
   

Poročilo o delu uredništva revije in portala Naš stik v letu 2013 

 

Uredništvo revije in portala Naš stik je kot svoje temeljno poslanstvo tudi v letu 2013 

izpostavilo naslednje poglavitne cilje: 

 

- seznanjanje zaposlenih v elektrogospodarstvu in zainteresirane javnosti z dogajanji v 

panogi in v širšem energetskem okolju, 

- sooblikovanje javnega mnenja o vprašanjih povezanih z elektrogospodarstvom in 

širšo energetiko, 

- izvajanje promocije podjetij in elektroenergetske dejavnosti 

- širjenje energetske pismenosti. 

 

Omenjene cilje naj bi v uredništvu dosegali z: 

 

- izdajanjem skupne revije Naš stik, ki ima dolgoletno tradicijo ter je eden redkih 

povezovalnih členov med elektroenergetskimi podjetji, ki so del skupnega tehničnega 

sistema, in je edini kronološki zapisovalec osrednjih dogodkov v panogi ter 

komunikacijsko orodje za prenos znanja na potencialne prihodnje zaposlene, 

- krepitvijo objav energetskih vsebin na spletnem portalu nas-stik.si. 

 

Uredniška politika revije in spletnega portala Naš stik temelji na usmeritvah časopisnega 

sveta, na zadnji anketi med člani ČS izvedeni leta 2011 in opravljeni zadnji večji analizi 

branosti med zaposlenimi v elektrogospodarstvu, ki jo je leta 2010 izvedlo podjetje 

Ninamedia.  

 

Leto 2013 je uredništvo skozi vse leto delovalo prek dveh medijev: 

- kot tiskani medij v reviji Naš stik in  

- na spletnem portalu www.nas-stik.si/.  

 

Na ta način smo izpolnili več ciljev:  

 

- spletni portal je pomembna dopolnitev tiskanega medija, ki dolgoročno omogoča 

postopen prehod na spletni medij (elektronsko izdajo revije),  

- prek spletnega portala je omogočeno sprotno obveščanje o aktualnih dogodkih in 

novic iz elektroenergetskih podjetij,  

- omogočena je objava galerije slik s ključnih dogodkov, s čimer smo presegli 

prostorsko omejenost tiskanega medija, 

- imamo možnost spletnega iskanja po zgodovini objav v tiskanih izdajah revije od leta 

2000 naprej (omogočena je tudi statistika objav posameznih podjetij), 

- dosegli smo večjo prepoznavnost blagovne znamke Naš stik, ki se uveljavlja kot 

osrednji spletni medij elektrogospodarstva, 

- s kombinacijo obeh medijev (portala in revije) se je povečala tudi možnost trženja 

oglasnega prostora.  

 

http://www.nas-stik.si/


   

Končali smo že začeti fotografski tečaj. 

 

Uredništvo je v letu 2013 delovalo v sestavi urednika in dveh novinarjev, novinarka Polona 

Bahun pa je bila s 1. januarjem razporejena na delovno mesto urednika spletne strani Elesa, 

kljub temu pa še vedno opravlja določena dela tudi za uredništvo revije in portala. 

 



   

Revija Naš stik 

 

 

Revija Naš stik je v letu 2013 izšla šestkrat, in sicer februarja (86 strani), aprila 
(86), junija (106), avgusta (86), oktobra (86) in decembra (104). Številčenje 

revije ni več na mesec, pač pa po številki (1-6). Revija je po zagonu portala 

postala prostor za daljše in tematsko bolj poglobljene aktualne teme s 

področja elektrogospodarstva oziroma širše energetike ter s tem še 

močnejši nosilec razprav o perečih in aktualnih vprašanjih 

elektrogospodarstva, hkrati pa še vedno ostaja prostor za predstavitev 

pomembnejših aktualnih energetskih projektov in ljudi ter nekaterih 

splošnejših vsebin.  

