
Kaj je dobro/slabo pri Bajti? 

DOBRO SLABO 

Mimogrede/kanta 
Kritične kolumne 
Intervjuji (tu in tam) 
- 
Mega obisk (btw: pol toliko kot Playboy.si) – 
super targertiran 
Bajta je (hočeš,nočeš) in mora biti kot spletni 
medij tudi prodajno orodje za oglaševalce 
- 
Inciativa, inovativnost, prepoznavnost 
- 
Odprt koncept 
- 
Nekonvencionalni članki 
Vsebina iz področij, ki so prezrta 
Objave -> objavlja lahko vsak 
 
- 
Vsak lahko prispeva 
Nimamo omejeno, kaj se lahko objavi – smo 
fleksibilni 
- 
Odprtost v smislu vsak lahko sodeluje 
- 
Dobra stvar so naprimer modni komentarji, s 
čimer se pritegne mlade 
- 
Pomanjkanje interaktivnih vsebin 
Prevelika usmerjenost k večanju števila 
obiskovalcev in posledično pomanjkanje ožje 
usmerjenih vsebin, torej vsebin za manj številno 
vendar pogosto bolj kritično ciljno publiko 
- 
Ideja 
Kolumne 
Mimogrede 
- 
Kritičnost piscev 
Dokaj dobro pokrita koroška 
- 
Raznolikost 
Neopredeljenost 
- 
Rubrike 
Poimenovanje rubrik 
Ideja dogodkovnika 
- 
 

Copy/paste pr sporočila 
Neavtorski teksti 
Neažurno 
Neaktualno 
- 
Slabo koriščenje vseh možnih prodajnih kanalov, 
nujno: tržnik 
- 
Nezainteresiranost, vtis zaprtosti, neaktivnost 
 
- 
Mrtve rubrike, premalo resnosti 
- 
Neažurna vsebina 
Grafična podoba 
Premalo 'pomembnih člankov', ki bi se dotikali 
perečih vprašanj 
- 
Neažurnost 
Neodziv bralcev (tudi kritike ni) 
Ne najdemo načinov za motivirat 
- 
Neorganiziranost 
- 
Forum, ker je brezveze 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
Izvedba 
Aktualnost 
 
- 
Neažurnost 
Pomanjkanje novinarskih žanrov 
- 
Relativno nepoznana drugje po Sloveniji 
 
- 
Neažurnost objav 
Ni druženj, teambuilding 
Izgled -> prenasičenost 
- 
Slaba preglednost spletnega portala bajta 



 
 
 
 
 
 
- 
Odprt medij, možnost objavljanja 
 
 
 
- 
polni idej, zamisli = premalo realizacije v 
zadnjem času 

(koroški izrazi?) 
Premalo rubrik, ki bi pritegnile mlade 
Streetfashion koroška – je zanimiva vendar bi 
morala obstajati večja možnost priporočil, koga 
slikati, bolj podrobni opisi in mogoče več 
različnih slik 
- 
ni časovnih terminov za članke 
predlog: poskus, da se vsak od aktivnih napiše 1 
članek na 14 dni -> neka konstanta novih 
člankov? 
- 
Preveč odsotna ekipa Bajte 
pomanjkanje časa 

 

  



Kakšna naj bo nova Bajta? 

Manj rubrik -> morda samo manj razdeljeno (npr. A do Ž lahk gre v Pr'nas, če dobimo kajga) 

- 

ažurna, aktivna 

- 

ažurna  

naj se dotika prav vseh področij (kultura, šport, glasba…) 

- 

minimalizirati prvo stran 

- 

podoba: nekaj med starim in novim dizajnom 

bolj enostaven sistem objavljanja novih novic 

4 skupine: Kam bi gledo? Zmešnjava! 

- 

na starih temeljih, a na novo ometana, predvsem aktualna, ažurna, kritična 

- 

poskrbeti, da bo Bajta.si zanimiva tudi za sponzorje, to se veže tudi na temo: Kako lahko pomagam? 

