
 

 

 

 

VSI SMO MIGRANTI: LOKALNI DOGODKI 

 

14. 12. 2015  

Knjižnica Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik 

Dogodek: Dan migrantov 

Ura: 11.00–12.00 in 12.30–13.30 

Kulturna prireditev bo potekala v sodelovanju z Gimnazijo Kamnik in Srednjo šolo Rudolfa Maistra. 

Zajemala bo pogovor z osrednjimi gosti, s katerimi se bomo pogovarjali o njihovih življenjskih 

poteh. Gostje bodo: Sirijec Tamee Murad, arhitekt, ki se preživlja kot kuhar, Anglež Noah Charney, 

pisatelj, avtor, ustanovitelj neprofitne ustanove ARCA, the Association for Reasearch into Crimes 

against Art, in Makedonec Ljuben Dimkaroski, glasbenik in pisatelj, posebno znan po izvajanju 

glasbe na repliki glinene neandertalske piščali. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovem delu, 

domovini, literaturi in glasbi. 

 

14. 12. 2015  

Afriški Forum v sodelovanju z Društvom varnega zavetja Kočevje ter podporo Ljudske 

univerze Kočevje in Javnega zavoda za šport Občine Kočevje 

Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje 

Dogodek: Migracije so priložnost 

Ura: 17.00–20.00  

 

Dogodek bomo začeli s predvajanjem filma na “Sončni strani Alp” režiserja Janeza Burgerja in 

nadaljevali z diskusijo z gosti. Na pogovoru bodo sodelovali mag. Franci Zlatar, vodja programa 

migracij na Slovenski filantropiji, Idrissa Wade, direktor Zavoda Most povezave Evropa-Afrika, Dado 

Kebe Nouhoum, soustanoviteljica zavoda Mednarodni afriški forum in kot uvodni govorec lbrahim 

Nouhoum, direktor zavoda Mednarodni Afriški forum. 

 

 

15. 12. 2015 

 

Družinski in mladinski center Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 

Dogodek: Tukaj sem doma – gradimo mostove 

Ura: 17.00–21.00 

 

S popoldanskim dogodkom, ki se bo začel ob 17. uri, želimo širši javnosti predstaviti pozitiven 

učinek vključevanja migrantov v naše okolje, pozitivne izkušnje sodelovanja, ozaveščanja javnosti o 

lepih izkušnjah pri sobivanju z ljudmi različnih kultur, verstev in jezikovnih različnosti ter o težkih 

trenutkih pri integraciji. Ob 19. uri bomo imeli okroglo mizo, na kateri se bomo pogovarjali o 

migrantski problematiki. Priseljenec iz Sirije nam bo poskušal osvetliti poznavanje arabske kulture 



 

 

in zgodovine pa tudi islama ter tako omiliti nekatere predsodke in stereotipe, ki se vedno bolj 

krepijo med ljudmi. 

 

 

15. 12. 2015 

RRA Zeleni kras 

Ljudska univerza, Ljubljanska cesta 2, Postojna 

Dogodek: Cikcak večer z imigrantkami 

Ura: 17.00–19.00 

 

V sodelovanju z oblikovalkami Društva Cikcak bodo imigrantke pripravile torbo za vsakdanjo 

uporabo. Skupno druženje oblikovalk in imigrantk ter javnosti bo namenjeno izdelavi torb, 

oblikovanju skupnih projektov in medkulturni izmenjavi. Večer bo prispeval k socialnemu 

povezovanju, pridobivanju jezikovnega znanja in novih veščin. 

 

 

15. 12. 2015 

 

Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo Mesto 

Dogodek: Klepet brez celofana 

Lokacija: Kavarna Hostla Situla 

Ura: 18.00–20. 00 

 

Pogovor, na katerem bosta Miha Blažič N'toko, glasbenik, kolumnist in družbeni komentator, ter 

Damir Josipović, raziskovalec Inštituta za narodnostna vprašanja, širši javnosti kritično in 

znanstveno predstavila problematiko migracij. S tem Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo 

Mesto ohranja poslanstvo kakovostnega ozaveščanja širše javnosti v okviru pomoči migrantom. 

 

 

16. 12. 2015 

 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija  

Lokacija: Pokrita tržnica Idrija, Ulica Sv. Barbare 8, 5280 Idrija 

Dogodek: Odprtje potujoče razstave Vsi smo migranti z degustacijo z degustacijo tipičnih 

sladic iz držav, od koder prihajajo migranti, ki so se preselili na Idrijsko-Cerkljansko 

Ura: 14.00–18.00 

 

15. 12. bo potekalo srečanje migrantov iz Idrijsko-Cerkljanske regije v Pokriti tržnici Idrija. Na njem 

bodo udeleženci pripravljali tipične sladice, ki so značilne za okolja, iz katerih izhajajo. Srečanje bo 

namenjeno medsebojnemu druženju migrantov, spoznavanju drugih kultur, učenju priprave sladic 

in slovenskega jezika. 16. 12. bo med 14.00 in 18.00 potekala predstavitev sladic ob odprtju 

razstave portertov migrantov Vsi smo migranti. Slednji bodo z obiskovalci in mediji delili svoje 

zgodbe in izkušnje.  

