Paulo Freire, brazilski filozof, pedagog in aktivist. 

Freire je idejo kritične pismenosti utemeljeval v marksistični in fenomenološki filozofiji. Avtor 



	

 7	

Pedagogike zatiranih (1970) je v 1960-ih začel z znamenito kampanjo kritičnega 

opismenjevanja revnih brazilskih kmetov, kar je privedlo do zavedanja krivic, njihovega 

samoorganiziranja in emancipacije. Pogosto citirane besede Freira »reading the word is reading 

the world«, torej »branje besed je branje sveta«, odkrivajo njegovo razumevanje pismenosti kot 

dejavnosti neizbežno prežete z načinom razmišljanja o svetu in značajem delovanja v njem. 

»Branje ni le dekodiranje zapisane besede oziroma jezika, ampak se še pred tem prepleta z 

znanjem o svetu.« (Freire in Macedo,1987) Freire je zagovarjal dejstvo, da učitelj znanja ne 

sme “vliti” v učenčeve možgane skozi “lijak”, temveč mora učenec skozi dialog ugotoviti željo 

in potrebo po lastni osvoboditivi izpod okov zatiralca. Med učiteljem in učencem se znanje 

fludino pretaka in njuni vlogi se v tem procesu ves čas izmenjujeta. 

Pristopov k razvijanju kritične pismenosti je veliko, a kar imajo vsi pristopi skupnega, odlično 

povzame Allan Luke, profesor, ki na univerzi Queensland v Brisbanu v Avstraliji že vrsto let 

razvija koncept kritične pismenosti in ki smo mu pri pripravi modela še posebno sledili. Luke 

takole definira kritično pismenost:“Kritična pismenost ima ekspliciten cilj kritike in 

transformacije dominantnih ideologij, kultur in ekonomij, institucij in konstrukcij družbenih in 

materialnih razmerij vsakdanjega kulturnega in političnega življenja”. (Luke, 2012) 

Ideja kritične pismenosti se upira poskusom, da bi jo na preprost načina definirali, saj je osrednji 

namen kritične pismenosti razumevanje kompleksnosti odnosov med jezikovnimi praksami, 

razmerji moči in identitetami, ki pa so v toku stalnih sprememb. Stanley Aronowitz, profesor 

sociologije in politični aktivist, in Henry Giroux, eden od utemeljiteljev kritične 

pedagogike,razlagata:”...da kritična pismenost omogoča vpogled v razmerje med znanjem in 

močjo. Razkriva znanje kot družbeno konstrukcijo, vezano na družbene norme in vrednote, ter 

omogoča način kritike, ki razkriva, kako, v nekaterih primerih znanje služi nekaterim 

specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom. Poleg tega lahko kritična 

pismenost deluje kot teoretsko orodje, ki pomaga študentom in drugim razvijati kritični odnos 

do lastnega znanja. Kritična pismenost, učence uči, kako brati svet in svoja življenja kritično 

… in, kar je še pomembnejše, nakazuje možnosti družbenega delovanja in kolektivnih 

naporov.” (Aronowitz in Giroux, 2002)  

Kritična pismenost kot eno svojih ključnih orodij uporablja tudi kritično diskurzivno analizo. 

Ta razkriva, na kakšen način jezik umešča posameznike v razmerja moči. Znotraj tega 

teoretskega okvirja je profesor lingvistike Norman Fairclough iz britanske Univerze Lancaster 

razvil pedagoški pristop kritičnega jezikovnega zavedanja. Nepoznavanje sistema vizualnega 

komuniciranja in branja le-tega, nas kot potrošnike namreč postavlja v podrejen položaj. 
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Vprašanje dostopa do znanja in informacij se zastavi ob premisleku, kako hkrati spoštovati in 

upoštevati kulturno raznolikost, kot se kaže skozi jezik in pismenost tako v šoli kot v širši 

družbe, ter na drugi strani učencem omogočati dostop do dominantnih oblik jezika in praks 

pismenosti, kar bi na nek način pomenilo reproduciranje mehanizmov dominacije. (Vončina 

Vodeb, 2009) 

 

 

4. PEDAGOŠKI MODEL KRITIČNE PISMENOSTI 

 

4.1. Kritična pismenost skozi štiri dimenzije 

Allan Luke je v 90-ih skupaj s Petrom Freebodyjem razvil model kritičnega poučevanja in v 

okviru tega model kritične pismenosti za avstralske vrtce in šole. Pedagoški model, ki sta ga 

razvila in ga uporabljamo tudi v naših delavnicah kritične pismenosti, je med bolj razširjenimi 

in kritično pismenost razvija skozi štiri dimenzije: streti kodo, (so)ustvariti pomen, smiselno 

uporabiti in kritično analizirati in preoblikovati. Te nam omogočajo, da znamo besedila kritično 

dekonstruirati in razbrati manipulativne momente ter skrite agende: 

 

1.Streti kodo 

Če hočemo neko besedilo analizirati, moramo najprej prepoznati na kakšen način so vanj 

vpisana ali zapisana sporočila. Besedila so danes zelo raznolika in le redko beremo le zapisan 

jezik, pogosto se namreč v tekstih prepletajo jezik, slike, v digitalnih tekstih pa tudi zvoki in 

gibanje različnih elementov, ki vsi skupaj prispevajo k oblikovanju pomena. To pomeni, da 

moramo razvijati zmožnosti dekodiranja tekstov, poznavanja osnovnih značilnosti in zgradbe 

tekstov, torej abecedo, besede, strukturna pravila in vzorce, glede na tip besedila pa tudi druge 

značilnosti, npr. zvoke ali druge simbole. S sledečimi vprašanji se lahko lotimo osnovne analize 

besedila: 

 

- Kako se lahko lotim branja? 

- Kakšna pravila in vzorci tvorijo besedilo? 

- Kakšno vlogo imajo besede, kakšno slike, kakšno zvoki, itd.? 

- Kakšen je odnos med sliko, zvoki in drugimi znaki (v primeru multimedijskega besedila)? 

- Na kakšen način lahko dekodiram sporočilo?  
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2.(So)Ustvariti pomen 

Ko neko besedilo pritegne našo pozornost, se spontano vprašamo, kaj pomeni? Določene 

vidike hitro prepoznamo, razberemo lahko, da gre na primer za oglas, nato  pa plast za plastjo 

razčlenjujemo sporočilo in upoštevajoč naše predhodnje znanje, osebne okoliščine in izkušnje 

pridemo do razumevanja sporočila. Informacije in sporočila v besedilu primerjamo z drugimi 

besedili, z lastnimi izkušnjami in razvijamo hipoteze o tem, kakšen je pomen. Ko ustvarjamo 

neko besedilo in z njim poskušamo oblikovati sporočilo oziroma komunicirati, je proces zelo 

podoben. Da bi bili uspešni pri ustvarjanju pomena, je potrebna refleksija lastnih izkušenj in 

znanja, ki ga pri tem uporabimo, zavedati se moramo, da naš pogled ni objektiven, ampak 

zmeraj posledica našega mesta v svetu.  Ob tem nam pomagajo sledeča vprašanja: 

 

- Kaj lahko o besedilu sklepamo na prvi pogled? 

- Katere besede ali fraze izstopajo? 

- Me besedilo nagovarja? Kako? 

- Komu je besedilo namenjeno? 

- Kakšno sporočilo hoče avtor_ica besedila posredovati? 

- Kakšne so moje izkušnje in znanje s tega področja? 

- Kaj je ključna ideja besedila? 

- Kakšna čustva imam ob branju?  

 

3.Smiselno uporabiti 

Ko smo si ustvarili neko sliko o tem, kaj besedilo pomeni, je naslednji korak vprašanje, ali ga 

lahko in kako ga lahko uporabim v vsakdanjem življenju? Da bi besedila smiselno uporabili, 

brali ali ustvarjali, si moramo dobro razjasniti njihov namen. Besedila namreč zmeraj 

uporabimo ali ustvarjamo z določenim namenom, v določenem kontekstu. Če jih želimo  

smiselno uporabiti, je potrebno upoštevati, da se jezik spreminja glede na kontekste, namen in 

občinstvo. Ob tem moramo razmisliti tudi, kakšna družbena razmerja besedilo ustvarja ali je 

vanje vpeto. Za to potrebujemo znanje o določenih kulturnih in družbenih funkcijah, in se 

zavedati, da te funkcije oblikujejo strukturo teksta, način nagovora in stopnjo formalnosti. Na 

podlagi tega, se odločimo, kakšen tekst bomo uporabili in kako. Vprašanja, ki jih lahko 

uporabimo, so sledeča: 
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- Kakšna oblika besedila je to? 

- Kakšen namen ima besedilo? Kako to vem? 

- Kako bi se njegova oblika spremenila, če bi ga poskusil uporabiti v drugačnih okoliščinah, z 

drugačnimi nameni? 

- Kaj lahko s tem besedilom naredim tukaj in zdaj? 

- Kakšne so možnosti in alternative rabe takega besedila? 

 

4. Kritično analizirati in preoblikovati 

Zavedati se moramo, da besedila niso nevtralna in da predstavljajo določen pogled na svet, 

druge pa zanemarijo, da vplivajo na naše ideje in predstave, ter da lahko v besedila 

podvomimo, smo kritični in jih tudi preoblikujemo na nove in različne načine. Vprašanja, ki 

jih postavljamo pri razvijanju te vloge, se nanašajo na to, kako besedila oblikujejo spol, 

različne družbene vloge, kulture, rase, podobe otroka, mladostnika_ce, delavko_ca,  

politika_čarko itd. Pogledamo, kaj določena besedila izpustijo in kaj poudarjajo. Besedila 

lahko napišemo na novo in si pri tem pomagamo s spodnjimi vprašanji: 

 

- Kdo bi bral to besedilo kot samoumevno in neproblematično, kaj so njegove vrednote in 

interesi? 

- Ali so v besedilu uporabljeni stereotipi? 

- Kaj so dejstva in kaj ne? 

- K čemu me besedilo napeljuje? 

- Kaj poskuša besedilo doseči pri meni? Zakaj? 

- Kdo bo z branjem tega besedila pridobil? 

- Kateri glasovi, položaji in motivi so vključeni v besedilo? Kateri so odsotni in prikriti? 

- Kakšen učinek ima besedilo name in na družbo? 

- Kako besedilo vpliva na predstave o spolu, različnih družbenih vlogah, kulturah, rasah, 

podobah otroka, mladostnika_ice, politika_čarke…? 

- Kako lahko besedilo spremenim in ga drugače uporabim, z boljšimi učinki? 

 

Model štirih dimenzij nam torej omogoča, da analiziramo katero koli besedilo, bodisi je to 

medijski članek, kolumna, vladni dokument,  politični govor, oglas, spletna stran, bodisi 

šolski učbenik. 
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4. 2. Uporaba besedil in družbena akcija 

Kritično pismenost lahko poučujemo tudi skozi uporabo raznovrstnih besedil za primerjalno 

branje ali ustvarjanje novih besedil. Edward Behrman iz kalifornijske univerze Camarillo je 

ugotovil, da so pogoste metode uporabe besedil pri poučevanju kritične pismenosti sledeče: 

 

1. Branje dodatnih besedil  

Mladim omogoča vzpostavitev povezave z literaturo ali vsebino, ki jo obravnavajo. Dodatni 

teksti prav tako predstavljajo kontekst za mlade, da se soočijo z družbenimi temami, ki se jim 

kanonična dela, mainstram mediji ali učbeniki izogibajo oziroma jih ne pokrivajo. Priložnost 

imajo, da kritično obravnavajo teme, ki so podobne tistim, ki jih najdemo v tradicionalnih 

besedilih, hkrati pa lahko upoštevajo tudi druge medije. Na tak način se lahko vzpodbujajo 

diskusije o družbenih temam, ki se ne obravnavajo v tipično sterilnih šolskih kurikulumih. 

Mladi lahko tako analizirajo spletne strani, socialna omrežja, TV programe, oglase, pesmi in 

druge vizualne medije tudi zunaj šole. 

 

2. Branje več različnih besedil  

Vključevanje več različnih besedil s podobno literarno temo ponuja mladim možnost 

kritičnega preučevanja vrednot, ki so v delih predstavljene. Nadalje lahko ta metoda 

preizprašuje prepričanje, da je pomen fiksno določen in vzpodbuja mlade, da uporabljajo 

argumente za podporo svoji interpretaciji. Ovrednotijo družbene, kulturne in zgodovinske 

okvire besedil z analizo različnih perspektiv enega dogodka. 

