
 
 

 
 

 

Kratka predstavitev nosilcev projekta Let the Love win 
 

 Izobraževalni center Eksena  

Osnovno izhodišče delovanja Izobraževalnega centra Eksena so Deklaracija o načelih 
strpnosti, Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih pravicah, ki 
so človekoljubni dokumenti, ki jih globoko spoštujemo. Skozi naša izobraževanja je 
posamezniku dana možnost uresničitve teh deklaracij oziroma temeljnih pravic v 
vsakodnevnem življenju, s čimer niso več samo lepa crka na papirju, ampak zaživijo tudi 
v praksi.  

Izobraževalni center Eksena tako nudi neformalna izobraževanja in svetovanja na 
področju odnosov. V ta namen ponuja preventivne programe in pristope, ki so 
namenjeni vsem, ki prepoznavajo ključen vpliv odnosov na kakovost življenja in srečo 
posameznika.  

Naša vizija je posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo 
resnično vrednost, ter tako ustvarjati družbo, ki je uspešna, brez da je uničevalna. Zato 
posameznike skozi svoja izobraževanja spodbujamo, da prevzamejo odgovornost za 
svoje življenje ter s tem postanejo aktivni ustvarjalci svojega življenja in ne zgolj 
nemočne žrtve okoliščin ter ljudi okrog sebe. Hkrati pa ljudi spodbujamo, da v svojem 
življenju uresničujejo strpnost ter človekove in otrokove pravice skozi razvijanje in 
negovanje svojih odnosov.  

o Uradna spletna stran: http://www.eksena.si 
o Facebook stran: https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/ 

 

 Društvo Eksena  

Društvo Eksena je samostojna nevladna organizacija civilne družbe, neodvisna od 
političnih ideologij, ekonomskih interesov in religij. Je nepridobitno društvo in deluje 
skozi prostovoljno delo svojih članov. Poslanstvo društva je človekoljubne narave in 
sicer promocija strpnosti v širši javnosti in zavzemanje za uresničevanje temeljnih 
človekovih in otrokovih pravic v vsakodnevnem življenju ljudi. Podlaga za delovanje 
društva so mednarodni dokumenti o človekovih pravicah predvsem Deklaracija o 
načelih strpnosti, Splošna deklaracija človekovih pravic in Deklaracija o otrokovih 
pravicah.  

Osrednji projekt društva je projekt Mi smo ZA STRPNOST! v okviru katerega se javno 
zavzemamo za negovanje strpnosti in medsebojnega spoštovanja.  

http://www.eksena.si/
https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/


 
 

 
 

Društvo Eksena je bilo ustanovljeno leta 2013 in ima svoj sedež in prostore v mestu 
Šentjur pri Celju.  

o Uradna spletna stran: http://www.drustvo-eksena.si/ 

 SoulGreg Artist 

Glasbenik SoulGreg Artist je glasbi z vsem srcem zavezan že od svojega otroštva in 

najstniških let. Po izobrazbi je akademski glasbenik – jazz kitarist – doštudiral pa je na 

University of Music and Performing Arts Graz v Gradcu, Avstrija. Je kitarist, pevec, 

producent, avtor in aranžer. Ustvarja svojo avtorsko glasbo, z leti pa je razvil tudi svoj 

glasbeni stil Soul'n'Roll, ki je zmes rocka, soula in popa. Je prvi slovenski glasbenik, ki 

ga je mednarodna glasbena televizijska postaja iConcerts uvrstila v svoj program in 

predvaja njegove koncertne izvedbe. V okviru projektov Mi smo ZA STRPNOST! in Let 

the Love Win z Izobraževalnim centrom Eksena in Društvom Eksena sodeluje kot 

Ambasador strpnosti saj neguje strpnost tako v svojem osebnem življenju, obenem pa 

jo širi skozi svoje skladbe. 

 
o Uradna spletna stran: http://www.soulgregartist.com/slo/ 
o Facebook stran: https://www.facebook.com/soulgreg.artist/ 

 

 Še nekaj besed o prostovoljnem izvajanju projekta 

Naš človekoljuben projekt Let the Love win – Naj zmaga Ljubezen je povsem 

nepridobiten in ni finančno podprt s strani državnih ali drugih institucij. Organizator in 

generalni pokrovitelj projekta je Izobraževalni center Eksena, zato ima projekt kljub 

naši radodarnosti na voljo zelo skromna sredstva in zahteva veliko mero iznajdljivosti, 

ustvarjalnosti, odpovedovanja ter prostovoljnega dela. 

Tako smo denimo sami ročno izdelali našo maskoto, stojala za plakate, stojalo za pismo 

OZN, srček za nagradno igro, stojalo za veliki srček, stojalo za veliko platno, oblikovali 

tiskovine in plakate, z napisi polepili naše lastne avtomobile, natisnili Deklaracijo o 

načelih strpnosti, ki jo brezplačno podarjamo…itd. 

Zaradi obsežnosti in vsebinske bogatosti naše družbeno odgovorne kampanje, ki je 

splošnega javnega pomena, projekt zahteva veliko sredstev in dela, zato projekt pri 

življenju ohranja podpora Eksene in prostovoljno delo ekipe Let the Love win, ki vanj 

neumorno vlaga ogromno svojega časa, energije in dela, pogosto od zgodnjih jutranjih 

do poznih nočnih ur. 

Materialni stroški predstavljajo zajeten del stroškov projekta, zato smo veseli, da so 

nas podprli nekateri sponzorji, ki so prispevali majhen, a pomemben del sredstev, ki 

http://www.drustvo-eksena.si/
http://www.soulgregartist.com/slo/
https://www.facebook.com/soulgreg.artist/


 
 

 
 

omogočajo izvajanje projekta (npr. potni stroški ekipe – bencin za karavano in hrana, 

del tiskovin, nalepka za kombi, občinske takse). 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sponzorjem za podporo, še posebej pa se zahvaljujemo 

prostovoljcem ekipe Let the Love win, ki s svojo nesebično predanostjo ljubezni in 

strpnosti ter prostovoljnim delom omogočajo izvajanje našega krasnega projekta v 

dobro vse Slovenije. 

 

 

 

 

 

 


