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PROJEKT SOFINANCIRA EVROPSKA UNIJA (EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ) 

V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA.

http://www.urbandiversity.eu


9:30 Dobrodošlica s kavo in kolači

10:00 InterACT – gledališka intervention  
Pobuda InterACT že 20 let s participativnim gledališkim 
delom vzbuja pozornost. Publika bo del dogajanja.

10:10 Anna Thaller, direktorica Izobraževalne ustanove 
St. Martin – pozdravni nagovor
Zvezna dežela Štajerska in Gradec kot mesto človekovih 
pravic želita kulturo raznolikosti razvijati dalje in jo krepiti.

10:15 Christine Heinz-Melbinger, Andrea Darvishzadeh,
Jure Gombač in Nataša Mršol – Raznolikost v petnajstih 
minutah
Izobraževalna ustanova St. Martin, mesto Gradec, ZRC 
SAZU in RRA LUR bodo predstavili 15 primerov 
raznolikosti kot rezultat skupnega raziskovanja in dela.

10:30 Günther Ogris – Koliko raznolikosti zdrži država?
Komaj kdo v Avstriji bolje pozna mnenje Avstrijcev o  
raznolikosti. Je ustanovitelj raziskovalnega centra SORA 
in bo spregovoril o možnostih in priložnostih za pozitivno 
razumevanje raznolikosti.

11:30 odmor

12:00 Barbara Stelzl-Marx – Migracija kot gonilna sila 
raznolikosti
Barbara Stelzl-Marx, avstrijska znanstvenica leta 2020 in 
vodja inštituta Ludwig Boltzmann, bo predstavila  
rezultate raziskave o migracijah in integraciji v Avstriji. 

12:15 Davor Sertic – Uspešna ustanovitev podjetij z 
raznolikostjo  
Pred 15. leti je Davor Sertic ustanovil podjetje za prevoz in 
logistiko, Unitcargo, ki se osredotoča na raznolikost.   
Trenutno ima podjetje s 100 sodelavci iz 10-ih držav z 20 jeziki 
ter promet v višini 50 Mio. € letno. 

12:30 Ina Pfneiszl – Kdor želi vključevanje, bo našel rešitve 
Ina že 10 čet vodi oddelek za družbeno odgovornost po-
djetja Simacek, dunajskega podjetja v družinski lasti z več 
kot 8.000 sodelavci po vsem svetu, in velja za pionirko 
upravljanja z raznolikostjo v Avstriji.

12:45 Maria Santner – Kdor tvega, zmaga!   
Upravljanje z raznolikostjo je za Mario Santner,   
prokuristko podjetja Anton Paar d.o.o., pomembna   
praksa. Podjetje je vodilno na področju merilne tehnike, 
ima 3.500 zaposlenih in je v 100% lasti neprofitne   
organizacije.

13:00 Sprejem s kosilom (samopostrežno)

14:00 okrogla miza z vsemi predavatelji – koraki v   
raznoliko prihodnost
Kako lahko pozitivni kulturi raznolikosti damo več prostora 
v prihodnosti? K sodelovanju bo vabljena tudi publika.

Povezovanje: Sebastian Walcher, projektni menedžment 
Urban Diversity 

15:00 PRAZNIK RAZNOLIKOSTI
Nastopajoči umetniki in glasbeniki:
Elena Waclawiczek, performance raznolikosti
Ruth Biller, žonglerski nastop
Hans-Jürgen Schröttner & Friends, štajerska glasba
 
Vsi ste vabljeni na zabavo raznolikosti!

Vzemite si čas za srečanje in pogovore.

Kuhinja St. Martina bo poskrbela za vas.

Presenečenje: paket užitkov St. Martina

Bildungshaus Schloss St. Martin
Kehlbergstraße 35, 8054 Gradec
Tel.: +43 316 28 36 55
E-pošta: st.martin@stmk.gv.at
www.schlossstmartin.at

Program – četrtek, 12. 3. 2020, 10.00-15.00

Udeležba in pogostitev sta brezplačni.

Tolmačenje na konferenci: nemško, angleško, in  
slovensko.

Povratni prevoz v Gradec je brezplačen in bo organiziran 
s strani RRA LUR. Avtobus bo iz Ljubljane odšel ob 7.00 
s Trga Francoske revolucije. Povratek v Ljubljano okoli 
17.00. Več informacij o prevozu prejmete po e-pošti, po 
vaši predhodni obvezni registraciji.

Prijava do petka, 6. 3. 2020 tukaj: REGISTRACIJA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDCkPfYG3YwmH5MPdrGDMi8YspqbEpL2JLizFJF-823SB9TQ/viewform