V letu 2013 so se nosilne teme posamezne številke revije Naš stik nanašale na naslednja 

področja: energetska zakonodaja, investicije v elektrogospodarstvu, sodobne tehnologije v 

energetiki, reševanje kriznih razmer v energetiki, hidro energija in pregled osrednjih 

dogodkov v letu 2013.  

 

V letu 2013 smo vpeljali nekaj vsebinskih sprememb. Spremembe so naslednje: 

- Uvedli smo rubriko Vaše mnenje, kjer objavljamo kratka mnenja o posameznih 

nosilnih vsebinah.  

- Prispevke s strokovnih posvetovanj smo z ravni obsežnejših člankov predstavili v 

skrajšani različici v vestičarskem delu, saj obsežnejše objave po dveh mesecih o 

nekem dogodku niso več smiselne. Smo pa podrobnejša poročila s teh dogodkov s 

fotogalerijo objavljali sproti na spletu.   

- V okviru daljših člankov smo vpeljali okvirček z naslovom Ste vedeli?, ki vsebinsko 

prinaša neko zanimivost s področja, ki ga obravnava članek. 

- Rubriko Z nami v naravo smo nadomestili z vsebinami s področja poslovnega 

bontona.  

- Na mestu, kjer je bila rubrika Najprej je zdravje, smo objavljali nasvete za boljše in 

lažje delo.  

- Prispevke o družabnih srečanjih smo prestavili v novičarski del (rubrika Iz energetskih 

okolij) in na spletni portal, 

- Nekatere članke smo objavili tako v reviji kot na spletnem portalu, pri čemer so bili 

na portalu objavljeni v skrajšani obliki.  

 

Obseg revije je še vedno preobsežen (veliko dogodkov v času dveh mesecev, pri čemer 

skušamo v čim večji meri vključiti vsa sodelujoča podjetja), bo treba v prihodnje nekatere 

vsebine v celoti prenesti na portal (na primer strokovna srečanja, kjer obširnejša objava po 

dveh mesecih ni več smiselna).  

 

S prvo letošnjo številko smo izvedli vidnejšo oblikovno prenovo revije, saj so se zaradi 

vpeljanih vsebinskih sprememb pokazale določene pomanjkljivosti. Vpeljali smo sodobnejši, 

bolj revialen videz z več in večjimi fotografijami in grafi, pa tudi manj besedila. Spremenjena 

je bila naslovnica (dodana spodnja pasica, trije glavni naslovi, spremenjeni fonti), prva 

notranja stran platnice (drugačna postavitev kazala), spremenjeni fonti v vsej reviji, večji 

poudarek je dan fotografiji, tristolpična postavitev (prej dvostolpična), drugačni poudarki in 



   

osenčeno/poudarjeno besedilo, spremenjena tipologija naslovov, boljša je postavitev rubrike 

Iz energetskih okolij, spremenjena zadnja platnica (napoved naslednje številke z naslovnico).  

 

Naklada decembrske številke je 3718 izvodov (podatki za oktober: GEN energija 5; SODO 32; 

DEM 448; SEL 80; SENG 97; NEK 103; TEŠ 200; TET 150; TEB 20; TE-TOL 304; El. Gorenjska 

158; El. Gorenjska prodaja 22; El. Primorska 45; El. Celje 330; El. Maribor 80; El. Ljubljana 

287; El. Energija 10; El. Ljubljana OVE 2; Informatika 63; Gorenjske elektrarne 48; Holding 

Slov. elektrarn 61, Borzen 9; HESS 26; EIMV 78; IBE 20; ELDOM 1; Premogovnik Velenje 1; 

ELES 747; ELES promocija 264; naročniki 20, upokojenci 764.  

 

 



   

Portal nas-stik.si 

 

Osnovna stran portala ostaja enaka kot ob uvedbi portala leta 2011.  

