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PODPORNE STORITVE  MULTIMEDIJSKIH CENTROV 
NAMENJENE PODROČJU KULTURE 

 
Multimedijski center je program, ki ga v RS izvajajo kulturne nevladne organizacije in javni 
zavodi, Regionalni multimedijski centri se povezujejo v Mrežo multimedijskih centrov 
Slovenije – M3C. Danes je Mreža multimedijskih centrov Slovenije nacionalna organizacijska 
in informacijska platforma namenjena sodobni kulturno umetniški produkciji, njeni promociji 
na nacionalnem in mednarodnem nivoju, povezovanju različnih kulturno umetniških praks ter 
organizaciji vsebinskih in podpornih programov na kulturno umetniškem, izobraževalnem in 
raziskovalnem področju.  

Mreža multimedijskih centrov preko svojih članov regionalnih multimedijskih centrov tako 
nudi tehnološko infrastrukturo in servisno dejavnost za vsa področja kulturno-umetniške 
produkcije 

I. NABOR STORITEV POSAMEZNIH MULTIMEDIJSKIH CENTROV 
 
1. Neformalno izobraževanje 

- izvajanje izobraževanj za uporabo IKT programskih orodij za potrebe kulturno-
umetniške produkcije 

- svetovanje in podpora kulturnim ustvarjalcem in producentom za uvajanje novih 
tehnologij v kulturno-umetniške procese. 

 
2. Servisne storitve za kulturno-umetniško produkcijo 

- uporaba prostorov in IKT opreme (multimedijske galerije, studii, delavnice in ostali 
produkcijski prostori), 

- podpora multimedijski produkciji (programska oprema, spletna produkcija, mobilne 
tehnologije, digitalna produkcija), 

- gostovanje spletnih vsebin in e-naslovov za kulturne projekte in producente, 
- servisiranje kulturno umetniških projektov in producentov (spletni servis in rešitve, 

spletna, digitalna, grafična produkcija, možnost uporabe tehnologije in prostora, 
kadri, regionalna, nacionalna in mednarodna promocija) 

- digitalizacija kulturno-umetniških vsebin in dediščine (za knjižnice, muzeje, arhive 
itd.) 

- promoviranje in prezentiranje  umetniških projektov na področjih intermedije in cross 
medije, videa, fotografije, internetne umetnosti (predstavitvena mreža na regionalni 
ravni za kroženje oz. turneje kulturno-umetniških produkcij. 

 
3. Promocija kulturno-umetniške produkcije na regionalni in nacionalni ravni 

- delovanje regionalnih kulturno-informacijskih centrov – portalov: zajem in 
posredovanje informacij o kulturnih dogodkih in producentih na regionalni ravni,  



- vzpostavitev sistemov za posredovanje regionalnih kulturnih informacij na nacionalni 
nivo (nastajajoči nacionalni kulturni portal pri MK), 

- promoviranje kulturno-umetniških projektov vseh kulturno-umetniških zvrsti na 
regionalni in lokalni ravni (posredovanje informacij zainteresirani javnosti, prodaja 
vstopnic, itd…). 

 
4. Lastna kulturno-umetniška produkcija 

- mladinski kulturni programi in projekti 
- intermedijski kulturno-umetniški programi in projekti. 

 
 
II. NABOR STORITEV MREŽE KOT CELOTE 
 

- baza kadrov in znanj s področja sodobnih tehnologij in umetnosti, 
- oblikovanje projektnih skupin in izvedba najzahtevnejših projektov digitalizacije 

kulturne dediščine, 
- podpora kulturnim subjektom za vključevanje in polnopravno sodelovanje v projektih 

podprtih znotraj programov evropske komisije (Kultura 2000, IST – Information 
Society Techologies, eContent Plus, FP6, Leonardo, Evropski sklad za regionalni 
razvoj, itd.)  

- spodbujanje projektnega povezovanja slovenskih kulturnih producentov s centri po 
Evropi in svetu. 

 
 
Multimedijski centri vključeni v Mrežo multimedijskih centrov Slovenije – M3C 
http://www.m3c.si 
 
- LokalPatriot - Multimedijski center Dolenjske, Novo mesto - http://www.mcd-nm.com 
- Mladinski center Krško – Multimedijski center Posavja – Krško – http://www.mc-

krsko.si in http://www.troblja.com 
- LJUDMILA – Ljubljanski laboratorij za digitalne medije pri KUD France Prešeren Trnovo 

– Ljubljana - http://www.ljudmila.org 
- Mladinski center Prlekije – Ljutomer – http://www.klopotec.net 
- KID Pina - Primorski informacijski atelje, Koper - http://www.pina.info 
- Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA), Multimedijski center KIBLA 

(MMC KIBLA) in Komunikacijsko informacijhska točka KIBLA (KIT KIBLA) – Maribor – 
http://www.kibla.org in http://kit.kibla.si 

- Kulturni center Mostovna – Zavod neinstitucionalne kulture – Nova Gorica – 
http://www.mostovna.org 

- Zveza Tolminskih mladinskih centrov – Multimedijski center Mink – Tolmin - 
http://www.posocje.net 

- Kiberpipa, Zavod K4/6  – Ljubljana – http://www.kiberpipa.org 
- Ustanova Mat kultra – Zagorje ob Savi – http://www.matkultra.si 
- Mladinski in informativni in kulturni klub (MIKK) Murska Sobota – Murska 

Sobota - http://www.mikk-ms.si 
- Art center – Prosenjakovci - http://www.artcenter-slovenia.org 
- Mladinski center Slovenj Gradec – Slovenj Gradec - www.nucam.info  
- MMC Pulsar, Multimedijski center Gorenjske pri Zavodu 'O' (Zavod škofjeloške mladine) 

– Škofja Loka - http://www.pulsar.si 
- Društvo Hiša kulture – Pivka - http://www.kid-pina.si/hisakulture/ 
- Mladinski center Velenje -  Velenje - http://www.kunigunda.org 