- 

bajta mora imeti/vzpostaviti »sustainable« model delovanja 

- 

komentiranje člankov, avto cenzuriranje z +/-, logiranje preko FB, Googla 

- 

newsletter 

večja prisotnost na družbenih omrežjih 

- 

bolj pregledno (mogoče barvno, ali pa po rubrikah) 

rubrike bi morale biti bolj angažirane 

potrebno je na novo zagnati album in dogodkovnik (imamo veliko mladih fotografov, ki bi verjetno z 

veseljem sodelovali) 

- 

nova bajta naj obsega teme, ki so zanimive širši javnosti, mogoče se naj prispevki bolj navezujejo na 

dijaške/študentske teme. Mogoče več poglobljenih intervjujev z znanimi korošci. Kakšen 'dopisnik' iz 

Maribora ali Ljubljane 

- 

AŽURNA 

- 

bolj pregledna, bolj ločene sekcije -> manj izgubljanja vsebine 

integriranje spletno-socialnih medijev 

širša medijska vsebina ->(neberljivo – nekaj v smislu UNJBO?) 

- 

nova bajta potrebuje več zagnanih sodelavcev z novimi idejami, ki so prirpavljeni svoje znanje deliti s 

širšo javnostjo. Vsako znanje je in mora biti dobrodošlo 

- 



še naprej koroška 

- 

promocija 

novinarski prispevki 

pridobiti nove ljudi 

- 

redni prispevki 

samodisciplina! 

- 

Kako lahko pomagam? 

Kompleks – denarna subvencija (ne veliko-nekaj 

-> kljub kritikam, argumentirane kritike so dobrodošle 

- 

napišem lahko kakšen glasbeni članek, intervju, poročilo s koncerta 

- 

še naprej lahko pišem za bajto  

- 

fotografija, teksti 

- 

s teksti 

- 

spletna stran 

oblikovanje 

- 

pisanje člankov, recenzij 

- 

foto, video 

kaj tehničnega 

 

  



KAKŠEN NAJ BO KOLEKTIV? 

Mora se kar najbolj družiti. Resni sestanki + zabave. 

- 

Mlade zagnane pridobiti 

 Po vašem vzoru -> dijaki. 

- 

morate začeti delovati mentorsko 

 pridobiti nove člane (ekipa) in jih mentorirati 

- 

predvsem večji  

vključitev dijakov, študentov 

na drugi strani sodelovanje z ostalimi generacijami 

bolj zagrižen  

- 

deloven 

aktiven 

na terenu 

dogodkih 

- 

kolektiv naj bo bolj angažiran, da se ve, kdo vodi katero stvar – vsak vodi nek sklop rubrik 

- 

odprt 

 naj se družijo med sabo 

komentira delo -> več komunikacije 

razdeljene vloge (npr. nekdo bolj za objave – menjave) 

- 

kolektiv -> anarhističen 

-  

Nova bajta naj za začetek poskusi pridobiti/spodbuditi čim več ljudi k sodelovanju. To bi lahko dosegli 

z nagrajevanjem, npr. nagrade za najboljši prispevek leta, za najkvalitetnejše novinarje, fotografe .. 

- 

definirano kdo je odgovoren za določeno stvar (npr. dežurstva – danes sem prvič slišala za to, so bila 

kje objavljena? 

- 

povezan, neberljivo, zna si razdeliti naloge 

 

 

  



ODPRTI PROSTOR 

Škoda bi bilo, da bajte ne bi bilo več! Začnimo spet aktivno! 

- 

problem: če hočeš sodelovati, če nočeš sodelovat 

ponavljanje tega že v prezentaciji je izhodiščni/osnovni problem 

ključno vprašanje je, če sploh hočete delat 

- 

več sodelovanja z ostalimi klubi, društvi in organizacijami 

- 

najdit je treba tržnika 

- 

 

Ne vem kam gre tole, ker so se listiki pomešali: 

Uravnoteženje graj in pohval. Motivacija in rast. (verjetno k novi bajti) 

Mislim, da se lahko pridobi nove člane, ki bi pisalo nove članke, skrbeli za rubrike. 


