
 

                                                                             
 

                            

      

 

 

MEDNARODNA KONFERENCA 
»Zaščiti svojo raznolikost« (Proud) 

26. - 29.  maj 2022 
Škofja Loka 

 
 

 

Ž 
 

16.00 – 18.00 Prihod udeležencev partnerskih organizacij 
19.00 – 20.00      Uvodni pozdrav i sejem dobrodošlice 
20.00 – 22.00      Večerja in neformalno druženje 

 
Program prvega dne se bo začel s prihodom udeležencev partnerskih organizacij, nastanitvijo ter 
druženjem udeležencev na mednarodnem sejmu dobrodošlice. 
  
Lokacija: Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka 

                                                                                                                   

 

08.00 – 09.00     Zajtrk in druženje 
09.30 – 10.00     Registracija udeležencev in uvodni pozdrav 
10.00 – 12.00 Uvodno predavanje: Večjezičnost in razvijanje evropske manjšinske 

perspektive 
12.00 – 13.00 Kosilo 
13.30 – 15.30 Europe café: Vključevanje lokalne skupnosti za doseganje jezikovne 

enakosti  
17.00 – 19.30 Voden ogled Škofje Loke, Loškega gradu in muzeja 
20.00 – 22.00 Večerja in kulturni program 

 

Na konferenci bodo partnerske organizacije uvodoma predstavile svoje občine in področje dela. V 

prvem delu bodo udeleženci spoznali osnovne značilnosti programa Evropa za državljane. Uvodno 

plenarno srečanje bo vključevalo naslednje teme: 1) Večjezičnost in razvijanje evropske manjšinske 

perspektive 2) Vključevanje lokalne skupnosti za doseganje jezikovne enakosti 3) Zoperstavljanje predsodkom in 

diskriminaciji na osnovi jezika.  

Na popoldanski delavnici bodo udeleženci s predstavniki različnih organizacij razpravljali o 
jezikovnih predsodkih manjšin v evropskem prostoru in o tem, kako se lahko manjšinske 
organizacije v lokalnih skupnosti borijo proti diskriminaciji in predsodkom. 
 

Četrtek, 26. maj 2022 

 

Petek, 27. maj 2022 

 

 



 

                                                                             
 

                            

      

Popoldanski program se bo nadaljeval z ogledom Škofje Loke. Udeleženci se bodo sprehodili po 
srednjeveškem centru mesta, vključno z Loškim gradom in muzejem. 
 
Ogled mesta se bo zaključil s kulturnim programom in skupno večerjo. Gostitelji bodo predstavili 
manjšinska ročna dela in folkorne plese, vključno s tradicionalnimi bosanskimi plesi. Kulturni 
program bo oblikovan na način, da bo spodbujal razpravo o pomenu medkulturnega dialoga in 
manjšinske kulturne dediščine. 
 

Lokacija: Delavnice UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kulturni program prostori 

HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, Škofja Loka 

 

 

 

08.00 – 09.00   Zajtrk in druženje 
10.00 – 11.30      Predavanje: Večjezičnost - Predstavitev različnih evropskih in nacionalnih 

izobraževalnih programov, projektov in dogodkov 
11.30 – 11.45      Odmor za kavo 
11.45 – 13.00      Europe café: Vloga lokalnih skupnosti pri senzibiliziranju, spoštovanju in 

priznavanju manjšinskih jezikov 
13.00 – 13.30   Lahko kosilo z lokalnimi dobrotami 
13.30 – 15.30 Delavnica in izložba ročnih del: Ohrani svojo raznolikost  
15.30 – 16.30      Odmor za kavo 
17:00 – 19.00 
19.30 – 21.00 

Osrednji kulturni program – Osnovna šola Ivan Grohar Škofja Loka  
Večerja 

 

Tretjega dne se bo konferenca pričela s predstavitvijo različnih evropskih in nacionalnih 
izobraževalnih programov, projektov in dogodkov, ki so na voljo manjšinam. Predstavitve bodo 
vključevale možnosti financiranja za izvajanje projektov in dogodkov na področju večjezičnosti in 
raznolikosti. 
 
Predavanje tretjega dne bo osredotočeno na temo:  Vloga lokalnih skupnosti pri senzibiliziranju, 
spoštovanju in priznavanju manjšinskih jezikov. Po predavanju bodo udeleženci na moderirani okrogli 
mizi razpravljali o tem, kako se boriti proti jezikovnim predsodkom. 
 
Program konference se bo nadaljeval z delavnico Ustvari svojo raznolikost. Predstavnice partnerskih 
organizacij bodo na ustvarjelen način predstavile svoja ročna, izdelana po tradicionalnih metodah. 
Tretji dan konference se bo zaključil s kulturnim programom in večerjo. 
 
Lokacija: Delavnice UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka; osrednji kulturni program OŠ 
Ivan Grohar, Podlubnik 1, Škofja Loka 
 

 

Sobota, 28. maj 2022 

 



 

                                                                             
 

                            

      

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00   Zajtrk  
8.00 – 9.00      Zaključne misli in podpis skupne izjave 
9.30 – 11:00 Odhod udeležencev 

 

Konferenca se bo končala s podpisom skupne izjave o pomenu zoperstavljanja proti jezikovnim 
predsodkom, razvijanju medkulturnega dialoga, ohranjanju kulturne dediščine ter večje socialne 
vključenosti manjšin v lokalnih skupnostih. Aktivnost bo vključevala tudi skupen akcijski načrt  o 
aktivnem sodelovanju različnih deležnikov v lokalnih skupnostih. 
 
