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Začetki:
- Od kdaj opravljate delo raznašalca?
- Kako ste začeli?
- Zakaj ste se za to delo odločili?
- Ali je bilo občasno ali bolj redno delo?
- V kakšnem delovnem razmerju ste bili, ko ste začeli?
Narava dela:
- Za katere časopise ste vse raznašali do sedaj?
- Kako bi ocenili odnos različnih časopisnih hiš do vas kot delavca?
- Ste se čutili pripadne hišam, za katere ste raznašali časopise?
- Koliko (formalnega ali neformalnega) stika z novinarji in uredniki ste imeli pri delu?
- Prosim, da opišete tipični delovni dan.
- Kaj so pozitivne in kaj negativne plati dela raznašalca? Podrobneje:
- zaslužek
- dopust
- bolniške in druge odsotnosti z dela
- delovna obremenitev
- usklajevanje dela in zasebnega življenja
Spremembe skozi čas:
- Kako so se te stvari spreminjale skozi čas:
- delovno razmerje,
- dohodki,
- način dela in delovne obremenitve,
- vaše zadovoljstvo z delom,
- Direktor Izberi je omenil zanimivo stvar, da obstaja med Pošto in Izberi rivalstvo in tudi
konstantni majhni konflikti, ste že doživeli kaj takšnega? Poznate kakšne zgodbe, primere?

Prenos na Izberi
- Lahko prosim opišete dogajanje pri prenosu raznašalske dejavnosti iz Dnevnika na izberi.
- Ali ste bili raznašalci o tem prej obveščeni?
- Kako je potekalo komuniciranje z Dnevnikom in Izberi?
- V izjavi za javnost ste raznašalci zapisali, da čutite pripadnost do časopisa. Kako ste
doživljali odločitev Dnevnika, da prenese raznašalsko dejavnost na družbo Izberi?
- Kako komentirate odsotnost odziva novinarjev in obstoječih sindikatov Dnevnika
(sindikat novinarjev Dnevnika in sindikat delavcev Dnevnika)?
- Kako ste se organizirali in povezali s sindikatom?
- Koliko ste v stikih z drugimi raznašalaci, kako je to vplivalo na proces organiziranja?
- Kako se je s tem prenosom spremenilo:
- narava vašega dela;
- plačilo;
- odnosi s sodelavci;
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