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Osebna zgodovina - delo na Dnevniku
Kdaj ste začeli z delom na Dnevniku?
Kaj vse ste v tem času počeli? Kaj od tega ste večji del delali - od kdaj do kdaj?

Kaj se je po vaši oceni spremenilo v distribuciji novic, odkar ste tam?
Kaj so bile največje spremembe v distribuciji in kdaj so se zgodile?
- Kaj se je na področju raznosa spremenilo s tranzicijo v kapitalizem?
- Kaj so bili razlogi za prekinitev delovnih razmerij z raznašalci leta 94, ko so
morali ustanoviti s.p.-je?
- Kaj vse se je za raznašalce spremenilo (prevozna sredstva, delovna oblačila,
torbe) in kako so se spopadali s tem? Ste jim na Dnevniku pri tem kaj pomagali
(krediti za motorje)?
- Kako so se spreminjali dohodki raznašalcev (v primerjavi s povprečno plačo)
Kaj so glavni problemi distribucije s poslovnega vidika?
- Kakšne so bile posledice padanja naklad tiskanega Dnevnika?
- Kakšne so bile posledice nizkih prihodkov oglaševanja na internetu?
- Kako je s številom naročnikov, ki so glavni vir prihodkov Dnevnika?
Kaj ti problemi in spremembe pomenijo za delovne pogoje tistih, ki sodelujejo z Dnevnikom
(zaposlenih in tistih, ki sodelujejo na osnovi pogodb civilnega prava in študentskih delavcev)?
Koliko so bili v teh procesih aktivni sindikati na Dnevniku (Sindikat novinarjev Dnevnika, Sindikat
delavcev Dnevnika)?
Regionalne razlike - zdi se, da so bili raznašalci v Ljubljani bolj zadovoljni kot drugje.
(De)centralizacija mreže. Stopnja nadzora - delo na črno

Prenos distribucije na Izberi
Prosim opišite, kako je potekal proces organiziranja raznašalcev. Kakšna je bila vaša vloga?
- Kako ste izvedeli za prenos distribucije na Izberi in zakaj se je po vašem mnenju
to zgodilo?
- Kakšna je bila vloga Aleksandra Bratine pri tem prenosu?
- Zakaj so raznašalci kontaktirali vas, da bi jim pomagali?
- Ali ste pred kontaktiranjem Zveze svobodnih sindikatov kontaktirali Dnevnikova
sindikata? Zakaj ste se obrnili na Zvezo svobodnih sindikatov?
- Kakšen je bil odziv raznašalcev?
Imate kakšne informacije, kako so se spremenili delovni pogoji in plače raznašalcev?
Decembra naj bi Dnevnik in Delo združila tudi dejavnost prevoza. A to drži?
Uprava Dnevnika trdi, da je zaradi poslovne situacije racionalizacija neizogibna. Se strinjate s to
oceno?
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-

krediti za motorje
plače - neravnovesja pri plača, petkratnik povprečne plače (tudi v socializmu)
njeno honorarno delo na Dnevniku
akviziterji
dvojno plačevanje nekaterih raznašalcev
delo na črno
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