
 

 

 
SREČANJE NA DNEVU ČETRTNE SKUPNOSTI 
 

14. 9. smo se na Rugby igrišču Oval 
srečali predstavniki društev, inštitucij 
in organizacij, ki delujejo na tleh ČS 
Šentvid. V prekrasnem vremenu je bilo 
na igrišču prisotnih več kot 40 udele-
žencev z različnih področij delovanja: 
invazivne rastline, gledališka dejav-
nost, strateške igre za otroke, šole, 
gasilci, športna društva, plesalci, kro-
žek kvačkanja, slikarske delavnice, 
knjižnica ... Četrtna skupnost Šentvid 
je resnično bogata z društvi in organi-
zacijami, prav vsak lahko najde nekaj 
zase.  
 
OKROGLA MIZA NA TEMO »JE VIŽMARSKI TABOR RES TO, 
ZA KAR GA IMAMO?« 

V ponedeljek, 30. 9., je 
v Knjižnici Šentvid pote-
kala okrogla miza na te-
mo "Ali je vižmarski ta-
bor res to, za kar ga 
imamo?". Dogodek smo 
organizirali v sodelova-
nju s Socialno akademi-
jo in se je zgodil znotraj 
socialnega tedna, v ka-
terem smo se spraševali 
"Kdo sem ali kdo smo?". 
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Gostje g. Stane Granda, g. Jurij Šilc in g. Jani Škrbinc so izpo-
stavili nekaj dilem, ki so prisotne danes na področju obeleže-
vanja dogodkov iz časa zedinjene Slovenije. Alen Salihović je z 
vprašanji izzval razmišljanje o današnji identiteti Slovenca, o 
delitvi Slovencev, ki je še vedno prisotna. Dotaknili smo se tudi 
zavrnitve pobude društva BPČ za spomenik piramide kot spo-
menik državnega pomena in njene strokovne utemeljitve. 
Posnetek okrogle mize si boste kmalu lahko ogledali na naši 
spletni strani. 
 
NOVA SPLETNA STRAN 
DRUŠTVA 
 

V letošnjem letu je zaživela 
nova spletna stran društva 
https://bpc.si/, 
našli vse o delovanju druš-
tva. 
 
 
 
PRIHAJAJOČI DOGODKI ... 
 

OGLED RAZSTAVE JOŽETA PLEČNIKA 
 

12. 10. bomo šli v Ljubljano na ogled razstave 
Jožeta Plečnika, ki ni bil le mojster monumental-
ne arhitekture, temveč tudi izjemen oblikovalec 
sakralnih predmetov. Razstava s 33. izbranimi 
predmeti Plečnikovega liturgičnega posodja je po 
izjemnem odzivu obiskovalcev iz Vatikanskih mu-
zejev ekskluzivno in za kratek čas v Mestnem 
muzeju Ljubljana.  
Prijave zbiramo do 11. 10. na mail drustvo-
bpc@gmail.com ali na tel. št. 031 298 496.  
Vstopnina: 6 EUR (odrasli), 4 EUR (upokojenci).  

 
IZLET DRUŠTVA BPČ 
 

Izlet bo 9. 11. v Slovensko Istro, Krkavče, Koštabono (roj. kraj 
Elde Viler). Ogledali si bomo oljarno in prodajalno česna ter še 
kaj, kosilo bo na kmečkem turizmu v Dragonji. Prijave zbiramo 
do 6. 11. na mail drustvobpc@gmail.com ali na tel. št. 031 298 
496.  Cena izleta je 25 EUR. 
 
 


