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REDAKCIJA PORTALOV CULTURE.SI IN KULTURNIK 
HONORARNI SODELAVCI 2018 
 

 
 
VODJA POSPEŠEVANJA UPORABE NACIONALNIH KULTURNIH PORTALOV 
CULTURE.SI IN KULTURNIK* 
 
Opis dela 

- Vodja v sodelovanju z uredništvom pripravi strategijo pospeševanja uporabe nacionalnih kulturnih 
portalov Kulturnik in Culture.si za leto 2018.  

- Načrtuje in izvaja (v sodelovanju z uredništvom) offline promocijske akcije za pospeševanje uporabe 
portalov po posameznih ciljnih skupinah. 

- Objavlja na družbenih omrežjih (Twitter, Facebook, blog Kulturnik) in koordinira objave drugih 
članov uredništva.  

- Ureja Kulturnikov mesečnik (elektronski novičnik) in skrbi, da so prispevki pravočasno pripravljeni. 
Pridobiva naročnike in vzdržuje njihovo bazo podatkov.  

- Načrtuje promocijske elemente (pasice, tiskovine …), komunicira z oblikovalcem in tiskarno oz. 
programerji ter skrbi za njihovo zalogo, dostopnost in distribucijo. 

- Sodeluje pri pripravi prijave na naslednji večletni razpis. 
 
Potrebna znanja in delovne izkušnje 

- Veščina pisanja za splet v slovenskem in angleškem jeziku. 
- Poznavanje stanja in problematike medijske krajine s poudarkom na področju kulture.  
- Zanimanje za razvoj sodobnih spletnih medijev, poznavanje oz. pregled nad poljem kulture in 

umetnosti v Sloveniji. Nepristranskost. 
- Bonus: privrženost odprtokodnim rešitvam in odprtemu dostopu vsebin na spletu. 
- Solidna tehnološka pismenost in poznavanje spletnih orodij (Word Press, Media Wiki, Mailchimp) 

ter družbenih omrežij (Twitter, Facebook). 
 
Delovna dinamika 

- Redno samostojno delo, skupaj mesečno ok. 60 ur  (15 ur/teden, cca 3 ure dnevno) 

- Na oddaljeni lokaciji in na delovni postaji na redakciji, pisarna društva Ljudmila  

(stavba Avtotehne na Bavarskem dvoru, Slovenska 54, Ljubljana) 

- Redna komunikacija in sodelovanje z uredništvom, najmanj 1x tedensko 

- Udeležba na kolegijih integrirane redakcije, najmanj 1x mesečno 

- Kampanjska komunikacija s predstavniki ciljnih skupin in udeležba na sestankih in predstavitvah 

- Pisanje poročil, 1x mesečno 

 
Plačilo 
Mesečni pavšal: 700 € bruto mesečno z enomesečnim obdobjem poskusnega dela.  
Začetek dela: takoj po izboru, predvidoma 19. februarja 2018. 
Način plačila: redno, na podlagi poročila za pretekli mesec. Prednost imajo kandidati z ustrezno registrirano 
dejavnostjo. 
Bonus: Strokovna ekskurzija na Mednarodni novinarski festival v Perugii (11.–15. april 2018). 

http://kulturnik.si/
https://www.culture.si/images/3/39/Podrobno_vsebinsko_porocilo_o_izvedbi_projektov_CultureSI_in_Kulturnik_2016.pdf
http://blog.kulturnik.si/?p=593
http://blog.kulturnik.si/?page_id=710
https://www.journalismfestival.com/
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Način prijave 
Do 8. februarja 2018 pošljite na naslov urednik@kulturnik.si  

- kratek in jedrnat oris dosedanjih delovnih izkušenj, relevantnih za to delo (ne več kot 15 vrstic), in 
- kratko spremno pismo z opredelitvijo vašega zanimanja za to delo in vašim videnjem medijskega in 

tehnološkega konteksta, v katerem delujeta portala, posvečena slovenski kulturi. 
Odgovorili vam bomo v nekaj dneh. Če vas bomo povabili na intervju, bo ta predvidoma 13. 2. 2018 
dopoldne v prostorih redakcije na Slovenski 54. 
 
 
 
 

 
* Portala Culture.si in Kulturnik sta edinstveni vstopni točki v svet slovenske umetnosti, kulture in dediščine. 
Culture.si temelji na kakovostnih in izvirnih vsebinah v angleščini in je namenjen spodbujanju 
mednarodnega sodelovanja in informiranju različnih javnosti. Kulturnik je osrednja vstopna točka za dostop 
do kulturnih vsebin v slovenščini in je namenjen lažji in kvalitetnejši orientaciji po kulturi in umetnosti. 
Portala financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, razvija pa ju Društvo Ljudmila, laboratorij za 
znanost in umetnost. 
 
 
Več v uvodu v Poročilo za leto 2016 (pdf). Več o tehnološkem in medijskem kontekstu lahko preberete na 
Kulturnikovem blogu, na primer tole.  
  

 
Culture.si je osrednji portal o slovenski kulturi v angleškem jeziku. Prinaša širok nabor referenčnih člankov, 
kontaktne podatke, fotografije, logotipe, tematske sezname in najave dogodkov gostovanj slovenskih 
ustvarjalcev in producentov po celem svetu. Pokriva vsa umetnostna področja, del kulturnih industrij in 
snovno ter nesnovno kulturno dediščino. 
Ciljni uporabniki: V prvi vrsti je namenjen spodbujanju profesionalnega mednarodnega sodelovanja, podpira 
pa tudi aktivnosti na področjih kulturne diplomacije, kulturnega turizma in vključenosti slovenske kulture v 
mednarodne znanstveno-izobraževalne procese. S portalom Culture.si slovenska kultura dosega večjo 
mednarodno prepoznavnost. 
 
Kulturnik je osrednja vstopna točka za dostop do kulturnih vsebin v slovenskem jeziku. Uporabnikom 
ponuja aktualne novice, najave kulturnih dogodkov in iskalnik po slovenskih kulturnih digitalnih zbirkah 
(metaiskalnik). Zagotavlja večjo prisotnost slovenske kulture na spletu, spodbuja zanimanje zanjo in lajša 
dostop do specializiranih digitaliziranih vsebin. 
Ciljni uporabniki: Portal naslavlja izobraževalno-raziskovalne potrebe, promovira delo slovenskih javnih in 
zasebnih kulturnih organizacij, producentov ter medije s kulturnimi vsebinami. Nagovarja tako najširše 
občinstvo (ljubitelje kulture, obiskovalce kulturnih prireditev, uporabnike kulturnih storitev idr.) kot tudi 
specializirane uporabnike (pedagogi, učenci zadnje triade, dijaki, študenti, novinarji, raziskovalci, kulturni 
producenti …). 
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