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MEDNARODNA KONFERENCA 
»Manjšinske organizacije v razmišljanju in oblikovanju prihodnosti EU« 

16. – 18. Marec 2018 

Škofja Loka 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 h Prihod in kosilo 

15.00 – 16.30 h               Delovni sestanek – Predstavitve partnerskih organizacij 

16.30 – 16.45 h Odmor za kavo 

16.45 – 18.00 h Europe café – Izmenjava dobrih praks za boljšo Evropo 

20.00 – 21.00 h Kulturni program – Festival etno glasbe 

 

Program prvega dne se bo začel s predstavitvijo partnerskih organizacij projekta, njihovih lokalnih skupnosti 

in držav. Partnerji bodo primerjali izkušnje in prakse na področju vključevanja manjšin v družbeno, kulturno 

in politično življenje, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, v Bolgariji, na Madžarskem in v Latviji. Pri 

delavnici Europe café se bodo udeleženci pogovarjali o vlogi manjšinskih organizacij v lokalnih skupnosti, 

izmenjevali bodo izkušnje o tem, kako spodbuditi manjšinske organizacije pri vključevanju v lokalno skupnost, 

pri čemer bo izpostavljena njihova vloga pri integraciji manjšinskih pripadnikov v novem okolju ter 

vzpostavitvi ustrezne in učinkovite komunikacije med lokalnimi predstavniki in pripadniki manjšin. V širšem 

smislu je delavnica namenjena izmenjavi dobrih praks, oblikovanju predlogov ter iskanju rešitev na področju 

manjšinske problematike. 

Prvi dan konference se bo zaključil s kulturnim programom in večerjo, na kateri se bodo udeleženci imeli 

možnost spoznati in družiti. 

Udeleženci:  Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, predstavniki Občine Škofja Loka, drugi 

vabljeni gosti  

Lokacija:  Formalni del: Dvorana Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka  

    Neformalni del: Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, Škofja Loka            

 

 

 

 

 

 

Petek, 16. marec 2018 
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11.00 – 14.00 h Turistični ogled Škofje Loke 

14.00 – 15.00 h               Kosilo 

15.00 – 16.00 h Predavanje z razpravo 

16.00 – 16.30h  Odmor za kavo 

16.30 – 17.30 h Predavanje z razpravo 

17.30 – 18.00 h Razstava manjšinskih umetniških proizvodov  

18.00 – 19.00 h Kulturni program – Festival manjšinske folklore 

19.00 – 20.00 h Večerja 

 

Program drugega dneva konference bo potekal v znamenju predavanj in razprave in bo zajemal naslednje 

tematske sklope 1) Kakšne so ovire pri vključevanju manjšin v lokalne skupnosti 2) Določanje relevantnih 

deležnikov za uspešno vključevanje manjšin v lokalno skupnosti 3) Vzpostavitev komunikacije med 

manjšinskimi skupnostmi in predstavniki lokalnih skupnosti 4) Pomembnost manjšinske kulture za prihodnost 

EU.  

Udeleženci se bodo na konferenci prav tako pogovarjali o prihodnji vlogi manjšin v EU, uspešni integraciji 

manjšin v kulturno in družbeno življenje ter iskali predloge o tem, kako lahko manjšinske organizacije 

pripomorejo zmanjšanju diskriminacije in predsodkov.  

Program se bo zaključil z razstavo manjšinske umetnosti, festivalom manjšinske folklore in skupno večerjo. 

Kulturni program bo namenjan spodbujanju pogovorov o pomembnosti razvijanja medkulturnega dialoga  in 

manjšinske kulture pri uveljavljanju talentov in ustvarjalnosti pripadnikov manjšin. 

Udeleženci: Poslanci Državnega zbora, predstavniki Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice – 

Ministrstvo za kulturo RS, predstavniki Občine Škofja Loka, predstavniki Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, predstavniki Državnega urada za Hrvate izven Republike Hrvaške, Predstavnike Hrvaškega 

veleposlaništva v Sloveniji, predstavniki CMEPIUS-a, predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, 

predstavniki manjšinskih društev v Sloveniji, drugi vabljeni gosti. 

 
Lokacija: Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka  

     

  

Sobota, 17. marec 2018 
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10.00 – 12.00 h                Sklepne misli  

12.00 – 13.00 h                                            Zaključek konference in kosilo 

 

Zaključna faza projekta bo zajemala podpisovanje skupne pobude o prizadevanju partnerskih organizacij pri 

aktivnemu vključevanju manjšin v lokalne skupnosti ob upoštevanju in priznavanju njihovih potreb, znanj in 

sposobnosti. Cilj skupne pobude je tudi vzpostaviti platformo za uspešno vključevanje manjšin v novem okolju, 

oblikovanju kanalov komuniciranja med lokalno skupnostjo om manjšinskimi skupnostmi in vzpostavljanju 

aktivnosti in mehanizmov za aktivno integracijo manjšin v družbeno, socialno, kulturno in politično okolje.  

Udeleženci:  Predstavniki prijavitelja in partnerskih organizacij, predstavniki Občine Škofja Loka, drugi 

vabljeni gosti  

Lokacija: Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka  
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Konferenco organizira Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja 

Loka v sodelovanju z 

Občino Škofja Loka in 

partnerji 

o Občina Dupnitsa, Bolgarija 

o Občina Riebini, Latvija 

o Občina Szödliget, Madžarska 

o Društvo Bosanskih Hrvatov PRSTEN, Hrvaška 

o Slovenski dom – Kulturno in prosvetno društvo BAZOVICA Reka, Hrvaška 

o Hrvaško kulturno prosvetno društvo MATIJA GUBEC Tavankut, Srbija 

 

 

 

Projekt je podprt s strani Evropske komisije – Program Evropa za državljane 

 

Nedelja, 18. marec 2018 

 


