VABILO na praznovanje dneva žena
»Graditi domovino – prispevek ženskih rok, srca in uma«
Spoštovane in spoštovani,

mednarodni dan žena je praznik, ki sicer ni dela prost dan, pa vendar je to praznik, ki ga po
svetu praznujemo najbolj množično. V zavest narodov se je usidral prvič 8. marca 1917.
Njegov družbeni pomen se iz desetletja v desetletje povečuje zlasti na izpostavljanju
ekonomskih, političnih in socialnih dosežkov enakopravnosti žensk. Tudi v Sloveniji smo bili
pri prizadevanjih za enakopravnost spolov že takrat v koraku z ostalimi bolj naprednimi
državami.
Dovolite mi, da vas v imenu Državnega sveta RS povabim na skupno praznovanje dneva žena
z bogatim kulturnim programom, ki bo
v četrtek, 7. marca 2019 s pričetkom ob 13. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Slavnostna govornica bo priznana kulturnica, filozofinja in literatinja Alenka Rebula
s predavanjem »Graditi domovino – prispevek ženskih rok, srca in uma«.

Uvodnemu delu bo sledil pogovor z državnimi svetnicami:
Lidijo Jerkič, Marijo Lah, Branko Kalenič Ramšak in Bojano Potočan
o vlogi žensk skozi prizmo poslovne kariere, politike in družine …

Po končanem uradnem delu bo v preddverju še otvoritev razstave mlade perspektivne
likovne umetnice Sanje Tosić iz Izole z naslovom »Kaplje«.
Za glasbo bodo poskrbeli na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, in sicer Eva Kovačič,
vokal, Blaž Škrbec, kitara, in Karim Bajec, bas kitara. Naj vam izdamo, da za to priložnost
pripravljajo tudi posebno glasbeno presenečenje s pesmijo »Ženska«. Njihov mentor je
prof. Ivan Špacapan.

Veseli in počaščeni bomo, če se nam pridružite na dogodku.
Povabite nanj tudi sodelavke in sodelavce, partnerke in partnerje
ter ostalo zainteresirano javnost.

VLJUDNO VABLJENE IN VABLJENI.

Alojz Kovšca,
predsednik Državnega sveta RS

P.S.
Prosim, da nam predhodno sporočite svojo prisotnost na elektronski naslov pr@ds-rs.si ali
na telefonsko številko 030/ 450 649 najkasneje do 5. marca 2019. Hvala za razumevanje.