 

 



 

 

17. 12. 2015 

 

Zavod Pajn, Cerknica 

Dogodek: Multikulturna nit 

Lokacija: Hiša izročila, Dolenja vas 70 c, 1380 Cerknica 

Ura: 9.00–12.00 

 

Multikulturna nit je zaključni dogodek zimskih rokodelskih delavnic, ki so potekale v Hiši izročila v 

letu 2015. Delavnice so bile namenjene druženju, izobraževanju in povezovanju preko ročnih del. 

Ciljna skupina so bile ženske, tako migrantke kot ženske iz lokalne skupnosti. Zaključni dogodek bo 

potekal ob delavnici tkanja in predenja ter predstavitvi nastalih izdelkov. Ob zaključku dogodka 

bomo odprli razstavo fotografskih portretov migrantov. 

 

 

17. 12. 2015 

 

RRA Zeleni Kras 

Dogodek: Predstavitev problematike zaposlovanja imigrantov in ter projekta uspešne 

integracije Skuhna 

Lokacija: Knjižnica Otona Župančiča, Trg padlih borcev 5, Postojna 

Ura: 10.00–12.00 

 

Na predstavitvi bodo sodelovali različni akterji, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z 

integracijo imigrantov v Primorsko-notranjski regiji. Namen dogodka je, da se tisti, ki se v regiji 

srečujemo z imigrantsko problematiko, seznanimo z načini za boljšo integracijo tujcev v našo 

družbo ter zasnujemo smernice morebitnih nadaljnjih skupnih aktivnosti na tem področju. Tako bo 

predstavljen primer dobre prakse restavracije Skuhna, ki je združila bogato kulinarično znanje 

migrantov iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Korak za korakom postajajo socialno podjetje, ki ga 

odlikujejo strokovne kulinarične storitve, pretkane z vrednotami, kot so spoštljivi medsebojni 

odnosi, strpnost, soodgovornost, družbeno odgovorno delovanje, ozaveščenost in timsko delo. 

Zavod Global bo orisal še ostale dejavnosti, ki jih izvajajo s poudarkom na problematiki 

zaposlovanja imigrantov. Udeleženci dogodka bodo lahko tudi poskusili nekaj dobrot iz njihove 

kuhinje.  

 

 

17. 12. 2015 

 

Zavod Racio Social 

Dogodek: Okrogla miza »Možnosti za politično participacijo migrantov na lokalni ravni« 

Lokacija: Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

Ura: 17.00–19.00 

 

Na okrogli mizi v Celju se bomo osredotočili na možnosti za politično participacijo migrantov na 

lokalni ravni. Obdelali bomo tri vidike politične participacije priseljencev.  

 



 

 

Spregovorili bomo o volilnih pravicah migrantov. Odgovorili bomo na vprašanja, ali migranti lahko 

volijo in kandidirajo na lokalnih volitvah, ter prisluhnili izkušnji migranta, ki se je sam podal v volilni 

boj. Izkušnje bo z nami delil mag. Salah Abbas, mestni svetnik v občini Dobrna.   

 

Pomemben del politične participacije migrantov predstavlja tudi možnost sodelovanja v civilni 

družbi. Govorili bomo predvsem o možnostih bolj organiziranega oziroma formaliziranega 

delovanja migrantske skupnosti. Dotaknili se bomo teme ustanavljanja društva ter vključevanja 

migrantov v taka društva ter o ovirah, s katerimi se posamezniki in neformalne skupine migrantov 

srečujejo pri ustanavljanju in delovanju. Zanimalo nas bo tudi, s katerimi dejavnostmi se 

migrantska društva ukvarjajo in kako nagovarjajo celotno migrantsko skupnost ter njihovo vlogo 

pri integraciji novih migrantov. V tem delu se nam bo kot gost pridružil dr. Stevan Đorđević.  

 

V tretjem sklopu pa na kratko še o sodelovanju med lokalno upravo in različnimi priseljenskimi 

skupnostmi, ki živijo na nekem administrativnem območju. Predvsem o morebitni potrebi po 

snovanju lokalnih svetovalnih teles, ki bi se organizirano ukvarjala z oblikovanjem politik 

vključevanja migrantov v lokalno skupnost. Tak občinski organ bi podajal strokovna mnenja 

občinski upravi ter odgovarjal na potrebe migrantske skupnosti v občini. O sodelovanju med 

lokalno upravo in migrantskimi skupnostmi pa se bomo pogovorili s predstavnikom občine. 

Okroglo mizo bo vodil Nikolaj Tomaž Benedik. 