 

3. Branje z uporniškega vidika  

Ta metoda vzpodbuja mlade, da berejo besedila z vidika različnih kultur, ne samo z vidika 

evrocentrične ideologije, ki jo pogosto najdemo v standardnih besedilih. Z upoštevanjem, 

kako bi ljudje z različnimi ozadji (npr. različne populacijske skupine, kulture, spol, 

veroizpovedi, družbeno-ekonomski položaj, spolna usmerjenost) brali enako besedilo, mladi 

dobijo vpogled, kako bi na reprezentativno skupino vplivalo branje tega besedila. Takšen 

način branja je posebej učinkovit in koristen pri družboslovnih predmetih, saj mladim ponudi 

več različnih vidikov istega dogodka. Z zgodbami ljudi, katerih glasovi navadno niso slišani, 

učitelji, mladinski delavci in profesorji ponudijo mladim možnost sodelovanja v dialogu o 

tem, zakaj so določeni vidiki privilegirani, nekateri drugi pa utišani. 
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4. Ustvarjanje protibesedil  

Mladi s pomočjo te metode spreminjajo pripovedi, besedila, multimedijske stvaritve z vidika, 

ki ni mainstreamski. S to metodo se lahko ovrednoti misli, opazovanja in občutke vseh  

nezadostno predstavljenih skupin. Ta pristop omogoča mladim, da govorijo z vidika tistih, ki 

so pogosto utišani ali marginalizirani in jih lahko tako opolnomočijo. 

 

 

Pomemben vidik poučevanja kritične pismenosti pa je tudi spodbujanje mladih k družbeni 

akciji, ki lahko prevzame raznolike oblike od ustvarjanja radijskih sporočil in videov,  do 

organiziranja uličnih performansov, protestov, vzpostavitve samoorganiziranih skupin, 

zagovorništva... Preko družbene akcije mladi spoznajo, da lahko prispevajo k izboljšanju 

razmer v njihovih lokalnih skupnostih, pa tudi širše.  

 

Kritična pismenost je  orodje za družbene spremembe, zato morajo delavnice o pomenu 

delavskih pravic in sistemskih razlogov za vse večjo prekarnost ter brezposelnost iz 

perspektive kritične pismenosti, nujno predhajati ostalim izobraževanjem s področja 

participatorne ekonomije in zadružništva. 

 

 

6. JASNI CILJI MODELA  

Cilji pričujočega modela so zatorej: 

- mladinskim delavcem_kam, učiteljem_icam in drugim približati koncept kritične 

pismenosti; 

- mladinskim delavcem_kam, učiteljem_icam in drugim predstaviti koncept kritične 

pismenosti kot metodo dela z mladimi; 

- mladinskim delavcem_kam, učiteljem_icam in druge seznaniti z zgodovino razvoja 

delavskih pravic, sindikalnih in drugih delavskih gibanj in njihovega pomena za družbo 

dandanes; 

- mladinskim delavcem_kam, učiteljem_icam in drugim ponuditi orodja za izvedbo delavnice 

kritične pismenosti na temo delavskih pravic; 

- mladinskim delavcem_kam, učiteljem_icam in drugim podati napotke za izvedbo delavnice 

kritične pismenosti na temo delavskih pravic. 
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*Podčrtaj v besedilu uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se 

umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški). 
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8. DELAVNICE 

8.1. Delavnica kritične pismenosti prvi del 

Specifični 

cilji 

delavnice 

- Usposobljenost in motiviranost mladih za povezovanje teorije z družbenimi 

praksami, 

- dvig socialne občutljivosti mladih, 

- motiviranje mladih za skupnostno delo (community work), 

- dvig sposobnosti mladih za kritično razlago vsakdanjih informacij, 

- seznaniti se z zgodovino in pomenom delavskih pravic, 

- seznaniti se s konceptom kritične pismenosti. 

 

Znanja in 

veščine 

- Znanje o zgodovini delavskih pravic, 

- znanje o temeljih značilnostih kapitalizma, 

- znanje o pravicah delavcev, ki izhajajo iz delovnega prava, 

- sposobnost empatičnega vživljanja v druge, 

- sposobnost dela v skupini, 

- nadgradnja analitičnih in predstavitvenih veščin, 

- sposobnost nastopa v javnosti, 

- komunikacija v maternem jeziku. 

 

Trajanje 4 ure 

 

Metode dela - Spoznavanje skupine s t. i. ice breakerji, 

- sedenje v krogu, 

- predstavitev, 

- diskusija, 

- ustvarjanje skulptur z lastnimi telesi, 

- delo v skupinah, 

- ogled odlomka iz dokumentarnega filma. 

 

Priloge -

Našteta 

- Seznam besed za igro »Skulpture« (1.1.) 

- opisi profilov ljudi in vprašanja za igro »Profili ljudi in pravice iz dela« 

(1.2.) 
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priložena 

gradiva  

- power point predstavitev kritične pismenosti (1.3.) 

- odlomki z zahtevami delavcev (1.4.) 

- seznam priporočenih filmov (1.5.) 

 

Opombe  

 

- Med izvedbo delavnice udeleženci_ke in izvajalci_ke sedijo v krogu 

- Delavnico izvajata vsaj dva izvajalca_ki 

- Spodbuja se diskusija vseh 

- Izvajalci_ke zastopajte svoja prepričanja, nikoli ne bodite nevtralni do tem, 

ki od vas zahtevajo osebno angažiranost in delovanje v smeri družbene 

pravičnosti, 

- Pripravljeni bodite sproščeno komunicirati z mladimi, ki so udeleženci 

seminarjev ali delavnic;  

- Sami sebe ne jemljite preveč resno, resno jemljite svoje delo oz. tisto, kar 

mladim sporočate;  

- Spodbujajte samostojno razmišljanje pri mladih;  

- Bodite pripravljeni da boste naleteli na uporniško obnašanje, kadar boste 

nagovarjali teme s katerimi boste mlade izbezali iz njihovega polja ugodja in 

varnosti;  

- Bodite pripravljeni na dejstvo, da boste pogosto prvi objekt kritike. 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

Udeleženke_ci in izvajalke_ci sedemo v krog in se predstavimo. 

Sledi igra »Skulpture«. Razdelimo se v skupine, vsaka skupina dobi listek na 

katerem so napisani pojmi na temo kritične pismenosti in delavskih pravic. 

Člani_ice posameznih skupin se najprej pogovorijo, kako razumejo zapisan 

pojem in nato sestavijo skulpturo s svojimi telesi, ki jo predstavijo ostalim. 

Druge skupine poskusijo ugotoviti, kaj skulpture predstavljajo. Ko se vse 

skupine predstavijo, sledi diskusija. 

  

 

Sedeč v krogu, vsak_a udeleženec_ka pove, kaj zanj_o pomenijo delavske 

pravice. Eden izmed izvajalcev_k definicije zapisuje na plakat, ki je obešen v 

prostoru. Nato izvajalci_ke postavimo vprašanje ali bi udeleženci_ke raje 
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30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

10 min 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

imeli svoj s.p. in 1800 eur plače ali redno zaposlitev za nedoločen čas in 1000 

eur plače. Udeleženci_ke odgovore napišejo na listke, ki jih poberemo in na 

koncu druge delavnice (naslednji dan) ponovno preberemo in preverimo ali so 

se naša stališča spremenila. 

 

 

Sledi igra vlog »Profili ljudi in pravice iz dela«. Udeležencem_kam razdelimo 

listke na katerih je zapisan po en_a pripadnik_ica neke družbene skupine ali 

delavec v prekarni obliki delovnega razmerja. Izvajalec_ka prebere 10 

vprašanj vezanih na socialno varnost, načrtovanje prihodnosti, družine, 

počitnic ipd. Udeleženci_ke morajo nanje odgovoriti z DA ali NE. Če 

odgovorijo z NE, ostanejo na mestu, če z DA stopijo korak naprej. Sledi 

diskusija o tem, kako in zakaj so posamezniki_ce odgovarjali_e in kako so se 

ob tem počutile_i. Izvajalke_ci so pozorni na to, da se jasno izrisujejo socialne 

slike, položaji in razmerja moči v družbi. 

 

 

Projiciramo oglas za delo, ki ga izvajalci_ke predhodno pripravimo. Skozi 

vodeno diskusijo oglas kritično dekonstruiramo. Izvajalke_ci postavljamo 

podvprašanja, vendar pustimo, da udeleženke_ci nanje odgovarjajo čim bolj 

samostojno, brez sugestij izvajalcev_k. 

 

Odmor 

 

Uvod v kratko teorijo kritične pismenosti. Izvajalci_ke s pomočjo power point 

predstavitve pojasnijo koncept kritične pismenosti in najbolj znane avtorje in 

avtorice. Predstavijo se orodja kritične pismenosti, podrobneje zlasti vprašanja 

za kritično dekonstrukcijo besedil. Predstavi se tudi pomen kritične pismenosti 

za analizo kapitalistične ideologije. Izpostavi se odraz le-te na t.i. trgu dela, 

posvetimo se tudi kratki zgodovini boja za delavske pravice (glej predhodno 

branje in povezave do spletnih strani). 
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50 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

30 min 

 

 

 

 

10 min 

Med udeležence_ke razdelimo kratke odlomke iz političnih govorov in/ali 

stavkovnih zahtev iz delavskih bojev, sindikalnih bojev,  gibanj s konca 19. in 

začetka 20. stoletja po Evropi in po svetu, vlogi davkov. Udeleženci_ke jih 

samostojno preberejo in predstavijo ključne ideje in zahteve delavcev drugim 

udeležencem_kam. Sledi diskusija o vzrokih za delavske boje in delavskih 

zahtevah, iščejo se primerjave s trenutnim stanjem. 

 

Odmor 

 

Sledi kratek odlomek iz dokumentarnega ali igranega filma s področja 

delavskih pravic in pogovor o videnem. 

 

Z udeleženci_kami napravimo kratko evalvacijo. Udeleženci_ke nato dobijo 

nalogo, da do naslednjič poiščejo primer izkoriščanja delavcev opisan v 

medijih ali na spletnih portalih. 

 

Kotiček za 

informacije  

Zakaj sedimo v krogu? 

Tako izvajalke_ci kot udeleženke_ci sedimo v krogu, saj se na tak način 

poudarja enakopravnost vseh. 

 

Zakaj vsaj dva_e izvajalca_ki? 

Dva_e ali trije izvajalci_ke se med seboj vsebinsko dopolnjujejo, delavnica je 

posledično bolj razgibana, prav tako pa se tako lažje sledi razpoloženju 

skupine in se po potrebi aktivnosti prilagaja. 

 

Zakaj na začetku vprašanje »Nato izvajalci_ke postavimo vprašanje ali bi 

udeleženci_ke raje imeli svoj s.p. in 1800 eur plače ali redno zaposlitev za 

nedoločen čas in 1000 eur plače.«? 

Glede na odgovore na koncu drugega dela delavnice, boste  izvajalke_ci lažje 

ovrednotile_i, kakšen učinek je imela delavnica, prav tako boste 

udeleženci_ce s tem vprašanjem spodbudili k razmisleku o tem, kako se ne 

zavedamo delavskih in socialnih pravic. 
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Zakaj nekdo, ki dela z mladimi ne sme biti nevtralen do družbeno-političnih 

tem? 

Ekspliciten cilj kritične pismenosti je kritika in tranformacija dominantnih 

ideologij, ki vodijo v izključevanje in družbeno nasilje. Neoliberalizem je 

najmočnejša ideologija, ki v svoje pasti najlažje ujame prav mlade. Zato je 

naloga vseh, ki delajo z mladimi jasno izpostaviti te pasti, opozarjati na 

razmerja moči v družbi in si prizadevati za pravičnost.  

 

Gradiva, učni 

pripomočki  

 

- Seznam besed za igro »Skulpture« 

- opisi profilov ljudi in vprašanja za igro »Profili ljudi in pravice iz dela« 

- power point predstavitev kritične pismenosti  

- model štirih virov kritične pismenosti (?) 

- odlomki z idejami in zahtevami delavcev 

- seznam priporočenih filmov  
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Gradiva, učni pripomočki:  

Seznam besed za igro “Skulpture” (1.1.) 

	

 

MOČ 
 
 

KRITIČNOST 
 
 

PISMENOST 
 
 

DELO 
 
 

DELAVSKE PRAVICE 
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Igra “Profili ljudi in pravice iz dela” (1.2.) 

	

Samostojni podjetnik, 45 let Trgovka, 38 let 
Je v osebnem stečaju, ne more si plačati 
zdravstvenega zavarovanja in drugih 
socialnih prispevkov. Ima enega  otroka in 
brezposelno partnerko. 
 
