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1. Pogajanja
Ali ste bili kot sindikalist vpleteni v celotno zgodbo? Če ne, od kdaj?
Zakaj so se/se niso z zgodbo ukvarjali Dnevnikovi sindikati? Zakaj so se raznašalci obrnili
na Svobodni sindikat?
o Koliko je raznašalcev v tem sindikatu (ali so se v zadnjem času številke
spreminjale)
o Koliko članov je nasploh v tem sindikatu in koliko ima zaposlenih
o Sta se aktivirala tudi Sindikat novinarjev Dnevnika in Sindikat delavcev
Dnevnika? Kako?
Kako ste zadovoljni s potekom pogajanj?
o Kako bi ocenili delovanje Dnevnika?
- Kako bi ocenili delovanje družbe Izberi?
Na kakšen način je Dnevnik utemeljeval svojo odločitev za spremembo distribucije (če
sploh)
● Ali so uporabljali termin »racionalizacija«, ki ga ZSSS uporablja v sporočilu
za javnost.
● Kaj točno imajo v mislih, ko uporabljajo termin racionalizacija?
Kakšen je bil izid pogajanj?
2. Delovnopravni status raznašalcev
- V kakšnem delovnopravnem razmerju so raznašalci z “delodajalcem” (določen/nedoločen
čas, pogodbe, s.p.)
● kolikšen je delež zaposlenih vs. delež tistih, ki delajo po pogodbah civilnega prava,
s.p.-jih itd.?
● Kako se je spremenil delovnopravni položaj zaposlenih s prenosom dela na Izberi?
● Ali zaposleni dobivajo kakšne obljube redne zaposlitve?
- Ali so raznašalci “pripadni” (se razumejo kot zaposleni na Dnevniku)
○ Ali raznašalci čutijo “odgovornost” do odjemalcev (torej do naročnikov
časopisa) glede kvalitete dostave ipd.
○ So bili s strani odjemalcev kakšni odzivi na spremenjeno distribucijo (tako
glede raznašalcev samih kot glede kvalitete raznašanja)
- Ali so se ostali zaposleni na Dnevniku (predvsem novinarji) kakorkoli opredelili do
problemov raznašalcev?
3. drugo
Kontakti
Pogodbe, če jih slučajno ima (potrebna bi bila anonimizacija)
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