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ZADEVA: Prošnja za sponzorstvo 

 

Spoštovani, 

 

V letošnjem letu obeležujemo 150-letnico izjemnega slovenskega dogodka. Na Vižmarjih, v današnji 

ČS Ljubljana-Šentvid, se je leta 1869 zgodil vseslovenski tabor – Vižmarski tabor. 

Na mestu, kjer danes stoji piramida, se je 17. maja omejenega leta zbralo okoli 30.000 ljudi, ki so v 

takratnem nemškem okolju Avstro-Ogrske monarhije javno izrazili določene želje in potrebe 

Slovencev . Med njimi so bile združitev slovenskih dežel v zedinjeno Slovenijo, ustanovitev slovenske 

univerze, uvedba slovenskega jezika v urade in druge javne inštitucije, govorilo in glasovalo pa se je 

tudi o številnih gospodarskih vprašanjih naše dežele. 

 

Najveličastnejši med slovenskimi tabori je bil vižmarski, saj je v dobi, ko ni bilo mobilnih telefonov in 

drugih informacijskih tehnologij, privabil množico zborovalcev z vseh slovenskih dežel (Kranjske, 

Primorske, Štajerske in Koroške). 

 

Danes na Vižmarski tabor spominja piramida sredi polja v Vižmarjih kot opomnik, da se 

nastajanje Slovenije ni začelo v 20. stoletju,  ampak ima korenine mnogo globlje. Piramida je močna 

pričujoča utrdba, ki nam pošilja misel, da bodimo strumni v slovenski kulturi, saj je ta potovala iz roda 

v rod v neugodnih časih, stoletja jo je prežemala nemščina, a vendar je preživela. Ni samo preživela 

temveč se je tudi prekalila. Slovenci se s tem nikoli nismo pretirano odkrito bahali.  Prav pa bi bilo, da 

se tega spomnimo z odmevnimi dogodki in vedenjem o taboru ter spomeniku-piramidi, ki to potrjuje, 

obeležuje, o tem izobražuje, informira in nas bodri, ko je to potrebno. Društvo je skupaj z drugimi 

institucijami vložilo pobudo, da piramida postane spomenik državnega pomena, spomenik vseh 

Slovencev. 

Pri organizaciji dogodkov smo v društvu Blaž Potočnikova čitalnica skupaj s Četrtno skupnostjo 

Šentvid povabili k sodelovanju vse osnovne šole,  obe srednji šoli, knjižnico, župnijo in številne druge 

ustanove, da priredimo svečan množični dogodek ter tematsko obarvane Šentviške dneve, ki bodo 

poustvaril dogajanje na Vižmarskem taboru iz leta 1869. Osrednja slovesnost ob 150-letnici 

Vižmarskega tabora se bo zgodila 17. maja. 2019. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.   Z dogajanjem želimo obeležiti to pomembno  

 

 



prelomnico slovenstva, razširiti vest o tem med ljudi in ponovno vneti navdušenje, ki je vladalo med 

Slovenci takrat. 

 

Projekt je zahteven, mi pa smo neprofitno kulturno društvo, ki nam je zagnanost največji adut. In prav 
to je razlog, da se obračamo na vas. Prosimo vas za sponzorska sredstva. 

Predstavljamo vam  možnosti promocije, ki vam jo nudimo, če nam seveda želite ponuditi roko s 
prispevkom in sicer: 

•logotip na FB strani, kjer bodo vse informacije o projektu 

•imenovanje in zahvala v PR sporočilih za javnost 

 objava vašega podjetja v informativni zloženki, v kolikor nam sponzorstvo sporočite do 31. 
marca 2019 

•možnost deljenja vašega promocijskega materiala ali drobnih darilc na osrednji slovesnosti 
ob 150-letnici Vižmarskega tabora 17. maja. 2019 

 

Če ste nam pripravljeni finančno priskočiti na pomoč, ne dvomimo, da vas lahko prosimo tudi za: 

•možnost izpostavitve letakov, plakatov v vašem podjetju; 

•pomoč pri širjenju promocije preko vaših internih komunikacijskih sredstvih, kot so maili, 
sms-i 

 

Vemo, da vam ni vseeno, kako Slovenci negujemo slovensko kulturo in svoje korenine, zato resnično 
upamo, da nam boste lahko pri tem, za nas res velikem in odgovornem projektu, priskočili tudi na 
pomoč. Zares bomo veseli in hvaležni, če boste del te zgodbe tudi vi in hvala vam že vnaprej, v kolikor 
se boste odločili projekt 150-letnice Vižmarskega tabora podpreti in omogočiti tudi ostalim 
državljanom, da izvedo nekaj več o svojih koreninah. 

 

 


