
MEDNARODNI DAN ŽENA 
 
V  petek, 11. marca 2016 smo v klubu praznovali mednarodni dan žena. 
Vabilu, ki ga je krasil šopek vrtnic, se je odzvalo 40 naših članic. Prijazno 
smo jih sprejeli ter počastili z aperitivom. 
 
Srečanje se je pričelo s kulturnim programom. Nastopila sta glasbenika  - 
tenorist Benjamin in njegova sestra Katarina Pregl, ki ga je spremljala na 
klavirju. Benjamin nam je zapel tri pesmi. 
 

 
 

V uradnem nagovoru je članice pozdravil predsednik kluba ter povedal: 
»V zadnjih nekaj desetletjih smo na področju enakopravnosti in krepitve 
politike enakosti spolov v Sloveniji dosegli velik napredek. 8. marec – 
mednarodni dan žena - je dan praznovanja ekonomske, politične in 
socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Življenje v naši družbi nas 
vsakodnevno prepriča, da v praksi ni in še dolgo ne bo popolne 
enakopravnosti med spoloma. Zatorej praznujmo 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 
položaj. S tem, ko so pravice zagotovljene vsaki ženski se naredi največ 
za družbo kot celoto. To je tudi misel, ki jo moramo imeti v sebi, a ne 
samo ob 8. marcu, tem pomembnem dnevu, ki je posvečen pravicam 
žensk, ampak vsak dan.  



Dovolite, da se vam ob tej priložnosti zahvalim za vaš pomemben 
prispevek k učinkovitemu delu našega kluba. Brez vas preprosto ne bi 
zmogli. Danes je vaš dan, zato vam iskreno čestitam k prazniku ter želim 
prijetno druženje«.   
 

  
 
Naš kulturni program so popestrili otroci Osnovne šole Centra za sluh in 
govor Maribor. Učenci prvega razreda so nam, ob glasbeni spremljavi, 
predstavili ples: Pa pa palačinke, otroci  2. in 3. razreda so zaplesali dva 
plesa, in sicer: ples Pika nogavička in Mladinski ples. Na koncu nam je 
kvartet na afriške bobne zabobnal dve afriški ljudski pesmi. Učiteljicam 
smo se zahvalili z rožico. 
 
Cvetka Vidmar je zbranim prebrala del besedila iz knjige Ernestine 
Jelovšek, hčerke Franceta Prešerna, predsednik pa vsebino črtice Lovra 
Kuharja – Prežihovega Voranca z naslovom: Solzice. 
 

 
 

Ob zaključku kulturnega programa je predsednik kluba članici poklonil 
sliko z rožico, ki jo bo spominjala na skupno praznovanje in druženje. 
Skupaj smo nazdravili in ubrano zapeli. 



Članici Cvetka Vidmar in Zdenka Volšek sta pripravili razstavo svojih slik, 
ki so si jih zbrane z zanimanjem in občudovanjem ogledale. 
 

 

 
Prijetno druženje smo nadaljevali ob kosilu, sladici ter kavici in seveda 
ob dobri kapljici. V svojo sredino smo povabili tudi kuharice ter se jim 
zahvalili za dobro kosilo in hitro postrežbo. V zahvalo smo jim izročili 
skromno darilo. 
 
Prijetna družba se je ob kramljanju, obujanju spominov ter snovanju 
novih načrtov za leto 2016, zadržala vse do tedaj, ko se je popoldan 
prevesil v večer. 
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