Lokacija: Prostori HKUD Komušina, Partizanska cesta 1, Škofja Loka 

 

 
 

          Skeniraj me! 

 

 

 
Konfernco organizira Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka v sodelovanju 

z Občino Škofja Loka in partnerji: 

❖ Občina Bijeljina, Bosna in Hercegovina 

❖ Galerija Prve kolonije naive v tehniki slame Tavankut, Srbija 

❖ Svet srbske nacionalne manjšine Varaždinske županije, Hrvaška 

❖ Hrvaški zavičajni klub Komušina, Avstria 

❖ Südost Europa Kultur e.V., Berlin, Nemčija 

 

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

 

 

Nedelja, 29. maj 2022 

 



 

                                                                             
 

                            

      

 

Naslov projekta: Zaščiti svojo raznolikost (PRotect yOUr Diversity - PROUD) 
 
Program Evropske komisije: Evropa za državljane 
Ukrep: 2.1 Bratenje mest  
 
Prijavitelj: Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka 
 
Partnerji: Občina Škofja Loka (SLO), Občina Bijeljina (BiH), Društvo Galerija Prve kolonije naivne 
umetnosti v tehniki slame Tavankut (SR), Svet srbske nacionalne manjšine Varaždinske 
županije (HR), HKUD Komušina St. Lambrecht (Kroatischer Heimatverein Komusina – St. 
Lambrecht, AUT), Südost Europa Kultur e.V. Berlin (DE) 
 
Termin in mesto izvedbe: 26. 5. 2022 – 29. 5. 2022 Škofja Loka 
 
Kratek opis projekta: 
 
Osrednji cilj našega projekta je spodbujanje jezikovne in kulturne raznolikosti v EU ter boj proti 
diskriminaciji etničnih manjšin na podlagi njihovega jezika. Projekt obravnava jezikovne 
predsodke, povezane z etničnim poreklom, raziskuje bogastvo jezikovne raznolikosti v EU in 
spodbuja jezike etničnih manjšin kot del skupne evropske kulturne dediščine.  
 
Jezik je ključna sestavina naše identitete in povezuje skupnosti. Je pomemben element pri 
izražanju kolektivne in individualne identitete. Ohranjanje večjezičnosti je še posebej 
pomembno za manjšine, ki si prizadevamo ohraniti svojo identiteto, pogosto v razmerah 
marginalizacije, izključenosti in diskriminacije.  
 
Specifični cilji našega projekta so: a) aktivno vključevanje pripadnikov manjšin v naše 
konferenčne dejavnosti (razprave, delavnice, mreženje, srečanja) ter spodbujanje razprav, 
izmenjave dobrih praks in skupnih ukrepov v boju proti razlogom diskriminacije v zvezi z 
jezikom; b) uporaba strukturiranega pristopa za spodbujanje jezikovne raznolikosti manjšin, ki 
vključuje lokalne oblasti, nacionalne organe in organe EU; c) sprejemanje nadaljnjih korakov 
za zagotovitev dojemljivosti, spoštovanja in priznavanja manjšinskih jezikov v njihovem 
vsakdanjem življenju.  
 
Skupaj s partnerji iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Avstrije in Nemčije bomo 
povezali več kot 200 mednarodnih in domačih udeležencev. Z aktivnim vključevanjem različnih 
manjšinskih skupin in strokovnjakov bomo vzpostavili manjšinsko mrežo in medijsko video 
kampanjo projekta "Zaščiti svojo raznolikost", da lahko svoje sporočilo posredujemo 
ustreznim odločevalcem in različnim deležnikom.  



 

                                                                             
 

                            

      

 
Projekt bo pozitivno vplival na lokalne, nacionalne in evropske odločevalce za boj proti 
jezikovni diskriminaciji, zlasti v medijih in na družbenih omrežjih. Prispeval bo k zaščiti 
manjšinskih jezikov v lokalnih skupnostih in spodbujal večjezične spretnosti manjšin pri 
doseganju večje enakosti in integracije. 
 
Generalni cilji projekta:  
 

1. Doprinos k razumevanju državljanov o Evropski uniji, njeni zgodovini in raznolikosti. 
2. Promocija evropskega državljanstva in izboljšanje pogojev za državljansko in 

demokratično sodelovanje na ravni Evropske unije. 
 
Specifični cilji projekta:  
 

1. Promocija demokratičnega in državljanskega sodelovanja na ravni Evropske unije, 
razvijanje razumevanja državljanov o procesih razvijanja politik Evropske unije in 
promocija možnosti za družbeni in medkulturni angažma ter prostovoljstva na ravni 
Evropske unije. 

 
Prioriteta programa: 
 

1. Promocija medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja v borbi proti 
stigmatizacije migrantov in manjšinskih skupin. 

  
Kontakti:  
 
Damir Hauptman (koordinator aktivnosti): +386 41 577074, damir.hauptman@gmail.com   
Pejo Mijatović (predsednik HKUD Komušina): +386 41 737279, info@mijatovictransport.com  
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