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POVZETEK

Spremembe se dandanes odvijajo hitreje kot kadarkoli. So pravzaprav edina stalnica.
Globalizacija je vse navidezno povezala, saj nič ni več daleč, po drugi strani pa oddaljila,
kajti najbliţjega soseda več ne poznamo. Ţivimo v času individualizacije, negotovosti,
druţbenih (krivičnih) razlik, s katerimi se spopoda vsak posameznik sam. Drţava blaginje
marsikje v svetu odpoveduje, ponekod jo bolj ali manj nadomešča tretji sektor, znotraj
katerega (lahko) nastajajo skupnostne storitve. Z udeleţbo v vzajemnih sistemih ljudje
zadovoljujejo svoje potrebe po skupnosti, sprejetosti, razvijajo in delijo svoje talente,
ustvarjajo boljše izhodišče za zaposlitev ali celo za preţivetje. Evalvacija enoletnega dela
Časovne banka Slovenije pokaţe, da (zadostno) število članov še ne pomeni izmenjevanja
storitev med njimi, pač pa je za to potrebno trdo delo posrednikov, ki jih s srečanji,
mreţenjem, itd. spodbujajo.

Ključne besede: spremembe v druţbi, neenakost, tretji sektor, skupnostne storitve, Časovna
banka Slovenije
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ABSTRACT

Changes occur today faster than ever and are the sole constant characteristic of our
society. Globalization has created an illusion of connectedness, since nothing appears far,
but on the other hand it has put a distance between us, as we do not know our closest
neighbour. We live in an era of individualization, uncertainty, social differences and
unjusticies, which every individual faces by himself. The state of welfare is failing and is
being replaced by the tertiary sector, in which common services (can) arise. With
participation in mutual systems people satisfy their needs for the community or even for
their existence. Evaluation of the one year work of The Time Bank of Slovenia shows that
a (sufficient) number of participants does not necessarily mean that exchanges will take
place, but that it needs a hard work of a broker who would encourage activity with
meetings, networking etc..

Key words: Key words: changes in the society, inequality, tertiary sector, community
service, The Time Bank of Slovenia
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1 Uvod
Za časovno banko sem prvič slišala pri seminarju v 3. letniku socialne pedagogike in le
nekaj mesecev kasneje sem sedela za mizo, kjer so razpravljali, kako bi časovno banko
ustanovili tudi v Sloveniji. Nad idejo smo bili več kot navdušeni. Zdelo se nam je, da ravno
to potrebujemo in da delamo nekaj zelo dobrega ter obče koristnega, zato našemu
navdušenju ni bilo videti konca.
V diplomski nalogi iščem vzroke, ki so druţbo pripeljali do točke, da ţivimo brezbriţno
drug mimo drugega in smo negotovi glede sedanjosti, kaj šele prihodnosti, torej do točke,
ko je alternativen, vzajemen, monetarnemu sistemu dopolnilen sistem skorajda nujno
potreben. Kako in kdaj smo prišli do neverjetnega razkola med revnimi in bogatimi?
Kakšne so posledice tehnološkega napredka in kako naj se izvijemo iz začaranega kroga?
Z opisovanjem sprememb v druţbi – dotikam se globalizacije, individualizacije,
potrošništva, negotovosti, porazdelitve dobička – skušam razumeti čas, v katerega sem se
rodila in za katerega se mi zdi samoumevno, da je tak, kot je.
Ljudje po vsem svetu ţe od 80-tih let prejšnjega stoletja organizirajo raznorazne sisteme
izmenjav, s katerimi pomagajo drug drugemu, skrbijo za okolje, osveščajo, opominjajo in
nenazadnje zelo počasi, a vztrajno, spreminjajo svet. Osredotočila sem se predvsem na
vzajemne sisteme v Sloveniji. Čeprav niso (po)znani, jih ni ravno malo: Ulična borza,
Borza znanja, DAR, idr., med njimi pa je najbolj znana ravno Časovna banka Slovenije (v
nadaljevanju ČBS).
Slednji namenjam celoten drugi del diplomske naloge, kjer je kot neke vrste evalvacija
projekta od začetka (konec poletja 2009) do srede leta 2011, ko je bilo delovanje Društva
Časovna banka Slovenije – društvo za omogočanje, spodbujanje in raziskovanje
alternativnih oblik menjave in sodelovanja), najbolj aktivno. Diplomska naloga zajema
intervju s člani Društva Časovne banke Slovenije, ko je ta ţe bila v organizacijskih teţavah
in mnenja pobudnikov enot ČBS o teţavnostih vzpostavitve dislocirane enote. Pogovarjala
sem se z uporabniki storitev ČBS predstavili so mi lasten pogled na ČBS, izmenjevanje
med člani in nenazadnje svoj pogled na delo Društva Časovna banka Slovenije.
Menim, da so izkušnje Društva Časovna banka Slovenije zelo dragocene, zato jih moramo
povedati naprej.
Upam, da diplomska naloga, ki je pred vami, k temu vsaj malo prispeva.
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TEORETIČNI DEL
2 Spremembe v družbi
»Vse se spreminja ves čas... in ves čas bo tako« (Loesje, po Sitar, 2006).
Včasih. Včasih se je druţba spreminjala tekom več generacij. Minila so stoletja in
desetletja, da je bil opazen napredek. Iz roda v rod so se prenašala znanja in spretnosti,
tradicija pa je bila glavni prenašalec informacij.
Včeraj. Zdi se, kot da bi bilo včeraj, ko smo bili v sami industrijski dobi in s(m)o
uţivali sadove vstajajočega kapitalizma.
Danes. Preden bo tema, preden se bo zaključil še en dan, ţe izgubljam tekmo s
časom. Spremembam sploh ne sledim več, počutim se nemočno in trudim se nadoknaditi
zamujeno od dopoldan.
Številni avtorji ţe leta opozarjajo na nekatere pomembne spremembe v druţbi sedanjega
časa. Različno so poimenovali čas, v katerem ţivimo: postmoderna, tekoča moderna Bauman, druţba tveganja - Beck, globalni čas - Rutar, pa postindustrijska druţba,
medijska, informacijska druţba, druţba visoke tehnologije (Črnič, 2001), druţba spektakla
- Debord itd., s katerimi izpostavijo pomembno značilnost današnjega časa.
Virno (2003) svet opisuje kot nekaj nedoločenega. Je poln nepredvidljivih dogodkov in
presenečenj, je ţivljenjski kontekst, ki ga nikoli ni mogoče obvladati enkrat za vselej, zato
je vir nenehne negotovosti. Nevarnosti v njem nimajo niti jasnega obraza niti enoznačne
vsebine.
Bauman (2002) na vojaškem primeru slikovito ponazori današnji svet in potrdi Virnovo
trditev. Pravi, da so ozemeljsko napredovanje pehotnih čet zamenjali neopazna vojaška
letala (ki so prišla nepričakovano in nemudoma spet izginila) in »inteligentni« vodeni
izstrelki. »Vojaška sila in njen vojaški načrt »udari in zbeţi« sta napovedovala, utelešala in
oznanjala to, za kar je pri tej novi vrsti vojne v dobi tekoče moderne dejansko šlo: ne
osvajati novega ozemlja, temveč podirati zidove, ki so onemogočali dotok novih, fluidnih
globalnih sil; izbiti sovraţniku iz glave ţeljo, da bi vzpostavil lastna pravila in odpirati
dotlej zabarikadiran in obzidan, nedostopen prostor za operacije drugih, nevojaških ročic
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moči. Lahko bi dejali, da je vojna danes videti vse bolj promoviranje globalne svobodne
trgovine z drugimi sredstvi« (Bauman, 2002: 18).
Zygmunt Bauman v svojem delu Tekoča moderna (2002) današnji čas primerja s
tekočinami, zato ga tudi poimenuje »tekoča moderna«. Tekočine namreč le steţka ohranijo
svojo obliko, saj ne fiksirajo prostora in ne veţejo časa – prostor tekočine oz. kapljevine
zapolnjujejo le kratek čas (kot avioni, ki jih opazimo le za trenutek). Trdna telesa pa za
razliko od kapljevin ukinjajo čas (in imajo jasne prostorske razseţnosti). »Nenavadna
mobilnost tekočin jih povezuje z idejo 'lahkosti'« (Bauman, 2002, po Sitar, 2006: 26).
Avtor nadalje razvija idejo, da se je »taljenje trdnih teles« - sicer stalna značilnost moderne
- usmerilo k novemu cilju. To je razpustitev sil, ki so znale ohranjati vprašanje reda in
sistema v politični agendi. Trdna telesa, ki so zdaj pred talilnim loncem, so vezi, ki
povezujejo posamezne izbire v kolektivne projekte in akcije – vzorci komuniciranja in
koordiniranja med posamično vodenimi ţivljenjskimi politikami na eni strani in političnimi
akcijami človeških kolektivov na drugi. [...] Utekočinjevalne sile so se prestavile od
»sistema« k »druţbi«, od »politike« k »ţivljenjskim politikam« - spustile so se iz »makro«
ravni na »mikro« raven druţbenega sobivanja.
Kot posledico teh sprememb pa navede našo zindividualizirano, sprivatizirano različico
moderne, kjer breme tkanja vzorcev in odgovornost za neuspeh padeta predvsem na
ramena posameznika. »Na vrsto za utekočinjanje so prišli vzorci odvisnosti in interakcije,
ki so zdaj tako gnetljivi, da česa takega prejšnje generacije niso poznale in si niso mogle
zamišljati« (Bauman, 2002: 11). Zdaj potujemo, ne da bi nas vodila misel o tem, kam
gremo, ne iščemo dobre druţbe in niti nismo povsem gotovi, kaj nas v druţbi, v kateri
ţivimo, moti in sili, da tečemo naprej. Usmerjevalno središče je zdaj postalo skrivnostno; v
njem ni več kakšnega znanega vodje, niti ni jasne ideologije (prav tam). »Ljudem
gospodujejo in jih upravljajo na daljavo. Spektakel je zmenjal vodstvo, zapeljevanje pa
nadzor. Kdor vlada (elektronskim) signalom, vlada ţivemu svetu, odloča o njegovi obliki
in vsebini« (Bauman, 2002: 196).
Nekateri komentatorji so pod vplivom moderne dobe (najizrazitejši med njimi je bil Karl
Marx) odmiranje starega reda videli predvsem kot rezultat premišljene razstrelitve:
ekspolozijo je povzorčila bomba, ki jo je podtaknil kapital, nagnjen k »taljenju trdnih teles
in profaniranju svetosti«. Kaj malo je bilo nestrinjanja o moţnostih novega reţima: novi
red, manj občutljiv in bolj vitalen od svojega predhodnika... Domisliti in skonstruirati je
bilo treba nova trdna telesa, ki naj bi zapolnila praznino, ki je ostala po staljenih telesih
(prav tam).
3

Ulrich Beck, nemški sociolog, je postmoderno poimenoval druţba tveganja, za katero
pravi, da preteklost izgublja svojo moč determiniranja sedanjosti ter da na njeno mesto
stopa prihodnost – nekaj neeksistentnega, konstruiranega, fiktivnega, kar postane vzrok
našega sedanjega doţivljanja in delovanja (Beck, 2001).
Za pozno moderno (postmoderni premik) je po mnenju Šaverja (2003) značilno, da so
splošne paradigme in velike zgodbe razsrediščene, razmreţene, monistično načelo zamenja
pluralnost, webrovsko diferenciacijo zamenjuje skupek prepletenih entitet.
Lash (1993) postmoderno druţbo opiše kot druţbo spektakla (kar omenjam ţe pri
Baumanu), mnoţičnih medijev in vizualne kulture.
Kučanova (2003) meni, da je postmoderna preplavljena z zastojem, slabitvijo,
razuzdanostjo, entropijo, stagnacijo in ustavitvijo.
Harvey (1990) kot posebnosti, ki najbolj bodejo v oči, navede popolno sprejemanje
kratkotrajnosti, fragmentarnosti, diskontinuitete in kaotičnosti.
Potter (2000) piše, da je v novem človeškem (postmodernem) stanju znanje parcialno,
fragmentarno, kontradiktorno, naše identitete pa so difuzne, spremenljive in nestabilne.
Šantlova (2002) izpostavi soobstoj mnoţičnosti na eni strani in povečanje diferenciacije in
individualizacije na drugi, kar v druţbenem kontekstu omogoča koeksistenco zelo različnih
kulturnoidentitetnih praks.
Da je postmodernizem neopredeljiv in neulovljiv, pravi Aţman (2004), ko niti ohlapna
opredelitev ne bi bila povsem točna, saj bi zamejila postmodernistično beţnost,
spremenljiost, fluidnost.
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2.1. Globalizacija

Globalizacija je beseda, ki jo dandanes slišimo na vsakem koraku in zdi se, kot da obstaja
od nekdaj, vendar je relativno mlada. Pomeni sklop sprememb v druţbi, politiki in
ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na
globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, še
zlasti liberalizacije in proste trgovine. Med letoma 1910 in 1950 se je odvila serija
političnih in ekonomskih sprememb, ki so dramatično zmanjšale količino in pomen
mednarodnih trgovskih tokov. V povojnem obdobju so predvsem mednarodne finančne
institucije in programi obnove močno razširili mednarodno trgovanje. Posebno v 70-tih
letih so učinki tega dogajanja postali močno vidni, tako v pozitivnem kot v negativnem
pomenu. Globalizacija je proces, ki kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni sistem.
Giddens (1998), britanski sociolog, teoretik, ki je preučeval globalizacijo, jo pojmuje kot
kompleksno vrsto procesov, povzročenih z mešanico političnih in ekonomskih vplivov.
Globalizacija spreminja vsakdanje ţivljenje, posebno še v razvitih deţelah, hkrati pa
ustvarja nov transnacionalni sistem in sile in transformira institucije, v katerih ţivimo.
Razpotnikova (1999) pravi, da ne obstaja samo ena, ampak veliko globalizacij, recimo
globalizacija informacij, mamil, epidemij, okolja, pa financ... Lahko torej rečemo, da
globalizacija posega na vse ravni in področja ţivljenja.
Beck govori o globalizaciji kot de – lokalizaciji in re –lokalizaciji. Globalno razume kot
translokalno. »Globalnega - če to vzamemo dobesedno – ne more producirati nihče. Tudi
in predvsem tiste firme, ki svoje proizvode producirajo in trţijo »globalno«, morajo
razvijati lokalne vezi, in sicer zato, ker njihova produkcija nastaja in stoji na lokalnih
nogah in ker morajo tudi te svoje globalno trţenjske simbole »črpati« iz surovin lokalnih
kultur, ki prav zato ostajajo ţive. »Globalno« pomeni, če to prevedemo in ozemljimo, »biti
hkrati na več krajih«, pomeni torej translokalno« (Beck, 2003: 70).
Globalna gospodarska prepletenost nikakor ni naraven pojav, ampak doseţek zavestne in
usmerjene politike. Pogodba za pogodbo, zakon za zakon, vselej so bile vlade in
parlamenti tisti, ki so s svojimi sklepi odstranjevali ovire za mednarodni promet kapitala in
blaga (Martin in Schumann, 1997, po Razpotnik, 2000).
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Učinki globalizacije so protislovni. »Globalna komunikacija zmanjšuje vpliv kraja in časa
na druţbene procese in s tem povzroča osvobajajoč učinek, po drugi strani pa tako v
ekonomsko – političnem kot tudi v kulturnem smislu pomeni novo obliko nesvobode in
determiniranosti« (Razpotnik, 1999: 19).
Beck (2003) je še bolj oster, ko pravi, da globalizacija fragmentira, drobi. Glede
posamezne drţave meni, da nista spodkopani samo informacijska in davčna suverenost (in
s tem njena avtoriteta), pač pa razpadajo lahko tudi krajevne skupnosti.
Globalizacija ne spodkopava samo drţave in lokalne skuponosti, pač pa tudi politiko,
okolje, etiko in kulturo, doda Latouche (2009).
Bauman dopolni Becka, saj pravi, da globalizacija in lokalizacija nista le dva obraza istega.
»Obenem sta tudi vzgibni sili in izrazni obliki novovrstne polarizacije in stratifikacije
prebivalstva sveta na globalizirane bogate in lokalizirane revne. [...] Glokalizacija je
najpoprej in predvsem nova delitev privilegijev in brezpravij, bogastva in revščine,
moţnosti ni brezizhodnosti, moči in nemoči, svobode in nesvobode. Lahko bi rekli, da je
glokalizacija proces ves svet zajemajoče nove stratifikacije, v katerem se izgrajuje nova,
svetovna, sociokulturna, reproducirajoča se hierarhija« (Beck, 2003: 82).
Toda Bauman dejstvo, da je referenčni okvir nacionalne drţave izgubil svoj pomen, saj se
vanj ne da več zajeti nasprotij med revnimi in bogatimi, zamenjuje z izgubo slehernega
referenčnega okvirja nasploh, meni Beck. Po eni strani ne moremo izključiti tega, da se bo
uspela izoblikovati nekakšna »kozmopolitanska solidarnost«, katere povezovalna zmoţnost
bi bila prav gotovo šibkejša, kot je bila taista zmoţnost v Evropi eno do dve stoletji
razvijajoče se drţavljanske solidarnosti. Po drugi strani pa svetovne druţbe ne
spodkopavajo le nacionalnodrţavno urejenih in nadzorovanih communities, temveč tudi
ustanavljajo neko novo bliţino na videz ločenih svetov – in to ne le nekje »tam zunaj«,
temveč na kraju samem, v malem, v našem lastnem ţivljenju (prav tam).

Teţnje po dominaciji v vrhu in še večja druţbena polarizacija bodo stanje potisnile na
skrajno točko, od koder ni videti nikakršne moţnosti za bolj demokratičen in enakopraven
svet.
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2.2. Individualizacija
Modernizacija pomeni dodajati pojavom iz preteklosti sodobne značilnosti, opremljati z
najnovejšimi

tehničnimi

in

strokovnimi

pridobitvami

(http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=modernizirati&hs=1).
Modernizacija, pravi Beck, vodi do trojne »individualizacije«:
- osvoboditev od zgodovinsko vnaprej danih druţbenih form in vezi v smislu tradicionalnih
kontekstov gospostva in preskrbe (»dimenzija osvoboditve«);
- izguba tradicionalnih varnosti glede na praktično vednost, vero in vodilne norme
(»dimenzija odčaranja«);
- nova vrsta vključevanja v druţbo (»dimenzija nadzorovanja oz. reintegracije«) (Beck,
2003).
Zaradi procesov individualizacije izginjajo stare oblike solidarnosti in vedno večja je
potreba po novih oblikah skupnosti, novih socialnih miljejih, potreba po socialni
pedagogiki kot »aktivni sooblikovalki ţivljenjskih načinov« (Zorc – Maver, 1997). Zorc –
Maver opozori še, da tako oblikovana druţba ne more zadovoljiti vseh socialnih potreb oz.
da potrebuje sluţbe kot je socialna pedagogika, da spodbuja in soustvarja človeku
prijaznejšo sosesko in okolico.
Z individualizacijo namreč osvobojeni posamezniki postanejo odvisni od trga dela, zato
odvisni od izobrazbe, potrošnje, socialnopravnih ureditev in preskrbe, od načrtovanja
prometa, potrošniških ponudb, moţnosti in mode v medicinskem, psihološkem in
pedagoškem svetovanju in oskrbi. Vse to kaţe na od institucij nadzorno strukturo
individualnih poloţajev. Individualizacija postane razvita forma podruţbljanja, ki je
odvisna od trga, prava in izobrazbe (Beck, 2003).
Zaradi individualizirane eksistenčne forme si morajo ljudje tisto, kar so nekoč predelovali
skupaj kot razredno usodo, zdaj pripisovati sebi kot osebno usodo, kot individualno
nesposobnost, in se s tem pogosto tudi sami spopadati (prav tam). To je tudi razlog, da se
vse bolj zapirajo in ostajajo sami s svojimi teţavami, niti se ne zmenijo za druge, ki se
soočajo s podobnimi problemi.
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2.3. Potrošništvo
Obzorje zadovoljitve, ciljna črta naprezanja in trenutek spokojnega samozadovoljstva se
premikata hitreje od najhitrejšega tekača (Bauman, 2002).
Z globalizacijo in individualizacijo opazujemo izjemen porast potrošništva. Hanţek
ugotavlja, da je na niţji stopnji razvoja naravno, da je »obrnjenost v materialni del ţivljenja
večja. Ko pa je doseţena stopnja, ko bi bile osnovne materialne potrebe vseh ljudi lahko
zadovoljene, se mora druţba od materialnih dobrin obrniti k socialnim in kulturnim. Toda
ljudje reagiramo s čudnim zamikom« (Hanţek, 1998, po Razpotnik, 2000). Vprašanje je,
kdaj, če sploh, se bomo začeli odvračati od »grabljenja dobrin« k socialnemu in
kulturnemu.
Rutar (2004) opozarja, da je potrošništvo mnoţično gibanje in da to ni delovanje
osamljenih posameznikov. V mnoţici so ljudje infantilni, vedejo se manj inteligentno kot
sicer, so v regresu. Upoštevajoč njegovo trditev, ne kaţe, da bi kaj hitro prišel čas
socialnega. Rutar še doda, da je ljudi, ki ravnajo »čredno nagonsko«, laţje nadzorovati in
usmerjati (prav tam), kar je očitno v interesu politike in ekonomije ter zato še toliko bolj
trdovratno.
Sprevrgli smo se v nenasitne potrošnike, naše potrebe so neizčrpne. Brţ ko je ena
zadovoljena, ţe čaka v vrsti druga in zahteva potešitev in tako brez konca. Poleg tega pa
naj bi bila dejanja porabe vidna znamenja človekovega druţbenega statusa (Campbell,
2001).
Fromm (1970, po Sitar, 2006) je za potrošnjo v zdravi druţbi zapisal, da bi moral biti akt
potrošnje konkretno človeško dejanje, v katerem sodelujejo vsa naša čutila, telesne
potrebe, naš estetski okus – tj. dejanje, v katerem sodelujemo kot konkretna, občutljiva,
čustvujoča, razsodna človeška bitja. Dejanje potrošnje bi moralo biti smiselno, človeško,
ustvarjalno doţivljanje, v naši kulturi pa je tega kaj malo. Potrošnja je predvsem
zadovoljevanje umetno vzbujene domišljije, domišljije, ki je odtujena od našega
konkretnega, stvarnega jaza.
V tem svetu so lokalne kulture in identitete izkoreninjene in nadomeščene s simboli sveta
blag, ki izvirajo iz reklame in celostne podobe multinacionalnih koncernov. Biti se
spreminja v imeti podobo [Sein wird Design] – in to po vsem svetu. Ljudje so to, kar
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(lahko) kupijo. Ta zakon kulturne globalizacije velja celo tam, kjer se kupna moč pribliţuje
ničli. S kupno močjo se preneha tudi druţbena človeškost in grozi izključitev (Beck, 2003).
Ţivljenje, organizirano okrog vloge proizvajalca, je normativno urejeno. Obstaja spodnja
črta tega, kar človek potrebuje, da preţivi in da je zmoţen početi, kar vloga proizvajalca
pač zahteva, a tudi zgornja meja temu, o čemer morebiti sanja, česar si ţeli in za kar si
prizadeva. Pri tem računa, da bo druţba obvarovala njegove ambicije. Vse, kar presega to
mejo, je razkošje in ţeleti si razkošje je greh.
Po drugi strani mora ţivljenje organizirano okoli porabe shajati brez norm: vodi ga
zapeljevanje, vedno večje poţelenje in minljive ţelje, in ne več normativno uravnavanje.
Noben »nam enak sosed« ni referenčna točka za naše lastno uspešno ţivljenje; druţba
porabnikov je druţba univerzalnega primerjanja – in edina meja je nebo. Glavna skrb je
skrb za ustreznost – za to, da smo »vedno pripravljeni«, da smo se zmoţni odzvati na
priloţnost, ko se pokaţe, da razvijamo nova poţelenja, ki so po meri novih, dotlej
nezaslišanih in nepričakovanih čarov, da »spravljamo pod streho« več kot prej, da
ustaljenim potrebam ne dovolimo, da bi povzročile, da bi se nova občutja spremenila v
odvečna, ali omejile zmoţnost, da jih ponotranjimo in doţivimo (Bauman, 2002).

2.4. Negotovost
Naslov referata, ki ga je decembra leta 1997 imel eden najbolj prodornih analitikov našega
časa, Pierre Bourdieu, je »Le precarite est aujourd'hui partout« [Negotovost je danes
povsod]. Ţe sam naslov napove negotovost, nestabilnost, ranljivost, ki so najbolj razširjene
(pa tudi najbolj boleče) lastnosti sodobnih razmer. Fenomen, ki ga vsi ti koncepti
poskušajo zajeti, je sestavljena izkušnja nesigurnosti poloţaja, pravic in preţivetja,
negotovosti človekovega telesa, jaza in njunih izrastkov (lastnine, soseske, skupnosti)
(Bauman, 2002).
Politiko premišljenega »ustvaranja negotovosti«, ki jo vodijo operaterji trgov dela,
oskrbuje in podpira (in krepi njene učinke) ţivljenjska politika, naj bo zavestno sprejeta ali
prevzeta po inerciji. Obe vodita k istemu rezultatu: bledenje in pešanje, razpadanje in
razkrajanje človeških vezi, skupnosti in partnerstev (prav tam).
A negotovost gre še dlje. Bauman pravi, da »katastrof, ki grozijo uničiti naša sredstva in
moţnosti preţivetja, ni mogoče odvrniti ali se vsaj bojevati proti njim in jih ublaţiti z
zdruţevanjem sil, s skupnim nastopanjem in s skupnimi pretehtanimi, dogovorjenimi in
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utrjenimi ukrepi. Najstrašnejše katastrofe zdaj udarijo naključno, svoje ţrtve izbirajo po
najbolj nenavadni logiki ali brez vsake logike, tako da ni mogoče predvideti, kdo bo
obsojen in kdo rešen. Današnja negotovost je močna individualizirajoča sila« (Bauman,
2002: 187).
Ta sila pa nima nikakršnega interesa, da bi ljudi zbliţevala, zdruţevala, pač pa ravno
nasprotno – ločuje jih. Obči interesi so zato vse bolj megleni in izgubljajo svojo
pragmatično vrednost. »Sodobni strahovi, bojazni in stiske so take, da trpimo sami« (prav
tam).
Negotovost se zajeda v vse pore našega ţivljenja. Tako prestrašeni smo bolj dovzetni za
manipulacije in sugestije z vrha. Te dobivamo preko komunikacijskih tehnologij…

2.5. Informacije
… ki vedno znova najdejo pot do naših domov in nam ne pustijo (za)spati.
Svet je postal s pomočjo komunikacijskih tehnologij prepleten, omreţen in daje po eni
strani iluzijo celote, povezanosti različnih, fizično med seboj oddaljenih delov (Razpotnik,
1999).
Globalna komunikacijska povezanost je povzročila, da so ljudje, kulture, druţbe
incivilizacije, ki so bile prej bolj ali manj izolirane druga od druge, sedaj v rednem in
skoraj neizogibnem stiku. V sodobnem svetu ţivijo druga ob drugi stvari, ki globinsko ne
spadajo skupaj. Posledica tega je, da na lokalni ravni lahko nastopi zelo nestabilno stanje
druţbe (Bahovec, 1997, po Razpotnik, 2000).
Ţivljenje v elektronskem sosedstvu je, kot pojasnjuje Poţarnik, ţivljenje brez obveznosti
do drugega, ko ni več pomembno, kaj kdo počne, pač pa le, ali se ob tem dobro počuti.
Malikovalcem tehnike polaga na srce, da sposobnost pretikanja in deskanja po internetu ni
isto kot sposobnost urejeno in kritično misliti, demokratizacija omreţja ni isto kot
demokratizacija druţbe, informacijska druţba ni isto kot informirana druţba, kompjuterska
revolucija ni isto kot prelomni kulturni, duhovni in socialni napredek človeka in človeštva,
imeti podatke ni isto, kot jih razumeti, аli byts ni isto kot biti. V nadaljevanju se sprašuje,
аli informacijska tehnologija sploh pripomore k reševanju ključnih problemov človeštva,
kot so lakota, revščina, vojne, onesnaţevanje narave ali naraščanje nervoz in civilizacijskih
bolezni ali nazadovanje kulture. Njegov sklep je, da so informacijska sredstva za reševanje
teh problemov brez koristi (Poţarnik, 1999, po Razpotnik 2000).
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Informacije, podobno kot tudi vse ostale človeške dobrine, niso vsem ljudem enako
dostopne. Dostop do informacij, ki bi lahko zares usposobile in osvobodile ljudi, se zdi
kljub zbliţevalnim učinkom cele vrste novih informacijskih tehnologij še vedno rezerviran
za bogato manjšino (Razpotnik, 1999).
Ker bo jutrišnja moč izhajala iz zmoţnosti, da onemogočiš ali omogočiš gibanja po
določenih poteh, bo drţava svojo moč izvajala le z nadzorovanjem omreţja. Nezmoţnost
nadzorovanja omreţja bo torej nepreklicno oslabila politične institucije (Jacques Attali,
Chemins de Sagesse, po Bauman, 2002).

2.6. Dobiček
Dobiček je v predindustrijski dobi prinašala zemlja. Nepogrešljivi del so bili obdelovalci
oz. pridelovalci, katerih trud je zemlja (bolj ali manj) bogato nagradila.
Nova industrijska druţba (ki se je rodila v Angliji) pa je uničila svoje kmetijstvo in s tem
»naravno« zvezo med zemljo, človeškimi prizadevanji in bogastvom. Poljedeljci so morali
najprej ostati brez dela, postati gibljivi in »brez gospodarja«, da so v njih lahko prepoznali
premične vsebnike ali nosilce takoj uporabne »delovne sile« in da so tej sili lahko rekli
potencialni »vir bogastva« sam po sebi« (Bauman, 2002: 180).
Dandanes na vrhu piramide moči niso niti lastniki zemljišč niti tovarn. Bogataši danšnjega
dne nimajo uradnih poloţajev, njihovo bogastvo izhaja iz prenosne lastnine: iz njihovega
poznavanja zakonov labirinta (Jacques Attali, po Bauman, 2002). Radi ustvarjajo, se igrajo
in se gibljejo. Ţivijo v druţbi izmakljivih vrednosti, brezbriţni so glede prihodnosti,
egoistični in hedonistični. Novost imajo za dobro novico, negotovost za vrednoto,
nestabilnost za imperativ, hibridnost za bogastvo. Privolili so v dezorientiranost,
pripravljeni so ţiveti zunaj prostora in časa, z vrtoglavico in omotico, ne vedo, kam bodo
šli in koliko časa bo trajalo potovanje, na katero se podajajo (prav tam).
Baumanova razlaga izhaja iz teorije »tekoče moderne«, kjer tudi izpelje, da danes dobiček
prinaša hitrost gibanja, recikliranja, staranja, odmetavanja in nadomeščanja, ne pa
obstojnost in trajna zanesljivost proizvoda. Glavni viri dobičkov – zlasti velikih dobičkov
in torej tudi dobičkov jutrišnjega kapitala – so vse bolj ideje, ne pa materialni predmeti.
V izrazitem preobratu tisočletne tradicije se (naj)premoţnejši dandanes odrekajo in
izogibajo trajnemu in slavijo minljivo. Tisti na dnu kopice pa si – proti vsem
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pričakovanjem – brezupno prizadevajo, da bi njihove neznatne in brezvredne stvari trajale
dlje in bile trajno uporabne.
Jeremy Riffkin je v knjigi Konec dela (2007) postregel z zelo zanimivo, a hkrati bolečo
statistiko o delitvi dobička v Ameriki. Naj se nam zdi ta celina še tako daleč, vplive čutimo
vsi... in vztrajno stopamo za njimi.
Riffkin (2007) pravi, da so leta 1953 plače vodilnih ameriških usluţbencev znašale 22 %
korporacijskega dobička, leta 1987 pa 61 %. Leta 1979 je imel glavni direktor v Zdruţenih
drţavah 29-krat večjo plačo kot povprečni proizvodni delavec. Leta 1988 je povprečni
glavni direktor zasluţil ţe 93-krat več od povprečnega tovarniškega delavca. Od leta 1977
do začetka devetdesetih let so se plače najvišjih usluţbencev v ameriških korporacijah
dvignile za 220 %.
Manj kot polovica odstotka ameriškega prebivalstva danes obvladuje ameriško ekonomijo
kot še nikdar doslej in odloča o ţivljenjih kakšnih 250 milijonov Američanov. Ta majhna
elita ima v lasti 37,4 % vseh korporacijskih delnic in obveznic ter 56,2 % vseh zasebnih
poslovnih sredstev v ZDA. Pod super bogatimi je nekoliko večji razred, ki ga tvori 4 %
delovnega prebivalstva Zdruţenih drţav. Njihove vrste polnijo večinoma strokovnjaki,
visokošolani simbolni analitiki in delavci z znanjem, ki upravljajo novo visokotehnološko
informacijski gospodarstvo. Ta majhna skupina, ki šteje pod 3,8 milijona oseb, zasluţi
toliko kot vseh 51 % – nad 49,2 milijona – ameriških mezdnih delavcev spodnjega razreda.
Poleg vrhnjih 4 % ameriških usluţbencev, ki predstavljajo elito sektorja znanja, tvorijo
delavci z znanjem še velik del nadaljnih 16 % ameriške delovne sile. Ves razred z znanjem
(20 %) dobiva 1.755 milijard dolarjev dohodkov letno, kar je več kot vse preostale petine
prebivalcev skupaj. Dohodki tega razreda še najprej rastejo za 2 do 3 % letno - poleg
inflacije - , medtem ko dohodki drugih ameriških delavcec še naprej padajo (prav tam).
Poročilo UNDO (United Nations Development Programme - Razvojni program Zdruţenih
narodov) iz leta 1998 pravi, da se je bogastvo na vsem planetu od leta 1950 sicer šestkrat
povečalo, povprečni dohodki prebivalcev 100 od 174 drţav, zajetih v raziskavi, pa se
manjšajo.
Za boljšo preglednost bom naslednje podatke o razlikah v imetju med revnimi in bogatimi,
prikazala v bolj matematični obliki, pri čemer znak » > « pomeni »je večje«, » = « pa »je
enako« :
premoţenje najbogatejših treh ljudi na svetu > skupni BDP najrevnejših 48 drţav,
imetje najpremoţnejših 15 posameznikov > BDP vse podsaharske Afrike,
12

