
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA 
 
V četrtek, 7. marca 2013, je izvršni odbor Kluba pripravil že tradicionalno 
praznovanje mednarodnega dneva žena. Povabilu se je odzvalo 37 
članic našega kluba. Veliko tako različnih, a hkrati tako enakih. Tako 
različne v svojih življenjskih zgodbah, a hkrati tako enake po svojih 
dobrih delih, po svojih željah, hrepenenju.  
 
Že lani smo praznovali skupaj. Veseli smo, da se družimo nekaj uric, da 
smo sopotniki tega življenja in da del svoje življenjske poti potujemo 
skupaj. 
 

 
 
Novo srečanje, nam je ponudilo novo priložnost, da smo se skupaj 
poveseli in vsaj začasno pozabili na tegobe tega sveta. Skupaj smo 
ugotavljali kako malo je potrebno, da smo srečni. Včasih je dovolj le stisk 
roke, objem, nasmeh ali zgolj prijazen pozdrav. Vse našteto je zastonj in 
nam ob vsakodnevnih tegobah lahko pomeni veliko, zelo veliko. Včasih 
potrebujemo nekoga, da se z njim pogovorimo, nekoga, da se z njim 
poveselimo in svet se nam naenkrat zdi lepši, prijaznejši. 

V uvodu našega skupnega praznovanja smo članice počastili z 
glasbenim programom, ki so nam ga pripravili učenci OŠ bratov 
Polančičev Maribor pod vodstvom učitelja Bojana Goriča.  



Naša tajnica Mira je prisotnim v nekaj besedah predstavila zgodovino 
dneva žena, predsednik kluba pa je vse zbrane tudi nagovoril. Med 
drugim je povedal: »Življenje ni praznik, življenje je delovni dan, a je 
hkrati tudi kot mavrica. Da nastane lepa mavrica, pa so potrebni sonce, 
oblaki in dež. Tako je tudi v življenju, ko se menjujeta žalost in veselje, 
oboje pa zalivajo solze, le, da enkrat solze veselja, drugič solze žalosti. 
Kot ste ve same - enkratne in neponovljive - takšna naj bodo in ostanejo 
tudi naša skupna praznovanja. Naj bo to trenutek sreče, ko pozabimo in 
se hkrati spomnimo vseh skupaj preživetih dni, pa tudi srečanj in 
praznovanj. Zavedajte se, da smo bogati zaradi svojih vrednot, katere 
živimo, ne pa zaradi materialnega bogastva«. 

Po krajšem kulturnem programu so si članice ogledale razstavo ročnih 
del Sekcije društva upokojencev Leskovec-Stari Log, katero je pripravila 
naša članica Marija Lah. Tudi letos pa sta se ponovna izkazali naši 
članici in ljubiteljski slikarki Cvetka in Zdenka, ki sta nas razveselili z 
razstavo svojih novih slikarskih umetnin. Po ogledu razstave smo 
organizirali še skupno fotografiranje. Pomlad, katera prihaja, pa so 
oznanile poklonjene cvetlice.  
 

  
 
Sledila je pogostitev s kosilom. Kot presenečenje smo za zbrane članice 
pripravili torto z napisom »Članicam kluba za dan žena«. Vsi smo se 
zbrali okrog torte, kjer je predsednik kluba vsaki članici osebno natočil 
kozarec »predsednikovega »vina, ki je bilo izbrano na prednovoletni 
prireditvi našega kluba kot protokolarno – predsednikovo vino. Zatem si 
je vsaka članica sama odnesla do mize svoj kos torte. 



   
 
S tem pa presenečenj še ni bilo konec. Posebno presenečenje sta nam 
pripravila članica Milka Zager, ki nam je zaigrala kar nekaj skladbic na 
harmoniko in član Srečko Kocbek, ki jo je spremljal na bršljanov list. 
Res lepa popestritev našega druženja, saj smo ob prijetni glasbi tudi 
zapeli. 
 

   
 
Takšno lepo, prijetno razpoloženje je prevladovalo ves čas našega 
druženja. 
 
Spoštovane članice, iz vsega srca – vam voščim – lep prazničen dan, pa 
ne samo danes, ampak prav vsak dan, 365 dni v letu. 
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