Program dela uredništva revije Naš stik in portala www.nas-stik.si v letu 2015
Uredništvo tudi v letu 2015 nadaljuje delo prek dveh medijev: tiskanega in spletnega.
Revija Naš stik
V letu 2015 načrtujemo izid šestih številk Našega stika, in sicer: februarja, aprila, junija,
avgusta, oktobra in decembra. Revijo smo s prvo številko v letu 2015 temeljito prenovili,
zamejili število strani na 64 in natančneje opredelili posamezne rubrike, s čimer postaja tudi
bolj jasna razmejenost med tiskano revijo in spletnim portalom. Slednji naj bi bil tako poslej
še bolj namenjen poročanju z aktualnih dogodkov, revija pa predvsem obdelavi izbranih tem.
Predvidene nosilne teme v letu 2015 so naslednje:
-

E-mobilnost (kako potekajo priprave na vzpostavitev mreže hitro polnilnih postaj na
avtocestnem križu, kaj na tem področju počenejo naša podjetja, v katere projekte so
vključena, kakšne težave pričakujejo z naraščanjem uporabe električnih vozil).

-

Vloga termoelektrarn (kaj se na tem področju načrtuje (Prenova TEB in TE-TOL), kako
je z zagonom TEŠ 6, vloga termoelektrarn in njihov prispevek pri zagotavljanju
zanesljivosti oskrbe, dogajanje na tem področju po svetu).

-

Pomanjkljivosti obstoječega elektroenergetskega omrežja (kateri ključni daljnovodi
še manjkajo in njihov pomen, kako je z izvajanjem investicijskih načrtov, katere
izzive prinaša naraščanje števila OVE, kako smo nanje pripravljeni).

-

Uvajanje novih tehnologij (katere prednosti prinašajo, kako je z uvajanjem naprednih
merilnih sistemov, kako sledimo svetovnim trendom v Sloveniji, kako je s
povezovanjem znanja in prakse).

-

Priprava novega energetskega koncepta (kako daleč smo s pripravo novega
energetskega koncepta Slovenije in kdaj si ga lahko obetamo, kaj prinaša in katera so
ključna izhodišča, na katerih bomo gradili energetsko prihodnost Slovenije).

-

Pregled osrednjih dogodkov v letu 2015 (kakšno je bilo energetsko leto 2015, katera
dogajanja so ga zaznamovala, katera pričakovanja so se uresničila in kaj nas še čaka,
kako leto ocenjujejo predstavniki ključnih dejavnosti elektroenergetskega sistema).

Že lani smo zaradi vpeljave spletnega portala in tudi obilice gradiva, ki je rezultat pestrega
dogajanja v energetiki in zajema obdobje dveh mesecev, načrtovali določene vsebinske
spremembe v reviji. Jeseni smo priprave na vsebinsko in oblikovno prenovo revije okrepili in
pred spremembo decembra pripravili tudi predavanje za vse člane časopisnega sveta, ki ga
je vodil zunanji svetovalec in strokovnjak za korporativno komuniciranje Nenad Senič. Prva
številka je za nami, pri njeni postavitvi pa smo sledili sodobnim trendom poslovnih revij z
več fotografijami, grafi in številkami in manj besedila. V prihodnje nas čakajo še odprava
ugotovljenih pomanjkljivosti in dodatne izboljšave.

Portal www.nas-stik.si
V uredništvu v dogovoru z izvajalcem skrbimo za redno vzdrževanje portala, za osveževanje
vsebin, izboljšave in nadaljnji razvoj.
Poglavitni cilji, ki jih nameravamo izpeljati v letu 2015, so naslednji:
-

okrepitev video vsebin (dodan je že bil poseben zavihek, tako da je dostop do video
vsebin lažji in preglednejši),

-

optimizacija strani in vsebin za prebiranje na mobilnih napravah (tudi tu je bila
dodana opcija video vsebin),

-

priprava na oblikovno prenovo portala,

-

nadaljnja optimizacija in izboljšava obstoječih rubrik v skladu z rezultati ankete, ki
smo jo izpeljali jeseni 2014.

V daljni prihodnosti je cilj uredništva tudi izdaja revije v elektronski obliki.
Druge aktivnosti
Tudi v letu 2015 s ciljem promocije revije in portala nadaljujemo sodelovanje s Prosperio kot
medijski pokrovitelj njenih dogodkov in konferenc. Prav tako se nadaljuje tudi sodelovanje z
agencijo Informa Echo oziroma v njihovi kampanji Porabi manj.
Okrepili bomo oglaševanje portala in revije na dogodkih in srečanjih, ki jih sponzorsko
pokriva Eles.
Člani uredništva se bomo udeležili posebnega tečaja o pripravi video vsebin, ker gre za
povsem novo področje, za katerega člani uredništva doslej niso bili posebej usposobljeni.
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