Poročilo o delu uredništva revije in portala Naš stik v letu 2012
Uredništvo revije in portala Naš stik je kot svoje temeljno poslanstvo tudi v letu 2012
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.

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 2012 je uredništvo prvič do zdaj 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.

Prvič do zdaj smo v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi na Elesu organizirali
dogodek, in sicer smo aprila izvedli konferenco z naslovom Družbena odgovornost v
elektrogospodarstvu, obravnavane teme pa so bile objavljene tudi v reviji.
Revija Naš stik
Revija Naš stik je v letu 2012 izšla šestkrat, in sicer januarja (60 strani,
brez platnic), marca (100), maja (88), julija (84), septembra (76) in
decembra (92). Številčenje revije po novem ni več na mesec, pač pa po
številki (1-6). Nekaj težav v zvezi s tem je bilo na spletnem portalu
(zaradi leta 2011, ko je bilo osem številk), zato smo zadeve ustrezno
dopolnili (tudi na spletu ni več številčenja na mesec ampak po številki).
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 2012 so se nosilne teme posamezne številke revije Naš stik nanašale na naslednja
področja: investicije, omrežja prihodnosti, umeščanje v prostor, obnovljivi viri energije,
jedrska energija in pregled dogodkov v letu 2012.
Zaradi vzpostavitve portala je revija v letu 2012 doživela nekaj vsebinskih sprememb:
-

prispevke o družabnih srečanjih smo prestavili v novičarski del (rubrika Iz

energetskih omrežij) 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.

Ker je obseg revije 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).
Januarja 2012 smo izvedli tudi delno oblikovno prenovo revije, saj so se zaradi vpeljanih
vsebinskih sprememb pokazale določene pomanjkljivosti prejšnjega oblikovanja. Novost je
plastificirana naslovnica (enaka gramature kot prej), ki smo jo uveljavili z drugo številko, pri
čemer pa so stroški tiska ostali nespremenjeni. Delno je bilo spremenjeno tudi kazalo
vsebin, rubrika Iz energetskih okolij (barvna podlaga), drugačna je pasica za navigacijo
(nadnaslov) in fleš. Rubriko Zanimivosti (iz sveta) smo s stranske pasice (oblikovane v
stolpcu na več nepovezanih straneh), s številko 1 oblikovno združili po vzorcu rubrike Iz

energetskih okolij. Rubriko Iz energetskih okolij smo s številko 3 optimizirali (prej ena-dve
na stran), zaradi česar je oblikovanje manj togo).

Revijo Naš stik smo prijavili tudi na tekmovanje za najboljši interni medij Papirus 2012, pri
čemer se je naslovnica revije številka 2. uvrstila v ožji izbor treh nominiranih za naj
naslovnico.
V program dela za leto 2012 smo še zapisali, da načrtujemo tudi objavo revije v pdf obliki v
e-trafiki in poskusno prosto prodajo revije prek Mladinske knjige. Kar se tiče objave revije v
pdf obliki v e-trafiki smo po izkušnjah drugih, ugotovili, da je za to med naročniki premalo
zanimanja in bi težko dosegli finančno pokritje stroškov. Z Mladinsko knjigo smo opravili
več pogovorov za poskusno prosto prodajo revije, vendar žal v MK niso naklonjeni tako
skromnim izdajateljem kot je Naš stik. Predlagali so nam, da se priključimo večjemu
založniku, kar pa nam žal še ni uspelo. Tako ostaja to cilj za prihodnje.
Portal nas-stik.si
Osnovna stran portala ostaja enaka kot v letu 2011, nekoliko pa so bili grafično polepšani
vstopna stran in arhiv novic ter dogodkov.

Vsebine smo uspeli polniti praktično dnevno, in to v več vsebinskih sklopih. Število
objavljenih novic in člankov po posameznih mesecih je bilo naslednje:
-

januar (novic 43, člankov 7)

-

februar (novic 35, člankov 11)

-

marec (novic 40, člankov 12)

-

april (novic 41, člankov 8)

-

maj (novic 42, člankov 11)

-

junij 2011 (novic 54, člankov 16)

-

julij 2011 (novic 83, člankov 10)

-

avgust (novic 28, člankov 6)

-

september (novic 46, člankov 7)

-

oktober (novic 35, člankov 10)

-

november (novic 59, člankov 10)

-

december (novic 24, člankov 5) – podatki do 14. decembra.

