
Vodič za intervju 
Stanovske organizacije 

Uvodni nagovor 

Sklop 1: Ozadje intervjuvanca 

Kako dolgo že opravljate funkcijo? Katere druge funkcije ste v preteklosti opravljali v 

[organizaciji] 

 

Kakšna je (bila) vaša novinarska kariera? Izobrazba? 

Sklop 2: Tehnologija na splošno 

Katere tehnološke spremembe so v času, v katerem opravljate funkcijo, najbolj vplivale na 

novinarsko delo? 

 

Internet in digitalizacija 

 

Kako se je delo v tem času spremenilo? 

● Tempo dela? 

● Ločitev dela in prostega časa? 

● Zahtevane Obremenitve? 

● Zahtevane veščine? Prevzemanje dela drugih profilov - fotografov, snemalcev, tonskih 

mojstrov 

● Varnost zaposlitve? 

 

Koliko vpliva imajo novinarji na to, katere tehnologije se v uredništvih uporabljajo, na razvoj 

tehnologij? Ali [vaša organizacija] naslavlja problem vpliva novih tehnologij? Koliko vpliva imate 

na smer razvoja? 

Sklop 3: Metrike 

Kakšno vlogo imajo metrike o obiskanosti (kliki) na delo novinarjev? Ali nadrejeni vrednotijo 

vaše delo glede na to? Se o tem pogovarjate v uredništvu? To vpliva na plačno/možnosti 

napredovanja? 

 

Ali uporablja uredništvo kakšne strategije za povečanje metrik? Imate glede tega zadane cilje?  

 

Se vam zdi, da posegajo v profesionalno avtonomijo ali pa vam olajšajo delo? 



 

Ali menite, da vaš medij (in specifično vaše novinarsko delo) nagovarja splošno javnost ali 

specifičen profil publike? 

Sklop 4: Digitalne platforme 

4.1 Spletna socialna omrežja 

Kako so spletna socialna omrežja vplivala na novinarsko delo? 

 

Kot vir informacij? 

Problem politikov, ki imajo tiskovke prek Twitterja in Facebooka: kako se naj novinarji na to 

odzovejo? Ima [vaša organizacija] kakšna vodila glede tega? 

 

Kot kanal komuniciranja z občinstvom? 

Koliko pomena mediji pripisujejo aktivnosti na socialnih omrežjih? V kolikšni meri je to postalo 

del novinarske rutine? Je novinarsko delo vrednoteno glede na angažma na socialnih omrežjih? 

 

Se od novinarjev pričakuje, da promovirajo prispevke tudi prek osebnega profila? 

 

Je interakcija s publiko zaradi socialnih omrežij drugačna? Kako odziv publike prek socialnih 

omrežij vpliva na novinarsko delo?  

 

Ali novinarji doživljajo negativne/pozitivne posledice rabe socialnih omrežij (nadlegovanje, javno 

blatenje, grožnje vs. pohvale, javno izpostavljanje kvalitete)?  

4.2 Iskalniki (=Google) 

Kako pomemben je Google kot akter v digitalnem okolju? 

 

Se je novinarstvo zaradi pomena iskalnika kaj spremenilo? 

Sklop 5: Avtomatizacija 

Ali menite, da avtomatizacija vpliva na novinarstvo? 

 

Na ravni proizvajanja vsebin (avtomatsko pisanje) 

Na ravni distribucije (algoritmizirano prikazovanje prispevkov) 

● Funkcija “povezane vsebine” (content exchange) 

 

Kaj pa v prihodnje? 



Sklop 7: Prihodnost novinarstva 

Kaj so ključni izzivi za [vašo organizacijo] v neposredni prihodnosti? 

 

Kako vidite prihodnost novinarstva v naslednjih 5-10 letih? 


