
Razpis za področnega urednika revije Drevesa, 18. avgust 2019 

 
Slovensko rodoslovno društvo (SRD) sprejema prijave za razpisano prostovoljsko mesto področnega 
urednika revije Drevesa do izbire kandidata, a najmanj do 15. septembra 2019, za naslednja 
področja: 

(1) Rodovniki in družinske zgodbe slovenskih osebnosti 
(2) Lokalna zgodovina in etnologija  
(3) Genetika in rodoslovje 
(4) Rodoslovni programi in aplikacije   
(5) Rodoslovni napotki /za raziskave/ 
(6) Povzetki tujih rodoslovnih virov in literature 
(7) Rodoslovje v sliki (fotografije in opisi) 
(8) Aktualno (npr. projekti, dogodki, najave, poročanja). 

Izbrani bodo najmanj trije kandidati. Kandidat, ki lahko prevzame eno ali več razpisanih področij, bo 
poročal glavnemu odgovornemu uredniku revije Drevesa. Zadolžen bo zlasti za naslednje naloge: 

→ opravljanje korespondenčnih uredniških nalog v uredništvu revije Drevesa 
→ urejanje že napisanih člankov ter tesno sodelovanje z avtorji in zunanjimi strokovnjaki, s 

čimer prispeva k objavi kakovostnih člankov;  
→ pomoč glavnemu uredniku pri ocenjevanju in obdelavi primernih rokopisov;  
→ pomoč glavnemu uredniku pri pripravi vsebine strokovne revije in njeni promociji;  
→ občasno pisanje kratkih člankov o aktualnih tematikah;  
→ sodelovanje z Upravnim odborom SRD glede splošnih uredniških vprašanj in delovanja 

društva;  
→ zastopanje strokovne revije na ustreznih srečanjih in konferencah;  
→ vse druge naloge, ki mu jih dodeli glavni odgovorni urednik v zvezi z revijo Drevesa. 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje formalne zahteve: 

→ z diplomo potrjena najmanj triletna višješolska izobrazba in publicistične oziroma uredniške 
delovne izkušnje po pridobitvi diplome; ali uspešno zaključena srednješolska izobrazba, ki 
omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolski stopnji, in publicistične oziroma uredniške 
delovne izkušnje po pridobitvi spričevala;  

→ zelo dobro znanje enega tujega jezika in zadovoljivo znanje drugega tujega jezika na stopnji, 
ki omogoča opravljanje nalog;  

→ državljanstvo Slovenije ali druge države članice EU, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna;  
→ osnovno računalniško znanje, potrebno za opravljanje zadevnih delovnih nalog, in 
→ pripravljenost za opravljanje nalog, povezanih s prostovoljskim delovnim mestom (pro bono). 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali znanja in veščine:  

 vsaj tri leta izkušenj s publicističnim oziroma uredniškim delovanjem v rodoslovju ali na 
drugem zgodovinskem področju; 

 praktične izkušnje z urejanjem in lektoriranjem strokovnih ali znanstvenih besedil; 
 odlično pisno in ustno izražanje; 
 zelo dobro znanje angleškega, nemškega ali francoskega jezika; 
 poznavanje slogovnih priročnikov in njihova praktična uporaba; 
 dobre komunikacijske sposobnosti in organizacijske spretnosti;  
 zelo dobre veščine podajanja kritične presoje;  
 sposobnost dela v skupini, prilagodljivost in sposobnost reševanja težav. 

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili na naslov SRD@rodoslovje.si najkasneje do 15. sept. 
2019. 

Dodatne informacije po telefonu daje predsednik SRD. 
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