Tudi število drugih objav je bilo v letu 2012 precej bogato: dogodki (22), Podjetja smo ljudje
(14), fotogalerije (25) in zanimivosti (kjer se šest novičk zamenja vsaj dvakrat na teden).
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 tudi možnost objave oglasov in bannerjev. Na glavni strani so trenutno oglasi
šestih družb. Vse vnose izvajamo v uredništvu sami.
Uredništvo si je v program za leto 2012 na spletnem portalu zadalo kratkoročne in
dolgoročne cilje. Večino teh smo izpolnili. Najpomembnejše pridobitve v letu 2012 so:
-

vnos in aktiviranje spletnega arhiva revij,

-

e-poštno obveščanje ciljnih skupin (e-pisma s povezavami na stran) in

-

aktiviranje Našega stika na socialnih omrežjih.

Spletni arhiv revij
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).

Maska za razširjeno iskanje

Do letošnjega leta smo imeli vnesene objave v Našem stiku za leti 2011 in 2012, letos pa
nam je s pomočjo študentskega dela uspelo vnesti tudi vse objave do leta 2000. Polno
uveljavitev spletnega kazala je oviralo vrsto težav, med drugim dolgi odzivni časi,
neustreznost vnosnega obrazca in vrsto težav pri vnosu in ažuriranju šifrantov. Vse to smo s
pomočjo zunanjega izvajalca odpravljali vse do konca leta, ko lahko ugotovimo, da je spletna
aplikacija končno zaživela in je v polni funkciji. Na optimizaciji spletne aplikacije bo vseeno v
prihodnje še treba delati, prav tako tudi na izboljšavah uporabniške vrednosti rešitve.
E-poštno obveščanje ciljnih skupin

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). Tudi pri uvajanju tega modula je bilo precej težav, še največ pa na
nedostavljenih sporočilih. Vse to smo skozi leto s pomočjo zunanjih izvajalcev odpravljali in
v drugi polovici letošnjega leta projekt končno pripeljali do konca. Vsako sredo gre iz
naslova uredništva Našega stika elektronsko pismo (trenutno 451 naslovnikom), v katerem
so povezave na naše vsebine. Seznam naslovnikov redno ažurirano sami. V prihodnje nas
čakajo še tehnične izboljšave sistema pošiljanja.

Naš stik na socialnih omrežjih

Že leta 2011 začeti projekt: Naš stik na socialnih omrežjih, smo v letu 2012 uspešno
zaključili, kar pomeni, da je uredništvo Našega stika aktivno prisotno na Facebooku (FB) in
Twitterju. Naše delo poteka tako, da vsako objavo na našem portalu objavimo tudi na FB in
Twitterju, s čimer razširjamo vsebine, hkrati pa tudi blagovno znamko Našega stika. V
prihodnje bo treba tem aktivnostim posvetiti še več pozornosti, saj je bilo razširjanje vsebin
čim več uporabnikom temeljni namen tega projekta.

Lani smo v programu za leto 2012 zapisali: večja promocija portala. To ostaja redna in
stalna naloga uredništva, pa tudi članov časopisnega sveta. Naloge:
-

dodati več video vsebin,

-

vzpostavitev aplikacije za mobilne naprave,

-

proučitev možnosti in zanimanja za objavo prispevkov v angleški različici

-

vzpostavitev prave elektronske revije

pa ostajajo za leto 2013 oziroma za prihodnje.
Statistika obiska spletnih strani revije
Statistika obiskov portala nas-stik.si ostaja tudi v letu 2012 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 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 13. decembra zaznanih 36.806 obiskov oziroma
21.422 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 (44 odstotkov) takih, ki se na portal redno vračajo.
Podobno spodbudni so tudi podatki za zadnji mesec oziroma v času od 13. novembra do 13.
decembra, pri čemer je spletno stran nas-stik.si v tem času obiskalo 3.325 edinstvenih
obiskovalcev (vseh obiskov je bilo namreč 4.892), ki so se v povprečju na strani zadržali
2,40 minute.

V nadaljevanju je podana še preglednica obiskov glede na posamezne mobilne
naprave, pri čemer je bilo v zadnjem mesecu skupno 924 obiskov preko različnih
mobilnih naprav, obiski pa so v povprečju trajali slabo minuto. Ker je v prihodnje
pričakovati

naraščanje

števila

dostop

prek

tovrstnih

naprav

se

načrtovana

optimizacija strani za mobilne naprave, ki smo jo zapisali v načrt za leto 2013,
vsekakor zdi smiselna.
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