imetje najbogatejših 32 ljudi na svetu > BDP celotne Juţne Azije,
lastnina najbogatejših 84 ljudi > BDP Kitajske (ki ima 1,2 milijarde prebivalcev),
225 navečjih premoţenj je skupaj vrednih 1000 milijard dolarjev = letni dohodek
47 % najrevnejših ljudi po vsem svetu = 2,5 milijarde ljudi! (UNDP, 1998, po
Latouche 2009).
Ekonomski razvoj je bilo mogoče opredeliti kot učinek trickle down industrijske rasti.
Izraz, ki ga lahko prevedemo kot kapljanje, pomeni, da rast produkcije, ko preseţe določen
prag, ustvarja druţbene preseţke, ki naj bi sluţili vsem (Latouche, 2009).
Sir Arthur Lewis, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, je trdil, da neenakost koristi
gospodarski rasti, češ da bogataši privarčujejo več kakor reveţi in zato več investirajo, tako
da nastane bogastvo za vse. Najrevnejši so naposled deleţni slavnega ostanka (prav tam).
Ta ideja ima v svetu mnoge nasprotnike, saj je dvomljivo delujoča in se (posebej v času
gospodarske krize) poskuša zlorabljati za večje razslojevanje prebivalstva.
Delovna sila je vedno bolj odvečna. Delavci ostajajo brez dela, posledično brez prihodkov
in tako na rabu preţivetja. Podrlo se je ravnovesje in soodvisnost bogatih in revnih, ki so
drug drugega pogojevali. Beck (2003) pravi, da v postmoderni bogati revnih ne potrebujejo
niti za odrešitev svojih duš niti zato, da bi bili še naprej bogati ali še bogatejši (po
njihovem mnenju bi to bilo enostavnejše, če ne bi bilo zahteve, da si morajo del svojega
bogastva deliti z revnimi). Revni niso boţji otroci, na katerih bi morali prakticirati
odrešenjsko dobrodelnost. Prav tako niso rezervna armada, ki bi jo bilo treba pripraviti na
povratek v produkcijo vrednosti. Niso potrošniki, ki bi jih bilo treba zapeljevati v
skušnjavo in jih prepričevati, da bodo – potem ko bo gospodarstvo okrevalo - prevzeli
vodstvo. Ne glede na to, s katerega vidika gledamo na revne, od njih ni nobene koristi...
»Dialektika gospodarja in hlapca je razpadla; še več, raztrgala se je vez, zaradi katere
solidarnost ni bila več nujna, marveč sploh moţna. Ta odnos odvisnosti ali vsaj sočutnosti,
na čemer so dotlej temeljile vse zgodovinske forme neenakosti, v novi nikjeršnosti
svetovne druţbe ne pride več v poštev« (Beck, 2003: 82).
Čemu še zagovarjati razvoj, napredek, modernizacijo, specializacijo, fragmentacijo znanja
in konec koncev kapitalizem, ki pospešuje individualizacijo, osamljenost ter dela vedno
bolj nepremostljive razlike med revnimi in bogatimi...
Tebi sluţi?
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2.7. Razvoj
Poročilo komisije za jug Afrike iz leta 1990 je takole opredelilo razvoj: proces, ki ljudem
omogoča, da razvijajo osebnost, da zaupajo sami vase in da ţivjo dostojno in uspešno
ţivljenje. (Defus au Sud, 1990, po Latouche, 2009).
Latouche (2009) opiše še druge definicije kot npr.:
- definicijo Pavla VI. iz papeške enciklopedije Populorum progressio - »Razvoj ne pomeni
zgolj gospodarske rasti. Da je lahko avtentičen, mora biti celosten, se pravi, pomagati
mora slehernemu človeku in celemu človeku. [... ]Razvoj je novo ime za mir«
- po afriškem zgledu pa »dober razvoj naprej pomeni, da ovrednostimo tisto, kar so počeli
starši, pomeni, da imamo korenine«?.
Latouche poda pogled na razvoj, ki se mi zdi še bolj aktualen. Pravi, da je razvoj »bil, je in
bo ostal predvsem izkoreninjenje«. Vselej gre za gospodarsko rast, akumulacijo kapitala z
vsemi znanimi pozitivnimi in negativnimi učinki: z neusmiljeno konkurenco, brezmejnim
povečevanjem neenakosti, ropanjem narave brez zadrţkov.
Prehod v tretjo industrijsko revolucijo postavlja pod vprašaj številne najbolj opevanje ideje
o pomenu in smeri napredka. Optimisti - direktorji korporacij, poklicni fortunisti in
avantgardni politični voditelji – menijo, da začetek informacijske dobe nakazuje zlato dobo
brezmejnih proizvodov in rastočih potrošniških krivulj, novih in hitrejših doseţkov v
znanosti in tehnologiji, poenotenih trgov in hipnih zadovoljitev.
Drugim se zdi zmagoslavje tehnologije grenko prekletstvo. Za tiste namreč, ki bodo v
novem svetovnem gospodarstvu odvečni zaradi osupljivih doseţkov v avtomatizaciji, ki
tako številne ljudi izloča iz ekonomskega procesa. Zanje je prihodnost polna strahu in vse
več je jeze, ne pričakovanja. Dojemajo, da jih svet pušča ob strani, in počutijo se vse bolj
nemočne, da bi posredovali v lastno korist, da bi zahtevali upravičeno udeleţbo v novem
visokotehnološkem svetovnem redu. Riffkin jih poimenuje kar »izvrţenci iz globalne vasi«
(Riffkin, 2007).
Tudi na slovenskih tleh so bile opravljene raziskave o človekovem razvoju. Hanţek,
Gregorič priznavata, da ni človekovega razvoja brez gospodarske rasti, vendar sta politika
in ekonomija paradna konja druţbe, ki se ne zmenita za človeka, pač pa (preteţno) samo za
gospodarsko rast. V Poročilu o človekovem razvoju Slovenija 2000 – 2001 opisujeta
številne negativne posledice nenadzorovane gospodarske rasti za človeški razvoj:
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- bruto domači proizvod se povečuje, brezposelnost pa ostaja skoraj nespremenjena (t.i.
rast brez zaposlitve)
- rezultati gospodarske rasti so namenjeni le bogati manjšini, zato se povečuje neenakost
med ljudmi (t.i. brezobzirna rast)
- gospodarska rast, ki je ne spremljata večja demokratizacija in udeleţba prebivalcev pri
odločanju (t.i. rast brez glasu)
- rast, ki slabi kulturno identiteto ljudi in ki izvaja pritisk na kulturno uniformiranje
narodov in uniformiranje znotraj drţav (t.i. rast brez korenin)
- rast brez ozira na škodo, ki jo dela okolju ter virom in ki jo bodo najbolj občutile
prihodnje generacije (t.i. rast brez prihodnosti) (Hanţek, Gregorič, 2001).
Večkrat sem slišala: »Nevednost ne boli!«, a kaj, ko vemo! Spopadamo se z občutki
nemoči, češ, kaj sploh lahko naredimo? Bomo samo nemo kimali rasti brez zaposlitve, brez
korenin in brez glasu, brez prihodnosti, brezobzirni rasti? Bomo samo upali,, da ne bomo
tudi mi »izvrţenci iz globalne vasi«?
Bauman (2002) je prepričan, da se predvsem iz druţenja z drugimi naučimo to, da lahko od
skupnosti dobimo le nasvet, kako preţiveti v svoji lastni brezupni osamljenosti, in to, da je
ţivljenje vsakogar polno tveganj, s katerimi se mora soočiti in spopadati vsak sam.
Socialno v svojih starih oblikah izginja in se zopet pojavlja v novih. Zasebne oblike
solidarnosti izginjajo in na njihovo mesto stopajo pedagoške in socialne storitve (Zorc –
Maver, 1997).
Na vezi in partnerstva gledamo in jih obravnavamo v skladu z duhom našega časa - kot
stvari, ki bodo porabljene, ne pa proizvedene; podrejene so enakim kriterijem vrednotenja
kakor vsi drugi porabni predmeti. Ker dojemamo svet vključno z njegovimi prebivalci kot
fond porabnih predmetov, je usklajevanje trajnih človeških vezi skrajno teţko (Bauman,
2002).
Če na zlom nekdanjih vezi in zaupanja ter popustitev tradicionalnega pritiska gledamo
optimistično, naj povemo, da lahko vse to pri posamezniku spodbuja rast subjektivnosti,
razvoj kritične reflektivne zavesti in kreativno samoustvarjanje lastnega ţivljenja. Beck
(1992, po Razpotnik, 2000) vidi značilnosti osvobojenega ţivljenja v povečanju in
izboljšanju izbir, v moţnosti, da si posameznik izbere lastni ţivljenjski stil. Ta vtis
podpirajo tudi mediji in individualizacijo pozdravljajo (Razpotnik, 2000).
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Sedaj naša druţba obira sadove. Večina (srednji in niţji razredi) ni zadovoljna s pridelkom,
manjšina si mane roke.

2.8. Posledice tehnološkega napredka in predlog za 30-urni delavni
teden
Ne bomo začeli na začetku razvoja. Ne z uporabo prvega orodja, niti ne s parnim strojem.
Če bi predlagali, naj začnemo s tekočim trakom, smo ţe bliţje spremembam, ki so
odločilnejše posegle v stanje današnje druţbe.
Ford Motor Company oz. njen direktor Henry Ford je med leti 1908 in 1915 konstruiral
prvi tekoči trak in s tem omogočil mnoţično proizvodnjo avtomobila Ford Model T.
Tekoči trak je več kot uspešno nadomestil »počasno« delo zaposlenih, tako naj bi zaradi
tehnološke revolucije do marca 1933 ostalo brez dela nad 15 milijonov Američanov
(Riffkin, 2007).
Takratni (30-ta in 40-ta leta 20. stol.) delavski voditelji so začeli zagovarjati misel, da naj
bi povečani produktivnosti sledilo zmanjšanje števila delovanih ur kot način za ponovno
zaposlovanje ljudi, večanje kupne moči in hitri zagon nedejavnega gospodarstva. Čeprav je
delavstvo vsa dvajseta leta trdilo, da bi morali dobičke od dviga produktivnosti deliti z
delavci v obliki krajšega delavnika, je bila argumentacija v prid krajšemu tednu
osredotočena bolj na psihološke in druţbene koristi prostega časa in manj na ekonomske
koristi (Riffkin, 2007).
Senator Hugo L. Black iz Alabame je 31. decembra 1932 v ameriškem senatu predstavil
zakonski osnutek, ki je pozival k 30-urnemu delovnemu tednu kot edini smotrni in moţni
metodi spoprijemanja z zaposlovanjem. Predvideval je, da bi sprejem zakona pomenil
takojšnjo ponovno zaposlitev nad 6,5 milijona nezaposlenih Američanov in koristil
industriji zaradi povečane kupne moči milijonov na novo najetih mezdnih delavcev. [...]
Senat je 6. aprila 1933 – ob dokajšnjem presenečenju vse drţave – s 53 glasovi za in 30
proti sprejel Blacokv zakon in s tem uzakonil 30-urni delovni teden za vsa podjetja,
vključena v trgovino med zveznimi drţavami in zunajo trgovino. Toda vznemirjenje v
drţavi je bilo kratkotrajno. Predsednik Roosvelt – ob podpori vodilnih drţavnih
poslovneţev – je hitro onemogočil sprejem tega zakona. Roosvelta je namreč skrbelo, da bi
imelo to dolgoročne negativne posledice, upočasnilo rast in škodilo konkurenčnosti
Amerike v čezmorskih deţelah. Predsednik Roosvelt je nato prepričal odbor za predlaganje
zakonskih osnutkov v predstavniškem domu, da zavrne Black – Coonneryjev zakon in
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namesto tega predlaga drţavni zakon o gospodarski obnovi [National Industrial Recovery
Act, NIRA]. Ta zakon je vključeval določila, ki so vladi omogočala, da v nekaterih
industrijah določi dolţino delovnega tedna.
Roosvelt je pozneje obţaloval, da se ni zavzel za Black – Conneryjev zakon in ga spravil
skozi kongres. Leta 1937 je imel govor na posebni seji kongresa, na kateri so obravnavali
vse slabšo situacijo zaposlovanje v tistem letu. Svojim kolegom je postavil vprašanje: »Kaj
drţava konec koncev pridobi s tem, da spodbuja poslovneţe, naj povečajo proizvodno
zmogljivost ameriške industrije, če hkrati ne poskrbimo, da se veča tudi dohodek našega
delavskega prebivalstva in ustvarja trge, ki posrkajo to povečano proizvodnjo?« (prav
tam).
Naj zaključim z zgovornim stavkom velikega angleškega matematika in filozofa: »Ni
dobro, da nekateri delajo osem ur na dan, drugi pa nič; vsi bi morali delati po štiri ure
dnevno« (Russel, 1935).

2.9. Prihodnost – prehod v posttržno dobo?
Z moţnostjo izračunati prihodnost, raste tudi moţnost, da jo spremenimo!
O tem, kam gre ta svet, se sprašuje vsaka generacija. In vsaka generacija vsaj kdaj izreče
nostalgične besede o tem, kako je bilo včasih. Kam gre ta svet lahko predvidimo oz.
napovemo. Kdaj bomo prispeli do kritične točke, ko bo prišlo do (velikega) preobrata,
ostaja odprto vprašanje. Mnogim se zdi, tudi meni, da smo ţe tam, pa se še vedno nič ne
zgodi...
Riffkin (2007) napoveduje, da bo v prihodnjih desetletjih upadajoča vloga trţnega in
javnega sektorja prizadela ţivljenje delovnih ljudi na dva pomembna načina. Tisti, ki bodo
obdrţali zaposlitev, bodo verjetno doţiveli skrajšanje delovnega tedna, zaradi česar bodo
imeli več prostega časa. Mnogi od tistih, ki bodo imeli krajši delavnik, bodo najbrţ
podvrţeni pritisku trga in svoj prosti čas preţivljali v predajanju mnoţični zabavi ter
povečani potrošnji.
Nasprotno bo vse večje število nezaposlenih in nepolno zaposlenih neustavljivo in stalno
tonilo v spodji razred. Iz obupa in zaradi preţivetja se bodo mnogi zatekli v neformalno
ekonomijo. Nekateri bodo zamenjevali občasno delo za hrano in bivališče, drugi se bodo
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zatekli h kraji in drobnemu kriminalu, več bo preprodajanja drog in prostituiranja –
milijoni telesno sposobnih ljudi, izrinjenih iz druţbe, ki več ne potrebuje ali noče
njihovega dela, bodo poskušali izboljšati svojo ţivljenjsko usodo.
Vse več ljudi po vsem svetu bo preţivljalo manj časa na delovnem mestu in bodo imeli več
časa zase. Vprašanje, ali bo njihov »prosti« čas obvezen, neprostovoljen in posledica
prisilne zaposlitve s krajšim delovnim časom, odpuščanja in nezaposlenosti, ali pa bodo
prosti čas omogočali povečana produktivnost, krajši delovni teden in večji dohodek,
morajo razrešiti v politični areni. Če bi zaradi vseobseţnega nadomeščanja človeškega dela
s stroji prišlo do mnoţične nezaposlenosti, kakršne v zgodovini še ne poznamo, potem ni
veliko moţnosti za razvoj sočutne in skrbne druţbe ter pogleda na svet, ki temelji na
preobrazbi človeškega duha.
Verjetnejši bi bil obseţen socialni prevrat, nasilje doslej neznanih razseţnosti in odkrita
vojna, pri čemer bi revni medsebojno pobijali drug drugega, pa tudi bogate elite, ki
nadzorujejo svetovno gospodarstvo.
Če, nasprotno, brez predsodkov sledimo poti, ki delavcem omogoča ţeti koristi od
povečane produktivnosti v obliki krajšega delovnega tedna in ustreznega plačila, bomo
imeli več prostega časa kot kadarkoli v moderni zgodovini. Uporabili bi ga lahko za
obnavljanje skupnostnih vezi in osveţitev demokratične zapuščine. Nova generacija bi
morda presegla ozke meje nacionalizma in ljudje bodo morebiti začeli razmišljati in
delovati z zavestjo o skupni pripadnosti človeški rasi, z vzajemno pripadnostjo drug
drugemu, skupnosti in širši biosferi.
Ob zaposlenih, ki imajo več prostega časa in ob nezaposlenih, ki prosto razpolagajo s
svojim časom, se kaţe moţnost, da bi neizkoriščeno delo milijonov ljudi vpregli v
konstruktivne naloge zunaj zasebnega in javnega sektorja. Sposobnosti in energijo
zaposlenih in nezaposlenih skupaj – tistih s prostim časom in onih brez – bi lahko koristno
usmerili k vnovični graditve številnih lokalnih skuponosti in ustvarjanju tretje sile, ki sveti
neodvisno od trga in javnega sektorja.
Jeremy Riffkin vidi v razvoju inteligentne tehnologije, ki bo v 22. stoletju zamenjala velik
del človeškega dela v komercialni sferi, veliko prednosti. Večini ljudi bi namreč lahko
omogočila, da se izšolajo za poklice na kulturnem področju. »...delo naj opravljajo stroji,
saj gre pri tem delu le za proizvajanje uporabne vrednosti. Po drugi strani bi morali biti
ljudje svobodni za doseganje pravih vrednot in ponovno oţivljanje občutka za skupnost.
Osvobajanje ljudi od dela, da lahko resnično prispevajo k ustvarjanju socialnega kapitala v
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civilni druţbi, je velik potencialni preskok, ki ga človeštvo lahko naredi v 21. stoletju«
(Riffkin, 2007: 49).
Če naj industrijske drţave v 21. stoletju uspešno opravijo prehod v posttrţno dobo, bodo
morale strogo zasledovati dve zelo posebni smeri delovanja. Prvič, dobičke od povečane
produktivnosti, ki je posledica uvajanja novih tehnologij za prihranek dela in časa, bo
potrebno deliti z milijoni delovnih ljudi. Izdatno večanje produktivnosti bo potrebno
kompenzirati z zmanjševanjem števila delovnih ur in stalnim zviševanjem plač, da bi
dosegli pravično porazdelitev sadov tehnološkega napredka. Drugič, vse manjša količina
zaposlovanja v formalnem trţnem gospodarstvu in zmanjšanje vladnih izdatkov za javni
sektor bosta zahtevala posvečanje večje pozornosti tretjemu sektorju – netrţnemu
gospodarstvu. Prav na ta tretji sektor - socialno ekonomijo - se bodo verjetno obračali
ljudje v naslednjem stoletju po pomoč pri zadovoljevanju osebnih in druţbenih potreb, ki
jih več ni mogoče uravnavati s pomočjo trga ali zakonskih določil (prav tam). Prehod k
druţbi, utemeljeni na netrţnih kriterijih organiziranja druţbenega ţivljenja, bo zahteval
premislek o sedanjem pogledu na svet. Vnovično definiranje vloge posameznika v druţbi
brez mnoţičnega formalnega dela je morda osrednja naloga prihajajoče druţbe. Krčenje
delovnega ţivljenja v formalni ekonomiji bo vplivalo na zmanjšanje vdanosti vrednotam,
svetovnemu nazoru in viziji, ki odgovarjajo trgu.
V precepu je sam pojem dela. Zdaj, ko postaja blagovna vrednost dela v proizvodnji in
distribuciji blaga in storitev vse manj pomembna, bo potrebno uveljaviti nove pristope za
zagotavljanje dohodka in kupne moči. Treba bo izumiti alternative formalnemu delu, ki
bodo vpregle energijo in sposobnosti prihodjih generacij.
Tudi Latouche (2009) meni, da je potrebna povsem drugačna organizacija, v kateri delo
nima več osrednjega mesta v naših ţivljenjih, v kateri so druţbeni odnosi pomembnejši od
proizvodnje in porabe nekoristnih, celo škodljivih izdelkov za enkratno rabo.
Nekaj je gotovo: stopamo v novo obdobje zgodovine, v katerem bodo stroji vse bolj
zamenjevali človeško delo v proizvodnji blaga in storitev. Čeprav je časovne okvire teţko
napovedati, smo trdno na poti v avtomatizirano prihodnost in se bomo v prvih desetletjih
21. stoletja verjetno pribliţali dobi, ki bo – vsaj v proizvodnji – skoraj brez delavcev.
Storitveni sektor se bo avtomatiziral poznje in bo dosegel skoraj avtomatizirano stopnjo v
srednjih desetletjih 21. stoletja. Nastajajoči sektor znanja bo uspel posrkati le odstotek
odpuščenih delavcev, kar še zdaleč ne bo zadostovalo za bistveno zajezitev naraščajočega
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števila nezaposlenih. Zaradi povezanega delovanja globalizacije in avtomatizacije bo na
stotine milijonov delavcev stalno brez dela. Tisti, ki bodo še zaposleni, bodo delali dosti
manj ur zaradi enakomernejše porazdelitve preostalega dela in zagotavljanja ustrezne
kupne moči, ki bo lahko vsrkala povečano količino proizvodov. Ko bodo stroji v
naslednjih desetletjih vse bolj zmanjševali število delavcev, se bo iz ekonomskega procesa
in privlačnosti trga sprostilo delo milijonov ljudi. Neizrabljeno človeško delo je osrednja
vsesplošna resničnost prihajajoče dobe in vprašanje, s katerim se bo morala soočiti in
odkrito spoprijeti vsaka drţava, če naj civilizacija preţivi učinke tretje industrijske
revolucije (Riffkin, 2007).
Bauman (2002) sicer manj konkretno, a slikovito nakaţe prihajajoče spremembe in pravi,
da današnja »utekočinjena«, »plavajoča«, razpršena, raztresena

in neurejena različica

moderne morda ne naznanja ločitve in dokončnega zloma komunikacije, napoveduje pa
nastop lahkega, prosto pretakajočega kapitalizma, za katerega sta značilni odprava
angaţmaja in sproščanje vezi med kapitalom in delom.
Bolj eksakten je Beck (2003), ki jasno postavi smernice za prihodnost. Svetuje, naj:
1.) vgradimo in vzpostavimo temeljno varnost,
2.) okrepimo druţbena omreţja samooskrbovanja in samoorganiziranosti
3.) se v središčih globalne civilne druţbe sproţajo vprašanja o gospodarski in socialni
pravičnosti v svetovnem merilu ter da ne dopustimo, da bi zamrla.
Martin in Schumann (1997, po Razpotnik, 2000) vidita politično rešitev nastale situacije v
vzpostavitvi na novo definiranih drţavnih posegov, ki bi omejevali svobodo
nadnacionalnih vsemogočneţev. Drţava mora torej ponovno vzpostaviti nadzor nad
gospodarstvom, če nočemo postati »enopetinska druţba« (80 % svetovnega prebivalstva
revnih, 20 % bogatih).
Na drugi strani pa Latouche (2009) predlaga nespremenljivo stanje in ničelno rast, kot
kompromisna predloga za usklajevanje ohranjanja okolja in »pridobitve« ekonomske
dominacije. Pravi, da se ne odpovedujemo niti načinu produkcije niti načinu porabe, ne
ţivljenjskemu slogu, ki so nastali v dosedanji gospodarski rasti. Nerast ne bi smela biti
namenjena zgolj ohranjanju okolja, temveč predvsem temu, da bi znova vzpostavili
minimalno druţbeno pravičnost, brez katere je naš planet obsojen, da eksplodira. Nadalje
razlaga, da nerast še ne pomeni, da se bo blaginja zmanjšala. Večina modrecev je namreč
trdila, da je človek srečen, če zna zadovoljiti skrbno omejeno število potreb. Evolucija in
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počasna rast nekdanjih druţb sta bili del širše, zelo zmerne reprodukcije, ki je bila vselej
prilagojena naravnim omejitvam.
Goldsmith (1994, po Latouche, 2009) pravi, da se je domačinska druţba način ţivljenja
prilagodila okolju, trajnostna industrijska druţba pa je, ravno obratno, poskušala okolje
prilagoditi svojemu načinu ţivljenja in zato ne more preţiveti.

3 Neenakost
Kako lepo je, ker smo si tako različni.
Vsak je zase svet. Vsak je unikaten, neponovljiv.
Zato se tako dobro ujameva,
ker sva različna, lahko se dopolnjujeva.
In skupaj boljša sva... skupaj!
Vendar je (lahko) lepo samo, kadar razlike niso krivične. Dragoš in Leskošek (2003)
razloţita, da z druţbenimi razlikami opisujemo nastajanje takšnih razlik med skupinami oz.
kategorijami posameznikov, ki so socialno pomembne in opozorita, da termina »druţbene
razlike« ne smemo mešati s terminom »druţbena neenakost«, ker je prvi širši od drugega.
Druţbene razlike so dveh vrst:
takšne, ki so nastale povsem neodvisno od narave in z njo nimajo nobene zveze
vrednotno kvalificirane naravne razlike.
Najpogostejše druţbene razlike so: razlike med spoloma, starostne, lingvistične, etnične
razlike, poklicne kategorije, razlike v duševnih in telesnih sposobnostih, razlike v
krajevnem izvoru, druţinskem poreklu, veroizpovedi... Nekatere razlike spodbuja socialno
okolje z nagrajevanjem in neenakim porazdeljevanjem najpomembnejših in omejenih
dobrin (bogastvo, moč, ugled...), kar se dogaja v tolikšni meri, da se nekatere skupine ljudi
dvignejo nad druge – nastalo razliko med njimi pa opisujemo s terminom druţbena
neenakost (Dragoš, Leskošek, 2003).
Neenakost je postala ahilova peta sodobnega gospodarstva. Kaţe se v več oblikah: kot
velikanske nagrade za generalne direktorje, kot čedalje večje razlike med plačami na vrhu
in na dnu korporacij, kot stagnacija dohodkov srednjih slojev v primerjavi z dohodki elite.
Tekmovanje, v katerem zmagovalec pobere vse, ustvarja skrajno materialno neenakost. Te
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premoţenjske neenakosti v določenih vrstah podjetij spremlja tudi čedalje večja druţbena
neenakost (Sennett, 2008).
Razpotnikova (2000) krivi tudi nepregledne moţnosti, ki so na voljo, češ da normalnega
uporabnika prej spravljajo v negotovost, kot mu pomagajo. Tepa omogočajo novim
centrom medijske veleindustrije krepitev oblasti in ustvarjajo nove, še večje socialne
neenakosti med ljudmi.
Sennett (2008) meni, da je neenakost čedalje bolj povezana z izoliranostjo; kaţe se v
distanci – čim manj povezanosti čutita obe strani – tem večja je druţbena neenakost med
obema.
Da bi popravili neenake razmere in se iztrgali iz začaranega kroga, je treba neenakost za
začetek še povečati, pravijo nekateri najbolj ortodoksni ekonomisti. To naj bi bilo nujno
zato, da bi se nabralo dovolj prihrankov, ki bi jih lahko investirali v gospodarstvo in s tem
zagotovili njegov vzpon. V večini modelov razvoja je določena mera neenakosti – precej
cinično – prvi pogoj za akumulacijo (Latouche, 2009).
Izkušnje zadnih petdesetih let pa so pokazale, da povečanje neenakosti ni najboljši način za
zmanjševanje neenakosti. Juţna Koreja, Kitajska, Tajvan in Japonska so velike prihranke
nabrali z zmanjševanjem in ne s povečevanjem neenakosti. Zdaj vemo, da akumulacije v
najrevnejših drţavah ne onemogoča pomanjkanje prihrankov, temveč prešibke spodbude
za investiranje (prav tam).

3.1. Prostor in čas
Kako ljudje razpolagajo s časom in prostorom so pokazatelji razlik pa tudi neenakosti.
Riffkin razloţi, kaj pomeni čas in prostor za prvi svet – premoţnejši, in kaj za drugi svet –
svet revnih. Če za prvi svet, svet premoţnih in posedujočih, prostor izgublja svojo
omejevalno kvaliteto in ga je tako po njegovih »realnih« kakor tudi po »virtualnih« poteh
lahko prečiti, se za drugi svet, svet revnih, »strukturno odvečnih«, realni prostor čedalje
hitreje zapira (Riffkin, 2007).
Prebivalci prvega sveta ţive v večni sedanjosti, preţivljajo zaporedje epizod, histerično
oddvojenih od svoje preteklosti in prihodnosti; ti ljudje so nenehno zaposlenih in nikoli
nimajo »nobenega« časa, saj se nobenega trenutka ne da več podaljšati. Ljudje
izpostavljeni drugemu protisvetu se soočajo z odvečnim časom, ki ga ne morejo izpolniti.
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V njihovem času se »nikoli nič ne zgodi«. Časa ne »nadzorujejo« – prav tako pa tudi čas
ne nadzoruje njih... Čas lahko le ubijajo, tako kot čas počasi ubija njih. Prebivalci prvega
sveta ţivijo v času, prostor jim ne pomeni nič, saj lahko neposredno premostijo sleherno
razdaljo. Prebivalci drugega sveta ţivijo v prostoru – ta je teţak in neuničljiv,
neoprijemljiv in trdno veţe čas, odteguje ga nadzoru prebivalcev. Njihov čas je prazen.
Urnik, strukturo, ima le virtualni, televizijski čas. Drugi čas mineva enolično, pride in
mine, ne postavlja nobenih zahtev in očitno ne pušča nobenih sledov (prav tam).
Globalizem, po Baumanu (2002), prebivalstvo sveta razkolje na globalizirane bogate, ki
premagujejo prostor in nimajo nobenega časa, in lokalizirane revne, ki so na prostor
prikovani, svoj čas, s katerim nimajo kaj početi, pa so prisiljeni ubijati.
Brezdelnost je postala nekaj zastrašujočega, je dokaz ničvrednosti, pravi Razpotnikova
(2000). »Eden najodmevnejših prehodov zadnjih nekaj desetletij je bila sprememba nekdaj
obstoječega razmerja med časom in druţbenim stanom - bogati so časa imeli na pretek,
revni pa mnogo premalo. Danes je ravno obratno.... Oblikovala se je dvoplastna druţba na eni strani bogati in prezaposleni, na drugi pa revni in prostega časa nekako siti« (Delo,
16.10.1999, po Razpotnik, 2000).
Na začetku računalniške revolucije pred skoraj petdesetimi leti je filozof in psiholog
Herbert Marcuse izrekel preroško misel: »Avtomatizacija grozi, da bo omogočila preobrat
v razmerju med prostim in delovnim časom: moţnost delovnega časa postaja obrobna in
prosti čas postaja ves čas. Posledica bi bilo korenito prevrednotenje vrednot in tak način
ţivljanja, ki ni zdruţljiv s tradicionalno kulturo« (Marcuse, 1979, po Riffkin, 2007).
Revolucija v produktivnosti je torej vplivala na količino delovnega časa na dva načina.
Uvajanje tehnologij za prihranek dela in časa omogoča podjetjem, da odslovijo mnoţice
delavcev, zaradi česar je nastala rezervna armada nezaposlenih delavcev. Njihov čas je bolj
neizrabljen čas in manj prosti čas. Tisti, ki se še oklepajo delovnih mest, so prisiljeni ostati
dlje, deloma zato, ker kompenzirajo zniţane plače in socialne prispevke (prav tam).
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3.2. Delo
Delo po SSKJ pomeni zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje
dobrin

(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=delo&hs=1).

Bauman (2002), ki citira Oxford English Dictionariy, navede le odtenek različno definicijo,
kjer omenja skupnost: Delo je fizično naprezanje, katerega cilj je oskrba materialnih
potreb skupnosti.
Definicija dela je stoletje kasneje dobila dodaten pomen splošnega telesa delavcev in
operativcev, ki opravljajo ta del proizvodnje, kmalu potem pa še pomen sindikatov in
drugih teles, ki so ta dva pomena povezovali in to zvezo utrdili in pretopili v politično
vprašanje in instrument politične moči. Te nianse nam prikazujejo, kako se je spreminjalo
delo in skladno z njim tudi pojmovanje dela.
Danes delo ne more več ponuditi varnosti, v kateri bi potekale samoidentifikacije,
identitete in ţivljenjski projekti. Tudi si ga ni mogoče kratko malo zamisliti kot etični
temelj druţbe ali kot etično os individualnega ţivljenja (Bauman, 2002). Skupaj z drugimi
ţivljenjskimi dejavnostmi je delo privzelo predvsem estetski pomen. Prinašalo naj bi
zadovoljstvo iz sebe in samo po sebi, ne pa, da ga bodo merili z dejanskimi ali dozdevnimi
učinki. Od dela komaj kdaj pričakujemo, da bo »plemenitilo« njegove izvajalce, da bo iz
njih naredilo »boljše ljudi«, in redko ga občudujemo in častimo iz tega razloga (prav tam).
Podjetja, ki ţelijo biti konkurenčna na globalnem trgu, se posluţujejo različnih metod,
kako privarčevati kapital in ga morebiti ponovno investirati. Pogosto začnejo zategovati
mošnjo najprej pri delavcih, ki nedvomno ţe čutijo posledice neusmiljenega prilagajanja
trgu.
Številna podjeta namreč raje zaposlujejo manj številno delovno silo, ki dela dalj časa, kot
pa številčnejšo delovno silo s krajšim delovnim časom, da na ta način prihranijo stroške
plačevanja dodatnih prispevkov, skupaj z zdravstvenim varstvom in pokojninami. Celo če
podjetja plačujejo nadure po 1,5 ure, še vedno plačajo manj, kot bi, če bi morala plačati vse
prispevke za številčnejšo delovno silo. Boleč paradoks se pojavi tudi pri bankah in
zavarovalnicah, ki ţe več kot 40 let investirajo milijarde dolarjev iz delavskih skladov v
nove tehnologije za prihranek dela in s tem odpravljajo delovna mesta istih delavcev,
katerih denar uporabljajo (Riffkin, 2007).

24

Evropska podjetja se vse bolj obračajo k začasnim delavcem, da bi prihranila pri stroških
dela. Zaposlovanje »ravno – ob – pravem – času« postaja normativ v številnih evropskih
drţavah. Zaradi svetovne konkurence si bodo multinacionalna podjetja prizadevala ohraniti
premičnost in fleksibilnost, vse bolj bodo prehajala od stalnih k priloţnostnim delovnim
silam in se tako poskušala hitro odzivati na trţna nihanja. To bo privedlo do povečane
produktivnosti in večje zaposlitvene negotovsti v vseh drţavah sveta (prav tam).
Zakonske zveze »dokler naju smrt ne loči« so dokončno iz mode: partnerja ne pričakujeta
več, da bosta dolgo drug z drugim. »Fleksibilnost« je moto dneva in če jo uporabimo za trg
dela, oznanja konec »sluţbe, kakršno poznamo«, in namesto tega napoveduje začetek dela
s kratkoročnimi pogodbami, prehodnimi pogodbami ali brez pogodb, posle, ki nimajo
zagotovljene varnosti, pač pa člen, ki pravi »do nadaljnega« (Bauman, 2002).
A ni bilo vedno tako. Henry Ford (ustanovitelj avtomobilske industrije Ford, 1903) je
nekega dne svojim delavcem podvojil plače in pojasnil, da hoče, da bi njegovi delavci
kupovali njegove avtomobile. Pravi razlog tega neortodoksnega koraka je bila Fordova
ţelja, da ustavi nadleţno veliko mobilnost dela. Svoje zaposlene je hotel enkrat za vselej
privezati na svoja podjetja in doseči, da se bo denar, investiran v njihovo šolanje in urjenje,
izplačal. Moral je doseči, da so postali odvisni od zaposlitve v njegovi tovarni in od
prodajanja svojega dela njenemu lastniku, tako kakor sta bila njegovo bogastvo in moč
odvisna od njihovega zaposlovanja in uporabe njihovega dela. Ideja je bila povezati kapital
in delo v zvezo, ki je ne bi smela ali si je ne bi drznila razdreti nobena človeška moč
(Bauman, 2002).
Henry Fordova kombinacija zelo učinkovitih tovarn, dobro plačanih delavcev in poceni
proizvodnje je od leta 1914 v svetu znana kot fordizem.
Da se ne bi preveč zasanjali ob »nostalgiji« nekdanjih dni, se raje hitro vrnimo na realna,
ţal zelo trda tla. Ker je zaposlovanje postalo kratkoročno in nezanesljivo, Bauman (2002)
pravi epizodno, tudi pravila igre napredovanja in odpuščanja ne veljajo več. Bolj splošno
to pomeni pohlevno prebivalstvo, ki se ni zmoţno ali pripravljeno organizirano upreti
nobeni odločitvi, ki bi jo kapital lahko sprejel. Vse to daje sila malo moţnosti za vzajemno
lojalnost, po drugi strani pa zmanjšuje klitje in ukoreninjenje. Mesto zaposlitve se zdi
kakor taborni prostor, ki ga obiščemo za nekaj dni in ga lahko v trenutku zapustimo, če ne
zagotavlja obljubljenih ugodij – ne pa kakor skupno bivališče, v katerem se je vredno
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potruditi. Mark Granovetter je dejal, da ţivimo v času šibkih vezi, Sennett pa razloţi, da so
beţne oblike zdruţevanja ljudem koristnejše od dolgoročnih povezav (prav tam).
Sennett (2008) opozori, da fleksibilne organizacije zahtevajo posebno socialno veščino –
zmoţnost, da dobro sodelujete v kratkotrajnih ekipah, z ljudmi, ki jih ne boste imeli časa
dobro spoznati. Druţbena formula za potencialno zmoţnost je »lahko delam s komer koli«.
Institucije priviligirajo umsko ţivljenje, kakršno utelešajo svetovalci, ki se premikajo od
prizorišča do prizorišča, od problema do problema, od ekipe do ekipe. Tudi člani ekip se
morajo usposobiti za procesno delo, saj se bodo sčasom premikali po vsej organizaciji. Za
tako delo je potreben pravi talent. Ta talent je zmoţnost vnaprej razmišljati, kaj se uspe
zgoditi, če razbijemo kontekst in reference – v najboljšem primeru gre za domišljijo. V
najslabšem primeru pa to iskanje talenta prekinja sklicevanje na izkušnje in prekinja
sosledja okoliščin, ogiba se čutnim vtisom, analiziranje ločuje od verovanja, ne meni se za
vezivo čustvene navezanosti, kaznuje poglabljanje - to je ţivljenje v čistem procesu
»tekoče moderne«. In prav to je socialni pogoj za najmodernejšo vrsto dela.
Zaradi negotovosti, nestabilnosti, odsotnosti dolgoročne varnosti (ki jo sicer zagotavlja
stabilno delovno mesto), je odlog zadovoljitve izgubil svojo privlačnost in naredil
takojšnjo ugoditev za izjemno razumno strategijo. Mode pridejo in minejo z naglico, ki si
je ni mogoče zamisliti. Zaradi neugodnih ekonomskih in druţbenih razmer se moški in
ţenske učijo (ali jih k temu silijo izkušnje) dojemati svet – in to ves svet skupaj z drugimi
ljudmi – kot zabojnik, poln zavrgljivih predmetov, predmetov za enkratno rabo. Vsak del
je nadomesten in zamenjliv, in dobro je, da je zamenljiv (Bauman, 2002).
Robert Reich je opisal 4 kategorije ljudi, angaţiranih v ekonomski dejavnosti:
1. »manipulatorji simbolov« - domišljajo ideje in načine, da postanejo ideje zaţelene in
trţne
2. »angaţirani v reproduciranju« - učitelji in funkcionarji drţave blaginje
3. »zaposleni v osebnih storitvah« - obrti dotika, srečanje iz oči v oči s prejemniki storitev
(prodajalci proizvodov in proizvajalci ţelje po proizvodih)
4. »rutinski delavci« - privezani k tekočemu traku, k računalniškim mreţam, avtomatskim
elektronskim napravam.
»Rutinskih delavcev« je največ in jih najlaţje pogrešajo, saj njihova delovna mesta ne
zahtevajo posebnih spretnosti, zato razpolagajo z zanemarljivo pogajalsko močjo (če jo
sploh imajo). Vedo, da jih je zlahka mogoče zavreči in zato ne vidijo smisla, da bi razvili
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privrţenost ali navezanost na svoja delovna mesta ali da bi se trajno povezali s sodelavci
(prav tam).
Logika delodajalcev pa je: Zakaj bi sicer izgubljali čas za naporna popravila, če lahko v
nekaj trenutkih zavrţemo pokvarjeni del in ga nadomestimo z drugim?

