
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA 

Člani izvršnega odbora Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor smo 
9. marca 2012, v sejni sobi Kluba PU, za svoje članice organizirali tradicionalno 
praznovanje dneva žena. Veseli smo bili, da se je našemu povabilu odzvalo kar 45 
članic. 

 
Povabljene je pričakala lepo pripravljena dvorana.  

Predsednik Kluba Mirko Ploj je v prvem delu srečanja prisotnim predstavil dejavnosti 
Kluba ter načrtovane naloge za leto 2012. Pozval jih je, da tudi same podajo svoje 
ideje, pobude in predloge o svojih željah in interesih. 

 
O delu izvršnega odbora Kluba je članicam spregovoril Mirko Ploj. 



Zatem so si ogledale razstavo slik naših članic, ljubiteljskih slikark Cvetke Vidmar in 
Zdenke Volšek. Pripravili sta čudovito, tematsko obarvano razstavo. Članice so bile 
prijetno presenečene nad lepotami slik in še posebej nad umetniško žilico naših dveh 
članic. 

 
Članice so si ogledale razstavo slik slikark Cvetke Vidmar in Zdenke Volšek. 

V drugem delu je predsednik Kluba, članicam spregovoril ob prazniku ter jim izrekel 
čestitke ob mednarodnem dnevu žena.  

Govor predsednika Kluba: 

Spoštovane članice našega Kluba, drage bivše sodelavke,  žene, matere, babice, 
prababice 

Včeraj ste uživale v drobnih ali velikih pozornostih, ki so vam jih naklonili vaši najbližji 
– danes pa ste v družbi in pod pokroviteljstvom izvršnega odbora svojega Kluba.  

Pravijo, da je čas za delo in je tudi čas za praznovanje. Danes je torej čas za 
praznovanje. Dan za dnem, skozi vse leto, si vaši najbližji želijo, da ste jim na voljo, 
možje oziroma partnerji pa pričakujejo, da ste vedno dobro volje. Le čisto zase vam 
ostane malo časa. V družbi imate res veliko vlog: poleg poklica in službe, ki ste jo 
opravljale, ste tudi: žene, mame, tašče, babice, pa tudi gospodinje……in še kaj in s 
tem nosite veliko breme in odgovornost. Sedaj pa opravljate še najbolj nevaren 
»poklic« – poklic upokojenke. 

Vsi vemo, da življenje ni praznik, zato si vsi – ne glede na spol – želimo predvsem 
zdravja. Torej - uživajmo vsak dan, ki nam je dan! Srečen je tisti, ki mu veliko 
pomenijo malenkosti, ki ga osrečujejo drobne pozornosti. Sreča je, da se nekdo sploh 
spomni na nas. Sreča je, če smo v družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo radi. 



Najlepše vsakodnevno darilo, ki je povrhu še zastonj, pa je nasmeh, lepa-prijazna 
beseda, beseda optimizma in vzpodbude. Hrabrijo nas lepi spomini, edino pravo 
zdravilo pa je optimizem in prijazen pogled na svet. Veselimo se torej življenja. 
Večkrat kot doslej si vzemite čas tudi čisto zase, šele če boste zdrave boste lahko 
skrbele za vse vaše najbližje, tiste, ki vas imajo radi in tiste, ki vas potrebujejo. 

Osebno moram priznati, da me ob  praznovanju - dneva žena – daje nostalgija na 
tista lepa praznovanja izpred let. Spomnim se – kako smo ob tem prazniku v šoli brali 
črtice: Ivana Cankarja: Skodelica kave ali Mater je zatajil, pa Prežihove Solzice in še 
kaj. Kako smo za mame nabirali zvončke in kako so bile ob tem vesele. Dan žena se 
mi je vtisnil v spomin tudi kot praznik, ki smo ga praznovali predvsem moški. A ne 
bom več o tem, ker bi preveč zašel! 

Imejmo se radi in to vse leto, ne samo 8. marca – ob dnevu žena, in svet bo precej 
lepši. Znani verz se glasi: »Brez žensk bi na svetu turobno bilo! Le kdo bi nas ljubil 
objemal sladko?«  

Danes je vaš dan, zato vam želim prijetno praznovanje. Želim, da živite svoje sanje in 
po svojih željah. Iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu žena. Ostanite naše 
članice in rade prihajajte v »svoj« Klub!« 
 

 
Predsednik Kluba je vsem članicam izrekel čestitke ob  
mednarodnem dnevu žena. 
 
Pozdravno pismo je zbranim poslala tudi naša članica Bernarda Uršič, katero je 
predsednik Kluba prebral. Že dan prej je tajnica Kluba Mira Kočić odnesla rožico 
članici Kluba Vandi Djurišič, ki živi v Domu Danice Vogrinec, spomnili pa smo se tudi 
Milene Čepič, ki živi v domu starostnikov v Radencih. Z obiskom na domu in z rožico 
smo razveselili še članico Marijo Mauser. 
 



Vsestranska umetnica Cvetka Vidmar je zbranim najprej prebrala svojo pesem, 
zatem pa jih z besedami popeljala v »svet« slik, ki sta jih razstavili z Zdenko Volšek. 
Vsem članicam je, v spomin na prijetno srečanje, podarila slikice z motivi rožic. 
 

 
Spominčki za naše članice. 
 
Ob skupnem kosilu smo prijetno kramljali in obujali spomine. Čas je spet prehitro 
tekel. Da naše srečanje ne bi šlo v pozabo smo naredili še skupno fotografijo ter se 
poslovili. Članice so obljubile, da prihodnje leto spet pridejo. 



 
Skupna fotografija, da srečanje ne potone prehitro v pozabo. 
 
Zapisal. Mirko Ploj 
Foto:     Ivo Usar  


