Program dela uredništva revije Naš stik in portala www.nas-stik.si v letu 2019
Uredništvo portala in revije za svoje delo uporablja dva medija, in sicer tiskanega in
spletnega, pri čemer na obeh področjih skušamo v čim večji meri slediti sodobnim
medijskim smernicam.
Revija Naš stik
V letu 2019 načrtujemo izid šestih številk Našega stika, in sicer: februarja, aprila, junija,
avgusta, oktobra in decembra. Predvidene nosilne teme v letu 2019 so naslednje:
-

Vprašanje kibernetske varnosti v energetiki (kako ranljiv je po tej plati naš sistem,
katere ukrepe izvajajmo za preprečitev tovrstnih groženj)

-

Neizkoriščen hidropotencial v Sloveniji (kakšen je še neizkoriščen hidropotencial v
Sloveniji, kako kaže že načrtovanim projektom izgradnje HE, kako je s problematiko
umeščanja malih HE v prostor)

-

Prihodnost jedrske energije (dogajanja na področju jedrske energije po svetu, kako je
z gradnjo odlagališča NSRAO, projekt JEK 2, podaljšanje življenjske dobe NEK)

-

Pametna omrežja (stanje projektov, kako je z vgrajevanjem pametnih števcev in
širjenjem storitev, samooskrba)

-

Energetski koncept Slovenije (katere ključne usmeritve prinaša, kateri koraki sledijo
po njegovem sprejemu, kakšne obveznosti prinaša elektroenergetskim podjetjem)

-

Dogodki, ki so zaznamovali elektrogospodarstvo v letu 2019 (pregled ključnih
dogodkov in osrednjih dogajanj po podjetjih, pogovori z posameznicami iz podjetij
oziroma panoge, ki zasedajo vodilne položaje ali so se pri svojem delu posebej
izkazale).

Sredi leta 2019 načrtujemo tudi izvedbo ankete, s katero bomo preverili odmev bralcev na
oblikovno in vsebinsko zasnovo revije in portala Naš stik. Nato pa bi se glede na rezultate
lotili tudi prenove obstoječe vsebinske zasnove revije.
Portal www.nas-stik.si
Uredništvo bo v letu 2019 skrbelo za dnevno osveževanje novičarskih vsebin, pri čemer
bomo v letu 2019 tudi temeljito znova pregledali vse obstoječe rubrike ter osvežili zavihek
projekti.
V sodelovanju s potencialnim zainteresiranim podjetjem naj bi izdali tudi še kakšno
tematsko revijo v digitalni obliki.
Druge aktivnosti

Člani uredništva bodo nadaljevali z izobraževanjem s področja video vsebin in obdelave
fotografij. Uredništvo bo tudi naprej aktivno sodelovalo na dogodkih družbe Prosperia, s
katero že dlje časa sodelujemo, kot medijski pokrovitelj energetskih dogodkov. Po potrebi se
bomo še naprej vključevali tudi v druge projekte, ki sodijo v okvir energetskega ozaveščanja
in opismenjevanja širše javnosti (En-lite, iEnergija) .
Uredništvo Našega stika
Ljubljana, december 2018