3.3. Brezposelnost
Zaradi sprememb na polju dela smo priča kritično naraščajoči brezposelnosti.
Za sistem socialne varnosti, pravi Dragoš (1993), ima brezposelnost dvojne negativne
posledice:
naraščanje izdatkov za dajatve brezposelnim in
zmanjševanje prispevkov za vsa področja socialne varnosti, ker so prispevki
odvisni od števila zaposlenih in njihovih plač.
Teoretično delimo brezposelnost na več vrst po vzroku nastanka in posledicah, ki jih
povzroča. Najteţja je mnoţična brezposelnost, ki nastopa v obdobju gospodarskih kriz.
Strukturna brezposelnost nastopa zaradi neskladja v strukturi ponudbe in povpraševanja po
delovni sili. Sezonska brezposelnost se pojavlja v določenih obdobjih, vezanih na
proizvodni (delovni) proces. Latentna ali prikrita brezposelnost nastopa, kadar je
zaposlenih več delavcev, kot bi bilo glede na zahteve delovnega procesa potrebno (prav
tam).
Brezposelnost današnjega časa, pravi Bauman (2002), je postala strukturna: z vsakim
novim delovnim mestom jih nekaj izgine in za vse ljudi kratko malo ni zadosti dela. V
svetu strukturne brezposlenosti se nihče ne more počutiti resnično varnega. Nihče ne more
upravičeno domnevati, da je zavarovan pred naslednjim krčenjem, posodabljanjem ali
racionaliziranjem, pred nepredvidljivimi premiki trţnega povpraševanja in muhastimi, a
nezadrţnimi, neomajnimi pritiski konkurenčnosti, produktivnosti in učinkovitosti.
Riffkin (2007) taisti pojav imenuje tehnološka brezposelnost, Sennet (2008) razloţi, da
brezposelnost nastane zaradi tega, ker je naše odkrivanje sredstev za ekonomiziranje
uporabe dela hitrejše od tempa, s katerim uspemo najdevati nove uporabe dela. Ideja, da bo
stroj zamenjal par rok, ni točna: kakor se je pokazalo v delu analitika Jeremyja Rifkina, se
področje nekoristnosti širi, ker stroji opravljajo naloge z ekonomsko vrednostjo, ki jih
ljudje ne zmorejo opravljati (prav tam).
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Medtem ko je imel prvi val avtomatizacije največji vpliv na tovarniške delavce, začenja
nova revolucija z reorganiziranjem prizadevati srednje sloje korporacijske skupnosti ter
ogroţati ekonomsko trdnost in varnost najpomembnejše politične skupine ameriške druţbe
– srednjega razreda (Riffkin, 2007).
Kapitalizem je odpravil delo, pravi Beck (2002). Brezposelnost ni več nikakršna mejna
usoda, potencialno zadeva vse – in tudi demokracijo kot formo ţivljenja. Toda globalni
kapitalizem, ki odpravlja odgovornost za zaposlovanje in demokracijo, spodkopava tudi
lastno legitimnost. Brezposelnost, nova nepreglednost dela s skrajšanim delovanim časom,
nezanesljiva zaposlitvena razmerja in za zdaj še nema rezerva odvečnih delavcev. Z
drugimi besedami: pridobitvenemu delu se rapidno zmanjšuje volumen. Hitro se bliţamo
kapitalizmu brez dela – in to v vseh poindustrijskih drţavah sveta.
Beck se ni motil, ko je napovedal, da »rezerva odvečnih delavcev« ne bo večno nema. 17.
septembra 2011 je nekaj 100 protestnikov gibanja Okupirajmo Wall Street (Occupy Wall
Street (OWS)) zasedlo zelenico parka Zuccotti pred newyorškim središčem globalnega
finančnega korporativizma, slab mesec kasneje so po njihovem zgledu protestirale mnoţice
po vsem svetu (http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street). V Sloveniji je pred
Borzo prostestiralo okoli 50 protestnikov, ki so v šotorih sredi oktobra vztrajali več kot
teden dni. Glavni slogan protestov po vsem svetu je bil »Mi smo 99 %«, s kateri so
opozarjali na vse večji razkorak med bogatimi in revnimi, zahtevali so spremembe davčne
zakonodaje, ki bi najbogatejšim naloţila pravičnejše prispevke druţbi, prepoved
korporacijskega financiranja političnih kampanj, drţavno spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest, pomoč ljudem, ki ne morejo vračati stanovanjskih posojil, rešitev problema
študentskih dolgov, idr. (http://www.delo.si/novice/svet/zda-protesti-sprozili-razmisljanjeo-tretji-stranki.html).
Beck (2002) navaja, da je v Zahodni Evropi vsak deveti delavec brez zaposlitve. Vse
zahodno - evropske drţave doţivljajo naraščajočo brezposelnost. Industrijski opazovalci
trdijo, da bo število nezaposlenih v Evropi v začetku leta 1995 zraslo na 19 milijonov in do
konca stoletja se bo verjetno še povečalo.
Spodnja Tabela 1 prikazuje primerjavo podatkov o brezposelnosti v nekaterih
pomembnejših evropskih drţavah, ki jih navaja Beck (2002), z novejšimi, ki so dostopni na
svetovnem spletu.
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Stopnja
Država

brezposelnosti

Stopnja brezposelnosti, podatki s svetovnega spleta:

po Becku

www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_državah/

(2002)
Francija

11,5 %

Anglija

10,4 %

Irska

17,5 %

Italija

11,1 %

Belgija

11 %

Povprečna stopnja nezaposlenosti se je do leta 2008 zniţevala do 7,4 %, vendar pa je zaradi
gospodarske recesije v letu 2009 ponovno narasla na 9,1 %, 2010 je dosegla 9,3 %. Za leto
2011 je napovedana 9,1 %. V obdobju 2012-13 naj bi se počasi zniţevala in dosegla 8,4 %.1
Stopnja brezposelnosti je v letu 2010 dosegla 7,8 %. V prihodnjih treh letih naj bi se stopnja
brezposelnosti vrtela okrog 8 %.2
Nezaposlenost na Irskem je v letu 2010 dosegla 13,6 % in se bo še zviševala. V letu 2011 naj
bi dosegla 14,8 %, v letu 2012 15,3 % in v letu 2013 14,8 %.3
Stopnja nezaposlenosti se od leta 2007 dviguje. V letu 2010 je dosegla 8,4 %. Po napovedih se
bo v letu 2011 dvignila na 8,7 % ter se do leta 2013 zniţala na 8,2 %.4
V letu 2011 naj bi brezposelnost dosegla 8,2 %, v letu 2012 7,8 % ter v letu 2013 7,7 %.5

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2010 znašala 5,9 %, v letu 2011 naj bi ostala na istem nivoju,
ter se potem do konca leta 2013 zniţala na 5,1 %.6
Nezaposlenost je v letu 2010 dosegla 20,1 %, v letu 2011 pa napovedujejo še rahlo povišanje
Španija
20 %
na 20,8 %. Do konca 2013 naj bi še vedno ostala na visokih 19,3 %.7
Tabela 1: Primerjava podatkov o brezposelnosti v nekaterih Evropskih državah

Danska

11,3 %

Problem brezposelnosti v Evropi se bo verjetno še zaostril zaradi upada zaposlovanja v
javnem sektorju. V 80-tih letih so ta delovna mesta – skupaj 5 milijonov – predstavljala
večino novih delovnih mest v Evropski uniji. Moţnosti, da bo vlada najemala odpuščene
proizvodne in storitvene delavce ter delovala kot delodajalec v skrajni sili, niso več
politično uresničljive, saj evropske drţave krčijo svoje proračune v prizadevanju za
zmanjšanje drţavnih primanjkljajev in dolgov. Še bolj vznemerljivo je dejstvo, da je bilo
nad 45,8 % nezaposlenih delavcev v Evropi brez zaposlitve več kot leto dni – strašljiv
podatek v primerjavi z ZDA, kjer je bilo brez zaposlitve nad 12 mesecev le 6,3 %
nezaposlenih (prav tam).

1

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Francija/Pregled_gospodarskih_gibanj_4266.asp
x
2
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Velika_Britanija/Pregled_gospodarskih_gibanj_
4236.aspx
3
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Irska/Pregled_gospodarskih_gibanj_4294.aspx
4
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Italija/Pregled_gospodarskih_gibanj_4296.aspx
5

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Belgija/Pregled_gospodarskih_gibanj_4230.aspx
6

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Danska/Pregled_gospodarskih_gibanj__4278.asp
x
7

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/spanija/Pregled_gospodarskih_gibanj_4246.aspx
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Po anketi o delovni sili ima Slovenija v primerjavi z Evropsko unijo niţji deleţ
brezposelnosti od njenega povprečja (junija 2005 ima Slovenija 5,9 % stopnjo
brezposelnosti, povprečje EU pa znaša 8,8 %). Velike razlike med registrirano in anketno
stopnjo brezposelnosti lahko pripisujemo razlikam v definiciji in kriteriju brezposelnosti,
velikemu deleţu dolgotrajno brezposelnih, ki ne izpolnjujejo več kriterija aktivnega iskanja
zaposlitve, razširjenosti sive ekonomije in visokemu deleţu neformalnih zaposlitev;
sistemu zavarovanja za primer brezposelnosti in sistemu ugodnosti statusa brezposelnosti
(Hanţek in Gregorič, 2001).
Nekateri sloji prebivalstva so še posebej izpostavljeni tveganju brezposelnosti. Velik deleţ
med brezposelnimi so iskalci prve zaposlitve in mladi v starosti do 26 let. Zelo visok je
deleţ dolgotrajno brezposlenih (eno leto ali več), ki ţe več let presega 60 % vseh
brezposelnih. Posebno rizična skupina so brezposelni brez strokovne izobrazbe (njihov
deleţ je ves čas visok) in teţje zaposljive osebe. V zadnjih letih se veča število
brezposelnih ţensk (leta 2005 54 % vseh brezposelnih) (Merzel, 2006).
V Sloveniji je bilo konec marca 2011 pri Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 113.948
brezposelnih oseb, kar je 1,4 % manj kot februarja 2011, v primerjavi z marcem 2010 pa je
bila brezposelnost višja za 15,2 % (http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela).
V strukturi brezposelnosti sta se zaradi mnoţičnega odpuščanja v minulih dveh letih
povečevala deleţa brezposelnih moških in brezposelnih trajno preseţnih delavcev in
stečajnikov. Hkrati sta se povečala tudi deleţ brezposelnih, starih 50 let in več, in deleţ
dolgotrajno brezposelnih oseb. Počasneje pa se je zviševalo število, s tem pa tudi deleţ
mladih do 24. leta starosti in iskalcev prve zaposlitve ter brezposelnih z najniţjo izobrazbo
(prav tam).
Sennett (2008) opozarja, da najmodernejše organizacije s starejšimi zaposlenimi zares
velikokrat ravnajo, kakor da so okrneli, počasni, brez energije. Starost bolj neposredno
zadeva vprašanje talenta, če pomislimo, koliko časa se veščine ohranijo. »Izumiranje
veščin« je čedalje hitrejše in to ne le na področju tehničnih del, ampak tudi v medicini,
pravu in različnih obrteh. Ko pridobite veščine, torej ne pridobite nečesa trajnega.
Delodajalec se lahko odloči, da bo raje zaposlil petindvajsetletnega intelektualca, ki
obvlada najnovejše spretnosti. Veliko ceneje je zaposliti mladega intelektualca – ker ima
starejši zaposleni višjo plačno osnovo in ker so programi prešolanja za zaposlene ţe samo
na sebi draga zadeva. Poleg tega, če so nezadovoljni mladi delavci, ki so bolj popustljivi, si
raje izberejo odhod; starejši delavci, ki so stroţji, svoje nezadovoljstvo izrazijo naglas.
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Fleksibilna podjetja pričakujejo, da bodo zaposleni mobilni in ne nagrajujejo za minulo
delo in stalnost, zato je izbira delodajalcev jasna: Mlajši zaposleni so cenejši in z njimi je
manj teţav (Sennett, 2008).
Dr. Thomas T. Cottle, klinični psiholog in sociolog, sodelavec šole za specialno
psihologijo v Massachusettsu, se ţe več kot 15 let srečuje s trajno nezaposlenimi. Vlada jih
opredeljuje kot »malodušne delavce«, ki so ţe šest mesecev ali več brez dela in so preveč
demoralizirani, da bi še naprej iskali delo. Cottle je opazil, da trajno nezaposleni doţivljajo
patološke simptome, podobne tistim pri umirajočih bolnikih. V prvi fazi nezaposlenosti so
moški, ki jih je izprašal, svojo jezo in frustracije prenašali na svoje nekdanje sodelavce in
delodajalce (umor je zdaj tretji najpogostejši vzrok smrti na delovnem mestu). Cottle pravi,
da nato začne večina nekdanjih delavcev, potem ko so okrog leto dni brezposelni,
usmerjati svojo jezo navznoter. V strahu, da morda nikdar več ne bodo delali, začnejo za
svoj teţavni poloţaj kriviti sebe. Doţivljajo uničujoč občutek sramu in ničevosti, ki ga
spremlja izguba ţivljenjske energije. Niso več jezni, temveč postanejo brezbriţni, mnogi se
odvrnejo od svojih druţin (Riffkin, 2007).
Zaradi neugodne kombinacije razmer je duh nekoristnosti v ţivljenju številnih ljudi danes
zelo realen. Vse več novih nezaposlenih izgubi vso voljo. Nekateri se torej umaknejo za
zaprta vrata, gledajo televizijo, nekateri se zatečejo k alkoholu, drugi začnejo opravljati
gospodinjska dela, vozijo otroke v šolo, k izvenšolskim dejavnostim in nazaj. Nekateri
postanejo prostovoljni spremljevalci ali inštruktorji. Številne skupnosti so ustanovile
podporne skupine za nove nezaposlene srednjega razreda (pogovorne podporne skupine,
kjer se pogovarjajo o svojih občutjih in skupnih teţavah). Sennett (2008) pravi, da se
koristne počutimo, če prispevamo nekaj, ker je pomembno za druge. Ker je nekoristnosti v
politični ekonomiji vse več, bi se utegnilo zdeti, da lahko ljudje kompenzirajo z manj
formalnimi odnosi v civilni druţbi. Volunterstvo je nedvomno hvalevredno, obstaja pa
nevarnsot, da bi koristnost tako postala zgolj hobi, še doda Sennett.
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3.4. Revščina
Z izrazom revščina označujemo izrazito problematične kombinacije ţivljenjskih teţav pri
tistih skupinah in posameznikih, ki so dlje časa izpostavljeni različnim vrstam deprivacije
na pomembnih področjih (zaposlitev, bivalni standard, materialno, zdravstveno,
izobrazbeno stanje, socialne mreţe, preţivljanje prostega časa, ţivljenjski vzorci) (Dragoš,
Leskošek, 2003). Odvisnost: neenakost – revščina gre samo v eno smer: vsaka oblika
revščine je proizvod druţbene neenakosti, čeprav vsaka neenakost ne povzroča revščine.
Revne so osebe, druţine in skupine oseb, katerih materialna, kulturna in socialna sredstva
so tako omejena, da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo ţivljenje v drţavi, v kateri
ţivijo (Martin – Guzman, 1993).
Revščina in pomanjkanje nista nekaj absolutnega in nespremenljivega. Njun obseg in
kakovost se spreminjata s spreminjanjem vzorcev potrošnje ter z gospodarsko rastjo in
druţbenim napredkom. Tako se subvencije druţbene solidarnosti, katerih obseg in
porazdelitev opravlja del druţbene administracije - v Sloveniji je to Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve - neposredno veţejo na zasluţke zaposlenih, na njihove
povprečne plače. Na tej osnovi se posamezni akterji dogovarjajo o kriterijih, kdaj ljudje in
njihove druţine ţivijo pod mejo običajnega blagostanja in so zaradi tega upravičeni do
druţbene solidarnosti (Novak, 1993).
Bauman (2002) spomni, da revni ne ţivijo v drugačni kulturi kakor bogati. Ţiveti morajo v
istem svetu, zasnovanem v korist tistih, ki imajo denar. In njihova revščina je z
gospodarsko rastjo vse hujša, tako kakor je vse intenzivnejša z recesijo in nerastjo.
Nad 80 milijonov prebivalcev Evropske unije ţe ţivi v revščini. Njihovo število se bo
najbrţ še povečalo, morda do epidemičnih razseţnosti, saj nove tehnologije izrinjajo vse
več delavcev, ki plavajo po gospodarskem morju, na katerem je premalo javnih rešilnih
čolnov (Riffkin, 2007).
Po podatkih za december 1999 (Hanţek in Gregorič, 2001) je socialno pomoč prejemalo 3
% prebivalcev Slovenije, daleč največji deleţ med njimi so samski upravičenci, takoj za
njimi pa so enostarševske druţine. Eno izmed meril revščine so prav socialni prejemki.
Deleţ prejemnikov po posameznih regijah se pokriva z deleţi brezposelnosti in z revščino.
Največ teh prejemnikov je v najbolj socialno ogroţeni pomurski regiji (6,3 %), sledita
celjska in mariborska (po 5 %), najmanj pa na območnih enotah Nove Gorice (1,1 %),
Ljubljane (1,4 %) in Kranja (1,6 %) (prav tam). Na spletnem portalu www.24ur.com sem
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zasledila članek s podatki o številu ljudi, ki prejemajo socialno podporo. Sklicujejo se na
podatke s spletne strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve in navajajo, da v
času krize (2009 - ) socialno podporo, 229,52 evra ali celo manj prejema čez 52.000 ljudi
oziroma kar štiri odstotke Slovencev. Več kot 31.000 prejemnikov socialne pomoči je
navedlo, da ob tem nima nobenega drugega dohodka (http://24ur.com/novice/slovenija/alimu-bo-uspelo-mesec-preziveti-z-229-52-evra.html).
Razpotnikova (2000) pa pravi, ne le, da povečevanje transferov drţavo stane in s tem
siromaši, je tudi destimulativno s stališča motivacije za delo. Pri revnih lahko povzroča
otopelost v produktivnosti, pri bogatih pa občutek nepravičnosti oz. nezadostne cenjenosti
njihovega dela in kot posledico tega prav tako zmanjšanje motivacije za delo.
Dragoš in Leskošek (2003) navajata, da v Sloveniji zajema revščina – mišljeno relativno –
po uradnih ocenah okrog 13 do 14 % prebivalstva. Stopnja tveganja revščine se je v letu
2009 glede na leto prej zniţala z 12,3 % na 11,3 %. V letu 2009 je v Sloveniji pod pragom
tveganja

revščine

ţivelo

11,3

%,

ali

pribliţno

223.000

oseb

(http://cekin.si/clanek/misija_nemogoce /samo-stevilke.html).
Povprečni obseg revščine v Evropi je sicer višji (18 %), medtem ko je niţja od slovenske v
Avstriji, na Nizozemskem, Švedskem, v Luksemburgu, na Finskem in Danskem, kjer je
obseg revščine najmanjši in se v naštetih drţavah giblje v razponu od 13 do 8 % (Dragoš,
Leskošek, 2003). Čeprav drţave zaradi gospodarske krize krčijo socialne transferje tudi pri
brezposelnih, je nujno, da se ohrani minimalni dohodek. V nasprotnem primeru ostanejo
ljudje brez vsega in so brezizhodno ujeti v začaran krog revščine.
Leta 1993 je bilo na Slovenskem revnih 12,9 % prebivalstva, v obdobju 1997/99 pa ţe 13,9
%. V istem času se je revščina med otroki, starimi do 18. leta, povečala s 13,2 na 16,7 %,
med brezposelnimi pa s 33,5 % na kar 48,3 %. Zadnji statistični podatki kaţejo, da se na
Slovenskem ţe razvijamo po ameriško, saj vzporedno z naraščanjem BDP narašča tudi
revščina, hkrati pa naraščajo tudi regionalne neenakosti (prav tam).
Ob koncu leta 2002 je bilo prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje 102.635 oseb, od tega
24.663 mladih do 26 let (24.0 %), 55.799 oseb (54,4 %) dolgotrajno brezposelnih (nad 1
leto) ter 48.221 oseb (47 %) brezposelnih oseb brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe
(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/program_
10000.pdf) .
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Za razliko od klasične revščine, ki je bila v glavnem vezana na razred oz. druţbeni sloj, je
nova revščina postala individualizirana, osebna usoda, ki jo zaznavamo v osebnostnih,
psiholoških pojmih (Beck, po Ule et al., 2000).
Room (2001) na novo revščino gleda predvsem z ekonomskega in političnega vidika in v
začetku devetdesetih let 20. stoletja našteje njene osnovne elemente:
rast števila ljudi, ki so odvisni od socialne pomoči in ţivijo od drugih oblik
minimalne podpore
brezposelnost in negotovost zaposlitve (ter posledično revščina), ki ogroţa mnogo
večji deleţ populacije kot pred časom
naraščanje dolgov, zaostankov v plačilu najemnine in drugih računov
naraščanje števila staršev samohranilcev, ki zahtevanjo socialno pomoč
naraščanje števila brezdomcev, ki so najbolj vidni in ki v sebi zdruţujejo
tradicionalne in nove uboge.
Novi ubogi, predvsem tisti, ki jih je prizadela rastoča stopnja brezposelnosti,
nepričakovano izpadejo iz sistema socialne varnosti, se nenadoma spustijo iz udobja in
varnosti v revščino in ne zmorejo obvladati nastale situacije. V primerjavi s tradicionalnimi
ubogimi, ki so znali dobro izkoristiti sisteme javne pomoči, jim primanjkujejo sposobnosti
in spretnosti, da bi si pomagali z njimi.
Strokovnjaki ugotavljajo, da so trije temeljni razlogi za revščino:
izguba dela,
pomanjkanje ustreznih ukrepov drţave blaginje (predvsem v obliki socialne pomoči
in delovnega zavarovanja) ter
gospodarske, politične, rasistične (nacionalne) in druge oblike neenakosti,
ki preprečujejo, da bi se podpora splošnega mnenja revnim izboljšala. Med ljudmi pa
prevladuje mnenje, da so revni predvsem zaradi individualnih dejavnikov, kot so:
negospodarno аli napačno ravnanje z denarjem, premajhen napor, pomanjkanje zmoţnosti
ali nadarjenosti, pomen druţinskega izvora, neustrezna izobrazba, slab odnos do dela...
Strukturne dejavnike, kot so nizke plače, diskriminacijo, neustrezno poklicno strukturo v
gospodarstvu ipd., pa ljudje komaj omenijo (Razpotnik, 2000).
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4 Vloga države
Z liberalizmom se je kot prevladujoč reţim vladanja usidrala demokracija, kjer ljudje
preko izbranih političnih posrednikov odločajo o usodi drţave.
Finley (1999, po Sitar, 2006) trdi, da je demokracija najboljša znana in predstavljiva oblika
vladanja, pa vendar se mnogi prav tako strinjajo, da načela, s katerimi so tradicionalno
opravičevali demokracijo, v praksi ne delujejo več. Še več, da ne smemo dopustiti, da bi
delovala, če naj demokracija preţivi. Dejstvo namreč je, da je tudi demokracija pred veliko
nevarnostjo prisiljena uporabiti nedemokratične načine, da se ohrani.
Chomsky (2005, po Sitar) pravi, da je demokracija dopustna, dokler je nadzor nad
biznisom prepovedan ljudskemu premisleku in spremembi. Demokracija je po njegovo
torej dopustna, dokler ni demokracija.
V demokraciji naj bi bil prostor za vse, a nas Rutar (2004) opozori, da o demokraciji ne
moremo govoriti, dokler peščica ljudi drţi v svojih rokah večji del kapitala in lahko
upravlja z dobrinami, ki jih ljudje potrebujejo za preţivetje.
Po mnenju Saracen (1998, po Razpotnik, 2000) je naloga drţave, da z ustrezno socialno
politiko zmanjšuje revščino in poskrbi za vse drţavljane.
Vlade - okuţene s počasno rastjo, trdovratno brezposelnostjo, naraščajočim dolgom ter
ujete v svetovni trg, ki vse drţave sili, da konkurirajo na najniţji ravni mednarodnega
gospodarstva in trgovine – izgubljajo moč nad lokalnim prebivalstvom. Postajajo vse bolj
obrobne v ţivljenju svojih drţavljanov, saj niso sposobne opravljati temeljih storitev in se
odzivati po večji udeleţbi, ki prihaja od spodaj (Riffkin, 2007).
Zdi se, da je le malo upanja, da nas bodo rešile drţavne sluţbe, ki zagotavljajo gotovost in
zanesljivost (Bauman, 2002).

4.1. Država blaginje in drugi državni ukrepi
Drţava blaginje je bila opredeljena kot drţava, ki je prevzela nase odgovornost za socialno
varnost in blaginjo drţavljanov (Novak, 1993). To je drţava, ki zagotavlja varnost, t.j.
stabilnost v času in ustrezni ţivljenjski standard za drţavljane. Ti dve odgovornosti in iz
njiju izvirajoče pravice se izvajajo v treh sistemih: v druţini, gospodarstvu in politiki.
Druţino tradicionalno povezuje princip solidarnosti, gospodarstvo se veţe na lastnino in
produktivnost, politika na oboje. Po eni strani je drţava zaposlovalec in tako povezana z
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gospodarstvom, po drugi strani pa zagotavlja vire prek različnih prerazporeditev dohodka,
zato je njena vloga pri tem izredno pomembna.
Bauman (2002) pravi, da so nekateri v drţavi blaginje videli začasen ukrep, ki ne bo več
potreben, ko bo kolektivno zavarovanje pred nesrečo povzročilo, da bodo zavarovanci
dovolj drzni in zmoţni in bodo v celoti razvili svoj potencial ter zbrali pogum za tveganje –
torej ko se bodo postavili na lastne noge.
Bolj skeptični opazovalci so v drţavi blaginje videli sanitarno sredstvo, ki je kolektivno
financirano in upravljano – »čistilno in zdravilno« operacijo, ki mora potekati dokler bo
kapitalistično podjetje porajalo druţbene odpadke brez namena in sredstev, da jih reciklira
(t.j. še dolgo). Vendar so se vsi strinjali, da je drţava blaginje naprava za reševanje
anomalij, onemogočanje odklonov od norme in odpravljanje posledic kršenja norm, če bi
se to kljub vsemu dogajalo (prav tam).
Podrobneje poglejmo problem brezposelnih. Sennett (2008) pravi, da se večina ljudi
zaveda, da potrebujejo pomoč, ne vedo pa, kje bi jo lahko dobili. Socialna drţava poskrbi
za absolutno nezaposlene, ti ljudje pa so ponavadi podzaposleni, zato se zanje ne zmeni.
Politike, ki bi se ukvarjale s temi teţavnimi vprašanji, bi morale biti veliko bolj
sofisticirane in prefinjene, kakor so danes. Če povemo abstraktno: drţava blaginje se lahko
poenostavi, tako da odvisnost, marginalnost in potrebe pomoči obravnava kot nekaj
absolutnega.
Teţav z zaposlitvijo ne gre jemati zlahka, saj lahko zaradi oblike, načina ţivljenja, pa tudi
pojmovanja dela v današnji druţbi, nezaposlenost povzroči socialno izključenost. O
socialni izključenosti govorimo, kadar se pojavijo:
deprivacija – pomanjkanje materialnih virov,
izolacija – pomanjkanje socialnih stikov, občutka pripadnosti skupnosti ter
pomanjkanje tesnih druţinskih vezi in prijateljstva
anomija - občutek nemoči, nesmiselnosti in politična apatija (Hanţek, Gregorič,
2001).
Mnoge drţave se zavedajo te problematike, zato poskušajo z mnogimi ukrepi oblaţiti
stisko svojih drţavljanov. Američani so, ko so spoznali razseţnosti tehnološke
brezposelnosti, npr. spodbujali prešolanje, kot moţen izhod oz. pobeg pred izgubo sluţbe.
Clintonova administracija je gradila svoje upa na prešolanju milijonov Američanov za
visokotehnološka delovna mesta kot edinemu ustreznemu sredstvu za zmanjševanje
tehnološke brezposelnosti in izboljšanje ekonomskega blagostanja ameriških delavcev.
Minister za delo Robert Reich je hodil po drţavi in zbiral podporo za projekt mnoţičnega
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prešolanja. V svojih nagovorih je vedno znova svaril poslušalce, da ZDA vstopajo v novo,
visokokonkurenčno svetovno gospodarstvo in da mora biti delavec, če hoče uspeti v
novem gospodarstvu, bolj izobraţen, visokokvalificiran in prilagodljiv, pa tudi izšolan po
svetovnih standardih (Riffkin, 2007).
Ob tem ko kmetijski, industrijski in storitveni sektorji avtomatizirajo svoje dejavnosti in z
reorganizacijo izrinjajo milijone Američanov z njihovih delovnih mest, postaja
najpomembnejše vprašanje, kje bodo ti odpuščeni delavci po prešolanju našli novo
zaposlitev. Po podatkih raziskave ministrstva za delo iz leta 1993 je manj kot 20 % tistih,
ki so se prešolali v zveznih programih za odpuščene delavce, uspelo najti novo delovno
mesto, ki bi jim prinašalo vsaj 80 % njihove prejšnje plače. Redka dobra delovna mesta, ki
se odpirajo v visokotehnološkem svetovnem gospodarstvu, so v sektorju znanja. Naivno je
misliti, da se bodo številni nekvalificirani in kvalificirani tovarniški in pisarniški delavci
prešolali in postali fiziki, računalniški znanstvaniki, specializirani tehniki, molekularni
biologi, poslovni svetovalci, odvetniki, računovodje in podobno. Razkorak v izobrazbenih
ravneh med iskalci zaposlitev in razpoloţljivimi visokotehnološkimi delovnimi mesti je
tako širok, da ni mogoče, da bi kateri koli program prešolanja lahko v taki meri povečal
izobrazbeno storilnost delavcev, da bi ustrezali omenjenim poklicnim zaposlitvenim
moţnostim, ki so na voljo (prav tam).
V Sloveniji je v šolskem letu 1998/99 Zavod RS za zaposlovanje (znotraj Programa
aktivne politike zaposlovanja) v sodelovanju z Ministrstvom za delo, druţino in socialne
zadeve ter Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, začel izvajati Program izobraţevanja
in pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij – certifikatov za brezposelne osebe:
»Program 5 000«, ki se je tekom delovanja preimenoval v Program 10 000. Gre za
program izobraţevanja brezposelnih oseb, ki omogoča pridobitev osnovne izobrazbe,
srednje (poklicne, splošne in strokovne) izobrazbe, višje strokovne ter visoke strokovne in
univerzitetne izobrazbe pa tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij – certifikatov.
Program 10 000 ima tri temeljne cilje:
povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb,
zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja in
dvig izobrazbene ravni (prav tam).
Za razliko od ameriške »prekvalifikacije«, gre pri nas bolj za izobraţevanje
nekvalificiranih ljudi. Klemenčič je v Zborniku 1. posveta na temo Revščina zapisal, da je
bilo v šolskem letu 2003/04 v program vključenih 5660 brezposelnih, skoraj 60 % mlajših
od 26 let, med njimi kar 40 % iskalcev prve zaposlitve. Uspešen konec šolanja, pridobitev
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poklica oziroma strokovne izobrazbe, pa tudi izhod v zaposljivost je po šestih mesecih od
končanega šolanja po zadnjih meritvah 24 % – do 26 % (Gornik, 2004).
Tudi izobraţevanje ima namreč omejene moţnosti – če je gospodarstvo v recesiji, če ni
novih delovnih mest, zgolj izobraţevanje ne omogoča zaposlovanja, še doda Klemenčič
(prav tam).
Riffkin (2007) predlaga drţavam, naj zagotovijo davčne olajšave (ti. senčne plače) osebam,
ki darujejo svoj čas za prostovoljska prizadevanja, kar bi privedlo do povečanega
delovanja na širokem področju druţbenih vprašanj, ki jih je treba reševati. Na eni strani bi
posledično sicer prišlo do zmanjšanja obdavčljivih prihodkov, toda to bi najbrţ dodobra
kompenzirale zmanjšanje potrebe drugih vladnih programov za pokrivanje potreb in
storitev, ki jih najbolje zapolnjujejo prostovoljska prizadevanja v tretjem sektorju. Z
razširitvijo davčnih olajšav neposredno na prostovoljce, ki darujejo svoje storitve in
sposobnosti na licu mesta, se vlada izogne številnim stroškom, porabljenim za različne
sloje uradnikov, ki so zadolţeni za upravljanje programov v lokalnih skupnostih. Nadalje
se izboljšanje ţivljenjskih razmer in kakovosti ţivljenja milijonov drţavljanov neogibno
vrne v ekonomijo v obliki večjih zaposlitvenih moţnosti ter povečane kupne moči, kar vse
dviguje količino obdavčljivega dohodka, ki je na voljo vsem ravnem vlade.
Civilno delo bi samo od sebe postalo zanimiva alternativa predvsem na podlagi dveh načel:
prostovoljnosti oz. samoorganiziranosti in javnega financiranja (Beck, 2003).
Ob takem predlogu se samo od sebe zastavlja vprašanje: od kod za to dobiti denar?
Socialna pomoč in nadomestilo za brezposelnost: po predlaganem modelu bi bili
brezposelni postavljeni pred odločitev, ali bodo še naprej brez dela in bodo
dolgoročno postali odvisni od socialne pomoči ali pa bodo dejavni pri javnih delih
znotraj sektorja prostovoljnega delovanja.
Davčne olajšave: tako kot registrirana društva bi moralo biti tudi civilno delo
razbremenjeno oz. oproščeno davka od prihodkov.
Dobrodelna zdruţenja: Bi lahko finančni viri teh zdruţenj postali transparentnejši
in odprti tudi za financiranje prostovoljnega civilnega dela?
Nemonetarni viri: menjalna mreţja in sistemi bonov.
Socialno sponzorstvo: pred tem so transnacionalna podjetja podpirala kulturo, kar
je bilo v korist njihovi javni podobi. Odkriti in utehtati bi bilo treba novo ravnoteţje
moči in dela, na primer med drţavno sistemsko politiko in (trans)lokalno civilno
druţbo (prav tam).
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Zgoraj navedeno kaţe na to, da se je potrebno skrbno in sistemsko, pa tudi sistematično
lotiti spodbujanja civilnega dela in storitev, ki se skrivajo v tretjem sektorju.

