
   

Program dela uredništva revije Naš stik in portala www.nas-stik.si v letu 2013 

 

Uredništvo bo tudi v letu 2013 delovalo prek dveh medijev: tiskanega in spletnega. V 

sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi Elesa načrtujemo organizacijo konference na 

temo kriznega komuniciranja, ob kateri bomo na to temo izdali tudi posebno prilogo k reviji. 

Nekaj dela nas še čaka tudi na področju nadaljnje promocije blagovne znamke Naš stik in 

pritegnitvi k sodelovanju morebitnih novih partnerjev.  

 

Revija Naš stik 

 

V letu 2013 načrtujemo izid šestih številk Našega stika, in sicer: februarja, aprila, junija, 

avgusta, oktobra in decembra. Čas izida revije smo nekoliko spremenili in ga prilagodili 

nekaterim dogodkom, ki bodo nosilna tema posamezne številke, pri čemer naj bi prva 

številka izšla 15. februarja 2013, naslednje pa nato z dvomesečnim zamikom. Predvidene 

nosilne teme v letu 2013 so naslednje:  

- Energetska zakonodaja ( poglavitne novosti Energetskega zakona, katere zakone s 

področja energetike naj bi še sprejeli v letu 2013, kako potekajo postopki 

spreminjanja zakonodaje, kaj se na zakonodajnem področju pripravlja na ravni EU, 

kaj je s pripravo NEP in drugih področnih zakonov, kako so podjetja zadovoljna z 

možnostjo sooblikovanja zakonodaje, ki potem kroji njihovo poslovanje).  

- Investicije v elektrogospodarstvu: (trenutno stanje objektov - od proizvodnih virov do 

omrežja, v kateri fazi so posamezni projekti, kaj vse se ta hip načrtuje, za kaj se še 

zbira dokumentacijo in kaj se bo gradilo v letu 2013 (katere hidroelektrarne, 

termoelektrarne, plinske elektrarne, jedrska, vzdrževalni projekti, obnove, 

rekonstrukcije in remonti), koliko sredstev je načrtovanih za naložbe v letu 2013, 

kateri so pričakovani viri financiranja in kakšna je zadolženost podjetij, kakšna je bila 

realizacija naložb v letu 2012, katere so poglavitne ovire pri izpeljavi načrtov, kakšen 

je delež OVE, na katerih področjih OVE je največ naložb in kaj vse se načrtuje). 

- Reševanje kriznih razmer v energetiki in Krizno komuniciranje: ( kateri so poglavitni 

vzroki za izpad omrežja in elektrarn, kako se v takšnih primerih ukrepa, kakšno je 

ravnanje ob naravnih nesrečah (požari pod daljnovodi, poplave, snegolomi), največje 

tovrstne nesreče v zadnjih letih, posebna priloga na temo kriznega komuniciranja, ki 

bo tudi tema strokovnega predavanja v organizaciji uredništva in Elesove službe za 

odnose z javnostmi) 

- Sodobne tehnologije v energetiki: ( kateri so aktualni projekti s področja uvajanja 

sodobnih tehnologij (pametna omrežja, vzdrževalne tehnike, sodobne naprave), na 

kakšen način podjetja spodbujajo inovacije v energetiki, sodelovanje z 

izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi laboratoriji) 

- Hidro energija: (stanje projektov na tem področju, kakšne so razvojne možnosti v 

širši regiji, Evropi in svetu, spodbujanje gradnje in stanje na področju malih 

hidroelektrarn) 

- Pregled osrednjih dogodkov v letu 2013: (pregled glavnih dogajanj po mesecih, 

pogovori z vodilnimi predstavniki v panogi (direktorji posameznih podjetij, ključnih 



   

ustanov (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

JARSE, AUKN, ACER), predstavitev zaslužnih posameznikov iz podjetij.)  

 

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, ki jih bomo poskušali še bolj uveljaviti v letu 2013. Spremembe so 

naslednje: 

- Prispevki s strokovnih posvetovanj bodo z ravni obsežnejših člankov predstavljeni v 

skrajšani različici v vestičarskem delu v svoji rubriki z naslovom S strokovnih 

posvetovanj; saj obsežnejše objave po dveh mesecih o nekem dogodku niso več 

smiselne. Bodo pa podrobnejša poročila s teh dogodkov s fotogalerijo objavljena 

sproti na spletu.   

- Rubriko Z nami v naravo ukinjamo in jo bomo nadomestili z vsebinami s področja 

poslovnega bontona.  

- Namesto vsebin iz dosedanje rubrike Najprej je zdravje bomo objavljali prispevke s 

področja varstva in zdravja pri delu.  

- Uvajamo novo vestičarsko rubriko z naslovom Zakonodaja oziroma s sej vlade, kjer bi 

objavljali zakonodajne vsebine. 

- Uvajamo novo vestičarsko rubriko Napovednik dogodkov, kjer bodo objavljene 

napovedi prihodnjih strokovnih dogodkov. 

- Večji poudarek bo dan rubriki Vaše mnenje, kjer bomo objavljali kratka mnenja o 

posameznih nosilnih vsebinah.  

- V okviru daljših člankov bomo vpeljali okvirček z naslovom Ste vedeli?, ki bo 

vsebinsko prinašal neko zanimivost s področja, ki ga obravnava članek. 

 

Ob tem načrtujemo tudi vidnejšo oblikovno prenovo revije, saj so se zaradi vpeljanih 

vsebinskih sprememb pri sedanji pokazale določene pomanjkljivosti. Želimo vpeljati 

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

 

Portal www.nas-stik.si 

 

V uredništvu skrbimo za redno vzdrževanje portala, za osveževanje vsebin in nadaljnji 

razvoj, pri čemer smo v dogovoru z izvajalcem že izpeljali nekatere izboljšave.  

Poglavitni cilji, ki jih nameravamo izpeljati v letu 2013, so naslednji:  

- vpeljava video vsebin, 

- odprava pomanjkljivosti spletnega kazala Našega stika (izdelava podrobnejših 

poročil: na primer seznam vseh objav v posamezni številki; seznam člankov in vesti 

po avtorjih; seznam člankov in vesti po podjetjih in podobno), 

- proaktivno delo na povezavi s socialnimi omrežji, 

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

- dodatna promocija portala 

- optimizacija strani in vsebin za prebiranje na mobilnih napravah. 

 

V daljni prihodnosti je cilj uredništva tudi izdaja revije v elektronski obliki. 



   

 

Druge aktivnosti 

 

V letu 2013 nameravamo v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi na Elesu pod 

blagovno znamko Naš stik organizirati posvet na temo krizno komuniciranje  (predvidoma 

aprila). V okviru konference planiramo izdajo posebne tematske priloge revije.  

Za namen promocije bomo izdelali predstavitveni pano.  

Dokončali bomo že začeti fotografski tečaj. 

Prav tako bomo nadaljevali z izbranimi tematskimi razpravami v okviru dela časopisnega 

sveta. 

 

Uredništvo Našega stika 

Brane Janjić, glavni in odgovorni urednik  

Polona Bahun, Vladimir Habjan, Miro Jakomin, novinarji 

Ljubljana, december 2012 

 

 

 