 

 
Naslovna stran portala  

 

Vsebine smo uspeli polniti praktično dnevno, in to v več vsebinskih sklopih. Število 

objavljenih novic in člankov po posameznih mesecih je bilo naslednje (stanje 12. 12. 2013): 

-          Januar (novice 44, članki 4)  

-          Februar (novice 47, članki 8)  

-          Marec (novice 63, članki 13) 

-          April (novice 73, članki 9) 

-          Maj (novice 68, članki 11) 

-          Junij (novice 62, članki 7) 

-          Julij (novice 74, članki 8) 

-          Avgust (novice 39, članki 6) 

-          September (novice 67, članki 7) 

-          Oktober (novice 51, članki 6) 

-          November (novice 57, članki 7) 

-          December (novice 20, članki 4)  

 

Tudi število drugih objav je bilo v letu 2013 precej bogato: Podjetja smo ljudje (10), 

fotogalerije (11; od nadgradnje portala, ko smo pri novicah in člankih uvedli fotogalerijo, se 

je število fotogalerij zmanjšalo) in zanimivosti (kjer se šest novičk zamenja vsaj dvakrat na 

teden; arhiva zanimivosti nimamo). V rubriki Projekti objavljamo zgodovino (novice in 



   

članke) petih najpomembnejših projektov elektrogospodarstva (440 kV DV Beričevo-Krško, 

JEK2, spodnja in srednja Sava, TEŠ 6).  

 

Portal ima možnost objave oglasov in bannerjev. Vse vnose izvajamo v uredništvu sami.  

 

Nadgradnja portala 

 

V letu 2013 so zunanji izvajalci izvedli tri nadgradnje portala. Izboljšali oz. spremenili smo 

naslednje: 

- Spremembe v navigaciji (dodane Video vsebine). 

- Nadgradnja urejevalnikov in iskalnikov revij in člankov (vrsta dopolnitev aplikacije 

spletno kazalo). 

- Vpeljava poročil. 

- Razširitev RSS (tudi revije se objavljajo preko RSS kanala). 

- Možnost fotogalerij v novicah in člankih. 

- Nov modul za rubriko Zanimivosti. 

- Prilagoditev spletne strani za pametne telefone. 

- Pasica z obvestilom o uporabi piškotkov (zahteve zakonodaje). 

- Optimizacija odzivnosti portala. 

- Migracija na Elesove strežnike.  

 

Vsaka uvedba nadgradnje je prinesla več začetnih težav, ki smo jih sproti odpravljali. 

Trenutno je najbolj pereč problem počasnost portala pri nalaganju vsebin.  

 

V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše novosti, ki smo jih uvedli v letu 2013: 

 

Odprava pomanjkljivosti spletnega kazala Našega stika 

 

Na spletnem portalu je na naslovni strani vzpostavljen spletni iskalnik po vsebini (kazalu) 

revij Naš stik. Pogosto moramo namreč iskati članke oziroma objave iz preteklih let, kazalo 

objav pa pride prav tudi podjetjem, da vidijo, koliko objav je njihovih. Iskanje je možno po 

poljubnih kombinacijah naslednjih podatkov: ključna beseda, rubrika, tip objave, številka in 

leto izdaje, oseba-intervjuvanec, avtor). V letu 2013 so zunanji izvajalci modul za vnos v 

elektronsko kazalo bistveno izpopolnili, saj z delovanjem nismo bili zadovoljni, s čimer sta 

vnos in ažuriranje podatkov postala precej enostavnejša in tudi hitrejša. Danes je spletna 

aplikacija v polni funkciji. 

 

 
Maska za razširjeno iskanje 



   

 

Podatke imamo vnesene od leta 2000 naprej, tekoče številke vnašamo sami. V prihodnje bo 

treba še vedno preverjati podatke (odpravljati morebitne dvojne vnose) in predvsem šifrante.  