4.2. Tretji sektor
Tretji sektor, znan tudi kot neodvisni ali prostovoljski sektor, je sfera, v kateri se
»fiduciarni dogovori umaknejo skupnostnim vezem in kjer se namesto umetno vsiljenih
trţnih razmerij, ki temeljijo na prodajanju sebe in svojih storitev, uveljavi namenjanje
svojega časa drugim« (Riffkin, 2007: 366).
Tretji sektor se ţe močno kaţe v druţbi. Skupnostne dejavnosti poganjajo celo paleto
druţbenih dejavnosti, zdravstvene oskrbe, izobraţevanja in raziskovanja, umetnosti,
verovanja ter zagovorništva. Organizacije za skupnostne storitve pomagajo starejšim in
hendikepiranim, duševnim bolnikom, depriviligirani mladini, brezdomcem in revnim.
Po podatkih obseţne ankete (svetovalna in raziskovalna organizacija Gallup, 1992, po
Riffkin, 2007) je nad 94,2 milijona odraslih Američanov ali 51 % prebivalstva leta 1991
darovalo svoj čas različnim pobudam in organizacijam. Povprečni prostovljec – moški ali
ţenska – je daroval 4,2 ure svojega časa na teden. Skupaj so prebivalci Amerike darovali
nad 20,5 milijarde ur za prostovoljno delo.
Francoski druţboslovci so v osemdesetih letih vpeljali pojem socialna ekonomija, da bi
pojasnili razliko med tretjim sektorjem in trţno menjalno ekonomijo. Tretji sektor je
najbolj druţbeno odgovoren od vseh treh sektorjev. Gre za sfero skrbstva, ki streţe
potrebam in ţeljam milijonov posameznikov, ki so bili zaradi tega ali onega razloga
pozabljeni, izključeni ali pa niti komercialna niti javna sfera nista ustrezno poskrbeli zanje.
Tukaj se lahko uveljavi kot oseba s svojimi odlikami, velikodušnostjo in prijaznostjo, ima
moţnost spregovoriti na srečanju, voditi srečanje ali se vključiti v delo komisije, lahko
pokaţe svoje organizacijske sposobnosti, vnemo in občutek za skupno dobro. Tukaj se
lahko trudi, kot le redko na delovnem mestu in dela z drugimi za skupne neprofitne cilje.
Neodvisni sektor je povezovalna sila, druţbeno lepilo, ki pomaga zdruţevati različne
interese ameriškega ljudstva v kohezivno druţbeno identiteto.
Postalo bo zatočišče, kamor se bodo podali odpuščeni delavci tretje industrijske revolucije
v iskanju novega pomena in smisla ţivljenja, potem ko bo blagovna vrednost njihovega
dela na formalnem trgu postala obrobna ali nična (Riffkin, 2007).
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Latouche (2009) poroča, da smo v Evropi, Zdruţenih drţavah Amerike, v Kanadi in v
Avstraliji, priča novim fenomenom: rojevajo se ljudje, ki jim lahko rečemo neokmetje,
neoruralci, neoobrtniki. Razcveta se nešteto neprofitnih zdruţenj: samoupravne zadruge,
neoruralne skupnosti, sistemi lokalnih menjav, časovne banke, četrtne uprave, starševski
vrtci, upravne pisarne, rokodelski cehi, malo kmetijstvo, etične banke ali vzajemne
zavarovalnice, gibanja za pravično in solidarno trgovino, zdruţenja potrošnikov itn.
Uspeh v lokalni druţbi pomeni, da se ne zapremo v »tretji sektor«, temveč da postopoma
koloniziramo druga dva sektorja – kapitalistični trg in drţavo. Pred nami je namreč poskus,
da bi iznašli novo druţbeno logiko, ki bi temeljila na revalorizaciji (t.j. ponovni ocenitvi)
neekonomskih vidikov ţivljenja in na novih druţbenih odnosih (Latouche, 2009).

4.3. Socialni kapital
»Si to, kar imaš!« pogosto slišimo v današnji potrošniški druţbi. Ob tem stavku
seveda najprej pomislimo na materialne dobrine – lepa oblačila, prenosni računalnik,
iPod, pa avto in stanovanje... Jaz pa imam violino in flavto, imam knjige in prijatelje.
Imam tudi ljudi, ki me poznajo in mi rade volje priskočijo na pomoč, kadar jih zaprosim...
Neomarksist Pierre Bourdiou označuje socialni kapital kot »agregat aktualnih ali
potencialnih virov, s katerimi razpolagajo trajnejša omreţja, vzdrţevana na poznanstvih«
(Paxton, 1999, po Dragoš, Leskošek, 2003).
Izvor socialnega kapitala so socialne mreţe. Bolj ko so v teh mreţah navzoči pomembni
viri, bolj ko so dosegljivi in uporabni za pripadnike mreţe, več je socialnega kapitala.
Socialni kapital tako »označuje interakcijske lastnosti mreţ, ki posameznikom olajšujejo
ali pa oteţujejo dosegljivost in (iz)rabo različnih kapitalskih virov« (Dragoš, Leskošek,
2003: 44).
V prvi vrsti naj bi bil kolektivna dobrina in je torej najbolj vreden takrat, ko je koristen za
celotno skupnost, ne le za nekaj posameznikov. Merilo koristnosti je realizacija
skupnostnih ciljev in večja dostopnost do druţbenih resursov (prav tam).
Nan Lin (2001, po Dragoš, Leskošek, 2003) socialni kapital definira kot resurse, vloţene v
socialno strukturo, ta pa je dostopna oz. se mobilizira z namensko akcijo. Socialni kapital
torej ne more nastajati, če resursi posamezniku niso dostopni.
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Šola, ki jo zastopa Robert Putnam, socialni kapital opredeljuje kot prostovoljno
sodelovanje ljudi v socialnih in drţavljanskih organizacijah (Sennett, 2008). Putnam vpelje
sociocentrični pogled na socialni kapital in prvi, da »se nanaša, na obliko druţbenih
organizacij, kot so zaupanje, norme in omreţja, ki lahko izboljšujejo učinkovitost druţbe z
olajševanjem koordiniranih delovanj...« (Putnam, pa Adam in Rončević, 2003: 8). Putnam
pravi, da lahko socialni kapital, ki temelji na medsebojni povezanosti, zaupanju in
nesebični pomoči med ljudmi, vzpodbuja gospodarsko in druţbeno ţivljenje, hkrati pa
ustvarja takšno ozračje, v katerem se bo z druţbenimi, političnimi in gospodarskimi
teţavami laţje spopadati in reševati (Kump, 2002).
Druga šola, katere vodja sta Alejando Portes in Harrison White, se ukvarja z mreţami – v
druţini, pri šolanju in delu (Sennett, 2008). Putnam poudarja pripravljenost za
sodelovanje, Portes in White pa socialni kapital merita po tem, kako globoko segajo mreţe.
Coleman opredeli socialni kapital kot strukturo odnosov, ki ljudem omogoča, da dosegajo
skupne cilje in je javna dobrina, ki se v nasprotju z ekonomskim kapitalom povečuje in ne
zmanjšuje. Navaja tri oblike socialnega kapitala, in sicer se prva nanaša na raven zaupanja,
ki obstaja v socialnem okolju, in dejanski obseg obveznosti, druga na informacijske kanale
in tretja na norme in sankcije, ki ljudi spodbujajo ali ovirajo pri delu za skupno korist, pri
tem pa se odrekajo neposrednim osebnim koristim (Kump, 2002).
Po Pearsonu je socialna mreţa splet odnosov, skozi katere so ljudje povezani. Ti odnosi oz.
vezi med posamezniki, med posameznikom in skupino ter med skupinami so lahko šibke
ali močne, stalne ali občasne, posredne ali neposredne itd. (Martinjak, 2004). Castells (po
Schuller, Baron in Field, 2000) pa opredeli socialne mreţe kot odprte stukture, ki so se
sposobne razširiti brez meja tako, da integrirajo nove vozle tako dolgo, dokler imajo iste
komunikacijske kode (npr. vrednote ali cilje). V sociološki literaturi je zelo razširjeno
strinjanje glede pomena mreţ na vseh nivojih, od skupnega uspeha na globalni lestvici do
posameznikov, ki si prizadevajo obdelovati vsakdanje ţivljenje. Norme in dotok informacij
razumemo kot osnovne značilnosti funkcioniranja socialnih mreţ.
Socialne mreţe usposabljajo posameznika, skupine in skupnosti deliti skupne norme,
vrednote, kulturo, navade in običaje, spodbujajo zaupanje in razumevanje, to pa krepi
sodelovanje v ali med skupinami. Vse z namenom doseči skupni cilj (Martinjak, 2004).
Poznamo bazične socialne mreţe, ki nam omogočajo preţivetje in so zaprte, odporne ter
vpletene v vsakodnevne odnose z najbliţjimi. Zanje so značilne močne socialne vezi.
Druga vrsta mreţ pa so socialne mreţe, ki nam omogočajo napredovanje. Z njimi
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pridobivamo ključne informacije o delu, izobraţevanju in drugih področjih, za katere smo
zainteresirani. Za to vrsto socialne mreţe pa so značilne šibke vezi (prav tam).
Jeričkova (2004) navaja Lina iz leta 2001, da povzame pridobitve, ki jih prinaša socialni
kapital:
pretok informacij: posameznik iz omreţja dobiva koristne informacije, ki drugače
niso dosegljive;
vpliv oz. kontrola: če posameznik pripada večim skupinam, ki se med seboj ne
poznajo, ima moţnost kontrole nad pretokom informacij;
socialna kredibilnost: posameznik na podlagi pripadnosti določeni skupini pridobi
zaupanje in posledično vire, ki bi mu bili sicer nedosegljivi (oz. teţko dostopni);
okrepitev identitete: ker posameznik pripada določeni skupini – omreţju, pridobiva
na veljavi v druţbi in uţiva določen status (Lin, po Jeriček, 2004).
Med temne strani socialnega kapitala spada zaprtost tesno povezanih skupin (npr.
preprodajalci drog, mafijske druţbe, teroristične skupine itd.), ki premorejo visoko raven
notranjega zaupanja in vzajemnosti, navzven pa delujejo destruktivno, netolerantno in
nasilno (Kump, 2002). Negativni socialni kapital zaznamo tudi takrat, ko posamezniki
izkoriščajo socialne mreţe za lastno korist z izključevanjem drugih ljudi ali v nekaterih
oblikah izključujočega povezovanja (prav tam).
Martinjakova (2004) navaja ugotovitve raziskovalcev, da imajo skupnosti z dobro zalogo
socialnega kapitala niţjo stopnjo kriminala, višji nivo zdravja, višjo izobrazbeno strukturo
in boljšo ekonomsko rast.

4.3.1. Zaupanje
Zaupanje je pričakovanje, ki nastaja v skupnosti, kjer je prisotno zakonito, pošteno in
sodelovalno vedenje, ki temelji na skupnih normah. Takšne skupnosti ne zahtevajo
razširjene pogodbene in pravne ureditve svojih medsebojnih odnosov, ker jim splošno
moralno soglasje daje osnovo za vzajemno zaupanje (Fukuyama, po Schuller, Baron in
Field, 2000). Kljub različnim pogledom teoretikov zaupanje ostaja pomemben indikator
socialnega kapitala.
Medsebojno zaupanje je temelj za gradnjo druţbene strukture, od katere je odvisna
demokracija in razvoj kompleksnih druţbenih organizacij (Hanţek in Gregorič, 2001).
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Alain Payrefitte pravi, da je bila najizrazitejša, zares konstitutivna lastnost moderne oz.
kapitalistične druţbe ravno zaupanje: zaupanje vase, v druge in v institucije. Pokazal je, da
sta bila podjetje in zaposlitev najpomembnejša kraja za nastanek zaupanja. Zaposelni so se
bojevali za svoje pravice, verjeli so, da je podjetje pravi kraj, kamor lahko dajo v varstvo
svoje pravice. To ni več tako ali vse bolj ni več tako. In zdi se malo verjetno, da bodo
ljudje svoje tegobe spremenili v politično vprašanje in se za nadomestilo obrnili na
obstoječe politične moči (Bauman, 2002).
Z naraščanjem prebivalstva ter zgoščanjem in razprševanjem druţbenih odnosov je vse
teţje ohranjati intimna osebna razmerja, ki omogočajo ustvarjanje socialnega kapitala. V
manjših, gosteje stkanih skupnostih je tradicionalno velika vzajemnost med sorodniki in
sosedi. Posamezniki običajno prispevajo svoje znanje, spretnosti in vednost za medsebojno
pomoč ter gradijo skupnostne odnose in ustanove. Ko so se človeške skupnosti namnoţile
v velemesta, se je intimnost umaknila brezimnosti, občutek skupnih obveznosti in
vzajemne pomoči pa je izginil (Riffkin, 2007). Medtem ko je socialna ekonomija pešala, se
je trţna ekonomija krepila, deloma zato, ker mehanizmi menjavanja med ljudmi v
komercialni sferi temeljijo na tekmovalnem vedenju, ki ohranja distanco. Denar – ki je
brezoseben medij – omogoča ljudem, da se razširijo po prostoru in času ter menjujejo svoj
čas in delo, ne da bi jim bilo treba vzpostavljati medsebojne intimne vezi (prav tam).

4.3.2. Skupnost
»Bistvene spremembe v druţbi in ţivljenju človeštva se niso zgodile s spreminjanjem
pravil, zakonov, ki jih je določila vlada, ampak s povezovanjem v skupnost.«
(Banathy, 2000, po Jeriček, 2004)

Definicij skupnosti je zelo veliko, celo nad 90 (Jeriček, 2004). Večinoma avtorji s pojmom
skupnost mislijo na ljudi, ki ţivjo na določenem ozemlju, vzpostavljajo tesne odnose in
čutijo pripadnost. Tönnies opredeli skupnost kot visokokohezivne ali solidarnostne tvorbe,
ki zajemajo celovitost človekove osebnosti. Zanje je značilno manjše število pripadnikov,
pripadnost je določena, vsak član pozna druge člane skupnosti, pripadnost je trajna, način
delovanja in vedenja pa nespremenljiv in za vse vnaprej določen (Mlinar, po Jeriček,
2004).
MacCallum (po Jeriček, 2004) pravi, da je skupnost zveza ljudi, ki imajo občutek za
solidarnost, ki izvršuje koordinirano akcijo z entuziazmom in skupno usmerjenostjo k cilju,
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ki presega posameznikov interes. Grossman, Winebourg, Woolworth (po Jeriček, 2004) pa
opredelijo skupnost na lokalni ravni, kjer so nujne interakcije »face to face«, dialog in
zaupanje.
Pojem skupnost najdemo v različnih zvezah, in sicer: lokalne skupnosti, krajevne skupnosti
(kot upravno – politične enote pri nas), virtualne skupnosti, delovne, politične skupnosti,
verska, zakonska, razredna, šolska skupnost, itd.
Maturana in Varela sta odkrila pomemben kroţni vzorec delovanja, imenovan tudi
kreativni krog ali »začarani krog«, ki pomeni »vzrok je posledica« in obratno. Ta se
pojavlja v različnih entitetah, tudi v skupnosti, kajti skupnost se mora organizirati in
skrbeti sama zase oz. mora biti organizirana tako, da ohranja svojo organizacijo oz. svojo
sposobnost proizvajanja svoje sposobnosti. To pomeni, da se mora organizacijsko zapreti
in s tem ločiti od okolja – le tako ima moţnost za razvoj in dolgoročen obstoj (po Jeriček,
2004).
Skupnost je tisti socialni sistem, ki sam sebe definira kot skupnost, se samoustvarja in
samoohranja. Ni dovolj, da se člani skupine ali socialnega sistema opredelijo kot skupnost,
skupnost se mora oblikovati na višji ravni kot nova entiteta, si oblikovati svoje meje in
postati avtonomna.
Sorokin (po Jeriček, 2004) meni, da druţbena skupina obstaja samo tedaj, če ţivi ali deluje
kot enota; to pa je takrat, ko so posamezniki med seboj povezani z vezmi, ki privedejo do
soodvisnosti, istovetnosti in skupinih interesov.
Spremembe v druţbi, ki se kaţejo predvsem v večji mobilnosti, migracijah, mešanju
kultur, vse bolj mestnem prebivalstvu, daljši odsotnosti ljudi od doma, imajo posledice tudi
na skupnost, saj se pojavljajo nove oblike (npr. virtualne skupnosti), ki so bolj odprte in
manj vezane na geografske oz. prostorske dejavnike. Bivanjske skupnosti – sosedske niso
več primarne skupnosti, kjer bi se vsi poznali in skrbeli drug za drugega, ampak gre
pogosto za zelo šibke socialne vezi, brez globljih stikov in poznanstev. Fluidnost in
nevezanost na prostor lahko pomeni dodaten destabilizacijski faktor. Ker ni več ene močne
in trdne (lokalne) skupnosti, ljudje pripadajo številnim odnosnim skupnostim. Anderson
(1999, po Jeriček, 2004) govori o multiskupnostnem posamezniku, ki se mora odločiti,
katerim skupnostim bo pripadal. Odnosne skupnosti namreč prevzemajo le zadovoljevanje
določenih psihosocialnih potreb in funkcij, ki so jih včasih izvrševale zaprte skupnosti.
Redne neformalne interakcije v tradicionalni skupnosti so omogočile medsebojno pomoč,
solidarnost, dajale so občutek varnosti, izmenjavanje informacij v bliţnji okolici in o njej,
omogočile so skupno reševanje problemov tako na skupnem, kot na individualnem nivoju.
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Medtem ko npr. »virtualne« skupnosti zagotavljajo informacije o svetu, ideje o tem, kaj je
prav in kaj ni, kaj je zaţeleno in kaj nezaţeleno, igrajo vlogo v oblikovanju identitete ter v
izbiri socialnih vlog, ostaja pa še cel spekter potreb, ki ostajajo nezadovoljene (Jeriček,
2004).
Raziskave v Avstraliji kaţejo, da je čut za lokalno skupnost močnejši v soseskah, kjer
ţivijo prebivalci z niţjim socialno – ekonomskim poloţajem. Kaţe se v neformalnih
oblikah druţenja, v prostovoljnem delu, zaupanju do novih prebivalcev in tujcev. V
soseskah z višjim socialno – ekonomskim statusom pa je ta čut manjši, manj je stika z
drugimi, ljudje se bolj povezujejo v interesne skupnosti, ki niso vezane na kraj. Zanje je
značilna večja netolerantnost do tujcev, nevrotičnost glede varnosti in sovraţnost do drugih
(Hillier, 2002, po Jeriček, 2004).
Sennet (2008) pravi, da »Mi« danes pomeni dejanje samozaščite, da je ţelja po skupnosti
obrambna.
Touraine (1998) trdi, da zdajšnje stanje druţbe nakazuje »konec definicije človeka kot
druţbenega bitja, ki ga definira njegovo vedenje ali delovanje in tako se druţbeni akterji, ki
vodijo obrambo kulturnih in psiholoških posebnosti zagotovo zavedajo, da je načelo
kombiniranja teh posebnosti mogoče najti v posamezniku in ne več v druţbenih institucijah
ali univerzalnih principih.«
Jeričkova pravi, da se človek skupnosti ne more odpovedati, kajti po razpadu tradicionalne
išče nove oblike skupnosti. Nekateri avtorji potrebo po pripadnosti povezujejo s potrebo po
»psihološkem domu«, ki naj bi se kazala v ţelji, da bi se človek identificiral z določenim
krajem ali lokacijo. Po eni strani ţeli človek pripadati skupnosti, po drugi pa ima ţeljo, da
bi razvil identiteto, neodvisno od nje (Jeriček, 2004).
Skupnost lahko gradimo kjerkoli – edini pogoj je, da so ljudje zainteresirani ali da je v njih
dovolj močna ţelja po skupnem delovanju in srečevanju. Ob tem trčimo na problem, da so
trdne skupnosti bolj zainteresirane za nadaljni razvoj kot šibke ali neizoblikovane skupine
posameznikov – potencialne skupnosti. Skupnost nastane kot nekakšen stranski produkt
skupne dejavnosti; samo grajenje skupnosti ni dovolj močen kohezivni faktor, zato si mora
skupnost izbrati konkreten skupen problem. Cilj reševanja tega problema je sproţitev
samoorganizacijskih procesov v skupnosti, ki omogočijo oblikovanje skupnosti kot
samostojne entitete. Pomembno je, da v proces grajenja skupnosti pritegnemo čim več
ljudi, nato pa jim dovoliti, da se izrazijo, povedo svoja mnenja in poglede ter da se med
seboj spoznajo (prav tam).
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Bauman (2002) za skupnosti pravi, da so postulirane – kolikor jih je treba braniti, da
preţivijo, in kolikor morajo ugajati lastnim članom, da si s svojimi individualnimi izbirami
zagotovijo to preţivetje in prevzamejo individualno odgovornost zanj; bolj so projekti
kakor stvarnost, nekaj, kar pride po individualni izbiri, ne pred njo. S tem ţeli poudariti, da
je participacija v skupnosti bolj odločitev posameznika, kot vnaprej dana realnost.

5 Skupnostne storitve
Ena izmed oblik povezovanja skupnosti so tudi skupnostne storitve. Sčasoma smo razvili
različne oblike menjav, ki se ali samoregulirajo ali jih regulirajo razna društva, klubi, ali
celo drţava.
Skupnostna storitev je (bolj ali manj revolucionarna) alternativa tradicionalnim oblikam
dela. Posameznik daje svoj prispevek prostovoljno, iz občutka skrbi za druge, pogosto brez
pričakovanja materialne koristi. Taka dejavnost ima pogosto ekonomske posledice tako za
uporabnika kot za dobrotnika, vendar so drugotnega pomena – pomembnejša je socialna
menjava. Cilj ni kopičenje bogastva, temveč druţbena povezanost. Za razliko od trţnega
kapitalizma, ki temelji na pojmovanju Adama Smitha, da skupno dobro narašča s tem, ko
vsak človek zasleduje svoje interese, pa civilna druţba izhaja ravno iz nasprotne premise,
da vsak pospešuje svoje blagostanje, s tem ko ponudi sebe drugim in optimizira druţbeno
dobro v večji skupnosti. V globaliziranem gospodarstvu brezosebnih trţnih sil je civilna
druţba postala pomembno druţbeno zatočišče. Je kraj, kjer ljudje oblikujejo smisel za
intimnost in zaupanje, skupen smoter in kolektivno identiteto (Riffkin, 2007). Največkrat
so skupnostne storitve vezane na manjši, omejen prostor, kjer se je oblikovala skupnost.
Lahko pa so ravno skupnostne storitve ena od dejavnosti, cilj, za katerega si prizadevajo
prebivalci in tako posredno nastane skupnost. Dandanes, kot smo slišali v prejšnjem
poglavju, lahko skupnosti nastanejo tudi ločeno od prostora; neka dejavnost povezuje ljudi
z istimi interesi, ne glede na kraj, kjer ţivijo.
Civilni druţbi boleče primanjkuje nekakšna zamenljivost, ki bi ljudem omogočala
menjavati svoj čas, spretnosti in znanje v neprofitnih dejavnostih, ki ustvarajo socialni
kapital v njihovih skupnostih. Rešitev je v socialnem plačilnem sredstvu. Na voljo imamo
tehnologijo plačilnih in kreditnih kartic, internetne storitve, svetovni splet in prenosno
tehnologijo, da v civilni druţbi vzpostavimo vzporedno valuto, s pomočjo katere lahko
začnemo zamenjevati latentni človeški kapital, ki je na razpolago v vsaki soseski in
skupnosti. Socialna valuta v tej ali oni obliki sega v začetke 20. stoletja (Riffkin, 2007).
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Denar v druţbi opravlja različne funkcije, glavne so menjalno in plačilno sredstvo, mera
vrednosti ter hranilec vrednosti (sredstvo varčevanja). V zgodovini lahko zasledimo, da se
vedno,

ko

pride

do

recesije

ali

gospodarske

krize,

razmahne

uporaba

t.i.

“komplementarnih” valut . V pomanjkanju denarja, ki bi omogočil menjavo in tekočo
gospodarsko aktivnost, se ljudje pričnejo posluţevati drugačnih sistemov menjave.
Komplementarne valute izboljšujejo splošno gospodarsko zdravje skupnosti, ter lahko
pomagajo omogočiti tudi najbolj marginalnim članom skupnosti, da pridobijo sredstva za
ţivljenje (http://marjanakos.wordpress.com/).
Bernard Lietaer, strokovnjak na področju alternativnega denarja, je oblikoval definicijo, ki
pravi, da je denar »dogovor v skupnosti, da bodo neko stvar uporabljali kot menjalno
sredstvo«. Skupnost je lahko narod, lahko je majhna skupina ljudi, ali pa ves svet.
http://marjanakos.wordpress.com/2008/08/15/zgodba-o-denarju/.
Iniciative za uporabo „alternativnega denarja‟ se v zadnjih letih širijo po vsem svetu in
čedalje več ljudi se odloča za podporo takšnim projektom, nekateri temeljijo na izmenjavi
„uslug‟ v urah, z ali brez uporabe tiskanega denarja (npr. Ithaca Hours ter t.i. Lets sistemi)
in podobno. Razlogi za uvajanje alternativnih denarnih sistemov pa so večplastni.
Osnovna ideja lokalnih valut je v tem, da tak denar v večji meri ostane v lokalni skupnosti.
To prispeva k večjemu blagostanju v takšni skupnosti, saj ista količina denarja omogoči
zasluţek več ljudem. Denar, zasluţen v eni trgovinici, je porabljen v drugi, kjer spet
predstavlja zasluţek, le-ta je potrošen v naslednji in tako naprej. Ista količina denarja
naredi več „krogov‟ v lokalnem gospodarstvu – v ekonomiji je učinek znan kot lokalni
multiplikator. Namreč denar, ki je potrošen pri lokalnih proizvajalcih in trgovcih, omogoči
zasluţek več ljudem v takšni skupnosti, saj naredi več „krogov‟ v lokalnem gospodarstvu.
Različne študije so pokazale zanimive rezultate. V zelo odvisnih skupnostih, kot so recimo
indijanski rezervati v ZDA so ugotovili, da 75 % denarja odteče iz skupnosti v roku 48 ur za plačilo storitev izven skupnosti ali za nakupe v supermarketih, od koder denar odteka v
oddaljeno centralo trgovske mreţe (prav tam).
V nadaljevanju bom predstavila nekaj skupnostnih storitev in podobnih alternativnih
modelov, ki delujejo vzporedno s trţnim sistemom. Nekateri so ţe uveljavljeni in močno
razširjeni sistemi, drugi so novi in si še utirajo pot. O nekaterih sem prvič brala v literaturi,
spet druge sem preizkusila v praksi.

47

5.1. Časovno bančništvo
Časovno bančništvo oz. »Time banking« (orig.) je razvil Edgar Chan, profesor prava na
visoki pravni šoli David C. Clarke na Univerzi District of Columbia in ob koncu
osemdesetih let vzpostavil prvo tovrstno delujočo banko. V Zdruţenih drţavah zdaj deluje
nad 250 bančnih sistemov za »časovne dolarje«, ki vključuje na tisoče ljudi. Podobne
projekte pod različnimi imeni, npr. »pravični deleţi« in »storitveni krediti«, poznajo tudi v
Veliki Britaniji, na Škotskem, v Španiji, Italiji, Rusiji, na Japonskem, v Dominikanski
Republiki in v številnih drugih drţavah. Poglejmo, kako deluje »Time banking«.
Posameznik ali posameznica daruje uro svojega časa in dobi za nagrado en časovni dolar.
Za razliko od trţne ekonomije, kjer so ure dela plačane po padajoči lestvici glede na
izkazano strokovnost, ima socialna valuta enakomerno teţo. Vsakdo, ne glede na svoje
znanje, zdravnik ali taksist, prejme enourni kredit za enourno delo, kar pomeni, da vsak
človek enakovredno prispeva v proizvodnjo socialnega kapitala skupnosti. Zbrane časovne
dolarje je mogoče uporabiti za pridobivnje blaga in storitev od drugih ljudi v časovni
banki, skupaj s hrano, obleko, računalniki, pravnimi in zdravstvenimi storitvami, bivališči,
prevoznimi storitvami in celo vpisovanjem v šolske programe (Riffkin, 2007). Zagovorniki
poudarjajo, da je ideja o ustvarjanju vzajemnih obveznosti med enakimi dosti višja oblika
predanosti, kot je zgolj darovanje svojih storitev drugim ljudim v stiski. Slednje pogosto
privede do neenakovrednega razmerja odvisnosti, do občutka, da gre za miloščino, saj
človeku v stiski ne dopušča, da bi se oddolţil. Časovni dolarji krepijo idejo o vzajemni
pomoči, vključujejo veliko več ljudi v medsebojne odnose sodelovanja, poleg tega pa niso
isto kot neposredna menjava. Ne gre za pogajanje, vsi prispevki so enkovredni. To pomeni,
da je vsaka ura zamenljiva, ne glede na naravo in vrsto prispevka. Ameriška uprava za
javne prihodke je odločila, da časovni dolarji – za razliko od neposredne menjave – niso
obdavčljivi.
Časovno bančništvo izhaja iz 5 temeljih vrednot:
Sredstva: Vsak posameznik lahko prispeva, kajti vsi smo sredstva.
Ponovna opredelitev dela: Vrednost dela se mora ponovno opredeliti – pa naj gre
za vzgojo zdravih otrok, vzpostavljanju močne druţine, oţivljanje sosesk,
promocijo demokracije, uveljavljanje druţbene enakosti, trajnostni razvoj planeta.
Taka vrsta dela mora biti spoštovana, pripoznana in nagrajena.
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Vzajemnost: Nihče ni zgolj prejemnik pomoči ali samo ponudnik; vsak je tako
prejemnik kot ponudnik. Vprašanje »Kako ti lahko pomagam?« se mora spremeniti
v »Kako si lahko pomagava zgraditi svet, v katerem ţiviva oba?«.
Družbene mreže – omrežja: Potrebujemo drug drugega, ker so mreţe močnejše
kot posamezniki. Ljudje, ki si medsebojno pomagajo, oţivljajo in spodbujajo
skupnost k podpori, moči in zaupanju.
Spoštovanje: Vsak človek je pomemben. Ljudi je potrebno spoštovati glede na
okoliščine, v katerih trenutno posamezniki so in ne kje bodo morda čez določen
čas.

Ko

je

spoštovanje

komu

odvzeto,

smo

vsi

prizadeti

(http://www.lathrupvillagetimebank.org/about.php).
Čeprav so temelji isti, pa razumljivo časovne banke po svetu delujejo različno uspešno,
glede na organizacijo, usposobljenost vodij in posrednikov, nenazadnje potreb krajanov in
finančne (tudi moralne) podpore projektu s strani lokalnih podjetij in politike.
Več o časovnem bančništvu v Sloveniji na str. 64.

5.2. Organizaciji Elderplan in Grace Hill
Elderplan je organizacija za ohranjanje zdravja iz Brooklyna v New Yorku. S svojim
programom je pasivne prejemnike zdravniške pomoči spremenila v aktivne ponudnike
zdravstvene oskrbe. Člani organizacije Elderplan v okviru tega programa pomagajo
kronično bolnim in na dom priklenjenim ljudem tako, da jim kuhajo hrano, jih prevaţajo k
zdravnikom in na terapije ter hodijo po njihova predpisana zdravila. Nekateri so se celo
usposobili za svetovanje v primerih izgube partnerja. Večina prostovoljcev je starejših ljudi
(http://elderplan.org/). Med letoma 1987 in 1998 so lahko svoje časovne dolarje, ki so jih
pridobili z nesebično pomočjo bolnim in ostarelim, porabili za 25 % popust pri plačilu
zdravstvenega zavarovanja. Danes jih lahko porabijo v Kreditni trgovini za časovne dolarje
in z njimi kupijo digitalne merilce krvnega pritiska, kopalne kadi in druge zdravstvene
proizvode (Riffkin, 2007).
Podoben primer je Organizacija Grace Hill v St. Louisu. Organizacija upravlja enajst
sosedskih centrov in štiri zdravstvene centre v revnejših predelih mesta. V program Head
Start in druge dejavnosti je vključenih 820 druţin s predšolskimi otroki. Nekateri starši so
usposobljeni za otroško varstvo in druge storitve. Za svoje prispevke so nagrajeni s
časovnimi dolarji, ki jih lahko porabijo za nakupe v trgovinah za časovne dolarje, ki so
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razpršene v mestu in zaloţene s podarjenim blagom. Organizacija Grace Hill upravlja tudi
posebno sosedsko šolo, kjer lahko lokalni prebivalci zamenjajo časovne dolarje za
izobraţevalne tečaje (http://www.gracehill.com/).
Po podatkih ankete, ki jo je leta 2001 izvedla zveza neprofitnih organizacij Independet
Sector, je 44 % odraslih Američanov oz. 84 milijonov ljudi darovalo v povprečju 3,6 ure
svojega časa tedensko eni ali več organizacijam od 1,2 milijona neprofitnih organizacij v
ZDA (Riffkin, 2008).
Socialna valuta v obliki časovnih dolarjev in drugih podobnih shem je način, ki omogoča
zdruţevanje številnih ljudi v proces ustvarjanja in izmenjevanja socialnega kapitala. Za
nezaposleno mladino in upokojene starejše občane ter za milijone ljudi, ki so trenutno
nepolno zaposleni ali nezaposleni, je socialna valuta način, kako uporabiti ves svoj
človeški potencial tako s sluţenjem skupnosti kot za preskrbovanje svojih druţin.

3.3. Lokalna izmenjava (LETS)
LETS (Local Exchange Trading Systems, orig) je sistem lokalne izmenjave. Prvi podobni
modeli lokalne izmenjave so se pojavili v Kanadi v 80-tih letih 20. stoletja, ko so določene
skupine ljudi začele uporabljati lokalno valuto (npr. bobbins v Manchestru, solents v
Southamptonu).
Je eden izmed moţnih odgovorov na globalizacijo kapitalizma (na neenakost, na obstoječe
odnose moči, itd.) in ne predstavlja boja proti obstoječem sistemu, temveč komplementarni
sistem, ki lahko pomaga tudi t.i. depriviligiranim oz. za investitorje nezanimivim lokacijam
(krajem).
Članek A Rural Response to the Globalization of Capitalism avtorja Michaela Pacioneja
opisuje LETS na Škotskem v kraju Skye, kjer je bil sistem lokalne izmenjave uporabljen s
poudarkom na lokalni produkciji hrane. Sodelovanje na podlagi LETSa je tako vzpostavilo
neposredno povezavo med proizvajalci in potrošniki (hrane). Avtor navaja socialne in
ekonomske cilje LETSa:
-

promocija lokalne ekonomije, ki je manj odvisna od zunanjih dobrin in uslug;

-

članstvo krepi občutek lokalne identitete, medsebojne odgovornosti ter podpira
skupnost;

-

sprostitev odvisnosti od kapitalistične denarne ekonomije (prav tam).
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Sistem LETS deluje z lastno lokalno valuto. Člani ob včlanitvi plačajo letno članarino, s
katero pomagajo vzdrţevati adminstrativno delo in organizacijo sistema, ob tem pa dobijo
svoj profil, kjer objavljajo ponudbo storitev. LETS poleg trgovanja organizira tudi
druţbene aktivnosti (dogodke, druţenja, sejme), ki povezujejo ljudi.
Člani LETSa so navedli različne vzroke za vključitev v sistem lokalnih izmenjav: ideološki
razlogi, prepoznavanje LETS kot orodja za spoznavanje novih ljudi, za pomoč drugim,
izboljšanje svojega ekonomskega poloţaja, izmenjava storitev; uporaba lastnih
sposobnosti, prejemanje določene storitve. 2,5 % članov se je vključilo zato, da bi
izboljšali svojo zaposljivost.
Čeprav se izkaţe LETS kot zelo dober sistem, pa organizatorji opozarjajo na ovire, ki
zaviralno delujejo na rast sistema kot je LETS: pomanjkanje časa, pomanjkanje
prepoznavnosti, pomanjkanje samozavesti/aktivnosti organizatorjev (počasno umiranje po
začetnem entuziazmu), pomanjkanje samozavesti članov, pomanjkanje sposobnosti v
cenitvi storitev (precenjene/podcenjene storitve), ekonomski konservatizem (LETS je
nova, neznana storitev), pomanjkanje stikov med uporabniki, slaba integracija lokalnega
prebivalstva (neprepoznavanje svoje vloge v sistemu, npr. »tam so drugačni ljudje kot sem
jaz«; mišljenje, da nimam ničesar ponuditi, itd.) geografska distanca in nejasen praven–
poloţaj takega dela (Colin C. Williams, et al.). Tako predlagajo oglaševalne strategije,
ozaveščanje javnosti, povezovanje s podjetji in drugimi lokalnimi organizacijami na eni
strani ter organizacijo druţbenih dogodkov, delavnic na drugi strani, kot moţne strategije
za oblaţitev oz. omejitev ovir (prav tam).
LETS poznamo tudi v Sloveniji. Javnosti se predstavljajo na spletni strani
http://pozitivke.net/lets/index.php, kjer s sloganom: Tvoji talenti, tvoja energija, tvoja
skupnost, vabijo ljudi k sodelovanju. Lokalna izmenjava - Slovenija si prizadeva s svojim
delovanjem povečati blaginjo vseh sodelujočih, (do dolečene mere) zagotoviti večjo
samopreskrbo, medsebojno pomoč, uporabo osebnih talentov uporabnikov, skrbijo za
edinstvene kvalitete v svoji okolici ter konec koncev za zabavo.

