
DAN ŽENA, PRILOŽNOST ZA ZAHVALO ČLANICAM 

Dan žena je priložnost, da se v imenu članov Kluba zahvalimo našim 
članicam za njihovo vlogo, ki jo imajo v družbi ter jim izkažemo drobno 
pozornost. Zato smo jih povabili na slovesnost, na kateri smo se družili ob 
kulturnem programu ter kosilu in pijači. V zahvalo pa smo udeleženkam 
slovesnosti poklonili nageljček. 
 

 
 

 
Uradni del družabnega srečanja je pričel harmonikar Nejc Kralj, ki nam je 
zaigral in zapel pesem Če bi bil jaz slavček. 
 
Po uvodni pesmi je predsednik Kluba pozdravil zbrane članice ter jim 
zaželel prijetno praznovanje. V nadaljevanju je predstavil zgodovino 
osnovne šole Prežihov Voranc, iz katere so prišli učenci, ki so nam 
pripravili kulturni program. Učenka Nika je povezovala nastope svojih 
sošolcev ter predstavila pomen praznovanja mednarodnega dneva žena. 
Nastopajoči so igrali na violino, violo in kitaro ter brali pesmi iz šolskega 
glasila, imenovanega Samorastniki. 



 
 

Pred naslednjim nastopom je povezovalec programa predstavil 
glasbenega gosta Nejca. Nastopil je s pesmijo z naslovom Mamina ruta.  
 

  
 

Sledil je govor predsednika kluba, ki je med drugim povedal: »Današnji 
dan je nekaj posebnega, je dan, ki ga posvečamo vam našim članicam. 
Zato naj 8. marec, mednarodni dan žena, izžareva tudi vaše, žensko 
dostojanstvo, vaš prispevek k razvoju družbe in vašo pravico do 
enakopravnega mesta v njej. Dejstvo pa je, da bomo na tem svetu vedno, 
tako ženske kot moški. In vedno bodo razlike. Sem pa za to, da na oba 
spola gledamo enako, in sicer skozi človečnost, razum, čustva 
posameznika in še kaj«.   
 

 



 
 

Ker lahko le z glasbo izrazimo stvari, ki jih z besedami nikoli ne moremo, 
je znova nastopil Nejc s pesmijo Kje mamici bi rož nabral.  
 
Naša članica Zvezdana M. Kompara je iz časopisa Delo prebrala članek, 
ki govori o življenjskih preizkušnjah ženske in matere. Članica Cvetka 
Vidmar pa nam je iz pesniške zbirke Petre Bauman prebrala pesem z 
naslovom Mama. 
 
Cvetka Vidmar in Zdenka Volšek, ljubiteljski slikarki, sta nam tudi tokrat 
pripravili razstavo svojih del. 
  
Po kulturnem programu in ogledu razstave smo se družili ob hrani in pijači.  
 

  
 

 



Na torto, smo odšli v sosednji prostor, kjer smo popili še kozarček penine. 
 

 
 

Prijetno druženje smo zaključili z mislijo, da je življenje lepo in 
neprecenljivo, zato smo se tega dne veseli skupaj. 
 
Iskrene čestitke za mednarodni dan žena. Vse lepo in dobro vam želimo 
tudi v prihodnje! 
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