Od letošnjega leta so na voljo tudi podrobnejša poročila, na primer: seznam vseh objav v 

posamezni številki; seznam člankov in vesti po avtorjih; seznam člankov in vesti po podjetjih 

in podobno. S poročili torej zlahka pridemo do podatkov, ki pridejo prav podjetjem o katerih 

pišemo.  

 

 
Primer poročila (seznam vseh člankov, ki smo jih objavili o GEN energiji v letu 2013) 

 



   

 
Primer poročila (seznam vseh člankov članov uredništva prve letošnje številke) 

 

Poročila je možno tudi natisniti ali izvoziti v XLS datoteko. 

 

Možnost fotogalerij v novicah in člankih 

 

V letu 2013 smo s pomočjo zunanjih izvajalcev v okviru nadgradnje portala dodali možnost 

fotogalerij v novicah in člankih, s čimer se je vsebina precej obogatila, saj so fotografije 

dostopne že pri branju, ne samo v posebni rubriki Fotogalerija. 

 

  



   

Fotogalerija pri članku  

 

Vpeljava video vsebin 

 

Video vsebine smo začeli objavljati septembra, in sicer pri posameznih člankih (kot 

povezava) in še na posebnem zavihku (v osnovi jih objavimo na spletni strani You Tube). 

 

 
Video vsebine 

 

Izkušnje so dobre, tako kažejo tudi odzivi bralcev. V letu 2014 načrtujemo nabavo kamere in 

še enega stativa, s čimer se bodo tehnične možnosti za snemanje še izboljšale. Naročili 

bomo tudi profesionalni program za obdelavo posnetkov ter se naučili rokovanja z njim.  

 

Nov modul za rubriko Zanimivosti 

 

V letu 2013 smo v okviru nadgradnje portala s pomočjo zunanjih izvajalcev začeli rubriko 

Zanimivosti vnašati v novem, za uporabnika precej prijaznejšem modulu. 

 

 
Modul za vnos zanimivosti 



   

 

Proaktivno delo na povezavi s socialnimi omrežji 

 

Uredništvo Našega stika je prisotno na Facebooku (FB) in Twitterju. Naše delo poteka tako, 

da vsako pomembnejšo objavo na našem portalu objavimo tudi na FB in Twitterju, s čimer 

razširjamo vsebine, hkrati pa tudi blagovno znamko Našega stika. Ocenjujemo, da smo  

vsebine sicer objavljali, vendar ne v tolikšni meri, da bi s tem privabili večje število bralcev in 

sledilcev. V prihodnje bo treba tem aktivnostim posvetiti še več pozornosti, saj je bilo 

razširjanje vsebin čim več uporabnikom temeljni namen tega projekta. 

 

 
Naš stik na Facebooku 

 



   

 
Naš stik na Twitterju 

 

Ažuriranje seznama za e-obveščanje različnih skupin prejemnikov (newsletter)  

 

Že konec leta 2011 smo zastavili projekt e-poštnega obveščanja ciljnih skupin (newsletter). 

Modul omogoča načrtovanje e-poštnega obveščanja, oblikovanje grafičnih predlog, 

oblikovanje in ažuriranje skupin seznamov prejemnikov (novinarji, ČS in programski svet, 

direktorji, javna skupina). Vsako sredo gre iz naslova uredništva Našega stika elektronsko 

pismo (trenutno 474 naslovnikom), v katerem so povezave na naše vsebine. Seznam 

naslovnikov redno ažuriramo sami. V začetku leta 2013 so zunanji izvajalci izboljševali 

sistem pošiljanja, saj se je nekajkrat zgodilo, da pošta zaradi različnih razlogov ni bila 

odposlana, kar pa so sčasoma uredili.   

 



   

 
Primer newslettra 

 

Razširitev RSS 

 

V letu 2013 smo s pomočjo zunanjih izvajalcev v okviru nadgradnje portala razširili RSS 

kanal še na revije.  