3.4. Ulična borza
Neprofitna kulturna organizacija Zavod Bunker je leta 2009 v okviru 10-dnevnega
mednarodnega festivala Mladi levi organizirala projekt Ulična borza. Namen projekta je
bila izmenjava znanj, spretnosti in izdelkov brez denarnega vloţka, kot zabavna dejavnost
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pa je nudila predvsem druţenje, spoznavanje različnih ljudi in širila zavest o nedenarni
izmenjavi.
V Bunkerju so si zastavili cilj, da v delovni proces vključijo različne inovativne metode
organiziranja, sodelovanja in izmenjave. Poseben poudarek je namenjen izmenjavi na
lokalni ravni (sodelovanje z lokalnim poslovnim sektorjem, lokalnimi prostovoljci in
udeleţba lokalnih prebivalcev v različnih fazah delovnega procesa).
Projekt Ulična borza je bil poskus Zavoda Bunker,

da bi s svojimi partnerji,

organizacijami v lokalni skupnosti, lokalnimi prebivalci, kulturnimi sodelavci in drugimi
akterji skozi različne kulturne in socialne dogodke vzpostavili nove oblike odnosov ter
pridobili dovolj znanja in izkušenj za razširjanje lokalnih sistemov za izmenjavo, modelov
in instrumentov. V Bunkerju menijo, da je kultura v vseh eksperimentalno usmerjenih
aktivnostih vključena kot faktor spremembe in napredka, čeprav je poudarek na različnih
vidikih izmenjave (http://www.bunker.si).

3.5. Borza znanja
V osemdesetih letih je v Chicagu nastala ustanova »The Learning Exchange«, ki je
temeljila na načelu »each one teach one«. Po njenem zgledu je Andragoški center
Republike Slovenije leta 1992 razvil projekt Borza znanja, ki po programu sledi
konceptom

permanentnega,

neinstitucionalnega

in

neformalnega

izobraţevanja,

spodbujanja razvoja splošne kulture vseţivljenjskega učenja ter izboljšanja kvalitete
ţivljenja znotraj učeče se druţbe. Borza znanja je informacijsko središče, v katerem
zbirajo, urejajo in posredujejo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje
ponujajo. Podatkovna baza se dnevno polni in daje uporabnikom velike moţnosti uporabe
v smislu izmenjave ponudb in povpraševanja različnih znanj. Predmet ponudbe in
povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine in spretnosti z najrazličnejših
področij, ki se ponudnikom in uporabnikom znanj posredujejo brezplačno. Borza znanja ne
zahteva potrdila o formalni izobrazbi in ne odloča o tem, kje, kdaj in kako bosta osebi
izmenjali znanja in informacije. Cilj projekta je širjenje različnega znanja v najširše plasti
prebivalstva po neformalni poti (http://www.borzaznanja.si).
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3.6. Posredovalnica rabljenih predmetov Stara roba - nova raba
Posredovalnica rabljenih predmetov (v tujini so podobne oblike znane pod imenom Thrift
Store) je oblika socialnega podjetništva, ki ga vodijo humanitarne organizacije z namenom
socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetji je nuditi zaposlitev ter
moţnost vključitve na odprti trg delovne sile dolgotrajno nezaposlenim članom skuponosti
ter posledično zmanjšanje socialne marginalnosti.
V posredovalnici, ki v Sloveniji deluje pod okriljem Društva Kralji ulice – društva za
pomoč in samopomoč brezdomcev, se po nizkih cenah prodajajo rabljene ali odvečne
stvari, ki jih donirajo posamezniki ali podjetja. Zaradi dostopnih cen lahko v njej
nakupujejo ekonomsko depriviligirani ljudje, kar jim kljub majhnim ekonomskim
sredstvom omogoča vključitev v sodobno potrošniško druţbo. Simbolno to postavlja zelo
pomemben vidik vključitve socialno izključenih, saj lahko ţivljenje v potrošniški druţbi
pri ljudeh s pomanjkanjem finančnih virov povzroči visoko stopnjo občutka odtujenosti,
odrinjenosti ter frustracije (http://www.kraljiulice.org/kaj-delamo/stara-roba-nova-raba).

3.7. Skupine na Facebooku Delimo.si in Blagovna menjava
Facebook omogoča ustvarjanje skupin z raznoraznimi nameni. V zadnjem času opaţamo
velik porast skupin, katerih namen je spodbuditi medsosedsko pomoč, nedenarno menjavo,
strani, kjer uporabniki podarjajo ali menjajo predmete, itd.
Vse sledeče informacije sem pridobila preko osebnega pogovora s pobudnikoma oz.
ustvarjalcema spletnih strani oz. skupin ter preko vprašalnika, ki sem jima ga posredovala
po mailu.

Skupino Delimo.si prevoz, dobrine (so)bivanje, storitve je ustanovil Dejan Unger, po
poklicu ekonomist, ki ţe dve desetletji raziskuje, kako vzpostaviti harmonijo v naravi, med
ljudmi, kako ustvariti blaginjo in olajšati ţivljenje sebi in drugim.
Skupino na Facebooku je ustanovil poleti 2011, ko je za nekaj dni prenehala delovati
spletna stran www.prevozi.org (kjer se ljudje brezplačno dogovarjajo za skupne prevoze po
simbolični ceni).
Na strani (http://www.facebook.com/groups/205831872791893/) je takole zapisana ideja
in namen skupine izpod peresa ustanovitelja:
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Na svetu obstaja dovolj dobrin.
In obstaja mnogo ljudi, ki jih potrebujejo.
Mnogi so lačni, žejni, bolni, brez strehe nad glavo, brez dela,..
Ko bomo dobrine, ki jih že imamo bolj delili med seboj, bo drugače.
Trenutni način ekonomije tega ne dopušča.
Vendar pa lahko mi naredimo razliko.
Vsak prispeva majhen delček tega, kar zmore.
Povabim te, da deliš, kar lahko z drugimi.
In drugi bodo delili s teboj.
Razvijamo novo kulturo bivanja na zemlji.
Razvijamo novo kulturo sodelovanja, ekonomije.
Preko bratskega sodelovanja bodo vojne izginile.
In tudi ti pišeš to novo zgodovino.

Skupina, ki je sicer zaprta - vanjo moraš biti povabljen ali morajo administatorji sprejeti
tvojo prošnjo za priključitev - je namenjena vsem ljudem, da menjujejo na svoj način: ali
brezplačno padarijo, ali zamenjajo s tem, kar imajo ali znajo drugi ali pa prodajo (za
simbolično oz. vsaj niţjo ceno). Skupina trenutno šteje preko 2000 članov, ki so se bodisi
sami prijavili bodisi so bili s strani organizatorja dodani (povabljeni), vendar organizator
opozori, da so zares pomembni predvsem aktivni člani. Gospod Unger doda, da se najde
kdo, ki je nezanesljiv, ljudje, ki veliko obljubljajo, a le malo obljub izpolnijo. Ti med
uporabnike sejejo nezadovoljstvo in nezaupanje, zato jih za dobrobit skupine potrebno
izbrisati iz skupine. Sicer ljudje največ povprašujejo in ponujajo različne gospodinjske
aparate in usluge, kot npr. pomoč doma, prevoz… Menjav organizator ne beleţi. Člani
skupine zapišejo na »zid« svoje ponudbe ali povpraševanja, drugi člani pa odgovarjajo oz.
se dogovarjajo preko komentarja pod objavo ali preko zasebnih sporočil, ki jih omogoča
Facebook. Skupina Delimo.si je tudi neke vrste posvetovalnica, saj ljudje pogosto
sprašujejo druge uporabnike o izkušnjah z izdelki, o pridelkih, itd. ali iščejo zgolj nasvet,
informacijo.
Skupino Blagovna menjava je ustanovila Dunja Šober septembra 2011, potem ko je na
spletu našla oglas, v katerem je nekdo ponujal pohištvo na socialnem omreţju Facebook.
Ţelja, ki tli v ozadju delovanja pobudnice, je, da bi ljudje ponovno odkrili oz. se naučili
ţiveti z medsebojnim sodelovanjem, tako kot so ţiveli stoletja. Cilj skupine Blagovna
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menjava na socialnem omeţju Facebook je medsebojna pomoč in sodelovanje, ozaveščanje
ljudi, večja ekološka osveščenost, zavrnitev trenutnega kapitalističnega sistema in (laţne)
demokracije, izboljšanje ţivljenjskih razmer, vzpodbujanje rokodelstva, poljedeljstva in
iskanje ter oţivljanje znanja in spretnosti. Blagovna menjava je namenjena vsem, čeprav
prevladujejo Belokranjci, saj so srečanja potekala vsako drugo soboto med 10.00 in 12.00
v Črnomlju. Ţal so Galerijo Laterna, kjer so potekale izmenjave, zaprli, zato je vprašljivo
tudi nadaljnje redno izmenjevanje. Izmenjave sicer potekajo neposredno med posamezniki,
ki se dogovorijo za menjavo, zato prostor ni pogoj za obstoj Blagovne menjave, je pa
vseeno zelo pomemben del. Storitev Blagovne menjave se lahko člani posluţujejo preko
spleta, pri menjavah pa morajo upoštevati naslednja pravila:
- stvari se ne sme prodajati,
- menjava ţivali je nezaţelena,
- ne menja se mesnih izdelkov in jajc (zaradi moţne oporečnosti).
Šoberjeva pravi, da ljudje največ izmenjujejo knjige, pohištvo, otroška oblačila in otroško
opremo ter računalniško opremo. Marsikdo išče delavno orodje ali napravo, veliko
povpraševanja je po otroških oblekah in obutvi. Pobudnica in organizatorica Blagovne
menjave v Črnomlju opozarja, da je ljudi sram udeleţiti se srečanj blagovne menjave, češ
»drugi bodo mislili, da sem reven« ter »kaj bodo pa drugi rekli, če me vidijo tam«. Vendar
tu ne gre samo za trenutno rešitev zaradi krize, predvsem gre za drugačen način
razmišljanja in delovanja – osveščenost, reciklaţo, sodelovanje in pomoč. S tem opozori na
teţave pri preseganju obstoječe miselnosti, ki izhaja iz kapitalističnega razmišljanja in
pogleda na svet.

3.8. Zeleni dar – lokalni denar DAR
Lokalna valuta je oblika denarja, ki ni obremenjena z obrestmi. Njen namen je čim laţja
dostopnost čim širšemu krogu ljudi. Pogosto so celo osnovane po načelu leţarin, ki
spodbujajo kroţenje denarja (http://marjanakos.wordpress.com/2010/09/01/svibn/).
V zadnjem času je dostopnih čedalje več informacij o delovanju trenutnega denarnega
sistema in problemih, ki so njegova posledica. Manj pa je, zlasti v Sloveniji, poskusov najti
in vzpostaviti drugačne, kvalitetnejše sisteme menjave in povezovanja. Marjana Kos je s
skupino zasnovala „svojo‟ valuto, ki so jo poimenovali DAR in ta zeleni denar preskusili v
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praksi. Izhajajo iz definicije denarja, ki je le »dogovor v skupnosti, da bodo neko stvar
uporabljali kot menjalno sredstvo« (prav tam).
Zeleni denar je denar, ki :
spodbuja skrb za okolje, za ljudi,
ljudi spodbuja, da prepoznajo in uporabljajo svoja znanja in sposobnosti,
pomaga razvijati kreativnost,
denar, ob katerem se ljudje povezujejo in zabavajo.
Ljudje, ki kaj iščejo ali ponujajo ter ţelijo trgovati z DARi, te dobijo pri gospe Marjani
Kos

(marjana42@gmail.com)

ali

pri

Društvu

kraljestvo

Senovo

(več

na:

http://marjanakos.wordpress.com/ 2011/04/19/dar-%E2%80%93-zeleni-denar/).
Slika 1: DAR

Menjevalci

kupijo

komplet

DARov v vrednosti 10€, pri
čemer je menjalno razmerje 1
DAR = 0,33€ oz. 1€ = 3 DAR
(ali 1 DAR = 100 sit). S tem
nekoliko
menjalnim

nenavadnim
razmerjem

organizatorji ţelijo pretvarjanje
oteţiti do te mere, da jih ljudje
neposredno ne nadomeščajo z
drugimi evri. Denar (€) ostane v
»banki« kot kritje, DAR-e pa
lahko kadarkoli zamenjajo nazaj v evre. Pri tem odbijejo 5 % vrednosti, ki gre za kritje
stroškov projekta. Hkrati menjevalce spodbuja, da jih ne nosijo nazaj v »banko«, ampak da
z DAR-i menjujejo svoje izdelke, storitve in še kaj; da kroţijo in bogatijo ţivljenje na čisto
nove načine (http://marjanakos.wordpress.com/ 2011/04/19/ dar-%E2%80%93-zelenidenar/).
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EMPIRIČNI DEL
6 Časovna banka Slovenije
Vsi sistemi izmenjave imajo svoje prednosti in slabosti. Sama najbolj podrobno poznam
Časovno

banko

Slovenije

(v

nadaljevanju

ČBS),

pri

kateri

sodelujem

kot

(so)organizatorica in aktivna članica ţe od začetka njenega delovanja. Nagovorjeni, celo
navdahnjeni z Riffkinovim delom Konec dela, smo se študenti in profesorji začeli dobivati
junija 2009 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ideja in pobuda je prišla s strani prof.
Slavka Gabra, ki je nabiral ekipo in povabil tudi mene. Na tej točki se mi zdi pomembno
poudariti, da je ČBS projekt, pri katerem sodelujem od samega začetka, zato sem nanj zelo
navezana.
ČBS je v Sloveniji nov sistem, prinaša novo ideologijo in celo zahteva ponovni premislek
o vrednotenju dela. Čeprav je po svetu precej vzajemnih sistemov, je opravljenih le malo
evalvacij in raziskav o delovanju teh sistemov. Empirični del diplomske naloge se sooča
prav s tem izzivom.

6.0.1. Raziskovalna vprašanja
Ugotoviti ţelim, kako (če sploh) so druţbene spremembe povezane z nastankom vzajemnih
sistemov. Kako ti sistemi delujejo, ali/kako pripomorejo k boljšemu stanju posameznikov
oz. druţbe? V empiričnem delu bom podrobno preučila enoletno delovanje ČBS, opisala
teţave in

predloge za dobro delovanje ČBS. Projekt ČBS ţelim predstaviti tako

nepoznavalcem časovnega bančništva, uporabnikom ČBS kot tudi potencialnim
pobudnikom novih enot ČBS.
Raziskovalna vprašanja:
1. Kako lahko nastanek in razvoj ČBS poveţemo z novonastalimi (in spreminjajočimi
se) pogoji v druţbi, opisanimi v teoretičnem delu?
2. Kakšni so bili odzivi okolice na pojav ČBS?
3. Kako uporabniki ČBS in kako člani Društva Časovne banke Slovenije ocenjujejo
uspešnost ČBS?
4. S katerimi teţavami se sooča ČBS in kakšne rešitve predlagajo njeni organizatorji?
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6.0.2. Zbiranje podatkov
Rezultati raziskovanja izhajajo iz zapisnikov rednih sestankov (na vpogled na sedeţu
društva Časovne banke Slovenije), pogovorov in intervjujev. Uporabila sem vse
razpoloţljive vire, da bi lahko kar čim bolje podprla in argumentirala razmišljanje ter s tem
zagotovila objektivnost in verodostojnost diplomske naloge.
Projekt Časovna banka Slovenije opisujem od njenega nastanka, z vso vsebino, načinom
delovanja, (samo)kritično do dela, nalog in idej, ki s(m)o jih imeli člani Društva Časovna
banka Slovenije. V nadaljevanju torej sledi kvalitativna študija primera, ki jo dopolnjujejo
elementi evalvacije.
Pri kvalitativni raziskavi »sestavljajo temeljno izkustvo izkustveno gradivo, zbrano v
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano
in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila in brez operacij
nad števili« (Mesec 1998, str. 26).
Gre za induktiven, konstruktivističen in interpretativen raziskovalni pristop (Beyman 2004,
po Vogrinc, 2008). Slednje pomeni, da je poudarek na razumevanju in interpretaciji
raziskovalnih situacij, ravnanj, dogodkov z vidika njihovih udeleţencev (Vogrinc, 2008).
Morda se bo mestoma zdelo, da opisujem nepomembne podrobnosti, a kot pravi Vogrinc
(2008), si kvalitativni raziskovalci prizadevamo, da bi v raziskovalno poročilo vključili
čim več natančnih in čim bolj podrobnih opisov proučevanih situacij. »Izhajajo
(kvalitativni raziskovalci op.a.) iz prepostavke, da ni nič travialno, da ima vsak podatek
potencialno vrednost, da z njim pojasnimo proučevano situacijo« (Vogrinc, 2008: 48). Za
razliko od kvantitativnega raziskovanja pa kvalitativno raziskovanje dovoljuje subjektivni
pogled raziskovalca na preučevano situacijo (prav tam).
»Evalvacija« (fr. evaluation, angl. evaluation) izvira iz latatinščine »valere« in pomeni biti
vreden, veljati. Evalvirati pomeni torej določiti vrednost, oceniti (Verbinc,1979). Ena od
opredelitev pravi, da je namen evalvacije oceniti in izboljšati konceptualizacijo,
modeliranje, načrtovanje, administriranje, implementacijo, uspešnost, učinkovitost in
koristnost socialnih intervencij in programov druţbenih sluţb (Rossi in Freeman 1982).
Formativna evalvacija, ki je namenjena oblikovanju in izboljševanju programa, je ocena
posameznih faz programa, ki se kot povratna informacija uporabi pri nadaljnjem
načrtovanju in modifikaciji programa – v konkretnem primeru Časovne banke Slovenije.
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Podatke za evalvacijo ČBS, kakor tudi o drugih primerih izmenjav, sem pridobivala na
zelo različne načine. Nekatere kar preko osebnega poznanstva, preko udeleţevanj različnih
delavnic (npr. Ekofejst: Ne obupuj => raje so-deluj! Organiziramo »medsosedsko
pomoč«!), nekaterim ustanoviteljem spletnih povezovalnih skupin na Facebooku
(Delimo.si…, Blagovna menjava) sem poslala vprašanja ali smo se slišali po telefonu.
Bolj sistematično sem se lotila vsebinske analize oz. analize dokumentov, saj sem
analizirala pisna gradiva – zapisnike sestankov in dokumentacijo: pravilnik, statut Društva
Časovna banka Slovenije.
Tekom lastnega (so)delovanja v Društvu Časovna banka Slovenije, sem bila tudi v vlogi
aktivne opazovalke – tj. opazovalke, ki je predana raziskavi, jo podpira osebno in ideološko
(Vogrinc, 2008). Pred očmi so se vrstili prizori, ki jih ni v dokumentaciji: situacije polne
veselja in resnosti, navdušenjain dvomov, poguma in skrbi… To se odraţa predvsem v
interpretaciji dokumentacije, ki bi lahko neudeleţencu predstavljala nerazumljive ali
nepomembne podatke.
Člane Društva Časovna banka Slovenije sem po rednem sestanku februarja 2011 zadrţala
na
neformalni skupinski diskusiji. Bila sem v vlogi moderatorke, postavljala sem vprašanja
in podvprašanja, vzdrţevala in spodbujala diskusijo o vlogi (nekoč in danes) vsakega
posameznika v Društvu, prav tako smo kritično pogledali na svoje delo, iskali smo vzroke
in rešitve za nastale teţave. Intervju sem posnela na diktafon in ga kasneje dobesedno
zapisala. Besedilo sem umestila v razpredelnico, kjer sem pregledno izpostavila in izpisala
pomembne izjave.
Vedeli smo, da se s teţavami, kot smo jih imeli mi, srečujejo tudi drugi podobni sistemi in
ţal tudi naše podruţnične enote ČBS. Sestavila sem spletni anketni vprašalnik, kjer sem
pobudnike enot ČBS spraševala o odzivih ljudi na idejo časovnega bančništva, o vzrokih
za ustanavljanje enote, o teţavah pri ustanavljanju in kje bi potrebovali pomoč ţe obstoječe
časovne banke. Povprašala sem jih še, kaj ţelijo sporočiti oz. na kaj ţelijo opozoriti druge
pobudnike enot časovnih bank. Povezavo do spletne ankete sem poslala pobudnikom enot
(14)

po e-mailu in dobila 5 odgovorov. Čeprav nabor ni bil velik (nikakor ne

reprezentativen), so odgovori vseeno zelo zgovorni. Vse odgovore sem zbrala v enem
vprašalniku ter jih tako primerjala med seboj.
Poleg organizacijskega ozadja me je zanimalo tudi, kdo so uporabniki ČBS. Izbrala sem 6
uporabnikov (3 ţenske in 3 moške, različne starosti in stopnje izobrazbe) z največ
izmenjavami in jih prosila za skupinski pogovor – fokusni intervju - na temo ČBS. Pri
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namenskem vzorčenju je namreč vsaka enota izbrana z natančno določenim namenom, z
njim lahko ugotavljamo učinkovitost določenih ukrepov, spoznavamo izbrano skupino
ljudi (Vogrinc, 2008). Fokusni intervju je tehnika zbiranja podatkov, pri kateri raziskovalec
zbere manjšo skupino ljudi z namenom, da se pogovarjajo o določeni temi, ki je članom
fokusne skupine znana ţe vnaprej (prav tam). Pogovarjati sem se ţelela o njihovem
značaju, socialnem poloţaju, počutjem v soseski, kjer ţivijo, njihovem pogledu na svet ter
o vzrokih za članstvo in aktivnost v ČBS, vendar do skupnega sestanka ni nikoli prišlo.
Prvič je bil sestanek prestavljen, saj naj bi prišla le 2 od 5-tih, drugič pa odpovedan. Na
sestanek bi lahko prišla zopet samo 2, kar je za diskusijo in soočenje mnenj ţal premalo.
Dogovorili smo se, da jim pošljem vprašanja ter da mi v 14 dneh pošljejo odgovore. Tako
sem namesto diskusije z bogato vsebino dobila skromne in kratke odgovore, ki niso
potešili moje radovednosti. Čeprav zaradi premajhnega števila anketiranih ne morem
sklepati, kdo so uporabniki ČBS, je anketiranje uporabnikov ČBS prineslo nekaj povsem
drugačnih poudarkov. Prve tri sklope vprašanj, tj. osebni podatki, širše okolje, pogled na
svet, nisem analizirala, saj je hiter prelet odgovorov pokazal popolnoma različne odgovore,
zato sem se bolj osredotočila na zadnji sklop vprašanj, ki se je nanašal na ČBS. Vse
odgovore sem podpisala pod vprašanje ter z mastnim tiskom označila pomembnejše dele
odgovorov.
Metodologija in postopki analiziranja so se sproti prilagajali glede na odzive sodelujočih
kot tudi glede na sam razvoj ČBS. V nadaljevanju sledi predstavitev rezultatov raziskave
projekta ČBS od samih začetkov, dilem, na katere smo naleteli ob ustanavljanju in tekom
delovanja, pa do podrobne predstavitve organizoranosti ČBS in predstavitvi mnenj
različnih členov v verigi ČBS.
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6.1. Začetki Časovne banke Slovenije
Slika 2: Logotip ČBS

Skupina študentov se je na pobudo dr. Slavka Gabra
začela dobivati julija 2009 v prostorih Pedagoške
fakultete. Na vsakem sestanku se nam je pridruţil še kdo,
saj je bilo zelo teţko oceniti količino, kot tudi pestrost
dela, ki je bilo pred nami. Ideja časovnega bančništva je
uspela navdušiti različne profile, tako smo si, poleg dveh
profesorjev Pedagoške fakultete (dr. Špela Razpotnik se
nam je sicer pridruţila kasneje), za vzpostavitev Časovne
banke prizadevali študenti dodiplomskih in podiplomskih
študijev Socialne pedagogike, Mednarodnih odnosov,
Informatike

in

računalništva,

Ekonomske,

Pravne

fakultete ter Akademije za likovno umetnost.
Hitro smo ugotovili, da moramo za delovanje ustanoviti društvo (to obliko organiziranosti
smo ocenili kot najprimernejšo), znotraj katerega bo delovala ČBS. 10. avgusta 2009 smo
tako izpeljali ustanovni zbor Društva Časovna banka Slovenije – Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Sklep o izvolitvi delovnega predsedstva ustanovnega zbora
2. Sklepi o ustanovitvi društva
3. Sprejem statuta društva
4. Izvolitev organov društva
Soglasno smo sprejeli sklep: Ustanovi se Društvo časovna banka Slovenije – Ljubljana.
Društvo bo imelo sedeţ na naslovu Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (priloga 1:
Vloga za registracijo društva).
Sprejet je bil statut (Priloga 2) in izvolili smo organe društva: predsednik in zakoniti
zastopnik, podpredsednik, tajnik in blagajnik. Dne, 10. 9. 2009 je bilo Društvo Časovna
banka Slovenije – Društvo za omogočanje, spodbujanje in raziskovanje alternativnih oblik
menjave in sodelovanja - vpisano v poslovni register Slovenije.
Sestajali smo se na 14 dni ali pogosteje, saj smo veliko časa namenili izbiri prave poti, da
bi časovna banka zares zaţivela. Avgusta smo se odločili za operacijski sistem CYCLOS,
odprtokodni sistem, ki ga je bilo potrebno le prevesti iz angleščine. Prevajanje nam je
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vzelo precej časa, nekatere malenkosti so še vedno neprevedene. Ţe takoj smo ugotovili,
da je sistem bolj kompliciran, kot smo prvotno ocenili in kot bi si ţeleli uporabniki. Zaradi
svoje zahtevnosti je tudi ustrezen server draţji.
Porajale so se še druge dileme, ki smo jih morali čimprej in čimbolje domisliti. ČBS je na
voljo od 16. 11. 2009, ko se je na novinarski konferenci kot prvi (častni) član ČBS včlanil
dekan Pedagoške fakultete, dr. Janez Krek.

6.2. Dileme ob ustanavljanju sistema in delovanje Časovne banke
Slovenije
Zbrana ekipa se je znašla pred teţko nalogo, kako domisliti sistem, da bo deloval v
Sloveniji. Primerjali smo več različnih sistemov, izmenjevali med seboj, brali smo
literaturo, pregledali tuje spletne strani vzajemnih sistemov, itd, na koncu pa je bila
odločitev – kako deluje ČBS – naša.
Prva večja dilema, s katero smo se spopadali dalj časa, je bil način vstopa v vzajemni
sistem ČBS.
V Angliji uporabnike sprejemajo v Časovno banko (Time bank) na podlagi poglobljenega
osebnega pogovora, ki naj bi po poročanju angleških kolegov trajal do 2 uri. Uporabnik se
predstavi, izrazi pričakovanja do časovnega bančništva, s posrednikom, ki vodi pogovor,
poiščeta oz. oblikujeta oglase povpraševanj in/ali ponudbe, poleg tega posrednik novemu
članu predstavi pravila delovanja Time bankinga in sistem izmenjevanja.
Za razliko od izključno osebnega pristopa Angleške časovne banke, je ameriška
priključitev Time Bank povsem virtualna. Uporabnik se registrira preko spleta, tam
objavlja in išče oglase ter izmenjuje; brez fizičnega kontakta s posredniki.
Upoštevajoč slovenske razmere, smo ţeleli časovno banko, ki ne bi izključevala
neuporabnike oz. nevešče računalnika in interneta, poleg tega bi ostala zanimiva za tiste, ki
bi jih (dolg) začetni pogovor lahko odvrnil od sodelovanja. Za članstvo je potrebno na
spletni strani www.casovnabanka.si izpolniti prijavni obrazec - klik na Registracija (glej
Slika 1) ter se strinjati s pravili in pogoji članstva, zapisanimi v Registracijskem sporazumu
(Priloga 3).
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Slika 3: Registracijski obrazec (vir: www.casovnabanka.si)

V času deţurstev (ponedeljek, četrtek 16h-19h, sreda 8h - 11h; kasneje ponedeljek, četrtek
16h-19h, sreda 9h – 12h; v letu 2011 ob sredah med 16h in 19h) je administrator ali
posrednik sprejel prošnjo za novo članstvo in uporabniku poslal odgovor z nadaljnimi
napotki za dokončno polnomočno članstvo. Po spletni registraciji je lahko novi član zgolj
videl oglase drugih članov, ni pa mogel objavljati svojih oglasov ali videti kontaktov
članov. Te virtualne člane smo zaradi laţje komunikacije interno poimenovali uporabniki v
čakanju, saj niso mogli v polnosti uporabljati storitev časovne banke, dokler nismo prejeli
fotografije in osebnega dokumenta, na podlagi katerih smo izdelali člansko izkaznico
(Slika 4).
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Slika 4: Članska izkaznica ČBS (levo – spredaj, desno - zadaj)

Novo prijavljene – uporabnike v čakanju - smo povabili, da se osebno oglasijo pri
posredniku v času uradnih ur. Zaradi neodzivnosti in posredno (pre)počasnega izdajanja
izkaznic ter očitnega nesorazmerja med uporabniki v čakanju in aktivnimi člani, smo
omogočili, da na info@casovnabanka.si uporabniki v čakanju posredujejo skenirano
osebno fotografijo in osebni dokument ali da nam po pošti na sedeţ ČBS (Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana; za ČBS) pošljejo osebno fotografijo in fotokopijo osebnega
dokumenta. Mlajši od 18 let se lahko včlanijo le s soglasjem staršev.
S sprostitvijo prijavnega postopka smo uspeli vsaj malo zmanjšati odstotek uporabnikov v
čakanju.
Za člane, ki nimajo računalnika ali interneta oz. niso vešči uporabe le tega, smo ţeleli
vzpostaviti informacijske točke (v nadaljevanju Info točke) v obstoječih institucijah, kjer bi
zaposleni uporabnikom pomagali pri včlanitvi, uporabi spletnega portala, objavljanju
oglasov, iskanju, povezovanju, itd. V ta namen smo o posredništvu poučili zaposlene na
info točkah (več o info točkah v nadaljevanju), kjer so potencialnim uporabnikom
predstavljali idejo časovnega bančništva in jim bili na voljo za morebitna vprašanja.
Včlanjevali in izdajali izkaznice smo tudi na druţenjih in zabavah, ki smo jih priredili za
naše člane in simpatizerje.
Dileme, s katerimi smo se morali spopasti v začetku, so se nanašale tudi na enoto
izmenjevanja. Razmišljali smo o najmanjši časovni enoti. Nekateri so zagovarjali 30 minut,
kot pravičnejšo enoto, drugi 60 minut kot bolj enostavno. Doseţen dogovor smo zapisali v
Pravilniku ( Priloga 4) v 18. členu:
Najmanjša enota plačila je ena ura. Uporabnik prejme najmanj eno uro za vsako storitev,
ki jo opravi. Če storitev traja dlje kot 60 minut, se uporabnika dogovorita o številu ur, do
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katerih je izvajalec storitve upravičen. V primeru, da se ne uspeta dogovoriti, je izvajalec
upravičen do časovne ure, če je storitev opravljal najmanj 30 minut v še »neobračunani«
uri.
V nekaterih časovih bankah po svetu posredniki ali t.i. brokerji za svoje delo prejmejo ure.
Tudi v Društvu Časovna banka Slovenije smo se pogovarjali o tej ideji, saj člani društva
delujemo popolnoma prostovoljno, za svoje delo nismo plačani ali kakor koli drugače
nagrajeni. Člani Društva plačujemo letno članarino, medtem ko je članstvo v ČBS
brezplačno. Nakazilo ur za čas deţurstva, ki jih opravljamo člani Društva Časovna banka
Slovenije, bi bilo sicer v skladu z idejo časovnega bančništva, vendar se za to nismo
odločili, saj smo predvidevali, da bi imeli bistveno večji deleţ ur, kot ostali uporabniki.
Morda bi se našel kdo, ki bi oporekal, da ustanavljamo časovno banko zase, kar seveda ne
drţi.
Člani Društva Časovna banaka Slovenije smo tudi uporabniki ČBS in ne obratno. Vsak
uporabnik ČBS ob včlanitvi prejme 10 ur (Pravilnik, 20. člen), ki jih lahko nemudoma
koristi. Po dveh letih izkušenj lahko rečemo, da 10 podarjenih ur, pozitivno vpliva na
izmenjevanje. Začetna dilema je bila namreč tudi število ur ob vključitvi uporabnika. V
nekaterih sistemih uporabniki pričnejo z 0, pri tem je limit pri minus 5 ali minus 10. Tudi
sami smo razmišljali o negativni spodnji meji, vendar smo to misel hitro opustili.
Negativno stanje na računu namreč slabo vpliva na izmenjevanje. Ko smo skoraj soglasno
sprejeli predlog o 5 podarjenih urah, se je pojavil utemeljen predlog o začetnih 10 urah, ki
smo ga tudi sprejeli.
Med nastajanjem sistema ČBS smo zbirali predloge za ime časovne enote. Nekaj
predlogov: Časovni tolar, Časovni evro, Cekin, Sonce (zapisnik, 7. 9. 2009) in Čekin,
Čvenk (zapisnik, 20. 10. 2009), vendar noben od predlogov ni bil dokončno sprejet, zato se
še vedno uporablja besedna zveza »časovna ura« ali samo »ura«.
Nekateri sistemi imajo alternativni denar (npr. DAR) ali točke (LETS), časovna banka ima
ure, ki se beleţijo na spletnem portalu. Čeprav nam je bila ideja o vavčerju oz. kuponu, ki
bi ga podpisala tako ponudnik kot prejemnik po opravljeni storitvi, zelo všeč, smo ocenili,
da bo za uporabnike preveč komplicirano. Ti bi se namreč morali za nakazilo ur z
izpolnjenimi kuponi oglasiti v pisarni, kjer bi posrednik vnesel izmenjavo v bazo in izvedel
nakazilo oz. plačilo.
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Prednost Časovne banke je, da člani lahko ponujajo svoje neformalno znanje, da lahko z
drugimi delijo tisto, kar radi delajo, a se s tem ne ukvarjajo poklicno. Društvo Časovna
banka Slovenije ne preverja kvalitete storitev, ki jih ponujajo člani ČBS. Po opravljeni
storitvi in izvedenem nakazilu ur dobi član, ki je ure nakazal, povratno avtomatsko
sporočilo administratorja, v katerem je naprošen za povratno informacijo o opravljeni
storitvi. Na ta način lahko drugi člani, preden se dogovorijo, preverijo reference
ponudnika.
Dolgo časa smo premišljevali tudi o zagotavljanju varnosti za uporabnike in banko, kadar
gre za bolj občutljiva področja, kot npr. varovanje otrok in pomoč starostnikom.
Uporabnike, ki ponujajo varstvo otrok, smo povabili na skupen sestanek, kjer smo jih
skušali spoznati in se prepričati o njihovih namenih. V 8. členu Pravilnika smo zapisali:
»Uporabniki, ki ponujajo storitve, ki vsebujejo delo in stik z osebami, ki potrebujejo
posebno varstvo (otroci, osebe s posebnimi potrebami) morajo pred opravljanjem takšnih
storitev opraviti poseben razgovor s posrednikom ali drugo s strani časovne banke
določeno osebo. ČBS – Lj., kljub razgovoru ne odgovarja za primernost teh oseb.
Uporabnikom, ki iščejo in koristijo storitve, ki vsebujejo delo in stik z osebami, ki
potrebujejo posebno varstvo (otroci, osebe s posebnimi potrebami) priporočamo, da pred
opravljanjem takšnih storitev opravijo poseben razgovor s ponudnikom storitve«.
Ali se lahko v društvo včlanijo samo fizične osebe, ali tudi pravne osebe, društva, zavodi,
organizacije? Razmišljali smo, da bi bilo smiselno ČBS odpreti tudi za društva kot npr.
Rdeči kriţ, pri čemer bi društvo dobilo več začetnih ur. Ţeleli smo počakati na konkretni
predlog sodelovanja in kmalu je prišla pobuda iz strani YHD, vendar nikoli nis(m)o
včlanili društva, pač pa so se včlanili nekateri posamezniki iz YHD.
Takole so o tej dilemi zapisali angleški kolegi: »Časovne banke so za vse in lahko
vključujejo skupine ali posameznike. Ni jim potrebno delovati kot samostojen projekt in
lahko povezujejo obstoječe skupine z drugimi člani v skupnosti. Kar ponujajo časovne
banke, je tehnologija za nagrajevanje sodelovanja in obnovo skupnosti. Na ta način se
lahko posamezniki pomešajo in najdejo ustrezne stike. Z namenom, da bi ustrezali
značilnostim skupnosti in skupinam ter sodelujočim posameznikom, se lahko uporabijo
različne sheme. Časovne banke so fleksibilne, lahko so sestavljene glede na spretnosti,
spol, starost ali pa so sestavljene širše in vključujejo širši starostni razpon in spretnosti«
(http://www.timebanklincoln.org.uk/faq.html).
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Ali ima lahko en uporabnik ČBS npr. potopisno predavanje za okoli 20 ljudi? »Lahko!«
smo bili enotni, a kaj se zgodi z urami? Vsak, ki ţeli poslušati, mora plačati tistemu, ki
predava. Na drugi strani pa predavatelj ne sme sprejeti plačila 20 ur, če je predaval samo 1
uro. Do danes to ostaja odprto vprašanje, ki čaka na konkretno situacijo. Ena od moţnih
rešitev je prenakazovanje »odvečnih« ur preplačanega posameznika nekemu včlanejenmu
društvu ali nazaj v sklad ČBS.