 
 
 

Zaposlena v eni izmed trgovski verig za 
določen čas. Mati samohranilka. 
	

Taksist, 56 let Upokojenka, 69 let 
Samostojni podjetnik zadnji dve leti, ker je bil 
pred tem odpuščen iz podjetja v katerem je 
delal celo življenje. Podjetje je bilo prodano 
tuji firmi, ki je odpustila vse delavce in 
prodala podjetej po delih.  
 
 
 

Mesečno prejema pokojnino v višini 400 eur. 
Zaposlena je bila v tovarni, ki je v začetku 
devetdesetih šla v stečaj. Potem se je 
preživljala z občasnimi zaposlitvami. Je brez 
otrok. 

Osnovnošolski učitelj, 36 let  Policaj, 26 let  
Poučuje matematiko in podaljšano bivanje 
na osnovni šoli v kraju na drugi strani države, 
kamor se je bil primoran preseliti, saj že 9 let 
aktivno išče delo osnovnošolskega učitelja. 
Delo je dobil za eno leto in  nadomešča 
redno zaposleno delavko na porodniškem 
dopustu. 
 

Policaj iz Prekmurja, vendar sedaj zaposlen 
v Magni Steyr v Gradcu za tekočim trakom. 
Plačo ima višjo kot bi jo imel kot policaj.  Delo 
poteka strogo nadzorovano, z natančno 
časovno odmerjenimi odmori, med delom ne 
sme uporabljati mobitela. Živi z invalidno 
mamo. 

Dr. zgodovine, 37 let Univ. dipl. pedagogike, 29 let 
Doktoriral pred 6 leti, kljub temu je še zmeraj 
zaposlen za določen čas kot asistent na 
fakulteti. Ima partnerko, ki dela preko 
avtorske pogodbe. 
 
 
 
 

Že dve leti živi v Veliki Britaniji, kamor se je 
odselila, ker v Sloveniji ni dobila službe. 
Preživlja se kot natakarica v baru in živi v 
stanovanju, ki si ga deli z drugimi 
delavci_kami iz tujine. 

Univ. dipl. socialna delavka, 44 let Mag. novinarka, 27 let 
Že 18 let zaposlena na Centru za socialno 
delo. Ima pogodbo za nedoločen čas. Ima 
dva najstniška otroka in moža, ki je tudi 
zaposlen za nedoločen čas. 
 
 
 
 

Zaposlena na komercialni televiziji v 
tajništvu. Plačana preko podjemne pogodbe. 
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Gimnazijska maturantka,  28 let Fant s srednješolsko izobrazbo, 21 let 
Dela v galeriji kot prostovoljka 8 ur na dan. 
Mesečno dobiva dodatek za delovno 
aktivnost v višini 100 eur. Na Zavodu za 
zaposlovanje je prijavljena  
že tri leta. 
 
 
 

Je pribežal iz Afganistana. Dela v majhni 
prodajalni hitre prehrane. Izplačilo dobi “na 
roke”. Na uro je plačan 4 eur. Biva v 
stanovanju, kjer si sobo deli še z bratom. 

Živilski tehnik, 40 let Likovna pedagoginja, 29 let 
V proizvodni hrane dela preko zaposlitvene 
agencije. Plačan je 7,90€ na uro. 
Zaposlitvena agencija zase obdrži polovico 
zaslužka. Ima dva otroka in ženo, ki dela v 
Avstriji kot negovalka preko zaposlitvene 
agencije. 
 
 

Tri leta prijavljena na Zavodu za 
zaposlovanje. Sedaj preko javnih del za eno 
leto zaposlena v nevladni organizaciji. 
Partner, akademski slikar, se preživlja z 
občasnimi deli v arheologiji, kjer je plačan 
preko podjemne pogodbe. Živita v 
najemniškem enosobnem stanovanju. 

	

 

Udeleženci_ke naj izžrebajo vsak po en listek z opisom profila, ga preberejo in si ustvarijo 
sliko, v kakšnih razmerah oseba živi in dela. Postavijo naj se v ravno vrsto, izvajalec_ka 
pove, da bo prebral_a 12 vprašanj, na katera bodo udeleženci_ke odgovarjali_e z da ali ne, 
pri čemer bodo za odogovor da stopili_e korak naprej. Izvajalec_ka naj predhodno opozori, 
da naj skušajo delati čim bolj enako dolge korake. Izvajalec_ka postopoma prebere 
vprašanja in za vsakim počaka, da se udeleženci_ke po premisleku premaknejo naprej ali 
ostanejo na svojem mestu.  
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1. SI lahko privoščiš 10 dnevno letovanje pri nas ali v tujini?  

 

2. Si sam_a kriva za svojo življenjsko stanje?  

 

3. Te delo, ki ga opravljaš osrečuje?  

 

4. Lahko kadarkoli dobiš kvalitetno zdravniško pomoč?  

 

5. Imaš zagotovljeno pravico do pol urnega odmora na delovnem mestu?  

 

6. Ti tvoja finančna situacija ne predstavlja nobenega stresa? 

 

7. Je delo, ki ga opravljaš v skladu s tvojo izobrazbo?  

 

8. Lahko vsak mesec daš na stran 300 eur za slabe čase?  

 

9. Ti v koledarskem letu pripada 20 dni letnega dopusta?  

 

10. Ti tvoja zaposlitev omogoča aktivno in raznovrstno preživljanje prostega časa? 

 

11. Ali lahko za naslednjih 5 let načrtuješ varno prihodnost?  

 

12. Lahko s svojim mesečnim dohodkom preživljaš sebe in svojo družino (če jo imaš)?  

 

Ko izvajalec_ka prebere vsa vprašanja nastopi čas, ko udeleženci_ke predstavijo svoje 
profile, ki so jih izžrebali na začetku. Izvajalec_ka spodbudi diskusijo o tem, kako so na 
podlagi profilov udeleženci_ke odgovarjali_e, kako so se ob tem počutili, če se jim zdijo 
osebe realne, če so se težko odločili ali odgovoriti z da ali ne, če so bili presenečeni, ko so 
na neko vprašanje, katerega odgovor se zdi sam po sebi umeven morali odgovoriti ne, 
spodbudi razmislek o tem, če so bili v tej igri kateri profili priviligirani oziroma kateri 
depriviligirani, ...  



	
	
Power point predstavitev kritične pismenosti (1.3) 
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Odlomki z zahtevami delavcev (1.4.) 

1. PROTEST ŽELEZNIČARJEV v SLOVENIJI (1920) 
V	 začetku	 leta	1920	 (15.	 aprila)	 je	 zavrelo	med	 železničarji.	Oblast	 je	 takrat	odpovedala	 kolektivno	
pogodbo,	kar	je	za	železničarje	pomenilo	veliko	neplačanih	nadur,	slabše	delovne	pogoje,	prekinitev	
zavarovanj	in	predvsem	nižje	mezde.	Še	posebej	so	bili	zrevoltirani	slovenski	železničarji,	saj	jim	nova	
oblast	 ni	 hotela	 priznati	 socialnih	 pravic,	 ki	 so	 si	 jih	 izborili	 že	 v	 Avstro-Ogrski.	 Splošna	 stavka	
železničarjev	se	 je	pričela	15.	aprila,	ko	so	delavci	blokirali	postaje.	Režim	se	 je	v	 trenutku	odzval	 z	
represijo.	 Najprej	 z	 nenadnim	 vpoklicem	 železničarjev	 na	 vojaške	 vaje,	 potem	 z	 aretacijami	 in	
prisotnostjo	vojske	in	policije.	Meščanski	tisk	je	nemudoma	pričel	z	demonizacijo	stavkajočih,	širiti	laži	
o	visokih	železničarskih	plačah	ter	manipulacijo,	češ	da	stavkajoči	ogrožajo	celotno	državo:	»Nobena	
vlada,	ne	ta	ne	druga,	ne	bo	smela	dopustiti,	da	ji	njeni	uslužbenci	diktirajo	svojo	voljo	z	grožnjo	s	stavko,	
ki	ogroža	državo,	prehrano,	gospodarstvo,	vse	ljudstvo	in	slednjič	tudi	delavstvo	samo!«	Železničarje	so	
z	 organizacijo	 stavk	 podprli	 delavci	 različnih	 tovarn:	 opekarji	 iz	 Ribnice,	 papirničarji	 iz	 Radeč,	 lesni	
delavci	v	Kočevju	itd.,	najpomembnejša	pa	je	bila	podpora	rudarjev	iz	trboveljskih	revirjev.	24.	aprila	
1920,	se	je	na	Zaloški	cesti	v	Ljubljani	zbralo	tri	tisoč	delavcev	in	njihovih	družinskih	članov,	ki	so	v	znak	
solidarnosti	 s	 stavkajočimi	 železničarji	 poskušali	 priti	 v	 središče	mesta	 in	manifestirati	 za	 delavske	
pravice.	 Pot	 jim	 je	 zaustavil	 kordon	 dvajsetih	 oboroženih	 žandarjev	 in	 šestih	 policistov,	 ki	 so	 si	 jih	
demonstranti	najprej	prizadevali	pridobiti	na	svojo	stran,	potem	pa	so	jih	poskušali	razorožiti.	Pod	streli	
je	padlo	trinajst	demonstrantov,	med	njimi	so	bile	ženske	in	otroci,	najmanj	trideset	pa	je	bilo	ranjenih.	
29.	aprila	je	bila	stavka	uradno	zaključena.	Aretirali	so	voditelje,	delavci	pa	niso	dosegli	izpolnitve	niti	
ene	od	svojih	zahtev.		

	

2. PROTESTI DELAVCEV V FRANCIJI (2016) 
Francoska	vlada	na	čelu	s	predsednikom	Francoisom	Hollandom	je	pripravila	predlog	reforme	delavske	
zakonodaje,	po	kateri	bi	povečali	moč	kapitala	 in	zmanjšali	pravice	delavcev	(podaljšanje	delovnega	
tedna	na	48	ali	 celo	60	ur;	 odpuščanje	delavcev	 iz	 ekonomskih	 razlogov,	 kot	 je	npr.	 padec	naročil;	
znižanje	dodatkov	za	nadurno	delo;	 znižanje	odpravnine	v	primeru	nezakonite	odpovedi	delovnega	
razmerja;	dodatna	obdavčitev	pogodb	za	določen	čas).	To	je	na	ulice	Francije	pognalo	na	stotisoče	ljudi.	
Delavci	so	zaradi	tega	ustavili	delo	v	rafinerijah	in	jedrskih	elektrarnah,	vlada	pa	je	morala	poseči	po	
strateških	zalogah	goriva.	Zaradi	upada	proizvodnje	je	brez	goriva	ostalo	trideset	odstotkov	bencinskih	
črpalk,	 kar	 je	 pripeljalo	 do	 kopičenja	 goriva	 s	 strani	 državljanov.	 Prav	 tako	 je	 pomanjkanje	 goriva	
ohromilo	 letalski	 promet	 in	 druge	 javne	 prevoze.	 Stavki	 se	 je	 s	 24	 urno	 prekinitvijo	 proizvodnje	
pridružilo	tudi	šestnajst	od	devetnajstih	jedrskih	elektrarn,	kar	je	povzročalo	motnje	v	dobavi	električne	
energije.	Na	zahodu	Francije	so	vozniki	 tovornjakov	nasprotovanje	novi	delovni	 zakonodaji	 izrazili	 s	
cestnimi	zaporami.	Protestom,	ki	so	trajali	več	kot	pol	leta,	so	se	pridružile	tudi	študentske	organizacije.	
Delavci	 na	 koncu	 s	 svojimi	 protesti	 niso	 uspeli,	 francoska	 vlada	 je	 s	 silo	 in	mimo	 spodnjega	 doma	
parlamenta	(zakon	je	bil	potrjen	v	senatu)	uspela	sprejeti	in	uveljaviti	sporen	zakon.	Ustavno	sodišče	
je	iz	njega	umaknilo	nekaj	manj	pomembnih	točk,	vlada	pa	je	dodala	nekaj	svojih	sprememb.	