 



   

 
Mesto, kjer se lahko naročimo na prejemanje vsebin 

 

Optimizacija strani in vsebin za prebiranje na mobilnih napravah 

 

V letu 2013 smo s pomočjo zunanjih izvajalcev v okviru nadgradnje portala izvedli 

prilagoditev spletne strani za pametne telefone. Število ogledov prek telefonov spremljamo s 

statistiko obiska.  

 



   

  
Naš stik na pametnem telefonu 

 

Dodatna promocija portala 

V programu za leto 2013 smo zapisali: večja promocija portala. To ostaja redna in stalna 

naloga uredništva, pa tudi članov časopisnega sveta. Ocenjujemo, da smo z dodajanjem več 

video vsebin na pravi poti. Vzpostavitev prave elektronske revije ostaja za leto 2014 oziroma 

za prihodnje.  

 

Povezava s spletnim portalom Porabi manj 

 

Konec leta 2013 smo na naslovni strani objavili sliko s povezavo na spletni portal 

http://www.nas-stik.pozitivnaenergija.si/ z aplikacijo Porabi manj, s čimer se je uredništvo 

Našega stika kot partner vključilo v akcijo energetskega opismenjevanja in prizadevanj za 

učinkovitejšo rabo energije, ki potekajo pod okriljem Agencije Informa Echo. Omenjena 

aplikacija omogoča tudi dodatno brezplačno oglaševanje našim uporabnikom.  

 

 
Slika aplikacije 

http://www.nas-stik.pozitivnaenergija.si/


   

 

Statistika obiska spletnih strani revije  

 

Statistika obiskov portala nas-stik.si ostaja tudi v letu 2013 dokaj ugodna in kaže po 

posameznih mesecih postopen trend naraščanja, kar pomeni, da smo sčasoma kljub dejstvu, 

da nismo izvajali kakšne dodatne promocije, saj za to nismo imeli predvidenih nobenih 

sredstev, uspeli pridobiti nove uporabnike.  

Je pa ob tem treba upoštevati tudi dejstvo, da gre za relativno nov medij v slovenskem 

prostoru, zato tudi bralci oziroma obiskovalci potrebujejo določen čas, da se nanj navadijo, 

ter da gre za izrazito specializirane vsebine, ki so namenjene ožjemu krogu obiskovalcev.  

V nadaljevanju je podan prikaz osnovnih statističnih podatkov o obiskih portala, iz katerega 

izhaja, da je bilo od začetka januarja do 17. decembra zaznanih 39.951 obiskov oziroma 

21.327 različnih obiskovalcev. Iz grafa so lepo razvidni tudi trendi, ki so sicer značilni za 

obiske spletnih strani, in sicer, da število obiskov v začetku tedna postopoma narašča, za 

vikende pa upade. Opazen je tudi občutno povečan obisk po objavi e-novic, kar potrjuje 

upravičenost odločitve za njihovo uvedbo. 

Zanimiv sta še podatka, da se obiskovalci na straneh zadržijo v povprečju skoraj 3 minute 

ter, da  je skoraj polovica (49 odstotkov) takih, ki se na portal redno vračajo. 

Podobno spodbudni so tudi podatki za november, pri čemer je spletno stran nas-stik.si v 

tem času obiskalo 2.313 edinstvenih obiskovalcev (vseh obiskov je bilo namreč 3.510), ki so 

se v povprečju na strani zadržali 2,46 minute. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

V nadaljevanju je podana še preglednica obiskov glede na posamezne mobilne 

naprave, pri čemer je bilo letos skupno 2.113 obiskov preko različnih mobilnih 

naprav, obiski pa so v povprečju trajali dobro minuto.  

 

 

 

 

Uredništvo Našega stika 

Brane Janjić, glavni in odgovorni urednik  

Polona Bahun, Vladimir Habjan, Miro Jakomin, novinarji 

Ljubljana, december 2013 


