
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Medijske reprezentacije starosti in trpinčnje starejših v 
novinarskem poklicu 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo: 

 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 

 
 
2. V sodelovanju z:  
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
Sindikat novinarjev Slovenije 
OPRO, zavod za aplikativne študije  
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V zadnjih petnajstih letih se je v velikih časopisnih hišah uveljavila logika, da se je treba novinarjem, 
ki se starostni zaščiti približujejo znebiti, preden zaščito dosežejo, za že zaščitene pa so tudi 
izdelana nepisana pravila, večina jih temelji prav na trpinčenju, ki pa ga je na sodišču tako zelo 
težko uspešno dokazovati, o čemer govori izjemno revna bera iz sodne prakse. Posebej je 
problematično razširjeno in na stereotipih utemeljeno prepričanje, da je star delavec manj 
dinamičen, primanjkuje mu želje po novostih, navade pa škodijo njegovi učinkovitosti. S pomočjo 
negativnih stereotipov starosti se širi prepričanje, da teh pomanjkljivosti ne more nadomestiti  z 
izkušnjami, usposobljenostjo in poklicno zavestjo. Ne preseneča torej, da se v takšnem okolju 
poveča tolerantnost do trpinčenja starih delavcev, zmanjša medgeneracijska solidarnost med 
delavci in krepijo negativni predsodki do starih. Čeprav slednji ne povzročajo trpinčenja pa gotovo 
dodajajo k njegovi nevidnosti.  
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Projekt pri katerem je sodeloval tudi Sindikat novinarjev Slovenije se je nanašal na problematiko 
trpinčenja starih zaposlenih v novinarskem poklicu in želel zaposlene v novinarskem poklicu in širšo 
javnost soočiti z lastnimi stereotipi o starosti in s tem omogočiti lažje in hitrejše zaznavanje primerov 
trpinčenja, povečati medgeneracijsko solidarnost med zaposlenimi in ozavestiti novinarje glede 
slabih praks poročanja o starosti. V sklopu projekta je bila opravljena raziskava medijskega 
poročanja o mobingu nad starimi zaposlenimi in starosti.  

 
 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Rezulatate projekta smo predstavili v obliki javne razprave in raziskovalnega poročila Odrinjena 
stara ogledala. Predlagani projekt je problem trpinčenja starih novinarjev nagovarjal posredno in na 
dveh ravneh. S soočenjem novinarjev z lastnimi stereotipi o starosti je na prvi zmanjšalo tveganje, 
da bi se prakse in posledice trpinčenja tolerirale oziroma pripisovale starosti neposredno v njihovem 
okolju, na drugi pa je preprečil ponotranjanje in nezavedno reprodukcijo negativnih stereotipov o 
starosti v širši družbi. 

 
4. Priloge: 

http://opro.si/2019/06/21/odrinjena-stara-ogledala-starostna-diskriminacija-in-trpincenje-starih-delavcev/
http://opro.si/wp-content/uploads/2019/07/Odrinjena_stara-ogledala.pdf
http://opro.si/wp-content/uploads/2019/07/Odrinjena_stara-ogledala.pdf
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 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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