6.3. Pravne (zakonodajne) uredbe
Takoj ko se je ČBS pojavila v medijih, smo s strani medijev naleteli na namigovanja, da
gre pri ČBS za delo na črno in utajo davka.
Iz zapisnika 11. 2 .2010 je razvidno, da smo razpravljali o tej temi in bili sklepčni, da se
Ministrstvu za finance pošlje dopis za pridobitev mnenja o davčnem poloţaju časovnega
bančništva. Dobili smo njihovo obrazloţitev, ki jo je naš podiplomski študent prava
obrazloţil takole: »Iz zapisa je razvidno, da ČBS nima davčnih obveznosti, njeni
uporabniki pa naj bi jih imeli. Vse skupaj ni povsem jasno in bo potrebno še dodatno
pregledati in urediti« (Zapisnik letne skupščine Društva Časovna banka Slovenije, 1. 7.
2010).
Januarja 2011 so poslanci obravnavali predlog Zakona o delu na črno, ki je ponovno zbudil
dvome o legalnosti ČBS. Novinarji so časovno banko pogosto izpostavljali kot primer
neobdavčnega dela, torej dela na črno. Za delo na črno se po zakonu namreč ne štejejo
sosedska pomoč, delo v lastni reţiji, nujno delo, humanitarno in prostovoljsko delo ter
osebno dopolnilno delo. Vendar pa se določbe glede sosedske pomoči zaostrujejo s tem, da
je ne morejo ponujati obrtniki in podjetja, torej tisti, ki to isto dejavnost opravljajo na trgu.
Čeprav naši ponudniki večinoma niso obrtniki oz. preko ČBS ponujajo storitve, ki jih
opravljajo prostočasno, smo se zavzemali za dopolnitev s točko, kjer bi časovno banko
navedli kot izjemo. Ţal nismo uspeli prepričati poslancev, da bi podprli naš predlog. Tako
je Zakon o delu na črno stopil v veljavo 29. 3 .2011, brez navedbe časovnega bančništva
kot izjeme.
Lobirali

smo

še

pri

Zakonu

o

prostovoljstvu

(http://www.uradni-

list.si/1/content?id=102198), ki je bilo prav tako v prenovi, vendar so prostovoljstvo
definirali preozko: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in
brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v
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dobro drugih ali v splošno korist.« Tako ni bilo prostora za ČBS, ki spodbuja vzajemno
pomoč beleţeno v plačilu ur.
Raziskava, ki jo je leta 2002 izvedla Univerza East Anglia in The New Economics
Foundation (NEF) je pokazala, da so časovna banke uspešne pri vključevanju ljudi iz
druţbeno depriviligiranih skupin in dejstva dokazujejo, da zmanjšujejo socialno
izključenost.

Primerjava

med

demografskimi

značilnostmi

časovnih

bank

in

tradicionalnimi oblikami prostovoljstva kaţe na to, da so bile časovne banke bolj uspešne
pri vključevanju širšega spektra prebivalstva. Na primer, med 58 % članov časovne banke
je bilo v nizkem dohodkovnem razredu, v primerjavi s 16 % udeleţencev pri tradicionalnih
oblikah prostovoljstva, zato obţalujemo sprejetje Zakona o prostovoljstvu s tako ozko
definicijo.

6.4. Mreženje
V prvih zapisnikih je moč
zaslediti razmišljanje, da 100 do
150 včlanjenih aktivnih članov
pomeni

zagotovljen

uspeh

zagona ČBS. Namen mreţenja
je

povezati

ljudi,

ki

več

»potrebujejo«, s tistimi, ki lahko
več
smo,

»ponudijo«.
kdo

so

Razmišljali
potencialni

uporabniki ter kako jih pridobiti.
Pričakovali

smo,

da

bodo

»mladi« pomagali »starim« npr.
pri hišnih opravilih,

»stari«

bodo

otroke

npr.

varovali

odraslih zaposlenih. Slednji pa
bi lahko pomagali »socialno
prikrajšanim«.

Slika 5: Skica menjav
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Naredili smo zelo obseţen načrt (zapisnik 29. 9. 2009), ki vsebuje delovna (!) imena sekcij
z obrazloţitvijo (Kdo so?) in predloge za širitev ideje preko organizacij.
Ime sekcije

Kdo so?

»stari«

upokojenci, ostareli

»mladi«

osnovnošolni, dijaki

»socialno prikrajšani«

»k'r eni« - ostali

osebe s teţko ţivljenjsko
situacijo – priseljenci,
begunci, brezdomci, slepi,
odvisniki, bivši zaporniki,
Romi, invalidi,
brezposelni…

zaposleni, študenti

Organizacije
- Mestna zveza upokojencev
- Društvo Senior
- Zveza medgeneracijskih
društev za kakovostno
starost Slovenije
- domovi za ostarele (Center,
Trnovo)
- Srednja vzgojiteljska šola
in gimnazija Ljubljana
- Mladinski centri Mladinc
(Beţigrad), Cona Fuţine,
Cent'r (CSD Moste - Polje)
- Teniški klub
- Urad za mladino
- Slovenska Filantropija
- Pionirski dom
- Jezuitska sluţba za
begunce
- Kralji ulice
- Društvo Dotik
- Projekt Človek, Društvo
Up
- KPDVZ (postpenale)
- Pro Bono
- Društvo delovnih invalidov
(Ljubljana Center), YHD,
Sonček
- Zavod za zaposlovanje
- ŠOU
- Športna zveza UL
- javni mediji

Tabela 2: Načrt mreženja

Raziskava, ki jo je izvedla Univerza East Anglia in The New Economics Foundation
(NEF) kaţe na to, da so časovne banke uspešne pri vključevanju ljudi iz druţbeno
depriviligiranih skupin in dejstva dokazujejo, da zmanjšujejo socialno izključenost. NEF
poroča, da 91 % koordinatorjev časovnih bank čuti, da njihovi projekti pomagajo
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posameznikom v ciljnih izključenih skupinah pri graditvi prijateljstev in druţbenih mreţ
(New Economics Foundation, 2002). V NEF raziskavi primerjava med demografskimi
značilnostmi časovnih bank in tradicionalnimi oblikami prostovoljstva kaţe na to, da so
bile časovne banke bolj uspešne pri vključevanju širšega spektra prebivalstva. Na primer,
58 % članov časovne banke je bilo v nizkem dohodkovnem razredu, v primerjavi s 16 %
udeleţencev pri tradicionalnih oblikah prostovoljstva (neobjavljenj vir).
Odločili smo se za osebni pristop. ČBS smo predstavljali različnim populacijam, vendar
zaradi časovne obremenjenosti v zelo zmanjšanem obsegu. Osredotočili smo se na okroţje
Ljubljana – Beţigrad; ČBS smo predstavili na Osnovni šoli, Srednji vzgojiteljski šoli in
gimnaziji Ljubljana, Dnevnih centrih starejših občanov (ki se nahajajo na Puhovi ulici,
Gosposvetski in Povšetovi ulici v Ljubljani), uporabnikom Društva Up. O ideji časovnega
bančništva kot ustrezni alternativi za »socialno prikrajšane« smo se pogovarjali v Pro Bono
- ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, s pedagoginjo v
zaporu na Povšetovi in na Društvu Up (program Reintegracija).
V ambulanti Pro Bono so idejo sicer pozdravili, hkrati pa nam dali vedeti, da njihovi
uporabniki potrebujejo predvsem denar (za preţivetje), ne storitev. Razumljivo
nenaklonjeni ideji so bili zaposleni v penoloških in postpenoloških institucijah. Dejali so,
naj ČBS najprej dobro zaţivi, naj se pokaţejo »luknje v sistemu« in ko jih odpravimo, bi se
nam lahko pridruţili.
Zaradi medijske odmevnosti ustanovitve Časovne banke Slovenije (piar članki, radijske in
televizijske oddaje), smo hitro pridobivali člane – predvsem zaposlene, izobraţene in
dobro situirane. Zaradi zadovoljivo naraščajočega števila članov in pomanjkanja časa smo
ţal postopno opuščali mreţenje in vključevanje specifičnih skupin v ČBS. Z njihovo
vključitvijo je kazalo počakati do te mere, da se poveča število ponudb in povpraševanj, da
izmenjave stečejo.

6.5. Info točke
Ves čas smo se zavedali, da moramo »iti med ljudi«, se z njimi pogovarjati, z njimi
izmenjevati. To so nam omogočale info točke, ki smo jih vzpostavili v Ljubljani v:
Dnevnem centru aktivnosti za starejše (DCA) na Puhovi 6
DCA na Gosposvetski cesti 4
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DCA na Povšetovi 20
3 Muhe – pravična trgovina (Stari trg 30)
Kralji Ulice - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev (Praţakova 6)
Info točke so lokacije, kjer lahko posameznik dobi informacije o delovanju Časovne banke
Slovenije. Zaposleni odgovarjajo na vprašanja povezana z delovanjem ČBS, pomagajo pri
včanjevanju, iskanju storitev, objavljanju oglasov in izvajanju nakazil. Info točke so prav
tako namenjene tistim uporabnikom, ki nimajo dostopa do interneta ter tistim, ki se
preprosto tam nahajajo in jih delovanje ČBS zanima.
Resnici na ljubo pa ni potekalo tako gladko oz. tako, kot smo si zamislili, da bo. Prva
teţava je bila ţe zelo na začetku, saj nikoli nismo dočakali obljubljenih oznak, bodisi
plakatov bodisi nalepk z logotipom ČBS, ki bi označevale našo info točko. Ţeleli smo si
tudi zagotovoljen prostor za zgibanke, ki ţal s časom zaradi sprememb niso bile več
aktualne, a za nove ni bilo sredstev. Pri snovanju podobe in namembnosti info točk smo si
predstavljali info točko z lastnim kotičkom, opremljenim z računalnikom, internetom, ČBS
zgibankami. Če to ne bi bilo povsod moţno, bi računalnike nadomestili z oglasnimi
deskami, kamor bi zaposleni objavljali oglase (ponudbe in povpraševanja) s spletne strani.
Zelo hitro smo bili postavljeni na realna tla, saj so info točke mesto z utečenim dnevnim in
delovnim redom. Pripravili smo izobraţevanje za zaposlene, kjer smo imeli info točko, da
bi jih navdušili nad idejo časovnega bančništva ter da bi jih naučili uporabljati spletno
stran. Le s tem navdušenjem in znanjem bi lahko delovali v prid ČBS. V nekaterih info
točkah so se zaposleni pogosto menjali, zato se je s časom pozabilo na ČBS. V DCA, kjer
so uporabniki potrebovali več pomoči (osnove računalništva), smo uvedli deţuranja 1x
mesečno oz. po potrebi. Večinoma pa so izkušnje pokazale, da so zaposleni
preobremenjeni s svojim delom, zato zmanjka časa innavdušenja, da bi delali hkrati še kot
informatorji na info točki. Opazili smo tudi, da so starejši zelo nenaklonjeni bankam na
splošno, saj jih je poimenovanje »Časovna banka Slovenije« zmotilo do te mere, da niso
bili niti pripravljeni prisluhniti razlagi ideje časovnega bančništva.
Če ne upoštevamo obiska na srečanjih uporabnikov, je letno zaradi ČBS info točke
obiskalo le nekaj 10 ljudi, zato smo sčasoma info točkam namenjali vedno manj
pozornosti. Zaposleni v info točkah so nas poklicali, ko se je nabralo nekaj interesentov, s
katerimi smo se dogovorili za predstavitev ali ko uprabniku niso znali odgovori na
postavljeno vprašanje.
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6.6. Statistika
ČBS je bila uradno objavljena 16.11.2009. V enem tednu se je prijavilo 165 oseb, od tega
36 članov in 120 uporabnikov v čakanju. Naslednje podatke sem pridobila iz zapisnika,
28. 1. 2010; 116 članov, 530 uporabnikov v čakanju, skupno 646 prijavljenih. Zadnjega
avgusta 2010 je bilo v bazi zabeleţenih 1360 prijav, od tega 1100 uporabnikov v čakanju
in 260 članov. Zaradi pregleda baze in brisanja prijav z netočnimi podatki, naslednje
beleţenje prikazuje niţje podatke, ki jih v nadaljevanju račlenim in obdelam.
Tabela 3: Prikaz včlanjevanja
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Zadnji podatki so iz januarja 2011, ko je imela ČBS zavedenih 1274 članov (100 %), od
tega 323 (25,4 %) polnomočnih članov in 951 (74,6 %) uporabnikov v čakanju. Od vseh
zavedenih je bil odsototek ţensk in moških skoraj enak: 47,5 % moških, 52,5 % ţensk.
Graf 1: Vrsta članstva
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Najmlajši član je bil rojen 1999, najstarejši pa leta 1938. Nekateri člani (12 uporabnikov –
1 %) svoje starosti niso ţeleli deliti, zato so napisali nepravilno številko (npr. 2048) ali leto
registracije (npr. 2010). Najštevilčnejše so zatopane letnice 1984, 1985, 1987, 1988 in
1980. Graf 2 prikazuje starostno razporeditev članov ČBS v odstotkih.

Graf 2: Starostna razporeditev članov ČBS
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Graf 3: Stopnja izobrazbe
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Razporeditev je razumljiva, saj skoraj sovpada z razporeditvijo starosti. Tudi sicer smo
opazili, da so člani razmeroma visoko izobraţeni ter da je malo tistih z niţjo izobrazbo, ki
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so tudi teţje zaposljivi in potencialno ogroţeni. Zanje smo pričakovali, da se bodo v
večjem številu posluţevali storitev ČBS.
Člani ČBS prihajajo iz celotne Slovenije. Slaba polovica članov (503) prihaja iz Ljubljane
(z okolico), sledijo mesta Kranj (43), Maribor (38), Celje (28), Vrhnika in Kamnik (21),
Domţale (14), Medvode (13), Velenje (12), Nova Gorica in Mengeš (11), Koper, Novo
mesto in Škofljica (10). Sicer so člani navedli različne konce Slovenije, vse od Beltincev,
Lenarta, Vuzenice, do Cerkna, Črnomlja, Mosta na Soči, Ankarana, Ivančne Gorice…
Trenutno (februar 2012) je v bazi 49 oglasov povpraševanj in 273 oglasov ponudb.

Slika 6: Pregled ponudbe in povpraševanja po kategorijah (vir: www.casovnabanka.si)
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V kategoriji Storitve na domu je 25 oglasov, Inštrukcije 60, največ za osnovnošolski nivo,
v kategoriji Izobraţevanje prednjači Računalništvo in tehnika s 15 oglasi, sledijo Jeziki. V
rubriki Aktivnosti v lokalnih skupnostih je 14 oglasov o Pomoči starejšim občanom, 11
oglasov v zvezi z Varstvom otrok, 51 oglasov v rubriki Svetovanje, nekaj oglasov v zvezi s
hišnimi ljubljenci in prevozi ter kulturo. 35 oglasov se nanaša na Šport in rekreacijo.
Od ustanovitve ČBS do januarja 2011 smo zabeleţili 55 menjav, v katerih so ljudje
izmenjali 120 ur.

6.7. Podružnične enote Časovne banke Slovenije
Zelo kmalu po uradnem delovanju ČBS so se oglašale posamezne iniciative, ki so ţelele
časovno banko v svojem kraju. Veseli smo bili teh pobudnikov, saj smo načrtovali
ustanavljanje enot ČBS po Sloveniji, ki bi se povezale v Zdruţenje Časovnih bank
Slovenije. Pobuda je prišla iz Šentjurja, Nove Gorice, Maribora, Zagorja, Novega mesta,
Breţic, Vuzenice, Celja… Pri mnogih enotah je ostalo zgolj pri ţelji, pri Šentjurju se je
zataknilo tik pred zagonom, ko so ostali brez programerja, v Mariboru je precej časa
delovala ČBS znotraj fokusne skupine, ki je sedaj končno na voljo za širšo uporabo. ČBS –
Maribor deluje znotraj organizacije Zofijini ljubimci in so trenutno edina delujoča
podruţnica ČBS.
Na sestankih in srečanjih smo imeli priloţnost govoriti s pobudniki, ki so nam poročali o
raznoraznih teţavah. Za potrebe diplomske naloge sem ljudem, ki so razmišljali o
ustanovitvi enote ČBS poslala spletni vprašalnik, v katerem sem jih med drugim spraševala
o razlogih za ustanovitev, odzivih ljudi na idejo časovnega bančništva pri nas in o teţavah,
na katere so naleteli na svoji poti ustanavljanja enote ČBS.
Kot razloge za ustanovitev v njihovem kraju so navedli:
odtujenost med ljudmi; spoznavanje ljudi in širjenje socialne mreţe;
pomanjkanje medsosedske in medgeneracijske solidarnosti; spodbujanje sopomoči
v lokalnem okolju;
pripravljenost ljudi, da naredijo nekaj dobrega, nekaj za svojo dušo, kar bo
pomagalo tudi drugim;
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potreba po nekonvencionalni izmenjavi dobrin in dela (vzporedna ekonomija),
predvsem za tiste, ki si določene storitve zaradi financ, zdravja ali drugih razlogov
ne morejo poiskati na trgu;
dobra ideja in osebni izziv.
Pobudniki so poročali o zadovoljivem odzivu ljudi na idejo časovnega bančništva. Čeprav
je ideja ljudem nova in zahteva nekoliko drugačen pogled ali celo razmislek, je ljudem
všeč.
Po poročanju pobudnikov največ preglavic povzroča spletni vmesni portal, saj si zaradi
skromnih financ ne morejo zagotoviti profesionalnega programerja, ki bi to delo opravil
dobro, predvsem pa hitro (saj bi za to prejel plačilo). Kot problem izpostavijo tudi
odsotnost motivacije članov za izmenjevanje. Opozorijo, naj ostali pobudniki začnejo s
projektom ČBS samo, če so vanj dolgoročno pripravljeni vlagati veliko časa.
Vendar zaključijo optimistično: »Vzpostavitev in promocija Časovne banke s skromnimi
financami je teţavna, vendar se da. Ne obupajte!« ali »Časovno banko vzpostavite čim prej
– ni potrebno komplicirati s tehniko. V manjših skupnostih zadostuje papir in svinčnik!«.

V Društvu Časovna banka Slovenije smo večji del iskali načine, kako spodbuditi menjave,
a vendar nismo uspeli priti do več kot nekaj izmenjav mesečno (2010: marec 5, april 2, maj
7, junij 9, julij 4, avgust 2, … (Zapisnik, 31. 8. 2010)).
ČBS smo predstavljali na nekaterih odmevnih oddajah na televiziji - Preverjeno, Polnočni
klub, na Radiu Triglav (oddaja od polnoči do 7.00), Val 202, reviji Naša ţena, Vzajemnost,
Ţurnal, idr, predstavili smo se na študentskem kongresu Socialne pedagogike, na
Študentski areni, itd. Udeleţili smo se mednarodnega srečanja Time banking v Moskvi –
vse z ţeljo po ugodni rešitvi, ki bi spodbudila menjave.
Menili smo nameč, da bo včlanjevanje vedno novih in novih članov prineslo nove ponudbe
in nova povpraševanja. Razmišljali smo o sloganu, s katerim bi pritegnili pozornost in
zbudili zanimanje (Zapisnik, 9. 11. 2009), o majicah z logotipom ČBS in plakatih. Vendar
se je zataknilo pri denarju. Ţeleli smo pridobiti nekaj sredstev, gledali smo razpise, a se na
nobenega nismo prijavili. V danem trenutku smo imeli vsi člani Društva preveč
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obveznosti, da bi kdo sprejel tako veliko odgovornost, kot je prijava na razpis. Posledično
ni bilo denarja za promocijski material.
Ţe kmalu po objavi ČBS, je v zapisnikih moč zaslediti dvome v uspeh časovne banke.
Eden ključnih članov društva je na letni skupščini dejal: »Imam občutek, da zadnje pol leta
stagniramo, potrebovali bi nove ideje, nov zagon…« (Zapisnik letne skupščine Društva
Časovna banka Slovenije, 1. 7. 2010). Člani Društva so znova in znova razmišljali, kako
poţiviti izmenjave, kako spodbuditi ljudi k bolj aktivnemu delovanju in vključevanju.

6.8. Pogovor s člani Društva Časovne banke Slovenije
V nadaljevanju sledi zapis intervjuja s člani društva, opravljen 24. 2. 2011 - tik pred
odhodom dveh sodelavcev na izmenjavo in pred nastopom porodniške ene članice. Namen
intervjuja je povprašati sodelavce o njihovih začetnih pričakovanjih, trenutni vlogi v
Društvu Časovna banka Slovenije, njihovi osebni viziji časovne banke, o pogledu na lastno
delo in delo društva.
Ne bo odveč povedati, da je bilo v tem času Društvo Časovna banka Slovenije zaradi
odsotnosti nekaterih članov, pomanjkanja časa, nezadovoljstva z rezultati dela, itd. ţe na
kritični točki delovanja, zato je bil intervju tudi motivacijsko naravnan. Ţelela sem namreč,
da vsak član pride do besede, izpostavi svoje delo in ga ovrednoti, da kritično pogleda na
svoj odnos do časovne banke in najde motivacijo za nadaljne delo. Intervju je bil sneman
na diktafon in kasneje pretipkan. Sama nisem podajala odgovorov, razen kadar so me za to
prosili.