	

3.  DELAVSKA VSTAJA V GORENJU (2009) 
Podjetje	Gorenje	 je	eno	od	najbolj	uspešnih	 in	priznanih	slovenskih	podjetij,	na	 leto	ustvari	več	kot	
milijardo	 evrov	 prihodkov.	 Leta	 2009	 so	 delavci	 zaradi	 nepravilnosti	 pri	 izplačilu	 avgustovskih	 plač,	
neplačanih	nadur	 in	nasploh	slabih	plač	ustavili	proizvodnjo	v	večini	obratov	Gorenja	v	Sloveniji	 ter	
pred	glavnim	vhodom	v	podjetje	organizirali	spontan	protest.	Predsednika	uprave	in	predsednika	Zveze	



	

 35	

svobodnih	 sindikatov	 Slovenije	 so	 pričakali	 z	 glasnimi	 žvižgi	 in	 vzklikanjem	 »Lopovi,	 lopovi!«,	
sindikalistom	v	 podjetju	 pa	 so	 izrekli	 nezaupnico,	 saj	 so	 bili	 ti	 bolj	 naklonjeni	 upravi	 kot	 delavcem,	
katerih	 interese	naj	bi	zastopali.	Delavci	so	povedali,	da	se	 je	nezadovoljstvo	stopnjevalo	že	več	 let.	
Najtežje	je	bilo	zaposlenim	v	proizvodnji,	ki	so	v	povprečju	dobivali	le	okoli	petsto	evrov	neto	plače	na	
mesec,	kar	je	družinam	komaj	zadoščalo	za	preživetje.	Nezadovoljni	pa	so	bili	tudi	zaposleni	v	razvoju,	
saj	so	ti	kljub	visokošolski	izobrazbi	v	povprečju	dobivali	le	okoli	tisoč	evrov	neto	plače.	Delavci	so	od	
uprave	 zahtevali	 vsaj	 za	 desetino	 višje	 plače	 za	 polni	 delovni	 čas,	 vrnitev	 delovnega	 časa	 na	 40	 ur	
tedensko,	 poračun	 dejansko	 opravljenih	 ur	 za	 zadnja	 dva	meseca	 ter	 zagotovilo	 uprave,	 da	 zaradi	
prekinitve	 dela	 ne	 bodo	 čutili	 posledic.	Med	 protestom	 pa	 je	 bilo	 slišati	 tudi	 zahteve	 po	 udeležbi	
delavcev	 pri	 dobičku,	 pravičnemu	 razmerju	 med	 najvišjo	 in	 najnižjo	 plačo,	 zmanjšanju	 števila	
pomočnikov	direktorjev	in	svetovalcev	za	polovico	ter	ukinitev	bonitet	vodilnim	kadrom,	saj	so	ti	kljub	
krizi	 še	 vedno	 bili	 upravičeni	 do	 službenih	 vozil,	 službenih	 telefonov,	 naročilnic,	 plačilnih	 kartic	 in	
menedžerskih	pregledov.	

	

4. PROTEST UČITELJEV V ČADU (december 2016) 
V	zahodnoafriški	državi	Čad,	eni	od	najrevnejših	držav	na	svetu,	so	decembra	2016	učitelji	stavkali	tri	
mesece,	skupaj	z	drugimi	uslužbenci	v	zdravstvu	in	izobraževanju.	Učitelji	delajo	v	strahotnih	razmerah,	
kjer	je	v	učilnicah	v	povprečju	96	otrok,	vsesplošno	pa	je	razširjeno	otroško	delo.	Njihove	plače	so	tako	
mizerne,	da	ne	morejo	preživeti	niti	samih	sebe,	kaj	šele	svojih	družin.	Čadski	predsenik	Idriss	Deby	je	
na	oblasti	že	od	leta	1990	in	je	znan	po	brutalnem	zatiranju	državljanov.	V	Čadu	smo	priča	bogatenju	
mjhnega	števila	elitnih	ljudi	na	račun	več	kot	polovice	prebivalstva,	ki	živi	v	skrajni	revščini.	Svetovni	
mediji	pa	povsem	ignorirajo	dogajanje	v	Čadu	in	ne	poročajo	o	stavkah,	kot	je	bila	ta	v	decembru.		

	

5. PROTEST DELAVCEV in DELAVK TOVARNE ZANON V ARGENTINI (2001) 
Pod	geslom	"Naj	odstopijo	vsi,	naj	ne	ostane	niti	eden	več!"	se	je	v	Argentini	konec	leta	2001	začela	
mogočna	družbena	vstaja,	ki	ni	dosegla	le	verižnega	odstopa	predsednikov,	temveč	tudi	lastnikov	in	
direktorjev	180	tovarn	in	podjetij.	Primer	je	ena	največjih	tovarn	kemičnih	ploščic	Zanon	v	Argentini,	ki	
je	postavljena	v	industrijski	coni	Neuquéna,	hitro	rastočega	mesta	v	Patagoniji,	kjer	so	vladali	grozljivi	
pogoji	dela.	Ena	najmodernejših	tovarn	v	Argentini	je	bila	razdeljena	na	sektorje,	zaposleni	pa	so	bili	
ločeni	 po	 barvah	uniforme,	 označeni	 s	 številkami.	 Zaradi	 narko-kapitalističnega	 ritma	dela,	 ki	 ga	 je	
narekovala	lastniška	uprava,	je	bilo	precej	nesreč,	med	njimi	kar	nekaj	smrtnih.	Lep	primer	je	izpoved	
delavca,	ki	je	povedal,	da	ne	bo	nikoli	pozabil	nesreče	pri	mlinih,	kjer	je	sodelavca	zmečkala	vreča	gline:	
»Obležal	je	mrtev.	Medtem	ko	smo	čakali	na	rešilca,	je	prišel	šef	izmene	in	ga	začel	vleči	stran.	Vmes	je	
spraševal,	 kdo	 bo	 zamenjal	 'tega'.	 Videti	 je	 bilo,	 kot	 bi	 popravljal	 motor.	 Ta	 je	 zanič,	 potrebujem	
drugega."	Zaradi	slabih	pogojev,	izostajanja	plač	in	končno	zaprtja	tovarne	(ki	je	bila	zgrajena	z	javnimi	
sredstvi),	s	čimer	se	je	lastnik	želel	znebiti	preveč	»glasnih«	zaposlenih,	so	delavci	31.	novembra	2001	
tovarno	 zasedli	 in	 organizirali	 varovanje	 zalog.	Naslednje	 tri	mesece	 so	 preživeli	 v	 skupnem	boju	 s	
piqueteri	(močno	družbeno	gibanje,	ki	ne	verjame	v	državo	in	politične	stranke),	podporo	pa	sta	jim	
nudila	samoorganizirana	soseska	Centenario	in	študentsko	gibanje	na	Univerzi	Comahue.	Boj	je	trajal	
vse	 do	 2.	 marca	 2002,	 ko	 so	 dokončno	 zasedli	 tovarno.	 Delavci	 so	 začeli	 samoupravljati	 celotno	
tovarno,	posodobili	so	proizvodnjo	in	podvojili	produkcijo.	Delati	so	začeli	z	dobičkom,	vendar	imajo	
vsi	še	vedno	enake	plače.	Ni	nadrejenih	in	podrejenih,	o	vsem	se	dogovarjajo	na	skupščini.	Namesto	
srednjeveških	evropskih	motivov	so	v	sodelovanju	s	skupnostmi	Mapuchev	oblikovali	linijo	keramičnih	
ploščic,	ki	stoletni	upor	staroselskih	ljudstev	povezuje	z	devetletnim	bojem	delavcev	Zanona.	V	tovarni	
prirejajo	koncerte	alternativnih	bendov,	ki	privabijo	na	tisoče	ljudi	z	obrobja	Neuquéna	in	sosednjih	
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mest.	Študentje	Akademije	lepih	umetnosti	so	zunanjo	podobo	tovarniških	hal	spremenili	v	grafite	in	
mozaike.	»Ne	proizvajamo	le	keramike,	temveč	drugačne	družbene	odnose,«	dodaja	Omar	Villablanca.	

	

6. PROTEST DELAVK V JUŽNI KAROLINI (1969) 
Delavke	univerzitetnega	kliničnega	centra	v	Charelstonu	so	bile	večinoma	slabše	izobražene	
afroameriške	ženske,	ki	so	zaslužile	le	1,30	$	na	uro	(1,2	evra).	Leta	1969	so	delavke	začele	
zahtevati	 povišanje	 plač	 za	 30	 centov,	 konec	 segregacije	 za	 zdravstveno	 osebje	 in	 konec	
rasističnega	 obravnavanja	 s	 strani	 belih	 delavcev	 in	 delavk	 v	 bolnišnici.	 Beli	 zdravniki	 in	
medicinske	sestre	so	odkrito	zmerjali	črnske	delavce	z	»opicami«	in	»črnuhi	-	niggers«,	prav	
tako	 so	 bili	 belopolti	 delavci	 za	 enako	 delo	 bolje	 plačani	 kot	 črnci.	 Delavke	 so	 kmalu	
organizirale	svoj	sindikat,	ta	pa	je	zaradi	neodzivnosti	s	strani	vodilnih	v	bolnišnici,	organiziral	
protest	pred	poslopjem.	Posledično	je	delo	izgubilo	12	protestnikov.	12.	marca	1969	je	več	kot	
300	delavcev	prenehalo	 z	 delom	 in	 začelo	 s	 protestom	pred	bolnišnico.	 Kljub	 temu,	 da	 so	
organizatorji	želeli	mirno	stavko,	je	hitro	izbruhnilo	nasilje.	Sledile	so	aretacije	protestnikov,	
črnska	 mladina	 pa	 se	 je	 spravila	 na	 policiste	 s	 kamni	 in	 steklenicami.	 Približno	 teden	 dni	
kasneje	 so	 se	 protestnikom	 pridružili	 tudi	 sodelavci	 iz	 okrožne	 bolnišnice,	 tudi	 tu	 je	 šlo	
večinoma	za	temnopolte	nizko	plačane	ženske.	11.	maja	je	protestiralo	že	okoli	5000	ljudi,	saj	
so	 se	 bolniškim	 delavcem	 pridružili	 v	 podporo	 tudi	 delavci	 iz	 bližnjih	 tovarn	 in	 aktivisti	 za	
človekove	 pravice.	 Stavka	 je	 postala	 nacionalna	 senzacija.	 Po	 99	 dneh	 demonstracij	 je	 bil	
dosežen	kompromis.	Uprava	bolnišnice	je	ponovno	zaposlila	12	odpuščenih,	ustvarila	kreditni	
sindikat	in	uvedla	šeststopenjski	pritožbeni	sitem.	Sindikata	pa	niso	nikoli	priznali.		
	
	

7. STAVKA V PUTILOVSKIH TOVARNAH V RUSIJI (1917) 
18.	 februarja	 1917	 so	 delavci	 Putilovskih	 tovarn	 v	 Petrogradu	 začeli	 zahtevati	 višje	 plače	 zaradi	
naraščanja	cen	hrane	in	blaga.	Po	neuspešnih	pogajanjih	z	vodstvom	je	bilo	20.000	delavcem	preprečen	
vstop	v	tovarno,	kar	je	povzročilo	ogorčenje	po	drugih	petrograjskih	tovarnah.	22.	februarja	se	je	začel	
obširni	 protest	 100.000	 delavcev.	 Naslednji	 dan	 pa	 so	 se	 protestnikom	 pridružile	 še	 ženske,	 ki	 so	
zahtevale	 enake	 pravic.	 8.	marca	 (23.	 februar	 po	 julijanskem	 koledarju)	 zato	 še	 danes	 praznujemo	
mednarodni	dan	delovnih	žena,	kot	dan	praznovanja	ekonomske,	politične	in	socialne	enakopravnosti	
žensk.	Kmalu	je	v	Petrogradu	protestiralo	že	več	kot	500.000	ljudi	nad	katere	je	general	Kabalov	poslal	
vojsko,	z	ukazom	naj	streljajo	na	protestnike,	saj	so	bile	stavke	v	vojnem	času	prepovedane.	Ti	so	se	
ukazu	uprli	in	se	pridružili	protestnikom.	Protestniki	so	začeli	zahtevati	tudi	konec	carističnega	režima	
in	 vojne.	 2.	marca	 je	 car	 Nikolaj	 II.	 Romanov	 odstopil	 in	 predal	 oblast	 začasni	 vladi.	 Delavski	 sveti	
(sovjeti)	 in	 predstavniki	 vojakov	 so	 dosegli	 vzpostavitev	 osemurnega	delovnika.	Delavske	 stavke	 so	
postale	del	revolucionarnega	vrenja,	ki	ga	poimenujemo	Februarska	revolucija.	Ta	pa	je	bila	prvi	korak	
k	oktobrski	revoluciji	(24.	oktober	1917	po	julijanskem	koledarju),	prvi	socialistični	revoluciji.		 	
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1. 5. Seznam priporočenih filmov 

	

Salt	of	the	Earth	(1954),	http://www.imdb.com/title/tt0047443/	

	

Harlan	County	U.S.A.	(1976)	doku,	http://www.imdb.com/title/tt0074605/	

	

Norma	Rae	(1979),	http://www.imdb.com/title/tt0079638/	

	

Silkwood	(1983),	http://www.imdb.com/title/tt0086312/	

	

Matewan	(1987),	http://www.imdb.com/title/tt0093509/	

	

Riff-Raff	(1991),	http://www.imdb.com/title/tt0100491/	

	

You	can't	be	neutral	on	a	moving	train	(2004),	http://www.imdb.com/title/tt0416825/		

	

Sin	Nombre	(2009),	http://www.imdb.com/title/tt1127715/	

	

A	Better	Life	(2011),	http://www.imdb.com/title/tt1554091/	

	

V	deželi	medvedov	(2012)		

	

Suffragette	(2015),	http://www.imdb.com/title/tt3077214/		

	

I,	Daniel	Blake	(2016),	http://www.imdb.com/title/tt5168192/		

	

Migrantski	rad	(2016):	https://www.youtube.com/watch?v=Ve61sOKW3C8		
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8. 2. Delavnica kritične pismenosti drugi del 

Specifični 

cilji 

delavnice 

- Usposobljenost in motiviranost mladih za povezovanje teorije z družbenimi 

praksami, 

- dvig socialne občutljivosti mladih, 

- motiviranje mladih za skupnostno delo (community work), 

- dvig sposobnosti mladih za kritično razlago vsakdanjih informacij, 

- omogočanje udeležencem, da skozi medsebojno podporo, skupne dejavnosti 

in pomoč bližnjim tudi sami doživljajo spremembe, 

- usposobljenost in motiviranost mladih za prehod iz golega pridobivanja 

akademskih in/ali podjetniških veščin k zagovorništvu enakosti in pravičnosti. 