 

 

17. 12. 2015 

Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje 

Dogodek: Zorni kot 

Ura: 17.30–19.30 

 

Dogodek bo namenjen obeležitvi svetovnega dne migrantov in bo zajemal interaktivne aktivnosti s 

področja spodbujanja strpnosti in medsebojnega razumevanja, odprtje razstave fotografskih 

portretov in predstavitev petih  zgodb mladih, ki so posredno ali neposredno vpeti v zgodbe 

migrantov (fotoutrinki, blog, intervjuji ipd.). 

 

 

19. 12. 2015 

 

Makedonsko kulturno društvo »SV. Ciril in Metod« Kranj, Savska cesta 34, Kranj  

Dogodek: Vsi smo migranti  

Ura: 16.00–18.00 

 

Program se bo začel s promocijo trojezične monografije ob 20-letnici dopolnilnega pouka 

makedonskega jezika v Sloveniji. Promotor monografije bo predsednik Zveze makedonskih 

kulturnih društev v Sloveniji prof. dr. Krste Dimitrovski. Dogodek bomo nadaljevali z okroglo mizo, 

na katero bomo povabili uspešne Makedonce v Sloveniji. Pogovarjali se bomo o njihovi življenjski 

poti v Sloveniji. V nadaljevanju dogodka bosta dva učenca prebrala svoja spisa, s katerima sta 



 

 

sodelovala na literarnem natečaju in sta bila nagrajena in pohvaljena. Tema obeh spisov je 

povezana z migracijami.  

 

 

19. 12. 2015 

 

Kulturno društvo Svilena pot 

Dogodek: Zgodbe migrant 

Lokacija: Plac Izolanov, Ljubljanska ulica 32, Izola 

Ura: 17.00–20.00 

 

Popoldanski pogovor Zgodbe migrantk je namenjen spoznavanju življenja priseljenk v Izoli. Preko 

pogovora z njimi se bomo dotaknili problemov, s katerimi se migrantke v Izoli srečujejo, spoznali 

njihove življenjske zgodbe in skušali razbiti nekatere stereotipe o migrantkah. Pogovora se bodo 

udeležile ženske, prebivalke Izole iz Indonezije, Tajske, Bosne in Hercegovine, Makedonije, 

Avstralije, Rusije itn. Na dogodku bomo predstavili tudi brošuro o življenjskih zgodbah izolskih 

migrantk. 

 

 

19. 12. 2015 

 

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje 

Dogodek: Komedija po migrantsko – večer stand-up komedije ob Svetovnem dnevu 

migrantov 

Lokacija: Dvorana Gaudeamus 

Ura: 19.00–21.00 

 

Ob svetovnem dnevu migrantov bomo v Velenju organizirali Večer stand up komedije, na katerem 

se bodo predstavili komiki migranti. Le-ti se bodo v svojih točkah dotikali tudi teme svojega 

priseljenskega porekla ali svoje priseljenske izkušnje. Nastopali bodo: Husein Šakanović, Mirza 

Trtković in Admir Baltić. Sledila bo pogostitev in druženje s komiki, ki bodo potekali ob razstavi Vsi 

smo migranti. 

 

 

20. 12. 2015 

 

Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Iliria 

Dogodek: Kulturna prireditev “Vsi smo migranti” 

Kraj: Vaški dom Hrpelje 

Ura: 16.00–20.00 

 

Kulturna prireditev, ki bo potekala v Vaškem domu Hrpelje, bo namenjena predstavitvi migrantske 

skupnosti Albancev v Obalno-kraški regiji. Program zajema dva tradicionalna plesa otroške plesne 

skupine, recital Suele Hoxhaj, nastop odrasle folklorne skupine z dvema koreografijama in 

folklorna skupina mladih s tremi folklornimi plesi. Dogodek bo spremljala razstava fotografskih 

portretov in zgodb migrantov ter pogostitev. 



 

 

 

20. 12. 2015 

 

Kulturno in športno društvo Biser Jesenice 

Dogodek: O priseljevanju in vključevanju malo drugače – monokomedija Admirja Baltića 

Lokacija: Gledališče Toneta Čufarja 

Ura: 19.00–21.30 

 

Ob Svetovnem dnevu migrantov bomo na Jesenicah v dvorani Gledališča Toneta Čufarja priredili 

večer komedije, na katerem se bo predstavil stand-up komik Admir Baltić s svojo komedijo Slaba 

družba. V njej se dotika tem delavcev migrantov, prebežniške krize, odnosov med večinskim in 

manjšinskim prebivalstvom, prestopništva itn.  

 

 

20. 12. 2015 

 

Društvo Rozana 

Dogodek: Vsi smo migranti – filmsko-literarni večer 

Lokacija: Muzikafe, Ptuj 

Ura: 19.00–22.00 

 

Vsi smo migranti – filmsko-literarni večer bo namenjen predsavitvi arabske kulture v Sloveniji. 

Predvajali bomo film, nastal v produkciji Društva Rozana Arabske podobe v Sloveniji, pogovor o 

integraciji arabskih priseljencih (dr. Maja Lamberger Khatib). Za tem sledi literarni večer arabske 

poezije ob glasbeni spremljavi Tria Nur in drugih arabskih glasbenikov. 

 

 