6.8.1. Intervju
Kakšna so bila vaša pričakovanja na začetku ter kako ste videli svojo
vlogo v društvu ČBS?
Č1: Jaz sem prišla naknadno, pričakovanja so bila odlična, ne. Nisem se
prepoznala v eni posamični vlogi, da bi delala nekaj specifičnega, ampak
pač da bomo delal kot ekipa. Vsak je zadolţen za nekaj in bo to počel kaj,
v čemer je dober, ne vem.. Tako kot smo si razdelili delo.
Č2: Meni je bilo zanimivo zaradi tega, ker to ni bilo nekaj, kar bi že bilo
oblikovano in ni bilo nekaj, v kar bi prišla naknadno, ampak sem tu ţe od
začetka. Zame je bil to en poseben dejavnik, da je to nekaj, kar se bo še
razvijalo, pa ko je še vse zelo odprto, všeč mi je bilo to da bomo skupaj
domislili stvari in videli, kam nas bo to peljalo. Fajn mi je bilo, ker še
nisem dost vedala o časovnem bančništvu, da pa bo res to čisto nekaj
novega. Svoje vloge pa nisem čisto videla, ker nisem vedela točno kaj bo
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nastalo iz tega, so pa to te stvari, ki me ţe tako zanimajo – v smislu
organizacije in so potem dejansko prišle na vrsto. Pač res smo mogli vse
domislit od začetka in fino mi je bilo zato, ker je bilo to
multidisciplinarno, ljudje iz različnih koncev, ekipa iz različnih področij.
Ne vem, moja pričakovanja.. V bistvu res ne vem, bilo je zelo odprto vse.
Pričakovala sem, da se bom naučila nekaj novega, pa da bomo skupaj
oblikoval nekaj, je bilo brez pričakovanj takih konkretnih.
Č3: Izmed nas, ki smo tukaj, sem jaz najkasneje prišla. Ţe prej mi je bila
ideja zelo všeč, prišla sem in na začetku preko tega, kar ste se pogovarjali,
sem spoznala, se učila, spoznavala ta sistem, deţurstev in tega. In ga
potem osvojila. Prej sem bolj poslušala, sedaj pa sem bolj suverena, bolj
pogumno si tudi upam na predstavitvah. Na začetku me je bilo pač tako,
da nisem še del tega, itak ste vi dlje časa bili v tem, pa se to ne vem koliko
časa prej pripravljali in dogovarjali in se nisem čutila… Zdaj pa mi je
malo laţje. Za naprej pa se mi zdi škoda, da bi propadlo zaradi dveh
zakonov oz. šlo v nič. Se mi zdi še vseeno, da greš takole med ljudi, pišejo
kakšen mail in tudi če se prijavijo, a ne izmenjujejo, odobravajo, so
pozitivni odzivi. Mislim, da se splača.
Č4: Jaz se spomnim na začetku, ko smo se začeli pogovarjati v bistvu,
ko se je iskala ekipa ljudi, ki bi v tej začetni situaciji nekako preštudirala,
preračunala, premislila in osmislila določena področja, ko je bil recimo še
ČX, glede ekonomije, pa smo ugotovili, da je niti ne rabimo, morda zato,
ker je nismo imeli več pokrite. Pa potem, ko smo se pogovarjali, v teh
začetnih korakih, kaj bi dopuščali, kaj ne, med kom bi potekale
izmenjave…
Zdi se mi, ne glede na to, da mogoče sami rezultati ne kaţejo tega, da je v
skoraj dveh leti zadeva dosegla napredek, neko obliko… Mogoče je
sicer res, da je njen obseg zaenkrat bolj pilotski kot kaj drugega,
predvsem manjka večje število izmenjav, da bi zadevo resno ocenili,
kako deluje in kako lahko funkcionira, ampak mislim da v nekih ugodnih
okoliščinah bi se premaknili na 500, 1000 izmenjav, da bi zadeva
imela tak smisel, takšen kot smo si na začetku zastavili, rekli smo da
nimamo namena podreti ekonomije, imamo namen, da se ljudje
povežejo, da ljudje nekako spoznajo, da ni čisto nujno delati vse za tistih
20 evrov ali karkoli… Pač si je vredno tudi pomagat.
Č5: Ne vem, kakšna pričakovanja sem jaz imel… da bomo poskusili.
Pravzaprav ko smo govorili, da je čisto moţno, da nam tudi ne bo uspelo,
jaz resnici na ljubo nisem mislil, da nam ne bo uspelo. Ta trenutek lahko
rečem, da smo manj dosegli, kot sem jaz mislil.
Ne, zanimivo, v nekem delu je bila zelo mešana struktura, taka iz različnih
koncev, različnih poklicev in da smo spravili skupaj tudi tole (pokaţe na
statut), da smo se dogovorili okoli programa, da smo ga prevedli, se
spomnim teh dolgih diskusij o tem, ali bomo ure tudi sebi nakazovali, kje
bomo imeli vse info točke, kakšna bo naša podoba… je bilo kar precej
zanimivo. Hec je v tem, da od tam naprej pa v eni kombinaciji v enem
delu prostor verjetno ni tak, da bi od teh besed in idej: »Uh, kako je
fajn!«, to res jemal vase, v drugem delu pa mi – mislim dobesedno mi
– nekak ne vemo čist, ali mi to res delamo, z izjemo parih, smo drugi
tako nekako, smo in nismo čist. Deloma zato, ker imamo dobre
izgovore, da nas srka, ampak deloma pa ne vem, mogoče zato, ker smo
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nekje preveč pričakovali, pa ne vemo čisto ali naj se gremo res prerekat v
parlament, naj spremenijo zakon, čez 3 mesece pa bomo ugotovili, da tega
ne rabimo… Tako jaz pribliţno vidim, da smo prišli do tu, kjer smo zdaj.
Č6: Po eni strani osebno, po drugi strani pa tudi kot ekipa, imam občutek,
da bi malo bolj morali biti v tem, v smislu izmenjevat, probat, da gre,
dat zgled, da gre. Čeprav ne vem, če je to odgovor. Sem se pa sama
kasneje priključila in se spomnim, da sem vas srečevala na hodniku ful
intuziastični in veseli, še preden smo sedeli skupaj za mizo. Se mi zdi, da
smo dobro zastavili, vsi ti nivoji delovanja, pravni, prevajalski, tehnični,
potem pa se je ustavilo. Mogoče zato, ker smo preveč pričakovali,
mogoče zato, ker nismo imeli časa, da bi to delali vsakodnevno in
peljali ideje. Zadnje čase imam občutek, rada bi našla neko rešitev, a se
skoz kot v nek zid zaletavam, sploh ne vem, kaj bi bilo treba zares
naredit, da bi stekle izmenjave.
Č7: Dejansko, če bi ti nekdo dal 5.000€, ne veš, kaj bi z njimi…
Č6: Mogoče na ta način. Čeprav si potem spet misli, če bi se nekdo s tem
ukvarjal vsakodnevno… prav ne vem… Malo me to frustrira, po drugi
strani pa je to čisto osebno, ker ne vlagam toliko kot bi lahko, pa na teh
sestankih dobim zagon, da bom, pa mine čas in je ţe drugi sestanek. Še
vedno bi si ţelela, da bi še vedno. Kaj sem še pričakovala… Izziv mi je
bilo, ker je to tema, ki me zanima, v smislu skupnosti, nekega novega
modela izmenjave. Vidim, da je dejansko teţje, tudi meni, čisto
konkretno izmenjevat, se dobit s temi ljudmi, vidim, kako je težko se z
nekom zmenit, pa se dobit, potem pa sploh ni ena ura, ampak so tri
ure, pa niti ne gre skoz… Take stvari doţivljam. Na začetku sem bila za
še bolj radikalno izpeljavo menjave, da bi ekonomijo sesuli (smeh), zdaj
bi bila zadovoljna, če bi jo samo majhno spodbodli.
Č5: Ja, mene so v Mariboru skoraj prepričali, da bomo mi porušili
ekonomijo.
Č6: Jaz sem razmišljala, da bomo morali to še omejevati, da ne bo
tega preveč in kontrolirat. Ampak je to bilo za pričakovat, tudi pri
drugih iniciativah, ki se ukvarjajo s skupnostjo, se mi zdi, da v teh
urbanih okoljih ni toliko odziva. Mi je pa všeč, saj sem zaradi
sodelovanja v društvu začela razmišljat o tem in brat, tako…
Č4: Glede odziva… Ljudje morajo biti dandanes prisiljeni v vse. Tudi
drugje ni odzova na suho. Je treba na začetku klicat ljudi in jih spodbujat.
Mi smo vzpodbudili ljudi do točke včlanitve, ko so se enkrat včlanili ni
bilo nobene oz. zelo zelo malo vzpodbude, da bi pač izmenjevali. Na
kakšen način to naredit, je pa zelo težko odgovorit na to vprašanje,
sploh s takšno količino posvečanja.
Č1: Jaz pa opaţam, da se ljudem zdi ideja super, odlična. Ko pa
dejansko pride do tega, da bi začeli menjevat, delati, pa ne najdejo časa,
se včlanijo pa pozabijo, itd. Ideja in naš cilj je oh in sploh super, ne
pridejo pa do same realizacije tega. Tudi kar se tiče pomoči, bi pomagali,
pa ne bi, nimajo časa, ne morejo… to so moje izkušnje. Projekt je bil
super sprejet, mogoče manjka nekdo, ki bi bil 8 ur tukaj in klical in
spodbujal in iskal skupne izmenjave.
Č7: Mene je Č10 poklical in povabil za računalniško – informacijsko
pomoč, pa sem rekel, zakaj pa ne. Začeli smo se dobivati, se pogovarjati,
kako bi zadeva delovala. Potem smo pa prišli do neke točke, ko smo rekli,
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zdaj pa zadeva uradno dela in do takrat je vsak imel neke svoje
naloge. Saj ekipa je bila zelo široka od umetnika, pravnika, ekonomistov,
sociologov, FDVjevcev, pa vsega, se mi zdi da je šlo do takrat zelo dobro;
sestanki so bili zelo produktivni, vsak je svoje stvari naredil. Potem pa v
trenutku, ko smo rekli, zdaj pa stvar laufa, smo pa rekli, da moramo ljudi
zdruţevat, pa smo se trudili s temi zabavami, druţenji, ampak večina od
nas kar ni vedela več, kaj naj, oz. da je vsak svoj del opravil, da bo
zdaj pa kar samo šlo naprej. Zdaj pa kar stagnira. Čeprav, jaz vidim,
vsak dan se kdo prijavi, ljudje še vedno poznajo to… Mogoče, če gledam
zdaj za nazaj, mi je malo žal, da smo malo preveč zakompliciral vse to.
Ampak saj… nismo vedeli, koliko ljudi bo pa tako… Zdaj če bi bil odziv
prevelik in bi imeli vse na pol narejeno, bi bilo pa po drugi strani smotano.
Bi bilo pa fino, kakšne nove ideje, nove ljudi, ker se mi zdi, da ta
skupina kot je, je tako kot je, zaradi tega se ne premakne.
Č1: Zaradi tega sem rekla, da bi prišel kakšen nov, nove moči. Če Č8
tebe ne bo, Č2. ne bo, potem samo tri ostanejo.
Kako pa bi lahko danes opredelili svojo vlogo v društvu?
Č2: Mogoče se lahko naveţem na to, kar je ţe prej Č7 povedal. Se mi zdi,
da smo na koncu nekako izgubili rdečo nit tega, kaj je dejansko čigava
odgovornost in kaj je dejansko narejeno – koliko se čutimo zavezani k
temu, da nekaj res naredimo, oz. kako ni nič narobe, če nečesa mogoče
tudi ne naredimo. In tudi če kaj naredimo, ali to obrodi sadove… mogoče
s tem tudi motivacija pada. Delček rešitve bi bil tudi to, da bi se bolj
opredelilo. Trenutno sem tajnik, v smislu zapisnikarstva, sicer pa
deţuram v uradnih urah. Drugače pa razmišljam tudi o DCAjih, o tem, kaj
bi se dalo, ni pa dejansko stvari, ki bi bile moja odgovornost ali pa stvari,
za katero bi rekla, to in to sem naredila še zraven. Bi mi bilo zanimivo na
druţenjih imeti kakšno vlogo. No, trenutno se opredelim kot deţurno na
uradnih urah.
Č3: Nimam neke formalne vloge. Največ delam v deţurstvih, prek tega
sem povezana s čBS, da vem, da še vedno deluje, čeprav jaz nisem
izmenjevala v zadnjem času. Pa kakšne članke, ko pošlje Tina, da se kaj
napiše. Bolj kot neke vrste izvrševalka nalog, tekočih poslov, pa včasih
mi pade motivacija, ko je kakšna slaba izkušnja s kakšnim
uporabnikom/ uporabnico, pa si potem slabe volje, ali jezen. Ampak je
velika, dobra izkušnja zame, sem vesela, da sem tukaj, saj sem veliko
odnesla zase.
Č4: Jaz funkcije nimam. Jaz sem aktiven član.
Č6: Občasno deţuram, zdaj ko nekaj časa nisem, res nisem v stiku z
aktualnim dogajanjem, kar ni prednost, ampak mi ne znese več. Rada pa
tudi mreţim, predstavljam, povezujem, skratka pri aktualnih in trenutnih
projektih kaj napišem. Včasih se počutim kot motivatorka kakšnih
dogodkov, no tako.
Č7: Jaz sem administrator, poznam vsa gesla, druge funkcije nimam. Če
me kdo prosi, mu pošljem statistike, odgovorim na maile.
Č1: Moja vloga je komuniciranje z mediji. Z njimi se dogovarjam za
intervjuje, dogovorjeni smo, da vsak v društvu, ko pride na vrsto, napiše
članek, prispevek, kar je pač potrebno. Drugače pa tudi deţuram, aktivno
sodelujem na sestankih.
Č8: Nimam določene funkcije. Hodim redno na sestanke, vas priganjam
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in vam morim, tako kot tudi drugim članom in uporabnikom (smeh).
Ţe prej smo se veliko pogovarjali, danes večkrat slišali, ali bi mogoče
lahko še kaj dodali – vaše osebno mnenje, kaj so omejitve, da izmenjave
ne stečejo, kot bi si ţeleli?
Č3: Pomanjkanje časa uporabnikov; da si ne vzamejo časa za
izmenjave.
Č5: Neuveljavljenost koncepta, ta tip racionalnosti ni tip racionalnosti,
ki tukaj vlada. To kar je Č3 rekla; vsi vidijo predvsem to, kako veliko
časa bodo izgubili, ni tega, aha, jaz bi lahko tukaj čas pridobil, lahko bi
mi nekdo nekaj naredil. Če mi kdo nekaj naredi, mu moram plačati, to
je zagotovo tako. Lahko mu sicer pod mizo plačam, manj kot je siceršnja
cena, to je slovenska manira, ampak to, da ne plačam, sploh pa ne nekemu
tujcu,… kaj bodo pa rekli, kaj dela pri nas…
Č2: Jaz mislim, da bi morali enkrat mesečno pošiljati 3 ali več
naključno izbranih ponudb, ne da dobijo mail, vidimo, da niste
izmenjevali, ampak to in to je.
Č1: Zdi se mi, da so ljudje nezaupljivi in skeptični do ideje. Rabite
pomoč npr. popravilo elektrike, pa jih skrbi, da bo uporabnik ČBS
nevaren, da bi jih oropal. Marsikdo tudi ne razume ideje vzajemnosti in
nudenja pomoči. Niso vsi odprti, da bi to šlo.
Č6: Mogoče je to povezano tudi s tem, spuščati nepoznane ljudi v
zaseben prostor, domov, ali kakor koli blizu. Če bi mi imeli prostor,
kjer bi lahko izmenjevali, tudi odvisno spet za katero storitev gre, da ni na
domu. Ker je to včasih tudi dilema, kje pa bova…
Č1: Ja, če pride k meni, pa bom sama s tem moškim… Je strah.
Lucija: Še kakšna ideja - dolgoročnejše?
Č1: Nekega posrednika, ki bi spodbujal izmenjave. Če bi imeli več
časa, več sredstev, boljšo reklamo, tako se meni zdi.
Č7: Pred časom smo.
Č2: Nismo naredili grafične podobe, ţe dve leti čakamo na rezultat.
Č6: Mogoče da bi po metodi sneţene kape, nekdo zgrabil in peljal naprej
v smislu izmenjav. Neka konkretna skupina, mogoče starejši ali
mladinski centri. Da bi se nekje neka bolj inkubacija se zgodila.
Lucija: Misliš na specializirane enote; nekje bi bolj spodbujali starejše,
drugje marginalizirane… ?
Č6: To nam ni uspelo, ko smo poskusili na začetku. Mogoče ţe samo
znotraj ene šole, da bi se tam začelo in bi šlo naprej. Se mi zdi to bolj
realno, ker so ljudje tam skupaj in se srečujejo. Čeprav smo mi rekli, da ni
to naš namen, ker želimo povezati ljudi, ki niso povezani.
Č5: Ja, ker tam je malo čudno. Da bi si ljudje zaračunavali med sabo, kot
bi si mi, ki sedimo za to mizo… ? Morda pa bi šlo v naselju, nek okoliš
npr. BS3 in tam delovati.
Č3: Se je javil nek gospod, s kateri sva še v dogovoru, saj se je javil za
organizacijo časovne banke v njihovi vasi nekje na Igu.
Lucija: torej neke manjše enote?
Č3: Ja, on je imel tako idejo, zato da bi povezal vaščane, ki se ne
poznajo, saj je veliko priseljencev, ker so v bliţini Ljubljane. Za storitve,
ki jih ne bi ravno zaračunal, časovna banka ponuja elegantno rešitev.
Č4: Kaj pa medijska kampanija?
Č5: »RadioA« nam je pripravljen vsak mesec predvajati naše oglase in
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na ta način mogoče zvaliti to sneţno kepo. (…) kot sem ţe večkrat rekel,
ni problem v tem, da mi ne bi mogli dobiti celo nekaj denarja. Ampak
problem je drug, če bi bili mi sposobni zavrteti 30 ur izmenjav na
mesec, potem jaz obljubim, da bomo na nekem razpisu ta denar dobili.
Č1: Mi moramo dokazati da delujemo, potem bi tudi kdo drug dal denar.
Č7: Ampak kaj pa bi s tem denarjem?
Č5: S tem denarjem bi dobili nekoga, ki bi bil vsak dan tukaj 4 ure in
priganjal, šel v »kraj« in se pomenil s krajevno skupnostjo, bi tako
počasi zgradil mreţo, kjer bi imeli čisto zares 300 ljudi, ki bi kaj
izmenjevali.
Č6: To bi morala biti oseba, ki se ne bi bala ljudi, ki bi šla med njih.
Č5: Zato se mi zdijo upokojenci v redu, samo najti je potrebno
pragmatične.
Lucija: Sama sem potrebovala prestavljanje omar. To je res delo, ki ga
lahko opravi praktično vsak, a se ni odzval nihče. Zdi se mi, da sploh niso
opazili oglasa. Mislim, da bi potrebovali prostor, kjer bi nekdo bil in bi se
ljudje lahko zadrţevali – tukaj smo ţe blizu dnevnih centrov, pa tega
nočemo – skratka, kjer bi ljudje slišali, kaj se trenutno išče in priskočili na
pomoč.
Č5: Pa saj ti dnevni centri, če zares funkcionirajo, bi bil zadosti eden, ki bi
tam to zares ponujal. Ampak v začetku se mi je to zdelo nepotrebno, saj
sem navajen, da se stvari same odvijajo.
Lucija: Se mi zdi, da je bilo veliko dobrih poskusov, da le niso dovolj
dolgo vztrajali… Ideja jim je simpatična, po drugi strani pa tako zelo
daleč. Po 2 letih na DCA uporabniki razumejo, da časovna banka, nima
veze z denarjem.
Č5: Ja, da to postane neka konkretnost za ljudi, mora očitno kar nekaj časa
preteči. Iz tega bi kazalo nekaj teh (info)točk revitalizirati, ampak ne
veliko, ker za to nimamo moči, ta trenutek zagotovo ne. A bomo en DCA
usposobili? Jaz bi rad, da najprej shodi Šentjur.
Č7: V manjših skupnostih so ljudje že tako bolj povezani.
Č1: Ja ali pa ne, lahko jim je ideja vseeno čisto tuja in je sploh ne
sprejmejo.
Č6: Ali neki dnevni centri ali neke manjše lokalne skupnosti, da bi se
tam kaj zasadilo.
Č2: Ne vem, koliko tja ljudje zares hodijo, oz. koliko bi tja hodili tudi
drugi.
Č7: Tudi to, da imamo uradne prostore v 4. nadstropju za tremi ovinki
te fakultete, a je to ovira, za te ljudi, da bi prišli.
Č6: Po moje bi se morali tudi bolje odzivat na ljudi, ki jih imamo, na
njihove potrebe, ki so takšne in drugačne… tudi brez tega ne gre. Ker
potem tudi te izgubljamo, če se ne znamo odzvat na teţave, tehnične
teţave ali vsebinske predloge.
Hvala za vaš čas in iskrene odgovore.
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6.8.2. Interpretacija
Kot je razvidno iz intervjuja so člani Društva Časovna banka Slovenije imeli v začetku,
kakor tudi pozneje, (pre)visoka pričakovanja. Tema povezovanja skupnosti preko
časovnega bančništva je bila večini všeč, saj je nova in zelo zanimiva. Začetnih korakov se
spominjajo kot entuziastičnih in poţrtvovalnih, članom je bilo delo v izziv. Veselilo jih je
delo v ekipi, ki je bila multidisciplinaren kolektiv. Članica je izpostavila, da je bil zagon
toliko večji, ker so se lotevali čisto nove stvari, ki je do takrat še ni bilo na slovenskih tleh.
Člani izpostavijo, da je na začetku vse lepo teklo – »sestanki so bili zelo produktivni, vsak
je svoje stvari naredil.«
Č7 prve teţave opazi ţe na začetku javnega delovanja ČBS: »…v trenutku, ko smo rekli,
zdaj pa stvar laufa, smo pa rekli, da moramo ljudi zdruţevat, pa smo se trudili s temi
zabavami, druţenji, ampak večina od nas kar ni vedela več, kaj naj, oz. da je vsak svoj del
opravil, da bo zdaj pa kar samo šlo naprej. Zdaj pa kar stagnira.« Drugi član društva
Časovna banka Slovenije ocenjuje trenutni obseg ČBS kot »pilotski projekt«, ki bi lahko v
»ugodnih okoliščinah prinesel med 500 in 1000 izmenjav«. Nekateri posamezniki, ki jim je
bila ČBS osebno predstavljena, so bili mnenja, da bo ČBS »porušila ekonomijo«, medtem
ko sami člani Društva Časovne banke Slovenije niso upali tako daleč. Član pravi: »Ne vem,
kakšna pričakovanja sem jaz imel… da bomo poskusili!« Poskusili povezati ljudi, jim
predstaviti idejo vzajemnega sodelovanja in enakovrednega vrednotenja dela. In ugotavlja:
»Ta trenutek lahko rečem, da smo manj dosegli, kot sem jaz mislil.«
Člane sem spodbudila k razmišljanju o vzrokih za (občutek) neuspeh(a).
»Prostor ni tak, da bi od teh besed in idej to res jemal vase«, pravi Č5, s čimer ţeli
povedati, da četudi je ljudem ideja o neblagovni menjavi beleţeni v urah všeč, to še ne
pomeni, da zares izmenjujejo. Č6 opisuje lastno izkušnjo izmenjevanja: »Vidim, da je
dejansko teţje, tudi meni, čisto konkretno izmenjevat, se dobit s temi ljudmi, vidim, kako je
teţko se z nekom zmenit, pa se dobit, potem pa sploh ni ena ura, ampak so tri ure, pa niti
ne gre skoz…«, s čimer se strinja tudi Č5: »Vsi vidijo predvsem to, kako veliko časa bodo
izgubili, ni tega, aha, jaz bi lahko tukaj čas pridobil, lahko bi mi nekdo nekaj naredil.«
Č7 vzrok za neuspeh navede kratko, rekoč: »Pred časom smo!«, in Č5 se strinja z njim ter
doda razlago: »Ta tip racionalnosti, ni tip racionalnosti, ki tukaj vlada/.../. Če mi kdo nekaj
naredi, mu moram plačati, to je zagotovo tako. Lahko mu sicer pod mizo plačam, manj kot
je siceršnja cena, to je slovenska manira, ampak to, da ne plačam, sploh pa ne nekemu
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tujcu,… kaj bodo pa rekli, kaj dela pri nas…«. Ljudem se namreč zdi nenavadno, da za
delo ne plačajo oz. ne prejmejo plačila v denarni obliki. Cenijo stvari, ki jih morajo plačati,
tiste podarjene, kot vidijo storitve iz časovne banke, pa so manjvredne. Zakaj bi se torej
posluţevali storitev preko časovne banke, če si lahko privoščijo profesionalno uslugo. Iste
teţave omenjajo organizatorji LETSa, kjer problematiko imenujejo »ekonomski
konzervatizem« (glej stran 57).
Člani so izpostavili še nezaupljivost ljudi, zaprtost in strah pred tujimi ljudmi kot ovire, ki
delujejo zaviralno ţe pri včlanjevanju v ČBS, kaj šele pri izmenjevanju.
Intervjuvani ugotavljajo, da v urbanih okoljih ni odziva, ljudje ţivijo vsak zase, ne iščejo
bliţine, zato bi bilo bolj smiselno poskusiti v manjših skupnostih, delovati bolj lokalno.
Časovna banka torej odpira nov pogled na sfero dela (tudi osmišljanje ţivljenja),
spreminjanje ustaljenega pa je dolgotrajen proces. Člani priznajo, da smo bili pri tem
premalo vztrajni.
Multidisciplinaren kolektiv se nikoli ni zares povezal v ekipo tesnih sodelavcev v
prizadevanju za isti cilj – vzpostavitev in vodenje ČBS. Člani poročajo, da so bila njihova
pričakovanja na začetku visoka, ravno tako njihova motivacija. Vsak je imel svoje
zadolţitve, kmalu po objavi ČBS v medijih pa: »Večina od nas kar ni vedela več, kaj naj,
oz. da je vsak svoj del opravil, da bo zdaj pa kar samo šlo naprej…« in »izgubili smo rdečo
nit tega, kaj je dejansko čigava odgovornost in kaj je dejansko narejeno – koliko se čutimo
zavezani k temu, da nekaj res naredimo, oz. kako ni nič narobe, če nečesa mogoče tudi ne
naredimo. In tudi če kaj naredimo, ali to obrodi sadove… mogoče s tem tudi motivacija
pada«. Tako npr. član Y v dveh letih ni pripravil celostne grafične podobe za ČBS. Kot
razlog za upad motivacije drugi član navede občasne slabe izkušnje z uporabniki.
Večina članov, razen redkih, ki opravljajo formalne funkcije, nima določenih zadolţitev,
pač pa se te določajo po potrebi, kar sproţa pasivnost in čakanje na priloţnost:
»Razmišljam o tem, kaj bi se dalo, ni pa dejansko stvari, ki bi bile moja odgovornost ali pa
stvari, za katero bi rekla, to in to sem naredila še zraven. Bi mi bilo zanimivo na druţenjih
imeti kakšno vlogo.«
Č6 pravi, da bi morali biti »malo bolj v tem«, tudi Č5 prizna: »Nekak ne vemo čist, ali mi
to res delamo, z izjemo parih, smo drugi tako nekako, smo in nismo čist. Deloma zato, ker
imamo dobre izgovore, da nas srka, ampak deloma pa ne vem, mogoče zato, ker smo nekje
preveč pričakovali…«
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Začetna motivacija je pošla in ko so se pojavile teţave, je tim, namesto da bi se povezal,
začel razpadati: »Bi bilo pa fino, kakšne nove ideje, nove ljudi, ker se mi zdi, da ta skupina
kot je, je tako kot je, zaradi tega se ne premakne.«
Ţelja po novih članih, ki bi imeli rešitve za ČBS, kaţejo na stisko članov, njihovo nemoč,
ne vedo, kako spodbuditi ČBS, da bi izmenjave zares stekle: »Zadnje čase imam občutek,
rada bi našla neko rešitev, a se skoz kot v nek zid zaletavam, sploh ne vem, kaj bi bilo treba
zares naredit, da bi stekle izmenjave.« Četudi bi imeli člani na voljo finančna sredstva se
Č7 sprašuje: »Dejansko, če bi ti nekdo dal 5.000€, ne veš, kaj bi z njimi…«
Navidezno brezizhodnost zelo lepo razloţi Č4: »Na kakšen način to naredit (povečati št.
izmenjav, op.a.), je pa zelo teţko odgovorit na to vprašanje, sploh s takšno količino
posvečanja«. Č4 meni, da bi našli učinkovite odgovore, če bi temu namenili več časa. O
pomanjkanju časa se pritoţujejo tudi ostali člani: »Nismo imeli časa, da bi to delali
vsakodnevno in peljali ideje«.
Člani ugotovijo, da so uporabnike spodbujali le do točke včlanitve, ne pa tudi k
izmenjavam, kar je tudi lahko doprineslo k nizkemu številu izmenjav. Č5 pojasni: »Sem
navajen, da se stvari same odvijajo.«
Nekateri uporabniki so se pritoţevali čez spletno aplikacijo, češ da je preveč nepregledna
in precej komplicirana, kar prizna Č7: »Če gledam zdaj za nazaj, mi je malo ţal, da smo
malo preveč zakompliciral…«. Uporabnik ČBS je v intervjuju zapisal takole: »…spletna
stran je zoprna, iskanje članov je zamudno.«
Č6 meni, da »bi se morali tudi bolje odzivat na ljudi, ki jih imamo, na njihove potrebe, ki
so takšne in drugačne… tudi brez tega ne gre. Ker potem tudi te izgubljamo, če se ne
znamo odzvat na teţave, tehnične teţave ali vsebinske predloge.«
Lahko rečemo, da se je Društvo Časovna banka Slovenije prepočasi odzivalo na
spremembe znotraj Društva kot tudi na (kazalce) sprememb v ČBS.
Glede na vzroke, ki so jih člani izluščili, so predlagali tudi morebitne rešitve.
Za uspešno/uspešnejše delovanje Društva Časovna banka Slovenije, bi morali boljše
opredeliti vloge, razdeliti naloge, zadolţitve in funkcije članov ter zagotoviti nadzor nad
opravljenim delom.
Predvsem so se strinjali, da je potrebmo delovanju ČBS namenjati bistveno več časa, saj ta
ne ţivi sama od sebe, kot so pričakovali. Predlagajo vsakodnevno ukvarjanje: »… manjka
nekdo, ki bi bil 8 ur tukaj in klical in spodbujal in iskal skupne izmenjave.« Č5 meni, da bi
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to lahko bil pragmatičen upokojenec, Č6 pa opozori, da mora biti to oseba, »ki se ne bi
bala ljudi, ki bi šla med njih.«
Da je posrednik resnično nujen, je jasno tudi iz odgovora uporabnice ČBS, ki je v intervju
zapisala: »Res najbolj manjkajo neki »posredniki«, ki bi ljudem pomagali pri izmenjevanju.
Ko sem snemala dokumentarec, sem npr. poslala mail skoraj vsem članom ČBS, če planira
kdo kako izmenjavo. Dobila sem ogromno odgovorov, ki so bili vsi praktično identični.
Ljudje pišejo, da so se vpisali, potem pa ni bilo nobenega odziva na njihove oglase (oni pa
se tudi niso odzvali na druge) in pri tem je ostalo. Večina ni imela še niti ene izmenjave in
je tudi ne planira. Tako sem začela sama »ustvarjati« izmenjave med njimi. Npr. g. Igor je
bil za, da se posname njegovo masaţo in tako sem njegov oglas posredovala nekaj
članicam. Naenkrat sem imela kakih 15 navdušenih članic, ki so vse ţelele masaţo stopal.
Dogovorili smo se s starejšo gospo; zanjo je bila to prva izmenjava, čeprav je vpisana ţe
kako leto. Mislim, da je večina članov takih, da bi z veseljem sodelovali (zato so vpisani), a
potrebujejo vzpodbudo. Ta bi morala prihajati s strani organizacije. In res, ljudje
preprosto ne vedo za to banko. Ko smo za snemanje naredili neko mini predstavitev ČBS,
so bili upokojenci kar prijetno presenečeni in navdušeni. In nihče še ni slišal za to banko.«
Naj povem, da smo na istem mestu ţe opravljali predstavitve ČBS in zanimanje res ni bilo
veliko. Po naših izkušnjah so starostniki zelo nenaklonjeni (splošnim) bankam, zato
vnajprej odklonijo ali celo zavrnejo predstavitev oz. sodelovanje.
Člani Društva Časovna banka Slovenije razmišljajo, da bi bilo pametneje, če bi s ČBS
začeli v konkretni skupini, npr. v šoli, ali v manjši lokalni/krajevni skupnosti: »Mogoče da
bi po metodi sneţene kape, nekdo zgrabil in peljal naprej v smislu izmenjav. Neka
konkretna skupina, mogoče starejši ali mladinski centri. Da bi se nekje neka bolj
inkubacija se zgodila.«
Nekateri člani menijo, da bi s finančnimi sredstvi – poleg plačila zaposlenega
brokerja/posrednika – poskrbeli za grafično podobo, oglaševalsko kampanijo, boljše
prostore, itd.
Angleški kolegi pravijo: »Denar je potreben za kritje posameznih stroškov, kot na primer
računalnika za poganjanje programske opreme Timekeeper, telefon, prostori, od koder se
dela in pa nekdo, ki prevzame nalogo posrednika. Da bi zmanjšali stroške, je potrebno biti
iznajdljiv in razmišljati ustvarjalno!« (http://www.timebanklincoln.org.uk/faq.html).
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ČBS, ki je popolnoma brez prihodkov, če odštejem letno članarino članov Društva, ni
dobila obljubljenih plakatov in oznak za info točke, sčasoma se je pokazala potreba po
ponatisu zgibank, kar se zaradi pomanjkanja financ ni nikoli realiziralo.
Časovno bančništvo je bilo kasneje večji del zanimivo zaradi uvedbe Zakona o delu na
črno, tako so bili povabljeni v različne oddaje (Polnočni klub, Preverjeno,itd.), o ČBS so
pisali mnogi časopisi in revije (Mladina, Naša ţena, Vzajemnost, Rešeto…), pa tudi spletni
portali (Razgledi, Pomurec.com, Amis, …). Z minimalnim vloţkom smo imeli precej velik
domet, čeprav smo bili nemalokrat deleţni kritik za skromno promocijo, saj ljudje ne vedo
za ČBS: »Mislim, da je ČBS zelo dobra stvar. Lahko bi pripomogla k boljši druţbi.
Potrebno pa bi bilo veliko veliko več vzpodbude / reklame s strani vodstva banke, da bi
ljudje sploh vedeli za to,« je zapisal uporabnik ČBS v intervjuju, kjer sem ga prosila za
mnenje o Časovni banki Slovenije. Nek drugi uporabnik je zapisal skoraj identično:
»Časovna banka je super sistem, vendar je premalo članov. Treba bi bilo narediti dobro
promociji, da bi jo poznalo več ljudi.«
V ta namen Č5 predlaga revitalizacijo Info točk, kjer bi ljudje lahko izvedeli za ČBS.
Člani kot enega od dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na rast ČBS, navedejo tudi
primernejše prostore. Morda celo prostor, kjer bi uporabniki lahko izmenjevali, kjer bi se
spoznavali in druţili.
Učili smo se iz lastnih izkušenj. Morali smo se naučiti, kar so drugi ţe vedeli. Ane Miyares
je na drugi konferenci časovne banke Time Dollar v St. Louisu predlagala voditeljem 10
zapovedi časovne banke za uspešno delovanje:
1. Začni z malim. Denarna ekonomija tvoje skupnosti bo v končni fazi sestavljena iz
mnogih majhnih, osebnih mreţ, ki bodo povezane skupaj. Začnite s spretnostmi in
viri, ki so na razpolago.
2. Gradi sodelovanje z različnimi skupinami, ki imajo specifične veščine. Pomni, da
se talenti in sposobnosti vseh lahko delijo v skupnosti časovne banke.
3. Timing je tisto, kar poganja mreţe časovne banke. Ne poskušaj jih izsiliti ali
ustvariti na silo; dodajaj člane in storitve, ki bi jih člani radi nudili ali pa jih
porabili.
4. Poznaj svoje cilje in se jih drţi. Bodi jasen o tem, kako napreduješ in bodi
zadovoljen s tistim, kar si ţe dosegel. Uči se iz napak in jim ne pusti, da bi te
ustavile.
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5. Ne prilagajaj svojih ciljev zaradi vključevanja ljudi, ki so vir financiranja ali tvoji
najboljši prijatelji, ki bi te zavedli z začrtane poti.
6. Organizacija skupnosti je najbolj pomembna spretnost za ustvarjanje mreţ časovne
banke, ki se ustvarjajo same in vključujejo tudi druge skupnosti.
7. Razmišljaj o rešitvah in ne problemih! Hitreje boš našel rešitve, če se boš ognil
zapletanju v majhne probleme, ki se bodo sčasoma rešili sami po sebi.
8. Vključi prave vodje v soseskah. Najdi tradicionalne in spoštovane ljudi, katere
ponavadi drugi sprašujejo za nasvet in smer.
9. Bodi realističen. Slaba komunikacija in nerealno postavljeni cilji lahko omajajo
zaupanje. Ustvari zaupanje s tem, da narediš tisto, kar lahko v dogovorjenem času
obljubiš.
10. Ne zanašaj se na čudeţe. Zbiranje sredstev in razvijanje virov so trajne naloge, če
pričakuješ, da boš razvijal in vzdrţeval mreţo uslug. Nauči se in uţivaj! Bodi
ustvarjalen in dovoli članom ekipe ustvarjalnost in prispevek k zbiranju sredstev ter
trajnostnemu razvoju projekta.
Ane Miyares voditeljem polaga na srce: »Zavezani ste k pravični socialni ekonomiji in ne
določeni osebi, viziji ali skupini ljudi. Strategija časovne banke se dotika in duhovno
premika ljudi ter jim daje občutek pomembnosti, ljubljenosti in povezanosti z drugimi na
pomemben

način«

(http://mendonomatb.blogspot.com/2012/03/time-dollar-ten-

commandments.html).
Čeprav so na začetku namenili veliko časa razmišljanju, kako vzpostaviti ČBS, skušali so
predvideti, s čim bodo teţave in nenazadnje, kako se bo tak sistem obnesel na slovenskih
tleh, sproti so ugotavljali stanje in se skušali nanj odzvati. Kljub temu so si 30.6.2011 ţal
morali priznati, da »smo v stanju praznega teka, ne vemo kaj bi naredili.« Na deţurstvih
namreč ni dela, ljudje ne pišejo ali kličejo, se ne včlanjujejo, ni podatka o številu izmenjav.
Člani Društva Časovna banka Slovenije pogrešajo vizijo: »Če ni resne vizije na strani
nekoga, ki bi potegnil stvar naprej, potem je vprašljivo nadaljevanje ČBS.« Na sestanku se
odločijo za še zadnji (trimesečni) poiskus spodbuditve članov ČBS preko: osveţitve
ponudb in povpraševanj ter klicanja uporabnikov.
Ker spodbujanje ni obrodilo sadov izmenjevanja, prav tako ni bilo novih sodelavcev, novih
moči, ki bi prinesle tako ţeleno vizijo, je vodstvo skupščine 23. 11. 2011 ugotovilo, da »ni
kandidatov za organe društva, zaradi česar daje na glasovanje sklep o ukinitvi/prenehanju
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društva ČBS z dnem 31. 12. 2011.« Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 proti, 2 sta se
glasovanja vzdrţala.

7 Sinteza
V teoretičnem uvodu sem opisala spremembe, ki se odvijajo v svetu in ki bistveno
posegajo, urejajo naše ţivljenje. Beţno sem se dotaknila nekaterih drţavnih predlogov za
reševanje nastale gospodarske krize in v empiričnem delu predstavila Časovno banko
Slovenije kot nov projekt, ki bi morebiti lahko pripomogel k boljšemu ţivljenju
posameznikov in druţbe.
V nadaljevanju povzemam omenjene spremembe, za katere menim, da so vzrok ali vsaj
spodbujevalec oblikovanja vzajemnih sistemov ter s tem poskušam odgovoriti na prvo
raziskovalno vprašanje (glej str. 64).
Spremembe so edina stalnica našega ţivljenja. Nekateri so z njimi v teku, drugi ostanejo
zadaj, nikogar pa ne izpustijo. Druţbene spremembe, ki so razpustile sile ohranjanja reda
in sistema, ki so izničile kolektivne projekte in akcije, so nas privedle globoko v
»sprivatizirano in zindividualizirano« različico moderne, kjer odgovornost za neuspeh pade
na ramena posameznika. Kot (ţe omenjeno) pravi Bauman (2002): »Zdaj potujemo, ne da
bi nas vodila misel o tem, kam gremo, ne iščemo dobre druţbe in niti nismo povsem
gotovi, kaj nas v druţbi, v kateri ţivimo, moti in sili, da tečemo naprej.«

Zaradi

individualizirane eksistenčne forme si morajo ljudje tisto, kar so nekoč predelovali skupaj
kot razredno usodo, zdaj pripisovati sebi kot osebno usodo, kot individualno nesposobnost,
in se s tem pogosto tudi sami spopadati, pravi Beck. Bauman pa doda, da
individualizirajoča sila pa nima nikakršnega interesa, da bi ljudi zbliţevala, zdruţevala, pač
pa ravno nasprotno – ločuje jih. To je tudi razlog, da se vse bolj zapirajo in ostajajo sami s
svojimi teţavami, niti se ne zmenijo za druge, ki se soočajo s podobnimi problemi. Zorc –
Maver (1997) tu vidi vlogo socialne pedagogike kot ponudnici novih oblik »insceniranje
skupnosti«, novih socialnih miljejev. Kaţe se potreba po socialni pedagogiki kot »aktivni
sooblikovalki ţivljenjskih načinov«.
A ne bodimo preveč naivni, politiko premišljenega »ustvarjanja negotovosti«, ki jo vodijo
operaterji trgov dela, oskrbuje in podpira (in krepi njene učinke) ţivljenjska politika, naj bo
zavestno sprejeta ali prevzeta po inerciji. Lepo se ţe kaţejo rezultati takšne politike:
bledenje in pešanje, razpadanje in razkrajanje človeških vezi, skupnosti in partnerstev. Svet
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namreč vključno z njegovimi prebivalci dojemamo kot fond porabnih predmetov, zato je
tudi usklajevanje trajnih človeških vezi skrajno teţko.
Če se bo stanje mnoţičnega odpuščanja in brezposelnosti nadaljevalo, nekateri avtorji prej
napovedujejo črn scenarij - obseţen socialni prevrat, nasilje doslej neznanih razseţnosti in
odkrita vojna - kot moţnosti za razvoj sočutne in skrbne druţbe ter pogleda na svet, ki
temelji na preobrazbi človeškega duha po novi definiciji dela. (Od)Več prostega časa bi
lahko uporabili za obnavljanje skupnostnih vezi in osveţitev demokratične zapuščine.
Nova generacija bi morda presegla ozke meje nacionalizma in ljudje bodo morebiti začeli
razmišljati in delovati z zavestjo o skupni pripadnosti človeški rasi, z vzajemno
pripadnostjo drug drugemu, skupnosti in širši biosferi.
Riffkin opozori na nemoč vlad, ki okuţene s počasno rastjo, trdovratno brezposelnostjo,
naraščajočim dolgom ter ujete v svetovni trg, ki vse drţave sili, da konkurirajo na najniţji
ravni mednarodnega gospodarstva

in trgovine – izgubljajo moč nad lokalnim

prebivalstvom.
Ker niso sposobne opravljati temeljih storitev in se odzivati po večji udeleţbi, ki prihaja od
spodaj, postajajo vse bolj obrobne v ţivljenju svojih drţavljanov.
Beck meni, da je eden od moţnih načinov za blaţitev posledic revščine, ki nastane zaradi
izgube dela, pomanjkanja ustreznih ukrepov drţave blaginje ali zaradi gospodarske,
politične,

rasistične

in

druge

oblike

neenakosti,

krepitev

druţbenih

omreţij

samooskrbovanja in samoorganiziranosti. Vzporedno pa se krepi tretji sektor (sfera
skrbstva), ki streţe potrebam in ţeljam posameznikov, pozabljenih ali izključenih od
komercialne in javne sfere. V tem sektorju se je mogoče uveljaviti kot oseba s svojimi
odlikami, velikodušnostjo in prijaznostjo, človek lahko pokaţe svoje organizacijske
sposobnosti, vnemo in občutek za skupno dobro.
Zanimivo, novi fenomeni se rojevajo pred našimi očmi: neokmetje, neoruralci, neoobrtniki,
ki ponovno odkrivajo (ne)davno pozabljeno. Razcveta se nešteto neprofitnih zdruţenj:
samoupravne zadruge, sistemi lokalnih menjav, časovne banke, četrtne uprave, starševski
vrtci, upravne pisarne, rokodelski cehi, malo kmetijstvo, etične banke ali vzajemne
zavarovalnice, gibanja za pravično in solidarno trgovino, zdruţenja potrošnikov itn.
Povezovanje ljudi, pa naj bo zaradi kateregakoli interesa, kjer je prisotno zakonito, pošteno
in sodelovalno vedenje, ki temelji na skupnih normah, rodi zaupanje. Raziskovalci so po
navedbah Martinjak ugotovili, da imajo skupnosti z dobro zalogo socialnega kapitala niţjo
stopnjo kriminala, višji nivo zdravja, višjo izobrazbeno strukturo in boljšo ekonomsko rast.
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V manjših, gosteje stkanih skupnostih je tradicionalno velika vzajemnost med sorodniki in
sosedi. Posamezniki običajno prispevajo svoje znanje, spretnosti in vednost za medsebojno
pomoč ter gradijo skupnostne odnose in ustanove. S kopičenjem prebivalcev v velemesta,
se je intimnost umaknila brezimnosti, občutek skupnih obveznosti in vzajemne pomoči pa
je izginil, pravi Riffkin. In ravno tam je Časovna banka Slovenija svoje delovanje začela v Ljubljani, glavnem mestu Republike Slovenije. Nepoznavanje sosedov na istem hodniku,
kaj šele v istem bloku ali na isti ulici. Poţarnik pravi, da ţivimo v elektronskem sosedstvu,
kjer je ţivljenje brez obveznosti do drugega, kjer ni več pomembno, kaj kdo počne, pač pa
le, ali se ob tem dobro počuti. Redne neformalne interakcije v tradicionalni skupnosti so
omogočile medsebojno pomoč, solidarnost, dajale so občutek varnosti, izmenjavanje
informacij v bliţnji okolici in o njej, omogočile so skupno reševanje problemov tako na
skupnem, kot na individualnem nivoju. Bivanjske skupnosti – sosedske niso več primarne
skupnosti, kjer bi se vsi poznali in skrbeli drug za drugega, ampak gre pogosto za zelo
šibke socialne vezi, brez globljih stikov in poznanstev. Fluidnost in nevezanost na prostor
lahko pomeni dodaten destabilizacijski faktor. Ker ni več ene močne in trdne (lokalne)
skupnosti, ljudje pripadajo številnim odnosnim skupnostim. Ţeleli smo, da bi ena od teh
skupnosti postala tudi ČBS. Namreč skupnost lahko gradimo kjerkoli - če so le ljudje
zainteresirani ali da je v njih dovolj močna ţelja po skupnem delovanju in srečevanju.
Skupnost nastane kot nekakšen stranski produkt skupne dejavnosti.
Če poskusim odgovor na raziskovalno vprašanje: Kako lahko nastanek in razvoj ČBS
poveţemo z novonastalimi (in spreminjajočimi se) pogoji v druţbi, opisanimi v
teoretičnem delu? grafično poenostaviti, izgleda nekako takole:

individualizacija
nenehne spremembe

odtujenost med ljudmi

negotovost

Mnoţično odpuščanje
p
o
s
l
e
d
i
c
e

odvečen čas
revščina
odpovedovanje
drţava blaginje in
krepitev tretjega
sektorja za pomoč

elektronsko sosedstvo

skupnostne storitve
(npr. ČBS)

bledenje, pešanje,
razpadanje človeških
vezi, partnerstev,
skupnosti
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Ker ČBS nudi več kot običajna skupnostna storitev, sem skušala pri drugem raziskovalnem
vprašanju ugotoviti, kakšni so bili odzivi okolice na pojav ČBS. Posameznik namreč za
svoj prispevek prejme plačilo v »urah«, ki jih lahko koristi za svoje potrebe. Čeprav je
sodelovanje prostovoljno in povečini iz občutka skrbi za druge, ima taka dejavnost
pozitiven vpliv tako na ponudnika (ki lahko da) kot prejemnika storitve (ker lahko vrne
neko drugo uslugo nekomu drugemu). Cilj ni kopičenje bogastva, temveč druţbena
povezanost. Za razliko od trţnega kapitalizma, kjer skupno dobro narašča s tem, ko vsak
človek zasleduje svoje interese, pa civilna druţba izhaja ravno iz nasprotne premise: vsak
pospešuje svoje blagostanje, s tem ko ponudi sebe drugim in optimizira druţbeno dobro v
večji skupnosti.
Glavni cilj sistemov (iz)menjav je predvsem spremenjen pogled na delo, okolje in ljudi. V
nekaterih segmentih vzajemni sistemi zahtevajo ponoven razmislek o definiciji dela in
vrednotenju le- tega. Časovna banka še najbolj radikalno posega v ta prostor, ko izenačuje
vsa dela na časovno enoto opravljanja storitve. Mnogim je izenačevanje dela odvetnika in
fizičnega delavca krivično. Vendar, ker ima dan za vse ljudi 24 ur, se mi zdi
najprimernejša enota za vrednotenje dela ravno čas.
Članstvo v sistemu izmenjav krepi občutek lokalne identitete in medsebojne odgovornosti,
kar je tudi eden od ciljev vzajemnih sistemov. Članstvo v sistemu izmenjav ljudi spodbuja,
da ponovno odkrijejo svojo kreativnost, prepoznajo in uporabljajo svoja znanja, spretnosti
in sposobnosti, če le ţelijo.
Nekateri podobni sistemi zelo uspešno sproščajo odvisnost od kapitalistične denarne
ekonomije, zato so nekateri ljudje napovedovali celo rušenje obstoječega sistema zaradi
uvajanja ČBS na slovenska tla. To se seveda ni zgodilo ne pri nas, niti kje drugod po svetu.
Kot ste lahko prebrali v poglavju 6.8. je ljudjem ideja časovnega banšništva všeč, jo
podpirajo, a je zgolj simpatiziranje z idejo premalo za konkretne izmenjave.
Poleg tega ljudje razmišljalo o delu in plačilu po ustaljenih (vsakodenvnih) praksah, zato
organizatorji za premik v razmišljanju širše mnoţice pripravljajo predavanja, predstavitve,
kjer širijo idejo o moţnostih, ki jih ponujajo vzajemni vzporedno ob trţnem sistemu. Z
organizacijo srečanj in dogodkov spodbujajo spoznavanje ljudi in izmenjevanje med njimi.
Glede ocene uspešnosti ČBS naj najprej poudarim, da se uporabniki za sodelovanje v
vzajemnih sistemih odločajo iz različnih razlogov, zato tudi uspešnost različno ocenjujejo.
Nekateri se za včlanitev odločajo, ker podpirajo idejo (ideološki razlogi) ali ker ţelijo
spoznati nove ljudi. Veliko jih navaja, da so se priključili skupini zaradi pomoči drugim ali
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obratno, zaradi izboljšanja lastnega ekonomskega poloţaja. Med razlogi za vključitev v
vzajemni sistem izmenjav navajajo tudi povpraševanje po določeni storitvi ali ţelja po
uporabi lastnih sposobnosti. V veliki večini poročajo o izključno pozitivnih in prijetnih
izkušnjah preko ČBS. Da ne izmenjujejo veliko pripisujejo nekateri uporabniki ČBS
pomanjkanju