 

Znanja in 

veščine 

- Znanje o zgodovini delavskih pravic, 

- znanje o temeljih značilnostih kapitalizma, 

- znanje o pravicah delavcev, ki izhajajo iz delovnega prava, 

- sposobnost empatičnega vživljanja v druge, 

- sposobnost dela v skupini, 

- nadgradnja analitičnih in predstavitvenih veščin, 

- sposobnost nastopa v javnosti, 

- komunikacija v maternem jeziku, 

- razvoj kritičnega mišljenja, 

- usposobljenost in motiviranost mladih za ustvarjanje kakovostnih besedil 

različnih žanrov. 

 

Trajanje 4. ure 

 

Metode dela - Igra vlog, 

- sedenje v krogu, 

- delo v skupinah, 

- diskusija, 

- kritična diskurzivna analiza, 

- pisanje besedil. 
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Priloge -

Našteta 

priložena 

gradiva  

- Opis profilov ljudi homogene skupine in navodila za izvedbo igr »Razmerja 

moči« (2.1.) 

- medijski članki o razmerah na t. i. trgu dela in izkoriščanju delavcev 

(besedila lahko izvajalci_ke izberejo tudi sami) (2.2.) 

- kritična pismenost skozi štiri dimenzije in vprašanja za analizo besedil (2. 3.) 

 

Opombe  

 

- Med izvedbo delavnice udeleženci_ke in izvajalci_ke sedijo v krogu 

- Delavnico izvajata vsaj dva izvajalca_ki 

- Spodbuja se diskusija vseh 

- Izvajalci_ke zastopajte svoja prepričanja, nikoli ne bodite nevtralni do tem, 

ki od vas zahtevajo osebno angažiranost in delovanje v smeri družbene 

pravičnosti, 

- Pripravljeni bodite sproščeno komunicirati z mladimi, ki so udeleženci 

seminarjev ali delavnic;  

- Sami sebe ne jemljite preveč resno, resno jemljite svoje delo oz. tisto, kar 

mladim sporočate;  

- Spodbujajte samostojno razmišljanje pri mladih;  

- Bodite pripravljeni da boste naleteli na uporniško obnašanje, kadar boste 

nagovarjali teme s katerimi boste mlade izbezali iz njihovega polja ugodja in 

varnosti;  

- Bodite pripravljeni na dejstvo, da boste pogosto prvi objekt kritike. 

 

 20 min 

 

 

55 min 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci_ke predstavijo primere izkoriščanja delavcev_k, ki so jih morali_e 

poiskati doma. 

 

Sledi igra vlog z naslovom »Razmerja moči v družbi«. Udeležence_ke 

razdelimo v štiri skupine, vsaka dobi kratek opis profilov, ki to homogeno 

skupino sestavljajo. Gre za igro, v kateri se udeleženke_ci postavijo v vlogo 

skupine, ki družbeno moč ima oziroma je nima. S tem, ko dobijo svoje vloge, 

morajo na podlagi teh vlog izoblikovati stališča do neke teme, ki jih v 

nadaljevanju aktivno zastopajo. Navadno gre za primer, ko želi skupina, ki 

nima moči, doseči nekaj, kar ni v interesu skupine, ki moč ima. Skupina z 

najmanjšo družbeno močjo (npr delavci_ke) postavi skupini z največjo 
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10 min 

 

20 min 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

10 min 

 

45 min 

 

 

 

 

 

20 min 

družbeno močjo (npr. delodalajec) zahtevo po boljših delavnih pogojih in več 

pravic, ki izhajajo iz dela. Delodajalec zahteve zavrne in delavci se morajo 

organizirati, da dosežejo svoje pravice, naletijo na težave v odnosu s 

političnimi odločevalci in neodzivnostjo oz. izkrivljenim poročanjem medijev. 

Izvajalke_ci udeleženke_ce spodbujamo, da se v vloge čim bolj vživijo in jih 

odigrajo po principu akcija-reakcija. Po odigrani igri vlog sledi diskusija o 

samem dogajanju in možnih drugačnih scenarijih ter rešitvan. Izvajalke_ci 

poskušajo podajati realne primere soočanj delavcev_k in delodajalcev, ki so se 

v zadnjih časih dogodili v Sloveniji 

 

Odmor 

 

Predstavi se razmerje med kapitalom, delom in lastništvom produkcijskih 

sredstev.  

 

 

Sledi delo po skupinah: dekonstrukcija medijskih člankov o trenutnih 

razmerah na t. i. trgu dela, o Uberju, GoOptiju, podjetjih, ki imajo sedeže v 

davčnih oazah, izkušnje o ljudeh, ki delajo v tujini (iz prispevka v ČZK) - s 

pomočjo vprašanj KP in predstavitev izsledkov. 

 

Odmor  

 

Po skupinah ustvarijo prvoosebne  (fiktivne z osebnimi elementi resničnosti) 

pripovedi o izkušnjah bodisi pri iskanju dela, bodisi zaposlitvi. Ob tem 

upoštevajo: socialno varnost, dopust, bolniško, družino, svoje zdravstveno 

stanje, pokojnino, možnosti izobraževanja, nadgradnje znanja, odnos lastni-

delavec,  možnost napredovanja... 

 

Zaključek delavnice na kateri preberemo zapise na listkih iz začetka prvega 

dela delavnice in preverimo zapis na plakatu o delavskih pravicah. Ugotovimo 

ali so se naša stališča do oblik zaposlitev spremenila in ali razumemo pomen 

delavskih in socialnih pravic.  
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Kotiček za 

informacije  

Zakaj igra »Razmerja moči v družbi«? 

Z metodo igre vlogo poskušamo pri udeležencih_kah spodbuditi dodatno 

zanimanje in empatijo za obravnavano problematiko. Prav tako morajo v 

okviru te igre udeleženci_ke uporabiti znanje in informacije, ki so jih pridobili 

do sedaj in jih uporabiti v argumentih. S pomočjo te igre, udeleženci_ke tudi 

na lastni koži izkusijo razmerja moči v družbi in jih ozavestijo. 

 

 



	
	
Opis profilov ljudi homogene skupine in navodila za izvedbo igr »Razmerja moči« (2.1.) 
 
Udeležence_ke razdelimo v štiri skupine, vsaka dobi kratek opis profilov, ki to homogeno 
skupino sestavljajo. Gre za igro, v kateri se udeleženke_ci postavijo v vlogo skupine, ki 
družbeno moč ima oziroma je nima. S tem, ko dobijo svoje vloge, morajo na podlagi teh vlog 
izoblikovati stališča do neke teme, ki jih v nadaljevanju aktivno zastopajo. 
Skupine izmenično pripravljajo strategije, ki jih prilagajajo glede na odzive drugih skupin. 
Zadnjih 15 min igre je potrebno rezervirati za diskusijo v krogu, v kateri udeleženci podajo 
svoje vtise in ocenijo znanje, ki so ga lahko na podlagi prejšnjih vsebin usposabaljanja lahko 
uporabili v igri.  
 
Navodila za udeležence_ke v vlogi delavcev_k: 
 
Primer 1: Študentje_tke arhitekture delajo preko študentskih pogodb v arhitekturnem biroju.  
 
Primer2: Študentje_tke in diplomirani novinarji_ke so v medijski hiši zaposleni preko 
avtorskih pogodb.  
 
Oboji opravijo med 35 in 40 ur dela tedensko, pri tem pa delajo v prostorih in z opremo 
delodajalca nepretrgoma in za dogovorjeno plačilo.  
Glede na število opravljenih ur se odločijo, da delodajalca vprašajo, če bi jih zaposlil v okviru 
rednega delovnega razmerja.  
  
 
Navodila za udeležence_ke v vlogi delodajalca:  
  
Delodajalec na zahteve delalvec odgovori, da jih ne more zaposliti zaradi: 
- splošne ekonomske krize 
- krize poslovnih modelov tiskanih medijev 
- plačniku se najbolj splača sodelovanje preko pogodbe civilnega prava 
- zaradi splošne ekonomske krize se posamezniki in institucije odločajo za manj gradenj  
 
 
Navodila za udeležence_ke v vlogi gospodarske zbornice:  
 
Gospodarska zbornica zastopa stališče, da so prispevki, ki jih mora plačevati delodajalec za 
redno zaposlene delavce_ke preveliki.  
Gospodarska zbornica pripisuje tudi nizko število tujih investitorjev v Sloveniji doumnevno 
visokim prispevkov, ki jih mora plačevati delodajalec za redno zaposlene delavce_ke 
preveliki. Prepričana je, da je razlog za visoko stopnjo brezposelnosti med drugim tudi to. Z 
lobiranjem v parlamentu si tako prizadevajo pahlati delavsko zakonodajo.  
 
 
Navodila za udeležence_ke v vlogi aktivistov na področju dela:  
 
Aktivisti spremljajo oblike delovnih razmer in opozarjajo na nepravilnosti ter izkoriščanim 
pomagajo z nasveti in zagovorništvom. Aktivisti delavcem razložijo zakaj so avtorske, 
podjemne in študentske napotnice ugodnejše za delodajalca ter jih poučijo o zgodovini in 
pomena boja za delavske pravice. 
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Izhajajo iz:  
- definicije rednega delovnega razmerja, ki je zakonsko opredeljeno kot delo, pri katerem 
delavec dela po navodilih delodajalca, dela v prostorih in z opremo delodajalca, delo pa se 
opravlja nepretrgoma in za dogovorjeno plačilo.  
- delavcem_kam preko avtorkse, podjemne pogodbe oz študentske napotnice ne pripada 
plačan dopust, bolniška, porodniška, obvezno zdravstveno zavarovanje, potni stroški, malica, 
regres, kar pomeni manjše stroške za delodajalca 
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Medijski članki o razmerah na t.i. trgu dela in izkoriščanju delavcev (besedila lahko 
izvajalci_ke izberejo tudi sami_e) (2.2.) 

 

Čistile desetletja, zaposlene šele sedaj 
Sedem čistilk, nekatere že od leta 1983 čistijo na FDV, je končno redno zaposlenih za 
nedoločen čas. Posredovala je Svetovalnica za migrante, prisluhnili so visokošolski sindikati 
na FDV in vodstvo fakultete  
Povečaj  

 
Štiri od sedmih zaposlenih čistilk na FDV: Enisa Šabić, Jadranka Peč, Kata Cindrić in Esna 
Keranović (čepi). Vesele, da so na Fakulteti za družbene vede končno zaposlene za nedoločen 
čas. 
 
