
MEDNARODNI DAN ŽENA 2015 

Ob bližajočem se prazniku – mednarodnem dnevu žena, se je Izvršni 
odbor Kluba, kot vsa leta doslej, spomnil svojih članic. Zato so za njih v 
petek, 6. marca 2015, v sejni sobi Kluba Policijske uprave, pripravili 
krajšo kulturno prireditev ter pogostitev. Dan žena je namreč priložnost, 
da svojim članicam izkažejo drobno pozornost ter se jim zahvalijo za 
njihovo vlogo v družbi. Članicam so v znak zahvale in pozornosti 
poklonili rožico ter podstavek z lepo mislijo. 

Uradni del družabnega srečanja je pričel otroški pevski zbor Osnovne 
šole Bojana Ilicha iz Maribora, pod vodstvom učitelja Aleša Miholiča. 
Zatem je zbrane pozdravil predsednik kluba ter predstavil potek 
družabnega srečanja.  
 

  
 
S kulturnim programom je nadaljeval otroški pevski zbor, ki je zapel še 
dve pesmici. Sledil je uradni predsednikov govor, med katerim je povedal 
tudi: »Praznujmo torej 8. marec kot spomin na čase, ko smo družbeni 
status pogojevali z biološko močjo ter kot opomin na dejstvo, kako 
nepravični znamo biti ljudje, ko upravičujemo svoj superiorni 
položaj…Ženske brez vas svet ne more obstajati; ker ste matere, babice, 
morda že prababice; ker ste plemenite, saj skrbite za življenje in za vse 
lepo na tem svetu; ker ste čudovite, brez katerih ni ljubezni. Ne pozabite, 
da ste nekaj posebnega! Žena je dom, je filozofija in je energija, je 
lepota, je mir, modrost, je nasvet, je sreča in upanje, je življenje.«  
 
Vsem je zaželel čim več lepega in vse dobro ter jim izrekel iskrene 
čestitke ob mednarodnem dnevu žena.  
 
Po predsednikovem govoru je na flavto zaigrala učenka OŠ Bojana Ilicha 
Lana Pavšič. V nadaljevanju je udeleženke srečanja nasmejala članica 
Cvetka Vidmar, ki je predstavila nekaj svojih cvetk na temo resničnih 
dogodkov seniorjev.  



Z glasom harmonike je zbrane razveselil naš član Jože Kušar, ki je 
zaigral tri pesmi. Predsednik kluba pa je zrecitiral pesem Ivana Minattija: 
Nekoga moraš imeti rad. 
 

  
 
Po izvedenem kulturnem programu so si članice ogledale razstavo slik 
ljubiteljske slikarke Cvetke Vidmar in Zdenke Volšek. Za spomin pa so se 
vse postavile še pred fotografski objektiv Iva Usarja.  
 

  
 

Sledilo je prijetno druženje ob kosilu, sladici in kavici. V svojo družbo so 
povabili tudi kuharice, ki so skuhale in postregle odlično kosilo. 
 
Bil je to še en dan, ko je bilo zbranim najpomembnejše druženje in 
obujanje spominov. Tudi na tokratnem srečanju se je našim članicam 
vtisnilo v spomin na tisoče drobnih trenutkov. Dnevu so dale priložnost, 
da  bo eden lepših v njihovem življenju, saj je vsak dan en sam, enkraten 
in neponovljiv.  
 

Vse dobro in iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu žena vsem našim 
članicam. 
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