
 

Konferenca 

 

ZZggrraaddiimmoo  ssvveett  mmiirruu  iinn  lljjuubbeezznnii  

 

Dragi rojaki, čas je, da se srečamo vsi, ki želimo 

 aktivno prispevati 

 k temu, da bo življenje v prihodnosti vredno človeka.  

Vsi, ki želimo našim otrokom ohraniti lepote narave in svobodo življenja.  

 

Zbrali se bomo ljudje odprtega srca iz vse Slovenije,  

ki že delujemo v tem duhu, se spoznali in izmenjali svoje poglede in izkušnje  

ter postavili smernice za bodoče delovanje. 

 

Veliko nas je, ki že delujemo za dobro vseh.  

Zdaj je čas, da se srečamo in povežemo v skupni nameri,  

da združimo naše napore in se lotimo uresničevanja skupnih ciljev. 

 

 

Kje in kdaj se srečamo? 

 

V nedeljo, 16. maja 2010  

ob 10:00 v Hotelu Dom Utrip Prvine nad Trojanami,  

v idiličnem okolju z zdravilnim izvirom vode in blagodejnimi energijami. 

 

 

Udeležba je brezplačna. 

 
 
 
 
 



Dovolj nam je strahu in izkustev pomanjkanja. Zdaj se moramo usmeriti k izkustvu obilja, ki 
izvira iz zavedanja naše tesne povezanosti z naravo in vesoljem, kjer je vsega dovolj. 
Najpomembnejše stvari - življenje, sonce in zrak so nam na voljo brezplačno. Zakaj bi ne bile 
tudi ostale? Energije je dovolj, za vse ostalo lahko poskrbimo z znanjem. V zvezi s sedanjim 
nezavidljivim položajem ne želimo sejati nezaupanja in nestrpnosti, obsodb in kritike. 
Dvigniti se želimo nad sedanjo raven medsebojnega obračunavanja ter poiskati miroljubne in 
modre rešitve. Z znanjem in srčnostjo bomo družbo usmerili na pot radosti in ljubezni. 
 
Namen konference:  
Gre za odpiranje src novemu duhu in času, ki je pred nami. To je dogodek, ki bo utrl pot 
resnim korakom v svet miru, blagostanja in ljubezni.  
 
Osnovni motiv konference je, da se naposled povežemo in vzpostavimo osebne stike vsi, ki že 
aktivno delujemo v dobro skupnosti, z željo pomagati in prispevati k boljšemu življenju 
posameznikov in družbe. Seznanili se bomo s projektom Zgradimo svet miru in ljubezni, ki 
predstavlja praktičen okvir bodočega delovanja v duhu ljubezni in sodelovanja, ter uskladili in 
dodelali njegove podrobnosti. Osrednji del konference je namenjen predstavitvi in podelitvi 
naših izkušenj z drugimi udeleženci konference. Šlo bo torej za medsebojno spoznavanje, 
navezovanje stikov, medsebojno informiranje, predstavitev novih idej, izmenjavo informacij 
in materialov, dodelavo skupne vizije (brainstorming o njej) in usmeritev k skupnim načrtom.  
 
Potek konference: 
Po kratki uvodni predstavitvi konference in projekta Zgradimo svet miru in ljubezni bo v 
osrednjem delu vsak udeleženec na kratko  predstavil svoje dosedanje delo, poglede, ideje in 
razmišljanja, svojo vizijo novega sveta in korake do uresničitve. Zaželeno je, da se ustrezno 
pripravite, da bi vašo predstavitev lahko opravili v 5 do 10 minutah. 
  
Prosimo vas, da se seznanite z vsebino projekta Zgradimo svet miru in ljubezni, vse informacije 

najdete na www.prisluhni.si / Svet miru in ljubezni. 
 
Odveč je omeniti, da bo komunikacija med udeleženci na visoki etični in kulturni ravni, ob 
spoštovanju enakosti, brez zasledovanja ozkih interesov ali kakega komercialnega vidika. Izključni 
motiv je prostovoljno in nesebično delo za dobro vseh nas.  
 
Gradivo in materiali: 
Vsak lahko prinese lastno predstavitveno in drugo gradivo ter materiale, ki bi zanimali ostale 
udeležence. Na voljo bo knjiga Človek je več, Elaborat projekta Zgradimo svet miru in 
ljubezni, različni filmi in drugi materiali. Če želite kaj podeliti z nami, prinesite s seboj. 
 
Hrana in razvedrilo: 
V prijetnem ambientu hotela Dom Utrip Prvine si boste lahko privoščili prigrizek ali kosilo 
(okusno klasično ali vegetarijansko kosilo dobite po ceni 10€), se odžejali pri zdravilnem 
vrelcu in naužili blagodejnih energij.  
 
Za konec se boste lahko predali glasbi srca Alojza Studna-Luja in Danijele Jerković, ter 
zaplesali ali se sprehodili po čudoviti okolici doma do zanimivih turističnih točk. 
 

PRIJAVE:  
Priporočamo elektronsko prijavo na naslovu:  
   http://www.prisluhni.si/Prijava-na-Konferenco.html  
 



Možna je tudi prijava preko e-pošte na naslov zoran.zeleznikar@gmail.com (navesti imena in 
priimke kandidatov, e-naslov in telefon, po možnosti naziv društva, ki mu pripadate ali 
dejavnost, ki jo opravljate).  
 
Prosimo vas, da se pred pričetkom konference (9:30) zglasite v recepciji hotela zaradi 
evidentiranja in priprave spiska razpravljalcev. 
 
 

Od srca vabljeni! 
 

 

 

POMEMBNO! 
K sodelovanju želimo pritegniti čim več rojakov, tudi tiste, ki niso poznani širši javnosti ali pa jih še 
nismo uspeli najti. Zato vas prosimo, da to vabilo pošljete tudi vsem vašim prijateljem, kolegom, 

znancem, za katere menite, da na obravnavanem področju delujejo in bi jih sodelovanje pri tem 
projektu zanimalo. Z vašo pomočjo želimo pridobiti tudi tiste, ki niso dosegljivi preko sodobnih 
medijev e-pošte ali interneta.  
 
 
Kako do hotela na Prvinah? 

Na AC Ljubljana - Maribor zapeljete na izvoz Trojane, nato zavijete desno proti Zagorju in preden se 
začenjate spuščati proti Zagorju zavijete levo. Nato sledite tablam Smučišče Prvine. Mapo najdete 
tukaj. Hotel se nahaja cca 7 km od izvoza z avtoceste. 

KOORDINATE ZA GPS: 
N   46 stopinj  11,176 minut 
EO 14 stopinj 56,403 minut! 