Njihovo	delo	se	začne,	ko	večina	študentov	in	profesorjev	odide	z	ljubljanske	Fakultete	za	družbene	
vede	(FDV).	Siva	vedra,	modre	metle,	ponosne	ženske.	V	prvem	nadstropju	imajo	na	začetku	hodnika	
drobno	podolgovato	sobo	s	tremi	stoli	in	nizko	mizico.	Kata	Cindrić	je	v	te	prostore	prvič	prišla	leta	
1983.	"Tedaj	so	bili	drugačni	časi.	Ko	je	prišla	osamosvojitev,	smo	bile	‘sprivatizirane‘,"	opisuje	
začetke	in	prehod	v	svobodo	kapitalizma	čistilka,	ki	v	34	letih	dela	ni	izkoristila	niti	enega	dneva	
bolniške,	razen	porodniškega	dopusta.	"Čistilke	ne	hodimo	na	bolniško.	Že	tako	imamo	minimalno	
plačo.	Enostavno	ne	gremo,"	razloži	samoumevno	omejeno	ekonomiko	delavskih	pravic.		

Matematika	in	pravice	
Čistoča,	Servis	plus,	Pantarea,	Manicom.	To	so	bili	štirje	zasebni	ponudniki	čistilnih	storitev,	za	katere	
so	delale	v	zadnjih	26	letih.	Tri,	ki	na	fakulteti	delajo	najdlje,	so	imele	nenapisano	podporo	fakultete.	
"Zato	se	tudi	zasebniki	do	nas	niso	obnašali	tako	slabo	kot	do	drugih,"	pove	Kata	Cindrić.	Prvi	dve	
desetletji	privatiziranosti,	dokler	ni	posredovalo	tedanje	vodstvo	FDV,	so	dobivale	le	pogodbe	za	
določen	čas.	"Delovni	pogoji	so	se	s	privatizacijo	poslabšali.	Zasebnik	gleda	le	na	to,	da	pride	čim	
ceneje	skozi,	kvaliteta,	dobro	opravljeno	delo	mu	je	zadnja	skrb,"	pravi	legendarna	čistilka	na	FDV.	
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Maja	letos	je	Svetovalnica	za	migrante	opozorila	na	položaj	čistilk,	ki	so	delale	pri	podjetju	Manicom	
in	njegovem	podizvajalcu	Beki	plus,	pogostokrat	v	javnih	institucijah,	na	ministrstvih.	Delodajalec	jim	
je	kršil	najbolj	temeljne	delavske	pravice.	Tedaj	so	vse	javne	institucije	pozvali,	naj	čistilke,	ki	delajo	
zanje	prek	zunanjih	izvajalcev,	zaposlijo.	"Imeli	smo	izkušnje,	ko	nam	je	uspelo	v	nekaterih	primerih	
doseči	zaposlitev	delavcev.	V	primeru	FDV	je	bilo	jasno,	da	bi	bilo	ceneje,	če	bi	imeli	čistilke	
zaposlene,"	pove	Goran	Zrnić	iz	Svetovalnice	za	migrante.	"Morala	in	etika	danes	nimata	več	
možnosti	proti	ekonomski	logiki.	Vsi	so	že	pozabili,	kaj	pomenita.	Matematika	deluje	in	pomaga."	
Stopili	so	v	stik	s	sindikatom	FDV	UL	Visokošolskega	sindikata	Slovenije,	ki	je	stopil	do	vodstva	
fakultete.	"Zdelo	se	nam	je,	da	bi	bilo	prav,	da	bi	bile	čistilke	na	fakulteti	zaposlene.	Tu	delajo	vsak	
dan.	Hkrati	lahko	tako	učinkoviteje	zagotovimo,	da	se	njihove	pravice	spoštujejo,"	razloži	dr.	Sašo	
Slaček,	nekdanji	predsednik	sindikata.	Vodstvo	fakultete	je	pobudi	prisluhnilo.	"Prepričan	sem,	da	bi	
čistilke	morali	zaposliti,	tudi	če	bi	bilo	to	nekoliko	večje	finančno	breme,	saj	bi	se	ob	tem	veljalo	
vprašati,	ali	niso	prihranki	doseženi	prav	s	kršenjem	pravic	delavk,"	pravi	raziskovalec	na	FDV.		

Prvi	zdravniški	pregled	
Za	analizo	stroškov,	postopke	in	tehnikalije	je	poskrbel	tajnik	fakultete	Matej	Zavrl.	Pravi,	da	je	bil	
tako	imenovani	outsourcing	konec	prejšnjega	stoletja	popularen	način	krčenja	stroškov,	a	se	je	
računica	v	zadnjih	letih,	sploh	po	sprejetju	zakona	o	minimalni	plači,	spremenila.	
Tudi	dekan	FDV	prof.	dr.	Rado	Bohinc	opiše	široko	soglasje	kolektiva	glede	krivičnosti	in	
neprimernosti	položaja	čistilk.	Pogodba	FDV	z	Manicomom	se	je	iztekala,	izkazalo	se	je	celo,	da	v	
zadnjem	letu	Manicom	čistilkam	ni	plačeval	socialnih	prispevkov.	"Naša	zgodba	kaže,	kako	slepa,	
nesmiselna,	nepoštena	in	tudi	asocialna	je	varčevalna	logika	zmanjševanja	zaposlitev	za	vsako	ceno.	
Država	kot	delodajalec	mora	upoštevati	vse	vidike,	tudi	socialnega,"	je	prepričan	dekan.	"Nam	je	
uspelo	najti	rešitev,	ki	je	stabilizirala	socialni	položaj	čistilk,	naloge	čiščenja	se	opravljajo	ceneje	in,	
upam	si	reči,	bolje,	saj	ni	nezdravih	racionalizacij,	ki	jih	je	zahteval	njihov	prejšnji	delodajalec.	Delavke	
so	zadovoljne,	saj	se	je	njihov	življenjski	položaj	uredil."	
Kata	Cindrić	pravi,	da	jih	niso	zaposlili	že	prej,	ker	se	s	tem	ni	ljubilo	nikomur	ukvarjati.	"Šlo	bi	za	
dodatno	delo.	A	to	ne	bi	smela	biti	stvar	presoje	posameznikov.	Ne	nazadnje	je	fakulteta	javna	
institucija	in	neka	pravila	bi	morala	veljati.	Čistilke	bi	morale	biti	zaposlene,	ne	pa,	da	delavce	
izkoriščajo,"	pove	in	pojasni,	da	so	jim	malico	in	regres	plačevali	z	boni	za	nakupe	v	trgovinah,	kjer	je	
Manicon	prav	tako	opravljal	čiščenje.	S	sodelavkami	so	sedaj	prvič	po	osamosvojitvi	šle	na	službeni	
zdravniški	pregled.		

Priznanje	in	pripadnost	
Zdaj	vse,	ne	glede	na	delovno	dobo,	prejemajo	minimalno	plačo.	Čistilke	so	od	Manicoma	odšle	z	
veseljem,	a	brez	odpravnin,	čeprav	so	jim	bile	kršene	pravice.	"Urediti	želimo	možnost	izboljšanja	
njihovih	plač,	poskrbeli	bomo,	da	se	jim	priznajo	pravice	iz	socialnega	zavarovanja,"	je	na	dan,	ko	so	
čistilke	postale	tudi	uradno	članice	sindikata,	razlagal	njegov	predsednik	dr.	Mirt	Komel.	Opisuje	
prekarnost	položaja,	v	katerem	so	bile,	večina	manj	kot	deset	let	pred	upokojitvijo.	"Od	samega	
začetka	so	to,	da	so	jih	prenesli	na	zasebnika,	dojemale	kot	krivico.	Počutile	so	se	izkoriščane,	
šikanirane,	diskriminirane.	Za	nas	pa	je	njihova	zaposlitev	pomembna	tudi,	ker	si	sindikati	drugih	
fakultet	želijo,	da	bi	na	podlagi	pozitivne	izkušnje	FDV	prišli	do	podobnih	rešitev."	
Decembra	so	imeli	na	fakulteti	tradicionalno	prednovoletno	druženje.	"Po	26	letih	smo	letos	prvič	
šle,"	pokima	Kata	Cindrić.	"Prej	smo	bile	zunanje,	sedaj	smo	del	fakultete.	Počasi	gre	…	zagotavljanje	
pravičnosti."		
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Javni	denar	za	neplačevanje	prispevkov	
Med	največjimi	plačniki	podjetja	Manicom	med	javnimi	institucijami	ostajata	ministrstvo	za	obrambo	
in	ministrstvo	za	notranje	zadeve.	Ministrstvo	za	obrambo	je	podjetju	plačalo	dobra	dva	milijona	
evrov	od	leta	2003,	zadnje	nakazilo	je	bilo	septembra	letos.	Ministrstvo	za	notranje	zadeve	je	od	leta	
2003	podjetju	nakazalo	okoli	1,740.000	evrov,	zadnje	nakazilo	je	bilo	ta	mesec.	FDV	je	Manicomu	od	
leta	2009	plačal	dobrih	720.000	evrov.		

KRISTINA	BOŽIČ	
	Večer,	28.	december	2016	http://www.vecer.com/cistile-desetletja-zaposlene-sele-sedaj-6293137		
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Večina za varno službo, manjšina za bolje 
plačano svobodo  
Inšpektorji za delo bodo po novem od delodajalcev zahtevali, da zaposlijo honorarne delavce, 
ki opravljajo redno delo. Večina na tak način zaposlenih spremembe zakonodaje toplo 
pozdravlja, ne pa tudi nekateri “prekarci”, ki imajo zaradi nižje obdavčitve takšnega dela višje 
plače. 

	

Pričakovanja na trgu dela se očitno spreminjajo. Vsi mladi ne sprejmejo ponudbe za redno 
delovno razmerje, napovedi pa kažejo, da bodo do leta 2025 večino delovne sile sestavljali 
samozaposleni. (Foto: Bojan Velikonja)  

Novela zakona o inšpekciji dela, ki je skupaj z drugimi predlaganimi spremembami delovne 
zakonodaje v javni obravnavi, prinaša inšpektorjem dodatno pooblastilo. V primerih, kadar 
delavec kljub očitnim elementom delovnega razmerja opravlja delo na podlagi pogodb 
civilnega prava, bodo ob izdaji prepovedne odločbe spisali tudi odredbo, da mu mora 
delodajalec v treh dneh ponuditi ustrezno pisno pogodbo o zaposlitvi.  

Predlog novele zakona močno zvišuje tudi sankcije za delodajalce, ki bodo znašale od 10.000 
do 30.000 evrov. Manjši delodajalci bodo kaznovani z globo od 5000 do 10.000 evrov, 
odgovorne osebe pa od 3000 do 8000 evrov. Sankcije so po novem predvidene tudi za tiste, ki 
takšno delo opravljajo. Globi v višini od 500 do 2500 evrov se bodo lahko izognili, če bodo 
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zoper delodajalca podali prijavo (lahko tudi anonimno), uveljavljali sodno varstvo ali izkazali, 
da so bili v takšno razmerje prisiljeni. 

Ukrep	za	zmanjšanje	prekarnosti	

Na ministrstvu za delo pravijo, da so spremembe namenjene zmanjševanju prekarnosti in 
učinkovitejšemu ukrepanju inšpektorata za delo. V veljavni zakonodaji ni učinkovitega 
vzvoda, ki bi vplival na ravnanje delodajalca, pojasnjujejo. S tem, da bo delodajalec zavezan 
izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi, pa bo odpravljena tudi ovira, da prekarno zaposlene osebe 
zaradi strahu pred prekinitvijo pogodbenega razmerja ne bi podajale prijave ali uveljavljale 
sodnega varstva. Pogodba o zaposlitvi bo morala po pojasnilih ministrstva ustrezati 
dejanskemu stanju, plačilo za delo pa znašati vsaj toliko, kot je glede na vrsto, obseg in 
kakovost del določeno na podobnih delovnih mestih pri delodajalcu, ter v skladu s kolektivno 
pogodbo in splošnimi akti. Delavec bo lahko neustrezno pogodbo zavrnil in uveljavljal 
pravice po sodni poti.  

Glede sankcij, ki bi jih bili po novem deležni tudi zaposleni, pa na ministrstvu pojasnjujejo, 
da gre za »preprečevalni in odvračalni« ukrep, ki sledi konceptu rešitev iz primerov 
zaposlovanja na črno. Z njim želijo preprečiti nezakonito ravnanje, ko je to v interesu tako 
delavca kot delodajalca. Na ministrstvu poudarjajo, da določa delovno pravo zavezujoče 
minimalne standarde, »katerih uporaba ne sme in ne more biti odvisna od volje bodisi 
delodajalca bodisi delavca«.  

Siljenje v zaposlitev?  

