Program dela uredništva revije Naš stik in portala www.nas-stik.si v letu 2016
Uredništvo bo tudi v letu 2016 delovalo prek dveh medijev: tiskanega in spletnega. Po lanski
prenovi revije pripravljamo za letos tudi oblikovno prenovo portala, ki bo zagotovil
preglednejši dostop do vsebin in bo še bolj prilagojen spremljanju na različnih elektronskih
medijih.
Revija Naš stik
V letu 2016 načrtujemo izid šestih številk Našega stika, in sicer: februarja, aprila, junija,
avgusta, oktobra in decembra. Predvidene nosilne teme v letu 2015 so naslednje:
-

Omrežnina (kako se oblikuje, kolikšen delež na računu predstavlja in čemu je
namenjena).

-

Neizkoriščeni potenciali slovenskih rek ( kakšen je razpoložljivi hidropotencial za
energetsko izrabo, kako je s projekti na srednji Savi, Muri, gradnjo MHE, lahko brez
teh projektov izpolnimo cilje glede deleža OVE, kateri so še drugi potenciali na
področju OVE).

-

Razmere na evropskem in slovenskem energetskem trgu: (kakšne so dolgoročne
napovedi, katere spremembe so vplivale na tržne deleže, kateri so poglavitni igralci
na domačem energetskem trgu in katere novosti ponujajo trgovci z energijo).

-

Predstavitev projektov s področja pametnih omrežij (kako poteka nameščanje
pametnih števcev, kateri so drugi aktualni projekti, predstavitev demonstracijskega
projekta, ki naj bi potekal v sodelovanju z Japonci).

-

Kaj prinaša Energetski koncept Slovenije (katera so sprejeta izhodišča, kateri koraki
sledijo, kakšno vlogo naj bi pri oskrbi imele posamezne tehnologije).

-

Kateri dogodki so zaznamovali elektrogospodarstvo v letu 2016: (pregled ključnih
dogodkov in osrednjih dogajanj po podjetjih, pogovori s posamezniki iz podjetij, ki
so se v iztekajočem letu še posebej izkazali).

Konec leta 2016 načrtujemo tudi izvedbo ankete, s katero bi preverili odmev bralcev na
spremenjeno obliko in vsebino revije in portala Naš stik.
Portal www.nas-stik.si
V letu 2016 nas v dogovoru z izvajalcem čaka oblikovna in delno vsebinska prenova portala,
pri čemer naj bi odpravili še nekatere ugotovljene pomanjkljivosti obstoječega.
Poglavitni cilji, ki jih nameravamo zasledovati s prenovo so naslednji:
-

zagotovitev preglednosti in enostavne dostopnosti do vsebin,

-

nadaljnja krepitev video vsebin,

-

prilagoditev vsebin za lažje spremljanje preko različnih elektronskih medijev,

-

izdelava poskusne številke revije v elektronski obliki,

-

zagotovitev obdelave objav za potrebe poročanja

-

optimizacija delovanja portala (odzivnost).

Druge aktivnosti
Člani uredništva bodo nadaljevali z izobraževanjem s področja video vsebin in tudi
fotografiranja. Uredništvo bo tudi naprej aktivno sodelovalo na dogodkih družbe Prosperia, s
katero že dlje časa sodelujemo kot medijski pokrovitelj energetskih dogodkov.
Uredništvo Našega stika
Brane Janjić, glavni in odgovorni urednik
Polona Bahun, Vladimir Habjan, Miro Jakomin, novinarji
Ljubljana, december 2015

