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Širše glede distribucije in o spremembah v distribuciji 

- Kaj so po vašem mnenju največje spremembe v distribuciji v zadnjem desetletju? 

- Kako so na te spremembe vplivale evropske direktive, ki so omogočile “liberalizacijo” distribucijskega trga? 

- Kako vpliva na distribucijo vzpon interneta? 

- Je na združevanje distribucije pod streho enega podjetja (koncentracija) v Sloveniji močno vplivalo 

upadanje števila naročnikov tiskanih medijev? 

- Je mogoče dejati, da gre za optimizacijo/racionalizacijo distribucijske politike? Je to po vašem mnenju 

smiselno (neodvisno od tega, da ste direktor tega podjetja…)? 

 

- Kako mislite, da se bo to distribucijsko delo spreminjalo v prihodnje, posebej ob krepitvi digitalizacije? 

 - Pričakujete upad naročil oziroma manjše število naročnikov? 

 - Se mogoče na kakšen poseben način pripravljate na te spremembe? 

 

 

Ožje glede podjetja Izberi in njegove ustanovitve ter delovanja 

- Kakšen je odnos podjetja Izberi z Delom? 

 - Ustanovilo vas je Delo, da bi za njih opravljali distribucijo vseh njihovih tiskovin? 

 - Je bilo že od začetka mišljeno, da bi širili svoje poslovanje še na druge - da bi raznašali še za druge? 

 

- Za katere vse medije sedaj opravljate distribucijo? 

- Raznašate tudi za druga podjetja (oglaševalski material ipd.)? 

 

- Se pri katerih izmed medijev pojavljajo dileme, da bi vas izbrali za svojega distributerja, glede na to, da ste v 

lasti konkurenčne medijske hiše? 

 - Je ta ločitev informacijskih sistemov dovolj? Govorilo se je, da so že uhajale informacije..? 

- Kakšen odnos imate s Pošto, jih dojemate kot konkurenco, kot nelojalnega konkurenta ipd.? 

 

- Koliko zaposlenih ima vaše podjetje? 

 - So raznašalci zaposleni pri vas ali z njimi sodelujete na kakšen drug način? Koliko jih je? 

- Če so predvsem zaposleni kot samostojni podjetniki to pomeni, da naj bi bili podjetniki, ki delujejo na 

trgu, ampak v bistvu so pa v celoti odvisni od vas…? Vi bi jih lahko tudi na hitro zamenjali s kom 

drugim, če bi tako hoteli?  

 - Imate kakšno informacijo za kakšen delež teh raznašalcev to delo predstavlja primaren dohodek? 

- Kakšna merila imate za plačevanje raznašalcev? 

 - Imate kakšne informacije o njihovem socialnem statusu? 

 

- Vprašanje za prehod do naslednjega sklopa: - - - - Dnevnik se je pri spremembi distribucije odločil za vas, 

Večer pa ne… Predvidevam, da ste se pogajali z obema podjetjema, zakaj se z Večerom niste uspeli zmeniti? 

 

 

 

Ožje glede pogajanj z Dnevnikom na eni strani in z raznašalci na drugi (februar 2014) 

- Od kdaj ste se pa pogajali z Dnevnikom za prenos distribucije k vam? 

- So pri tem postavljali kakšne posebne pogoje? 



3 
 

- Menite, da so bistveno finančno prihranili s prehodom na vas v primerjavi, če bi obdržali lastno 

distribucijsko mrežo? 

- Je bil po vašem mnenju  to glavni razlog za spremembo distribucije? 

- Ampak vi jih sedaj lahko privijete, ker so odvisni od vas? Ali pa ste imeli tukaj posebej 

sklenjeno kakšno dolgoročno pogodbo, da teh cen ni mogoče spreminjati? 

 

- Direktor za raziskave in razvoj, Dnevnik, d.d. je omenil, da če bi se bodisi Delo ali Dnevnik odločila za Pošto, bi 

to pomenilo, da bi slej ko prej pri distribuciji padla tudi druga medijska hiša, se strinjate? 

 

- Ko se je Dnevnik odločil za prenos distribucije na vas, je to obenem pomenilo, da ni več rabil “svojih” 

raznašalcev… Kakšen je bil njihov odziv, ker predvidevati je mogoče, da najbrž niso bili sproti obveščeni o teh 

pogajanjih? 

 - Ali ste kakšnega izmed raznašalcev, ki so delali samo za Dnevnik, obdržali? 

 - Imate kakšno informacijo koliko raznašalcev je istočasno delalo za vas in za Dnevnik? 

 - Ali so ti raznašalci sedaj slabše plačani, če vso delo opravljajo za vas, kot pa so bili pred tem? 

- Bi ocenili, da imajo raznašalci sicer pri vas boljše ali slabše pogoje dela, kot so jih imeli pri 

Dnevniku? Zakaj? 

 

- Takrat, ko je prišlo do prenosa distribucije iz Dnevnika, so se raznašalci tudi nekaj organizirali, pisali so tudi 

neka pisma itd.? 

- Vi ste se potem pogajali s sindikatom glede teh delavcev in ne z Dnevnikom? 

- To so bili vsi raznašalci v sindikatu ali samo tisti, ki so delali za Dnevnik? 

- Ali so ostali raznašalci kakorkoli sindikalno povezani? 

 

- Na neki točki ste se odločili, da dogovora, ki ste ga takrat že imeli sklenjenega s sindikatom, ne boste 

uresničili…? 