Predlagane spremembe zakona o inšpekciji dela so številne prekarne delavce razveselile, 
nekateri pa novosti nasprotujejo. »Ne zdi se mi prav, da država za določeno skupino zahteva 
zaposlitev. Razumem, da so bile v ozadju zlorabe, obstajamo pa tudi tisti, ki smo s to obliko 
zadovoljni. Sedanji način dela nam daje več svobode, tako pri upravljanju svojih dohodkov 
kot tudi pri iskanju dodatnih občasnih del na trgu,« pravi novinar Kanala A Jaka Vran. 

Pomisleke ima tudi odvetnik David Sluga. »Temeljni element vsakega pogodbenega razmerja 
je soglasje volj pogodbenikov, ki pa ga v tem primeru lahko tudi ni. Podpiram vdor javno 
pravnega interesa v delovna razmerja, kadar se ščiti delavca, kadar pa on tega ne želi, pa 
utegne biti legitimnost takega vdora vprašljiva,« opozarja Sluga, ki sklepa, da je 
zakonodajalec ta »pravnoteoretski problem« rešil s praktično rešitvijo – da ima delavec pač 
vedno možnost, da sklenitev ponujenega delovnega razmerja odkloni. 

GZS:	Če	nekaj	damo,	želimo	nekaj	tudi	dobiti	

V sindikatih se ne strinjajo s tem, da bi bili lahko kaznovani tudi delavci. Delodajalske 
organizacije pa po drugi strani zahtevajo, da se vse predlagane spremembe delovne 
zakonodaje obravnavajo kot paket. »Če nekaj damo, želimo nekaj tudi dobiti,« pojasnjuje 
Tatjana Čerin z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Po domače povedano – v dodatna 
pooblastila inšpekciji dela bi privolili, če bi z redefinicijo odpovedi pogodbe zaradi 
nesposobnosti še nekoliko poenostavili odpuščanje. 

Podjetja nad novimi spremembami niso navdušena. V Telemachu na primer, kjer je lani 
inšpektorat za delo prepovedal opravljanje dela do odprave nepravilnosti 78 delavcem, ki so 
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delali po študentskih napotnicah, se jim zdi ključno, da so zakonska določila jasna in 
nedvoumna. »Inšpekcijske odločbe in kaznovanja so posledica dvoumnih in nejasnih 
predpisov, ki posledično zavirajo podjetništvo v Sloveniji in upočasnjujejo razvoj. Z 
neprestanim spreminjanjem in zapletanjem predpisov izgubljamo tudi potencial za tuje 
naložbe,« opozarjajo v Telemachu, kjer vsi študenti niso sprejeli ponudbe za redno zaposlitev. 

Pogajalska skupina za pripravo zakonskih sprememb naj bi svoje delo končala v ponedeljek, 
javna razprava pa bo trajala do 9. decembra. Zaradi nestrinjanja s potekom socialnega dialoga 
v pogajanjih ne sodelujejo Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije. 

	

Igor	Dernovšek		

Dnevnik,	2.	december	2016		
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Kako RTV Slovenija z izigravanjem 
zakonov že leta izkorišča honorarne 
sodelavce 
Siljenje rednih sodelavcev k opravljanju dela prek avtorskih pogodb oziroma s.p.-jev je RTV 
Slovenija stalo že več kot 500.000 evrov predvsem davkoplačevalskega denarja. 
Nezakonitosti (in tožbe) pa se še kar nadaljujejo. 

Anže	Voh	Boštic	

Branje tega prispevka vam bo vzelo približno devet minut 

Foto:	Mankica	Kranjec		

Matija je sodelavec RTV Slovenija že več let. Za radio oziroma televizijo, ki je v javni lasti, 
opravlja enako delo kot ostali novinarji. Z eno razliko. Njegovi sodelavci so redno zaposleni 
in jim ni treba skrbeti, ali bodo plačo dobili tudi v primeru bolniške odsotnosti in dopusta. 
Matija pa je bil do nedavnega pogodbeni sodelavec, kar mu ni zagotavljalo nikakršne socialne 
varnosti. 

»Najprej delaš prek avtorskih pogodb, študentskega dela, nato odpreš s.p. Zato imaš občutek, 
da nikamor ne napreduješ,« pove Matija, katerega resnično ime je znano uredništvu in ga 
zaradi bojazni povračilnih ukrepov ne objavljamo. 
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Čeprav bi ga po zakonu RTV Slovenija zaradi obsega in načina delala morala že zdavnaj 
redno zaposliti, so se direktorji temu upirali. Redno zaposlen sodelavec je namreč za medij 
precej višji strošek od honorarnega. 

Zato se je Matija odločil za tožbo. In si z njo uspešno izboril redno zaposlitev za nedoločen 
čas. 

Matija ni osamljen primer. Zaradi vztrajnega in sistematičnega kršenja delovne zakonodaje je 
po podatkih, ki smo jih od RTV Slovenija pridobili z zahtevo po dostopu do informacij 
javnega značaja, javni zavod od leta 2008 do danes tožilo že 77 honorarnih sodelavcev. 
Večina, 32 delavcev, je tožbo dobila. Šestnajstim na sodišču ni uspelo, ostali postopki še 
tečejo. 

Dobljene tožbe dokazujejo dolgoletno skrb vzbujajočo prakso kršenja delovne zakonodaje na 
RTV Slovenija. Ta praksa pa ni le sramota za javno inštitucijo, ki bi morala biti zaradi 
javnega statusa vzor ostalim medijskim hišam. Drago stane tudi davkoplačevalce. 

Vsako gospodinjstvo s televizijo RTV Slovenija mesečno plačati 12,75 evrov prispevka za 
delovanje, kar predstavlja večinski delež financiranja RTV. In iz teh sredstev je morala po 
naših izračunih RTV Slovenija zaradi izgubljenih tožb med leti 2008 in 2014 tožnikom in 
odvetnikom plačati najmanj 500.000 evrov javnega denarja. A resnični stroški tožb so še 
mnogo višji. 

Izigravanje	delovne	zakonodaje	stalna	praksa	medijev	

RTV Slovenija ni edina medijska hiša pri nas, ki honorarne sodelavce nezakonito izkorišča za 
nižanje stroškov svojega poslovanja. Najemanje sodelavcev prek pogodb namesto njihovega 
zaposlovanja je namreč postala stalnica delovanja večine medijev pri nas. A naša javna 
radiotelevizija se teh praks poslužuje najbolj intenzivno. 

Razloge za  izkoriščanje lahko poleg neetičnosti poslovodstev medijev pripišemo delovni 
zakonodaji. Ker gre pri novinarskih storitvah za avtorska dela, je lahko medij članke, oddaje 
in ostale prispevke do pred kratkim odkupil s pomočjo avtorske pogodbe. Ta pa je za 
delodajalca veliko cenejša od redne zaposlitve. 

Delodajalec mora za 1000 evrov neto plače delavcu državi plačati dodatnih 740 evrov 
prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter dohodnino. Izplačilo prek avtorske 
pogodbe pa je bilo obremenjeno le z 22,5 odstotka akontacije dohodnine. Za neto izplačilo 
1000 evrov je akontacija znašala 292,5 evra, celoten strošek delodajalca pa torej 1292,5 evra. 
Torej za slabih 450 evrov manj kot redna zaposlitev delavca. 

Toda, v primeru dela prek avtorske pogodbe delaveci nima plačanega zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti. A predvsem mlajši 
sodelavci v redakcijah so se morali z delom prek avtorske pogodbe enostavno sprijazniti, če 
so želeli delati v svojem izbranem poklicu. 
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Honorarni	sodelavci	RTV	delajo	pod	enakimi	pogoji	kot	redno	zaposleni.	A	njihovi	honorarji	so	nižji	od	
plač	redno	zaposlenih.	Obenem	pa	nimajo	zdravstvenega,	pokojiniskega	zavarovanja,	zavarovanja	za	
primer	brezposelnosti	…	Foto:	Mankica	Kranjec		

Ker je slovenska vlada leta 2013 nato močno zvišala plačilo prispevkov iz avtorskih pogodb, 
medijske hiše predvsem mlajše sodelavce zdaj silijo v odprtje s.p.-ja. V tem primeru novinar-
podjetnik sicer je pokojninsko zavarovan, izpad dohodka zaradi bolezni ali dopusta pa mora 
kriti iz lastnih prihrankov. Prav tako lahko delodajalec s.p. novinarja kadarkoli »odpusti« – 
preprosto tako, da mu neha naročati storitve. 

Prav takšna »odpustitev« je največkrat povod za tožbo novinarja ali tehničnega delavca zoper 
medijsko hišo. Le tako si namreč lahko novinar zagotovi nadaljevanje dela pri svojem 
delodajalcu. In s tem seveda tudi prihodke. 

Zakaj je temu tako? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v svojem četrtem členu določa: 
»Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.« V kolikor delo 
novinarja za nek medij ustreza tem kriterijem, ga je medijska hiša po zakonu dolžna zaposliti. 

A v praksi temu ni tako. Čeprav mora večina honorarnih sodelavcev oziroma s.p.-novinarjev 
v slovenskih medijih delo opravljati na enak način kot redno zaposleni, torej priti v službo 
vsak dan ob točno določeni uri, prositi svojega nadrejenega za odobritev odsotnosti z dela, 
nadrejenemu javiti, ko so bolni, in delo izvajati po njegovih neposrednih navodilih, jih 
medijske hiše nočejo zaposliti. 
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Vsak honorarni sodelavec, ki se znajde v tem tako imenovanem »faktičnem« delovnem 
razmerju, lahko s tožbo na sodišču poskuša doseči, da ga delodajalec tudi zares zaposli. Po 
zakonu lahko tožbo vloži še 30 dni po tem, ko je delodajalec z njim odpovedal honorarno 
pogodbo ali kako drugače prekinil sodelovanje. 

V kolikor sodišče pritrdi honorarnemu sodelavcu, ga mora medijska hiša nemudoma zaposliti. 
A to še ni vse. Honorarnemu sodelavcu mora povrniti tudi razliko med izplačanim honorarjem 
ter primerno plačo za njegovo delo z vsemi dajatvami in prispevki, ki bi jih prejemal kot 
redno zaposleni, za vsa leta honorarnega dela. Za nazaj mu mora plačati tudi vse prispevke za 
zdravstveno, pokojninsko in ostala zavarovanja. 

Na	sto	tisoče	evrov	stroškov	

In od tu izhajajo tudi visoki stroški RTV Slovenije zaradi izgubljenih tožb. Od leta 2008 do 
septembra 2014 so morali zaradi kršenja delovne zakonodaje po njihovih podatkih tožečim 
honorarnim sodelavcem izplačati za kar 466.000 evrov neto razlike med honorarjem in 
plačami, ki bi jih glede na naravo dela ti sodelavci morali prejemati. Izplačila prek avtorskih 
pogodb oziroma s.p.-jev so namreč praviloma nižja od neto izplačil, ki jih dobijo redno 
zaposleni uslužbenci na primerljivih delovnih mestih. 

Torej: ne le, da se želi RTV Slovenija z izigravanjem delovne zakonodaje izogniti plačilu 
prispevkov za zavarovanja. Honorarni sodelavci prejemajo tudi nižje neto izplačila, kot bi si 
jih zaslužili. 

Vir:	RTV	Slovenija		

Dejanski strošek RTV Slovenija pa je bil prav zaradi izogibanja plačilu prispevkov 
najverjetneje še vsaj za nekaj 100.000 evrov višji. Tožečim honorarnim sodelavcem so 
namreč morali za nazaj poplačati tudi vse prispevke za pokojninsko, zdravstveno in ostala 
zavarovanja iz delovnega razmerja. 

Javni zavod ima obenem trenutno odprtih še 29 tožb svojih sodelavcev, zato bo končni račun 
najverjetneje še višji. 
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Poleg stroškov za izplačilo razlike v plačah pa mora RTV Slovenija vsem honorarnim 
sodelavcem, ki so dobili tožbo, poravnati stroške pravnega zastopanja. Ti po pojasnilih 
odvetnika Bogdana Mahneta, ki zastopa večino honorarnih sodelavcev, zanašajo okoli 1500 
evrov za posamezen primer. Za 32 izgubljenih tožb je torej RTV Slovenija odvetnikom 
tožečih morala poravnati slabih 50.000 evrov. Stroški za odvetniške storitve, ki jih je RTV 
Slovenija morala poravnati za lastno zastopanje, pa niso znani, saj jih po pojasnilih RTV 
Slovenija ne beležijo ločeno od drugih stroškov odvetnikov. Skupni stroški za pravne storitve 
RTV Slovenija so se med leti 2008 in 2014 gibali med 47.000 in 130.000 evri letno. 