časa,

drugi

ne

najbolj

enostavni

uporabi

spletne

aplikacije

www.casovnabanka.si, spet tretji vidijo razlog v pomanjkljivem delu posrednikov. Člani
Društva Časovna banka Slovenije ocenjujejo obseg trenutnega delovanja ČBS kot »pilotski
projekt« oz. menijo, da so dosegli manj, kot so pričakovali.
Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju se sprašujem o teţavah, s katerimi se sooča ČBS in
kakšne rešitve predlagajo njeni organizatorji.
Organizatorji poročajo o pomanjkanju časa tako organizatorjev, kot uporabnikov. Prvim ga
primanjkuje za vlaganje v prepoznavnost koncepta (pomanjkanje prepoznavnosti in
neuveljavljenost koncepta), drugim pa za dejanske izmenjave. Nekateri organizatorji
poročajo o počasnem umiranju skupine po začetnem navdušenju, kar bi lahko pripisali tudi
pomanjkanju samozavesti in aktivnosti vodilnih. Teţave v nekaterih sistemih predstavljajo
pomanjkanje sposobnosti v cenitvi storitev – precenjene ali podcenjene storitve,
pomanjkanje stikov med uporabniki (lahko tudi zaradi geografske distance), slaba
integracija lokalnega prebivalstva ter nejasne pravno – legalni poloţaj takega dela.
Nekateri se ne priključijo skupini, ker ne prepoznajo svoje vloge v novem sistemu,
nekaterim članom primanjkuje samozavesti, da bi dejansko izpeljali izmenjavo.
S poznavanjem teţav, ki ovirajo delovanje alternativnih vzajemnih sistemov, lahko
predlagamo strategije ozaveščanja javnosti, ki bi odpirale teme vrednotenja dela, okolja in
ljudi ter ponudile moţnost vključevanja v vzajemne sisteme. Potrebno je skrbno načrtovati
oglaševalske strategije, ki vključujejo celotno podobo sistema (oglas, slogan, plakat,
promocijski material...) Potrebno je spodbujati povezovanje podjetij z drugimi lokalnimi
organizacijami in organizirati druţabne dogodke, prireditve in delavnice. Vse našteto je ţal
zelo drago, zato resen alternativni vzajemni sistem predstavlja velik finančni in
organizacijski zalogaj.
Znotraj razpoloţnjih sredstev, temu posvečenega časa in oblike organizacije pa je nešteto
moţnih oblik vzajemnih sistemov, ki lahko prispevajo k boljšemu jutri.
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8 Zaključek
Prva časovna banka je bila ustanovljena v 80-tih letih prejšnjega stoletja, a še danes smo
priča komentarjem, da je ideja »pred časom«. Ljudje delajo tisto, kar morajo, ali celo v kar
so prisiljeni. Nekateri avtorji namigujejo, da se bodo ljudje postavili na lastne noge, da
bodo dovolj drzni za uresničenje svojega potenciala šele takrat, ko jim bo grozila nesreča,
pred katero lahko ubeţijo le s kolektivnim zavarovanjem.
Pogled s tega zornega kota nikakor ne napoveduje nenadnega uspeha vzajemnih sistemov
brez zunanje prisile. Vendar, kot je bilo ţe rečeno, ne ţelimo »podreti monetarnega
sistema«, pač pa ponuditi še drugo moţnost, ţe samo zato, ker JE mogoče!
Vzajemnost je tista bistvena razlika, ki premaga klasično prostovoljstvo. Nihče ni zgolj
prejemnik, vsak lahko tudi ponudi. Zanimivo, da nekateri ničesar ne potrebujejo, ravno
nasprotno pa drugi ničesar ne iščejo… Ne zato, ker resnično ne bi bilo kaj iskati oz. česa
ponuditi, pač pa zato, ker s(m)o navajeni razmišljati samo v eno smer – kar potrebujem,
kupim in - če me kdo prosi, (lahko) dam. Niti ne znamo našteti svojih veščin, spretnosti,
svojih znanj, razen tistih, za katere smo pridobili teţko pričakovano potrdilo.
Ne gre torej samo za število izmenjav, ne za število članov in oglasov, gre za drugačen
razmislek o sebi, (so)človeku, vrednotenju dela, dajanju in sprejemanju.
Nedavno sem prebrala intervju mlade reţiserke, kjer med drugim pove, da so ji starejši
ljudje zanimivejši, ker so bolj strastni. Tudi sama imam občutek, da mladi, kot da bi bili
utrujeni od ţivljenja, opravljamo vsakodnevno rutino brez posebne vneme. Pravo veselje
se skriva v stvareh, ki jih narediš sam, v stvareh za katere se je potrebno potruditi. Najlaţje
je samo prejemati: učno pomoč, specialno oskrbo, socialno podporo, idr. A ko se človek
aktivira, začuti ţivljenjsko moč in to je tisto, kar šteje.
Kot socialna pedagoginja se bom trudila na delovnem mestu ustvarjati pogoje za
vzpostavitev vzajemnega sistema, ki bo najbolj odgovarjal na potrebe zaposlenih oz.
uporabnikov. Resnično verjamem, da lahko tak vzajemni sistem znotraj organizacije stke
prijateljske vezi, reši marsikatero teţavo, za katero bi sicer potrebovali zunanjo pomoč ali
bi predstavljala vsaj finančni zalogaj. In kar je najpomembnejše, morda bi ponovno uspeli
vzpostaviti zaupanje (pozitivno klimo), ki je marsikje ţe dolgo izgubljeno.

Novo celino lahko odkrijemo le, če smo se pripravljeni za daljši čas oddaljiti od brega (A.
Gide).
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Priloge
1.
2.
3.
4.

Vloga za registracijo društva
Statut
Registracijski sporazum
Pravilnik
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Priloga 1: VLOGA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA
VLOŽNIK
_____________________________
ime društva
_____________________________
zastopnik društva
_____________________________
sedež
_____________________________
telefon
_________________

UPRAVNA ENOTA
__________________
VLOGA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA
Društvo ______________________________________________, s sedežem _______________
(ime društva)
_____________________________________________, ustanovljeno na ustanovnem zboru dne,
(kraj, ulica in hišna številka)
vlaga po svojem zastopniku _____________________________ zahtevo za registracijo društva.
(ime in priimek)

Prilagam naslednje obvezne priloge:
1. zapisnik ustanovnega zbora

Priloženo

DA
2. dva izvoda temeljnega akta društva
DA
3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, datum rojstva in spol,
DA
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska
številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi
lastnoročnimi podpisi
4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva
DA
5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva
DA
6. naslov sedeža društva
DA
7. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega
DA
prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima
stalnega prebivališča
*Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si
pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.
_______________________________
Podpis zastopnika društva
Datum: ___________________
Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso:
za vlogo po tarifni št. 1
za odločbo po tarifni št. 15 (1)

NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

Priloga 2: STATUT

Statut društva Časovna banka Slovenije - društvo za
omogočanje, spodbujanje in raziskovanje alternativnih oblik
menjave in sodelovanja
I.Uvodna določba
1. člen
Ta statut določa ime in sedeţ društva, namen in cilje delovanja društva, dejavnost društva,
pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva, pravice in obveznosti članov, organe
društva, način upravljanja društva, zastopanje društva, financiranje društva in način
izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoţenjem društva ter nad finančnim in
materialnim poslovanjem društva, način zagotavljanja javnosti dela društva, način
sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, način prenehanja društva in
razpolaganje s premoţenjem v takem primeru.

II. Ime in sedež društva
2. člen
Ime društva je Društvo Časovna banka Slovenije - društvo za omogočanje, spodbujanje in
raziskovanje alternativnih oblik menjave in sodelovanja
Skrajšano ime društva je Društvo časovna banka Slovenije.
3. člen
Sedeţ društva je na Kardeljevi ploščadi 16, 1000 Ljubljana.

III. Namen in cilji delovanja društva
4. člen
Namen društva je povezovanje oseb s čimširšim spektrom znanj, ki ţelijo na kakršenkoli
način pomagati pri omogočanju delovanja Časovne banke.
5. člen
Cilji društva so:
- delovanje časovne banke;
- večje medsebojno sodelovanje in povezanost v druţbi;
- vključevanje posameznikov v druţbo;
- širitev socialnih mreţ.
6. člen
Naloge društva so:
- organizacija Časovne banke;
- preučevanje delovanja mehanizmov druţbene kohezivnosti;
- delovanje za dosego ciljev društva.

IV.

Včlanjevanje ter prenehanje članstva

7. člen
Član lahko postane vsakdo, tudi tujec, ki se s pristopno izjavo zaveţe, da bo spoštoval
pravila društva, poravna članarino in se vsaj tri mesece aktivno ukvarja s Časovnim
bančništvom. Sprejem v članstvo potrdi upravni odbor društva in o tem poroča skupščini
društva. Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico do pritoţbe v roku 15 dni na
skupščino društva, ki dokončno odloči o zadevi.
Kandidati za članstvo v društvu zaprosijo s pisno izjavo.
8. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s smrtjo člana;
- z izstopom na podlagi pisne izjave o izstopu;
- z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora.
Član društva je lahko izključen, če:
- krši statut društva;
- s svojim ravnanjem škoduje ugledu društva;
- kako drugače ravna zoper interese društva;
- ne plača članarine.
Zoper sklep o izključitvi je mogoče v roku 15 dni vloţiti pritoţbo. O njej odloči skupščina
društva.

V.

Pravice in obveznosti članov

9. člen
Pravice članov društva so, da:
- sodelujejo pri izvajanju namena, ciljev oz. nalog društva;
- so seznanjeni z delom društva;
- so seznanjeni z njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
- na lastno ţeljo izstopijo iz društva;
- so voljeni v organe društva.
Dolţnost članov je da spoštujejo statut in sklepe organov društva in aktivno sodelujejo pri
delovanju društva.
10. člen
Simpatizerji so osebe, ki so naklonjene dejavnosti društva, niso pa njegovi člani.
Simpatizerji nimajo obveznosti, društvo pa podpirajo na različne način, npr. z moralno
podporo, s finančnimi ali drugimi prispevki ali kako drugače. Simpatizerji imajo lahko
ugodnosti, ki jih določi upravni odbor. Simpatizerji lahko sodelujejo in razpravljajo na
sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI.

Organi, upravljanje društva in zastopanje društva

11. člen
Organi društva so:
- skupščina;

- upravni odbor.
12. člen
Skupščina je najvišji organ društva. Sestavljajo jo vsi člani društva. Skupščine so redne ali
izredne.
13. člen
Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Redna skupščina razpravlja in odloča
o vseh vprašanjih s področja dela društva.
14. člen
Izredno skupščino skliče upravni odbor na lastno pobudo, ali na pobudo najmanj tretjine
članov društva.
V primeru da upravni odbor v 30 dneh od prejema pobude članov društva ne skliče izredne
skupščine na podlagi te pobude, jo lahko skliče tisti, ki je dal pobudo za sklic. V tem
primeru pobudnik sam predloţi predlog dnevnega reda in potrebno gradivo.
Izredna skupščina razpravlja in sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil zahtevan sklic;
drugih vprašanj dnevni red izredne skupščine ne more obsegati.
15. člen
O sklicu skupščine in predloţenem dnevnem redu, morajo biti člani obveščeni najmanj 14
dni pred sklicem.
16. člen
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica vseh članov društva. Če
skupščina ni sklepčna, se seja odloţi za 15 minut, po izteku tega časa je skupščina
sklepčna, če je na njej prisotna vsaj 1/3 članov društva.
Upravni odbor lahko določi, da bo izredna skupščina izvedena korespondenčno. Glede
izvedbe korespondenčne seje se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izredno skupščino,
če v tem členu ni določeno drugače. Komunikacijska sredstva in način izvedbe
korespondenčne seje, določi upravni odbor.
17. člen
Skupščino vodi predsednik društva v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Na skupščini
izvolijo zapisnikarja in overovitelja zapisnika.
18. člen
Sklepi skupščine se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
Če skupščina ne odloči drugače, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve organov društva z
javnim glasovanjem.
19. člen
Pristojnosti skupščine so:
- sprejema pravila društva in njihove spremembe in dopolnitve;
- sprejema druge akte društva;
- sprejema program dela društva;
- potrjuje finančni in zaključni račun;
- sklepa o poročilu upravnega odbora;

- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika in člane upravnega
odbora
- sklepa o prenehanju društva;
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami;
- odloča o nakupu, najemu in prodaji nepremičnin;
- odloča o drugih zadevah v skladu z nameni in cilji društva;
- opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva;
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem društva;
- daje obvezno razlago statuta, pravil in drugih aktov društva.
20. člen
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovitelja.
21. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva po programih in sklepih sprejetih na skupščini.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik.
Člane upravnega odbora društva voli skupščina za dobo enega leta, z moţnostjo ponovne
izvolitve.
22. člen
Upravni odbor društva:
- pripravlja predloge aktov društva;
- sklicuje skupščino;
- izvršuje odločitve in sklepe skupščine ter program dela društva;
- predlaga skupščini program dela društva;
- pripravlja finančni načrt in ga daje v potrditev skupščini;
- pripravlja predlog zaključnega računa;
- poroča skupščini o svojem delu;
- organizira strokovna posvetovanja;
- organizira sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami in organi;
- ustanavlja skupine za izvrševanje določenih nalog društva;
- odloča o izpolnjevanju pogojev za pridobitev članstva društva in ugotavlja pogoje za
črtanje člana iz društva;
- odloča o nakupu, najemu in prodaji premičnin;
- upravlja s premoţenjem društva;
- odloča o spremembi naslova društva;
- vodi disciplinski postopek;
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva.
23. člen
Upravni odbor se srečuje po potrebi, najmanj pa enkrat na 3 mesece. Seja upravnega
odbora je po potrebi lahko korespondenčna in poteka po elektronskih medijih.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik. Seja je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica
članov upravnega odbora.
Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov.

24. člen
Upravni odbor odgovarja za javnost in zakonitost dela društva.
25. člen
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora.
Predsednik društva je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini društva.
Predsednika društva voli skupščina za dobo enega leta, z moţnostjo ponovne izvolitve.
26. člen
Društvo predstavlja in zastopa v premoţenjskih in drugih zadevah, predsednik društva. Če
je predsednik zadrţan, ga zastopa podpredsednik.

VII. Financiranje društva in nadzor nad razpolaganjem s finančnimi
sredstvi ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva
27. člen
Prihodki društva:
- prihodki od predavanj in strokovnih posvetovanj;
- prispevki donacije in dotacije;
- članarina;
- drugi prihodki.
27. a člen
Društvo v skladu s predpisi in za doseganje namena ter osnovnih nalog opravlja naslednje
pridobitne dejavnosti:
- organizacija predavanj;
- organizacija prireditev;
- prodaja promocijskega materiala;
- prodaja oglasnega prostora na spletni strani in v publikacijah
28. člen
Letna članarina je 10 €. Članarina se poravna ob včlanitvi; za vsako naslednje leto pa
najkasneje do 1. marca tekočega leta.
29. člen
Redno finančno poslovanje se opravlja po finančnem načrtu, ki ga sprejme skupščina.
Člani obravnavajo in sprejemajo zaključni račun na redni skupščini.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik društva. Finančne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.
30. člen
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z
računovodskim standardom za društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva. Blagajnika voli skupščina za dobo enega leta z
moţnostjo ponovne izvolitve.

Društvo ima lahko premično in nepremično premoţenje, ki je kot last društva vpisano v
inventarno knjigo.
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju društva sprejme skupščina z večino navzočih
članov.
Premično premoţenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoţenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno
dokumentacijo in poslovanje društva.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.
Vsaka delitev premoţenja društva med njegove člane je nična.

VIII. Zagotavljanje javnosti dela društva
31. člen
Delo društva je javno.
Javnost dela društva je zagotovljena z obveščanjem članov, zainteresiranih organizacij in
javnosti o delovanju društva preko internetne strani www.casovnabanka.si in z
omogočanjem vpogleda v svoje delo, članom in pristojnim organom.

IX.

Prenehanje društva in razpolaganje s premoženjem v takem
primeru

32. člen
Društvo preneha:
- po sklepu skupščine;
- po zakonu.
33. člen
V primeru prenehanja društva, skupščina društva odloči, na katero od društev, ki deluje v
javnem interesu društvo prenese svoje premoţenje. V kolikor skupščina društva tega ne
določi se vse premoţenje prenese na Republiko Slovenijo.

X.

Sprejem sprememb in dopolnitev temeljnega akta

34. člen
Statut sprejme in spreminja skupščina društva z večino navzočih članov.

XI.

Prehodne in končne določbe

35. člen
Društvo začne delovati, ko ustanovni zbor sprejme ta statut in so izpolnjeni ostali zakonski
pogoji.
36. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme ustanovni zbor društva.
37. člen
Ustanovni zbor društva izvoli predsednika, podpredsednika, blagajnika in tajnika.

Osebe iz prejšnjega odstavka svoje funkcije opravljajo do prve skupščine društva.
38.člen
Skupščina v treh mesecih od začetka delovanja sprejme pravilnik o disciplinskem postopku
in pravilnik o finančno materialnem poslovanju društva.
Ljubljana, 24. 8. 2009

Predsednik: Slavko Gaber

Priloga 3: REGISTRACIJSKI SPORAZUM

Registracijski sporazum - Pravila in pogoji članstva
POMEMBNO OPOZORILO: S tem ko postanete uporabnik casovnabanka.si, se
zavezujete, da ste prebrali ta Pravila in pogoje članstva (v nadaljevanju Pravila) ter
Pravilnik Časovne banke Slovenija Ljubljana in sprejemate določbe vseh navedenih
dokumentov.
Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev casovnabanka.si, potrjujete, da se strinjate
z vsemi določbami in sprejemate vse pogoje veljavnega sporazuma. V kolikor se z
določbami ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati.
Čistopis zadnje verzije Pravil lahko kadarkoli zahtevate z e-pošto naslovljeno na
admin@casovnabanka.si
1. Vsebina
Ta Pravila o uporabi storitve casovnabanka.si se nanašajo na pogoje uporabe storitve ter
predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudniki in uporabniki storitve
casovnabanka.si
Ponudnik storitve casovnabanka.si, lastnik in skrbnik aplikacije ter z njo povezanih
storitvenih dejavnosti je Časovna banka Slovenije Ljubljana (v nadaljevanju ČBS – Lj).
Uporabnik je vsaka oseba, ki vstopi v ČBS – Lj in ji administrator dodeli uporabniško ime
in geslo.
2. Pogoji uporabe storitve
Članstvo v casovnabanka.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni
dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno
legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oziroma
drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve
za kakršnekoli nezakonite namene.
Casovnabanka.si lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje
na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je
obsceno ali drugače nesprejemljivo.
Casovnabanka.si si pridrţuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve
članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve pravil uporabe storitve.
Uporabnik lahko kadarkoli prekine svoje članstvo.
3. Opis portala
Portal www.casovnabanka.si je komunikacijska točka, skozi katero je uporabnikom
omogočeno ponujanje, iskanje in izmenjavanje storitev za časovne ure.ČBS –Lj ne daje

jamstev za izmenjave, kot tudi ne zagotavlja, da so podatki, ki jih posredujejo uporabniki
točni, pravilni oziroma uporabni.
Portal uporabljate na lastno odgovornost.
4. Način uporabe storitve
Strinjate se, da boste storitev uporabljali pod naslednjimi pogoji:
Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali
prikazane na aplikaciji casovnabanka.si oziroma posredovane drugim uporabnikom.
Uporabnik bo vse podatke in informacije pridobljene v okviru storitve obravnaval kot
zasebne in zaupne ter jih ne bo posredoval nikomur brez dovoljenja osebe, ki jih mu/ji je
posredovala.
Podatki, ki jih uporabnik predloţi ob registraciji ali jih sporoča ostalim uporabnikom in
njegove aktivnosti povezane z ČBS – Lj, kot na primer vsebine vašega profila, vaša
povpraševanja, ponudbe in izmenjave, ne smejo biti laţne ali nedovoljene narave,
poniţevalne ali netočne.
Uporabnikove aktivnosti ne smejo ustvarjati nikakršnih obveznosti za ČBS –Lj.
Uporabnikove aktivnosti ne smejo biti na nikakršen način usmerjene v onesposobitev tega
portala ali prevzem nadzora nad njim.
Uporabnik se mora vzdrţati vsakršnega ravnanja, ki nasprotuje moralnim pravilom ali
prisilnim predpisom veljavnim na ozemlju Republike Slovenije.
4. Zasebnost in varstvo podatkov
ČBS - LJ bo ravnala zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od
uporabnikov in bo takšne podatke uporabljala ali razkrila le za namene, zaradi katerih jih je
z vašim privoljenjem zbirala ali zakonsko zahtevala.
S sprejemom Pravil in uporabo storitve se strinjate, da ČBS - Lj., ne more zagotoviti
varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih prenašate preko Interneta ali elektronske pošte, ter
se strinjate, da nas ne boste smatrali za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh
tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.
S sprejemom Pravil se strinjate, da ČBS - Lj, ni odgovorna za ravnanje tretjih oseb z
informacijami, ki jim jih pošljete vi sami.
S sprejemom Pravil se strinjate, da ČBS - Lj., ne prevzema nobene odgovornosti za
vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete v okviru te
storitve.
S pristankom na ta Pravila in z registracijo pristanete na to, da se podatki lahko uporabljajo
za naslednje aktivnosti:

- povabila na različna srečanja / prireditve, ipd., ki jih organizira ČBS - Lj za uporabnike;
- izpostavitev vašega uporabniškega profila na komplementarnih produktih (spletni
magazin, ipd. v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni
uporabniki, ipd.).
Casovnabanka.si uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov. Vsi
posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi ČBS – Lj ter
administraciji storitve.
5. Nadzor nad uporabo
Z namenom izvrševanja določb tega sporazuma si casovnabanka.si pridrţuje pravico do
nadzora nad vsemi javnimi objavami in sporočili znotraj storitve.
Casovnabanka.si ne more in ne nadzoruje vseh sporočil ter gradiva, ki je posredovano v
okviru storitve s strani uporabnikov in za to ni odgovorna. Casovnabanka.si si pridrţuje
pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni katerakoli
sporočila oziroma gradivo, ki po njenem lastnem mnenju kršijo določbe tega sporazuma ali
pa se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih. Osebe, ki tovrstno sporno
gradivo posredujejo v okviru storitve, so in ostanejo odgovorne za kršitve ne glede na
poseg casovnabanka.si.
6.Odgovornost
Vaše izmenjave in dogovori o njih so vaša odgovornost. Pri sklepanju dogovorov imate
svobodno izbiro s katerim uporabnikom, kdaj in v kakšnem obsegu jih boste sklenili.
Za povzročeno materialno in nematerialno škodo ste odgovorni po splošnih pravilih
obligacijskega prava.
ČBS - Lj ne jamči, da bo vaša uporaba storitev casovnabanka.si varna, neprekinjena, vedno
na razpolago in brez napak. Strinjate se, da so določeni primeri nedostopnosti storitve ali
napak v objavljenem gradivu lahko posledica višje sile.
Vsak uporabnik sam odgovarja za ohranjanje tajnosti in sigurnosti svojega uporabniškega
imena in gesla. Uporabnik odgovarja za vse, kar se odvija na portalu v zvezi z njegovim
uporabniškim računom.
Uporabnik je dolţan Administratorja takoj obvestiti o vsaki nepooblaščeni uporabi
njegovega uporabniškega imena in gesla.
ČBS – Lj in administratorji niso odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo nastalo zaradi
nespoštovanja določb teh Pravil.
7. Posledica kršitve Pravil
Posledica kršitve teh pravil je izključitev iz portala www.casovnabanka.si in izbris
uporabniškega računa. V primeru dvoma lahko Administrator do dokončne odločitve

zamrzne uporabniški račun.
8. Zunanje povezave
Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga
Internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Strinjate se, da casovnabanka.si ni
odgovorna za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.
9. Spremembe in dopolnitve sporazuma
Določbe Pravil se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer
bo ČBS - Lj o tem uporabnike obvestila po elektronski pošti, spremenjena pravila pa bodo
dostopna tudi na www.casovnabanka.si .
Kadarkoli lahko neomejeno spremenimo, ukinemo ali prekinemo katerikoli del storitve,
kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali
posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavimo dodatne omejitve na določene lastnosti in
dele storitve ali omejimo vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega
obvestila.
S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe
verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.
10. Komunikacija in reševanje sporov
Za vprašanja, pripombe in pritoţbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na epoštni naslov admin@casovnabanka.si.
11. Veljavnost e-sporazuma
Prebral/a sem sporazum o uporabi casovnabanka.si ter ga sprejemam. S klikom na gumb
Registracija potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila sporazuma.

Priloga 4: PRAVILNIK
Ta Pravilnik določa pravice in obveznosti uporabnikov Časovne banke Slovenija –
Ljubljana (v nadaljevanju ČBS - Lj), posledice kršitve pravilnika ČBS - Lj, temeljna
načela ČBS - Lj, način včlanjevanja v ČBS - Lj, način izmenjave ur in odgovornost za
škodo nastalo v povezavi z izvajanjem menjav.
Vsebino tega pravilnika spreminja Odbor projekta Časovna banka Slovenija
Ljubljana (v nadaljevanju odbor ČBS - Lj) v skladu z nasveti za boljše delovanje s
strani uporabnikov.
1. Razlaga pojmov uporabljenih v tem pravilniku
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku, ki niso razloţeni v tem členu, se razlagajo na podlagi
pravil slovenskega jezika.
Pojmi, ki imajo poseben pomen so:
Ura je najmanjša enota poslovanja v okviru ČBS – Lj.
Administrator je oseba, ki vodi delovanje ČBS – Lj.
Posredniki so osebe, ki administratorju pomagajo pri vodenju ČBS - Lj.
Uporabniški profil je profil na internetni strani www.casovnabanka.si.
Registracijski sporazum je pravilnik o uporabi portala www.casovnabanka.si.
Uporabniška izkaznica je dokument, s katerim se na prednji strani navedeni uporabnik
identificira pri aktivnostih v zvezi z ČBS – Lj ter uveljavlja članske ugodnosti in pravice.
Osebni dokument je potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje.
2. člen – Odbor ČBS - Lj
Odbor ČBS-Lj je sestavljen iz predsednika in podpredsednika društva Časovna banka
Slovenije - društvo za omogočanje, spodbujanje in raziskovanje alternativnih oblik
menjave in sodelovanja (v nadaljevanju društvo), administratorja in štirih (4)
predstavnikov uporabnikov ČBS – Lj. Uporabniki so v odbor ČBS - Lj izvoljeni na letnem
sestanku ČBS – Lj.
3. člen – Sestanek uporabnikov ČBS - Lj
Sestanek uporabnikov ČBS – Lj poteka enkrat letno. Sestanek skliče odbor ČBS – Lj, ki
tudi določi dnevni red.
4. člen – Način sprejema uporabnikov in odprtja uporabniškega profila
Uporabnik časovne banke lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki s pisno izjavo
zaprosi za sprejem in se zaveţe spoštovati ta pravilnik. Pisna izjava mora vsebovati ime in
priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča fizične osebe ali ime
pravne osebe in naslov njenega sedeţa, ter ime in priimek osebe odgovorne za sodelovanje
v časovni banki (v primeru, da to ni odgovorna oseba pravne osebe, mora biti priloţeno
tudi pisno pooblastilo odgovorne osebe).
Kandidata v projekt sprejme posrednik na podlagi pisne izjave ali prijave na internetni
strani www.casovnabanka.si in priporočila enega izmed članov društva ali razgovora s
kandidatom. Pisni izjavi mora fizična oseba priloţiti sliko.
Po sprejemu posrednik uporabniku odpre internetni profil na strani www.casovnabanka.si z
osebnim uporabniškim imenom in dostopnim geslom.

Uporabniku posrednik izda uporabniško izkaznico (v nadaljevanju izkaznica) s sliko.
Izkaznico prevzame med uradnimi urami ali po drugače dogovorjenem postopku. Preden
posrednik izda izkaznico uporabnika identificira na podlagi osebnega dokumenta. Osebe,
ki nimajo osebnega dokumenta posrednik identificira na način, ki ga določi administrator.
Uporabnik ne mora opravljati menjav dokler ne pridobi izkaznice.
5. člen – Uporabniški profil
Uporabniški profil na internetnem portalu www.casovnabanka.si je vezan na uporabnika in
ni prenosljiv.
Navajanje neresničnih podatkov ob včlanitvi ali na internetnem portalu
www.casovnabanka.si se lahko kaznuje z izključitvijo uporabnika.
Uporabnik je dolţan svoj uporabniški profil uporabljati v skladu s tem pravilnikom in
registracijskim sporazumom.
6. člen – Pravice uporabnikov
Vsak uporabnik časovne banke ima pravico:
- biti obravnavan dostojanstveno, skrbno, pravično in s spoštovanjem s strani ostalih
uporabnikov časovne banke, administratorja in posrednikov;
- dobiti ure za opravljene storitve, v skladu z določbami tega pravilnika;
- hraniti pridobljene časovne ure na svojem računu;
- zamenjati svoje časovne ure za storitve, ki jih nudijo ostali uporabniki časovne banke;
- podariti ure drugemu uporabniku časovne banke ali ČBS - Lj;
- zavrniti katerega koli ponudnika ali iskalca storitve brez obrazloţitve;
- do varovanja svoje zasebnosti in osebne integritete;
- na podlagi svojih izkušenj, prispevati k izboljšanju sodelovanja in delovanja ČBS - Lj
7. člen – Dolžnosti uporabnikov
Vsak uporabnik časovne banke mora:
- spoštovati zasebnost in osebno integriteto ostalih uporabnikov časovne banke;
- biti skrben in dosleden pri opravljanju storitev preko časovne banke;
- biti dovzeten za nasvete drugih uporabnikov in posrednikov;
- svoje storitve in menjave opravljati z veseljem in pripravljenostjo premostiti nastale
nesporazume na miren način.
8. člen – Storitve, ki vključujejo osebe, ki potrebujejo posebno varstvo
Uporabniki, ki ponujajo storitve, ki vsebujejo delo in stik z osebami, ki potrebujejo
posebno varstvo (otroci, osebe s posebnimi potrebami) morajo pred opravljanjem takšnih
storitev opraviti poseben razgovor s posrednikom ali drugo s strani časovne banke
določeno osebo. ČBS – Lj, kljub razgovoru ne odgovarja za primernost teh oseb.
Uporabnikom, ki iščejo in koristijo storitve, ki vsebujejo delo in stik z osebami, ki
potrebujejo posebno varstvo (otroci, osebe s posebnimi potrebami) priporočamo, da pred
opravljanjem takšnih storitev opravijo poseben razgovor s ponudnikom storitve.

TEMELJNA NAČELA ČASOVNE BANKE
9. člen
Vsaka storitev je vrednotena po času trajanja.
10. člen
Ne glede na naravo in način izvedbe so si vse storitve enakovredne.
11. člen
Vsakdo ima moţnost ponuditi svoje formalno ali neformalno pridobljeno znanje in
storitve, ki ne nasprotujejo moralnim pravilom ali prisilnim predpisom, ki veljajo na
ozemlju Republike Slovenije.
12. člen
Uporabniki časovne banke skozi izmenjavo krepijo medsebojno zaupanje in pomagajo
graditi dostojanstvene in pozitivne odnose v skupnosti.

DELOVANJE IN VODENJE ČASOVNE BANKE IN NJENIH EVIDENC
13. člen
Časovna banka deluje na podlagi sodelovanja in izmenjave med njenimi uporabniki.
Transakcije časovnih ur in evidence so vodene na internetnem portalu
www.casovnabanka.si, do katerega lahko uporabniki dostopajo preko svojega
uporabniškega profila.
Transakcijo časovnih ur je mogoče izvesti s pomočjo internetnega portala
www.casovnabanka.si, na zahtevo uporabnika pa lahko transakcijo v njegovem imenu
izvede posrednik.
Uporabnik lahko posrednika kontaktira osebno ali preko telefona v času uradnih ur.
Uradne ure potekajo v prostorih društva na Kardeljevi ploščadi 16, vsak ponedeljek in
četrtek med 16. in 19. uro ter vsako sredo med 8. in 11. uro.
14. člen
Internetni portal www.casovnabanka.si vodi administrator v sodelovanju s posredniki.
15. člen
Administrator lahko odloči, da določena storitev ni v skladu s temeljnimi načeli ČBS - Lj
in prepove njeno opravljanje.
16. člen
Administrator lahko posameznemu uporabniku v primeru kršitve pravil in temeljnih načel
časovne banke omeji dostop do internetnega portala www.casovnabanka.si ali ga izbriše iz
evidenc.

17. člen
Zoper odločitve posrednikov je mogoča pritoţba. O pritoţbi zoper odločitev posrednika
brez nepotrebnega odlašanja odloči administrator.
Zoper odločitve administratorja je dovoljena pritoţba. O pritoţbi zoper odločitev
administratorja brez nepotrebnega odlašanja odloči odbor ČBS – Lj. Odločitev odbora
ČBS – Lj je dokončna.

NAČIN IZMENJAVE ČASOVNIH UR
18. člen
Najmanjša enota plačila je ena ura. Uporabnik prejme najmanj eno uro za vsako storitev,
ki jo opravi.
Če storitev traja dlje kot 60 minut, se uporabnika dogovorita o številu ur, do katerih je
izvajalec storitve upravičen. V primeru, da se ne uspeta dogovoriti, je izvajalec upravičen
do časovne ure, če je storitev opravljal najmanj 30 minut v še »neobračunani« uri.
19. člen
Uporabnik, kateremu je bila s strani drugega uporabnika opravljena določena storitev, je
dolţan na račun izvajalca prenesti opravljeni storitvi sorazmerno količino časovnih ur.
Transakcijo je dolţan izvesti v 72 urah od izvedbe storitve.
20. člen
Vsak uporabnik, ki se prijavi v ČBS – Lj, prejme 10 ur. Na portalu se teh 10 ur prikaţe, kot
limit uporabniškega računa.
21. člen
V primeru, da uporabnik nudi skupinsko storitev, ki se je udeleţi več udeleţencev mora
spoštovati načelo, da je upravičen le do ur, ki jih je porabil za izvajanje te storitve.
Preseţek ur po svoji presoji prenese na časovno banko ali drugo organizacijo, ki je
vključena v sistem časovne banke.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO NASTALO V POVEZAVI Z IZVAJANJEM
STORITEV
22. člen
Uporabnik odgovarja za škodo, ki jo namenoma ali zaradi malomarnosti povzroči pri
opravljanju storitve preko časovne banke ali pri uporabi portala www.casovnabanka.si.
Uporabnik odgovarja za zlorabo podatkov ali portala www.časovnabanka.si v namene, ki
niso v skladu z dejavnostjo ČBS – Lj ali niso v skladu z njenimi temeljnimi načeli.

23. člen
Uporabniki časovne banke so odgovorni za škodo nastalo pri izvajanju menjav v skladu s
pravnim redom Republike Slovenije. Časovna banka ne odgovarja za škodo nastalo pri
izvajanju izmenjav ali kakršnokoli drugo škodo povezano s tem.
24. člen
Časovna banka ne odgovarja za kakovost storitve opravljene s strani uporabnikov.
25. člen
ČBS - Lj osebne podatke uporabnikov zbira, obdeluje in širi v skladu Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, ur. l. št. 94/2007).
26. člen
Uporabniki se zavezujejo, da bodo v primeru morebitnega postopka pred uradnimi organi
posredovali vse zahtevane podatke.
27. člen
Ta pravilnik sprejme upravni odbor društva Časovna banka Slovenije - društvo za
omogočanje, spodbujanje in raziskovanje alternativnih oblik menjave in sodelovanja,
spreminja pa ga odbor ČBS – Lj.

