
Strokovni posvet

Ob 150-letnici  
tabora v Vižmarjih

Pokrovitelj posveta je
župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković.

Dvorana Slovenske matice
Kongresni trg 8/1 

 Ljubljana

16. maja 2019

Spominska medalja tabora v Vižmarjih, ki so jo kmalu 
po dogodku prepovedali. (Iz zbirke Muzeja krščanstva 
na Slovenskem, inv. št. 510:STI).

Organizatorja:

Slovenska matica in
Zveza zgodovinskih društev Slovenije



POSVET OB 150-LETNICI TABORA V VIŽMARJIH
 
9.30–11.15 Pozdrav župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića

 Uvodne besede
	 Aleš	Gabrič,	predsednik	Slovenske	matice

 Zakaj tabor v Vižmarjih?

 
	 Filip	Čuček,	Politične razmere na Slovenskem v času taborov s posebnim ozirom na Ljubljano
 Dragan	Matić,	“Ne vdajmo se!” se je slišalo na taboru v Vižmarjih
 Branko	Šuštar,	Jezikovne razmere v šolstvu na področju Ljubljane do tabora v Vižmarjih
	 Dragica	Čeč,	Incidenti po taboru v Vižmarjih  – nacionalna identiteta in podeželsko prebivalstvo

11.15–11.30 Odmor

11.30–12.30  Vižmarski tabor kot del širšega političnega dogajanja

 
	 Vincenc	Rajšp,	Taborsko gibanje
	 Jernej	Kosi,	Preteklost v taborskih govorih
	 Franc	Rozman,	Delavsko gibanje in tabori

12.30–12.45 Odmor
 
12.45–14.30  Tabori v drugih delih slovenskega prostora

 
	 Branko	Marušič,	Trije tabori na Primorskem leta1878
 Avguštin	Malle,	Tabori na Koroškem
 Nevenka	Korpič,	150 let ormoškega tabora 1869–2019
	 Matic	Batič,	Goriški Nemci in tabor v Šempasu



Slovenci od blizu in daleč, pridite vsi!

Ž ive la  S loven i ja !

Spoštovani!

Vabimo vas na osrednjo slovesnost ob praznovanju 150-letnice vižmarskega tabora, ki bo
v petek, 17. maja 2019, ob 19.30 pred OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

V času taborskega gibanja je bil to največji tabor na slovenskem ozemlju, saj se ga je udeležilo blizu 
30 000 ljudi s Kranjske, Primorja, Štajerske in Koroške. Za tiste čase je bilo to impozantno število.

Večina jih je prišla v narodnih nošah in tudi na ta način pokazala, da se čas nemške prevlade počasi 
izteka. S tem so že tako velikemu dogodku dodali slovesni pridih. Prav zato si organizatorji želimo, 
da bi se tudi tokratne slovesnosti udeležilo čim več obiskovalcev v narodnih nošah. 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite na tel. številko 041 333 110 
(Majda Kajzer) ali po elektronski pošti drustvobpc@gmail.com.

Prisrčno vabljeni!
Brane Kopač, predsednik

(Društvo Blaž Potočnikova čitalnica)
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