Stroški zastopanja so po pojasnilih Bogdana Mahneta relativno visoki tudi zato, ker se RTV 
Slovenija na odločitev prvostopenjskega sodišča pogosto neupravičeno pritoži in s tem zviša 
pritožbene stroške. Za komentar te in ostalih trditev smo prek službe za odnose z javnostjo 
RTV Slovenija zaprosili tudi odgovorne v javnem zavodu, a za pogovor z nami »zaradi 
službenih obveznosti« niso imeli časa. 

RTV	Slovenija	izkorišča	na	stotine	sodelavcev	

Omenjenih 77 že zaključenih oziroma tožb v postopku pa je le vrh ledene gore. Revizija 
računskega sodišča z avgusta 2012 je odkrila, da je imela RTV Slovenija že leta 2010 242 
honorarnih sodelavcev, ki bi morali biti glede na obseg njihovega dela redno zaposleni. 

Kot je moč sklepati iz dozdajšnjih odločitev sodišč, ti honorarni sodelavci prav tako dobivajo 
nižje plačilo, kot bi si ga zaslužili glede na opravljeno delo. A to ne velja za ves kader. 
Nekaterim redno zaposlenim sodelavcem je namreč RTV Slovenija le v letih 2009 in 2010 po 
ugotovitvah državnih revizorjev z neupravičenimi dodatki in premeščanji v višje plačne 
razrede izplačal skupno za najmanj 1,74 milijona evrov previsoke plače. 

Zaradi ugotovitev računskega sodišča so decembra  2012 sindikati, ki zastopajo delavce v 
RTV Slovenija, vodstvo družbe, programski svet RTV in ministrstvo za kulturo podpisali 
dogovor o postopnem zaposlovanju honorarnih sodelavcev. Dogovor je predvideval 
zaposlitev vseh sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje zanjo, do konca leta 2016. 

Po pojasnilih Iztoka Jurančiča s sindikata novinarjev Slovenije je RTV Slovenija od leta 2010 
do danes zaposlila 213 honorarnih sodelavcev. A do konca 2016 jih mora na podlagi 
dogovora zaposliti še 269. Juračič se boji, da RTV Sloveniji v predpisanem roku ne bo uspelo 
zaposliti vseh. 

Dogovor pa sproža še druga vprašanja. Na primer: zakaj bodo morali nekateri honorarni 
sodelavci od podpisa dogovora decembra 2012 na redno zaposlitev čakati vse do leta 2016, 
čeprav bi jim po zakonu o delovnih razmerjih pripadala takoj? 

Odgovor je večplasten. Priljubljen izgovor vodstva RTV Slovenije so finance. Po izračunih 
stane RTV Slovenijo redno zaposleni delavec v povprečju 6000 evrov več na leto kot 
honorarni sodelavec. Postavlja se vprašanje, s katerih virov bi RTV Slovenija poravnala te 
stroške. A stroškov dela se ne sme zniževati z izigravanjem delovne zakonodaje. Tudi zato 
sindikat po besedah Iztoka Jurančiča honorarne sodelavce RTV Slovenija ne odvrača od 
vložitve tožb. 
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V praksi je tako glavna ovira za ureditev razmer nepripravljenost večine honorarnih 
sodelavcev za vložitev tožbe proti RTV Slovenija. »Pred podpisom dogovora leta 2012 smo 
200 honorarnih sodelavcev RTV Slovenija pozvali, naj vložijo tožbe. A to sta bila 
pripravljena storiti le dva. Strah jih je,« pove Jurančič. Pa čeprav okoli 40 sodelavcev z RTV 
Slovenija prek pogodbe sodeluje že več kot 15 ali celo 20 let. 

Razlog za strah je do neke mere upravičen. Od vložitve tožbe do pravnomočne odločitve 
sodišča namreč po navadi mine od leta do leta dni in pol. V tem času pa lahko RTV Slovenija 
honorarnemu sodelavcu dodobra zagreni življenje. V nekaterih primerih mu namreč uredniki 
znižajo obseg dela – in posledično tudi zaslužek. Vse do točke, ko se tožeči ne more več 
prebiti skozi mesec. 

Nižanje honorarja tožečih je po opažanjih Jurančiča pogosta praksa vodilnih na RTV 
Slovenija. »Če bi sindikati imeli denar, s katerim bi lahko po vložitvi tožbe honorarnemu 
sodelavcu pomagali preživeti do odločitve sodišča, bi se zadeve zelo hitro uredile.« 

Zato se honorarni sodelavci za tožbo v veliki večini odločijo le takrat, ko nimajo več kaj 
izgubiti. Torej, ko vodstvo medijske hiše z njimi prekine sodelovanje. Sindikat jim pri tem 
pomaga s plačilom odvetniških storitev. V kolikor sodelavec tožbo dobi, mora stroške 
odvetnika kriti RTV Slovenija. Če jo izgubi, pa stroške pokrije sindikat. 

Honorarne	sodelavce	z	izigravanjem	delovne	zakonodaje	izkoriščata	tako	TV	kot	tudi	Radio	Slovenija.	
Žrtve	pa	niso	samo	honorarni	novinarji,	temveč	tudi	tehnično	osebje.	Foto:	Mankica	Kranjec.		
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Uredniki	se	bojijo	sposobnejših	

Poleg finančnih pa problematika zaposlovanja na RTV Slovenija odpira tudi moralna 
vprašanja. Kako lahko javni zavod načrtno krši delovno zakonodajo in s tem oškoduje svoje 
sodelavce? In pa: zakaj honorarnim sodelavcem v bran ne stopijo redno zaposleni sodelavci? 

Precej je odvisno od neposredno nadrejenega, torej urednika, pove Matija, ki je s tožbo uspel 
dobiti redno zaposlitev. Nekateri uredniki tožečim »za kazen« zmanjšajo obseg dela, nekateri 
uredniki s tem grozijo, tretji pa imajo čisto korekten odnos, češ, »pojdi stožiti, da boš lahko 
delal«. 

Drug način ustrahovanja honorarnih sodelavcev so zelo kratkoročne pogodbe o sodelovanju. 
»Dogaja se, da se pogodbe ne podaljšujejo ali da uredniki zmanjšujejo obseg dela 
honorarnemu zaposlenemu, da ga s tem strašijo. Ta praksa ni vezana le na morebitne tožbe 
honorarnih sodelavcev, dogaja se tudi ostalim. Urednik lahko da sodelavcu enoletno pogodbo 
ali pa tudi krajšo – tri ali šestmesečno. In s tem lahko drži honorarne sodelavce v stalnem 
strahu.« Tako so sodelavci vseskozi na trnih, ali bodo čez par mesecev še imeli dohodek. 

Zakaj so nekateri uredniki tako kruti? Po opažanju Matije se bojijo znanja in sposobnosti 
honorarnih sodelavcev. Precej starejših zaposlenih ima namreč končano le srednjo šolo. Tudi 
med uredniki. Za napredovanje na uredniško mesto mora zaposleni sicer imeti končano 
fakulteto. A nekateri starejši zaposleni so to pravilo obšli z opravljanjem nacionalne poklicne 
kvalifikacije s svojega področja dela. Toda, ta tečaj se ne more primerjati z večletnim 
dodiplomskim ali celo magistrskim študijem na univerzi. Diplomo pa imajo praktično vsi 
honorarni sodelavci. 

»Zdaj prihaja do paradoksa: stari ‘honorarci’ zaradi nezadovoljstva vlagajo tožbe, obenem pa 
vseskozi prihajajo novi,« pove Matija. 

Po njegovih izkušnjah odločitev za tožbo sicer ni lahka. »Marsikdo se ustraši. Vidiš, kako 
potekajo postopki, vseskozi si pod stresom, predvsem ženske se težje odločijo za tožbo.« 

Razrešitev problematike pa dodatno zavira še skupniska dvoličnost medijskih hiš. V medijih 
namreč glede poročanja o težavah honorarnih sodelavcev po besedah sindikalista Jurančiča 
vlada »zarota molka.« 

Nič čudnega: kot rečeno honorarne sodelavce po ugotovitvah sindikata izkorišča precej večjih 
medijskih družb v Sloveniji. Le da te zasebne družbe za razliko od RTV Slovenija niso 
zakonsko zavezane k posredovanju podatkov o svojih honorarnih sodelavcih. Zato je 
nezakonito izkoriščanje honorarnega dela na RTV Slovenija najverjetneje le vrh ledene gore v 
slovenski medijski krajini. 

Anže	Voh	Boštic	

Pod	črto,	7.	12.	2014	
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Kritična pismenost skozi štiri dimenzije in vprašanja za analizo besedil 
Streti kodo 
 
Besedila so danes zelo raznolika in le redko beremo le zapisan jezik, pogosto se 
namreč v tekstih prepletajo jezik, slike, v digitalnih tekstih pa tudi zvoki in gibanje 
različnih elementov, ki vsi skupaj prispevajo k oblikovanju pomena.  
To pomeni, da moramo razvijati zmožnosti razbiranja tekstov, poznavanja osnovnih 
značilnosti in zgradbe tekstov, torej abecedo, besede, strukturna pravila in vzorce, 
glede na tip besedila pa tudi druge značilnosti, npr. zvoke ali druge simbole. 
	

 
 
- Kaj lahko o besedilu sklepamo na prvi pogled? 
- Kakšen je odnos med sliko, zvoki in drugimi znaki, ki so uporabljeni v 
besedilu? 
- Kakšna pravila in vzorci tvorijo besedilo? 
- Kaj je želeni vtis besedila? 
 	

(So)Ustvariti pomen 
 
Določene vidike besedila hitro prepoznamo in razberemo. Ugotovimo lahko npr., da 
gre za oglas, nato pa plast za plastjo razčlenjujemo sporočilo in upoštevajoč naše 
predhodnje znanje, osebne okoliščine in izkušnje pridemo do razumevanja sporočila. 
Ko ustvarjamo neko besedilo in z njim poskušamo oblikovati sporočilo oziroma 
komunicirati, je proces zelo podoben. Da bi bili uspešni pri ustvarjanju pomena, je 
potrebna refleksija lastnih izkušenj in znanja, ki ga pri tem uporabimo, zavedati se 
moramo, da naš pogled ni objektiven, ampak zmeraj posledica našega mesta v svetu.  	

 
 
- Katero znanje, izkušnje in ideje usmerjajo moje razumevanje besedila? 
- Katero znanje bi še potreboval_a? 
- Me besedilo nagovarja? Kako? 
- Komu je besedilo namenjeno? 
- Kakšno sporočilo hoče avtor_ica besedila posredovati? 
 
 
	

Smiselno uporabiti 
 
Da bi besedila smiselno uporabili, brali ali ustvarjali, si moramo dobro razjasniti 
njihov namen. Besedila namreč zmeraj uporabimo ali ustvarjamo z določenim 
namenom, v določenem kontekstu. Če jih želimo smiselno uporabiti, je potrebno 
upoštevati, da se jezik spreminja glede na kontekste, namen in občinstvo. Ob tem 
moramo razmisliti tudi, kakšna družbena razmerja besedilo ustvarja ali je vanje 
vpeto.  
	

 
 
- Kakšen namen ima besedilo? Kako to vem? 
- Kako bi se njegova oblika spremenila, če bi ga poskusil uporabiti v drugačnih 
okoliščinah, z drugačnimi nameni? 
- Kaj lahko s tem besedilom naredim tukaj in zdaj? 
- Kakšne so možnosti in alternative rabe takega besedila?	

Kritično analizirati in preoblikovati 
 
Zavedati se moramo, da besedila niso nevtralna in da predstavljajo določen pogled 
na svet, druge pa zanemarijo, da vplivajo na naše ideje in predstave, ter da lahko v 
besedila podvomimo, smo kritični in jih tudi preoblikujemo na nove in različne načine. 
Pozorni smo na to, kaj določena besedila izpustijo in kaj poudarjajo.	

	
 
- Kdo bi bral to besedilo kot samoumevno in neproblematično, kaj so njegove 
vrednote in interesi? 
- Ali so v besedilu uporabljeni stereotipi? 
- Kaj so dejstva in kaj ne? 
- Kateri glasovi, položaji in motivi so vključeni v besedilo? Kateri so odsotni in 
prikriti? 
- Kako besedilo vpliva na predstave o spolu, različnih družbenih vlogah, 
kulturah, rasah, podobah otroka, mladostnika_ice, politika_čarke…? 
- Ali je razlika med avtorjevim_činim in mojim pogledom na svet? 
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