
 

 

 

  

Vabljeni na prvomajske prireditve  

 

Pohod na Rožnik s kresovanjem - 30.4.2019: 

 ob 18.30 začetek pohoda; Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju 

 ob 19.30 skupina Muffin Men; 

 ob 21.30 sindikalni nagovori Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, Jakoba Počivavška, predsednika 
konfederacije Pergam in Saše Kotar, članice RO Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije; 

 kres bo zagorel ob 22. uri, nato sledi zabava s skupino Rock Partyzani. 

_____________________________________________________________________________________ 

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) vabi na prvomajske prireditve po Sloveniji:  

Ravne na Koroškem, ob Grajskem parku (DTK) - 1. 5. 2019, 12:00 

V imenu sindikata SKEI bo navzoče nagovoril predsednik RO SKEI Koroške Vili Novak 
Slavnostni govornik: predsednik Vlade RS Marjan Šarec 
V programu sodelujejo: Barbara Polutnik Brusnik, župani, pihalni orkester ŽR, družina Kobolt, Tina Kalajžič, Maša 
Jakopič, ansambel Pvaninski abuhi 

Mežica, na Poljani (pri kozolcu) - 30. 4. 2019 ob 19:00 – Kresovanje 

1. 5. 2019: 13.30 – začetek prireditve, sledi kulturni program (do 14.30) v katerem bodo sodelovali predstavniki 
občin, sindikata in pihalni orkester Rudnik Mežica. Slavnostni govornik bo predsednik RO SKEI Koroške Vili Novak. 
Od 16.00 do 22.00 ure bo zabavni program z ansamblom VAGABUNDI. 

Graška Gora - 1. maj 2019: 

ob 11.00 – osrednji program, 11.30 – polaganje venca k spomeniku XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone, 11.30 
– trim pohod z Graške gore na Jesenjakov hrib, 11.30 – 17.00 – zabavni program z ansamblom Pajdaši 

Pristava nad Javorniškim Rovtom - 1. maj 2019 ob 12.00 

otvoritev srečanja, kjer vas bo pozdravil Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora ter župan mestne občine 
Jesenice. Slavnostna govornica bo Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka SKEI Slovenije. Za ples in prijetno 
razpoloženje udeležencev srečanja bo poskrbljeno. 

  

http://skei.si/nLog/newsletter-931/user-0/url-5713/


Več >> 

NOVICE  

 
Nagovor predsednice SKEI, Lidije Jerkič, ob prazniku dela  

26.04.2019 - Živel 1. maj, praznik dela!  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Delavstvo, podnebne spremembe, 

sindikati, 26.4.2019  

29.04.2019 - Zanimive teme o podnebnih spremembah...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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