
ŽIVEL 8. MAREC, DAN ŽENA! 

 

Ker nič ni samoumevno, niti v letu 2019, je izvršni odbor Kluba Maksa 

Perca Maribor, na praznovanje 8. marca povabil vse svoje članice. Zbrane 

na slovesnosti je uvodoma pozdravil predsednik kluba. Povedal je, da je 

to ena izmed redkih priložnosti, ko lahko svojim članicam ob 

mednarodnem dnevu žena izkažemo drobno pozornost in se jim 

zahvalimo za vlogo v družbi. S kratkim orisom  je spomnil na zgodovinska 

dejstva, zaradi katerih sploh praznujemo dan žena. 

 

 
 

Kulturni del srečanja so pričeli učenci osnovne šole France Prešeren iz 

Maribora, pod vodstvom profesoric Metke Kuraj in Tatjane Stamenkovič. 

Svoj nastop so spletli v lep in zanimiv venček recitalov in glasbe, ki ga je 

suvereno povezoval »šolski novinar«. Učenci so recitirali pesmi o mamah 

in babicah. Vse pa so popestrili z zvoki violine, trobente, pianina in 

harmonike. Govorile so besede in govorila je glasba, oboje pa se je še 

kako dotaknilo vseh žensk. 

 



 
 

Zbrane so prisluhnile tudi govoru predsednika kluba, ki je povedal: »8. 

marec je mednarodni dan žena, ki ga praznujejo po vsem svetu. Na ta dan 

se spomnimo tako dosežkov kot ovir, ki še vedno obstajajo na različnih 

področjih, in onemogočajo ženskam, da bi dosegle dejansko enak položaj 

v družbi. Glede na to, da so tudi v Sloveniji na nekaterih področjih ženske 

še vedno v slabšem položaju kot moški, je sporočilo tega praznika seveda 

še vedno zelo aktualno. Mednarodni dan žena je priložnost, da se vsaj 

enkrat na leto bolj poglobljeno posvetimo misli o mestu in vlogi ženske v 

družbi, družini in okolju, v katerem živimo. To pa je lahko tudi lepo 

izhodišče za spremembe v smeri boljšega, prijaznejšega, bolj humanega 

sveta. Ustava, zakoni in drugi dokumenti zagotavljajo ženskam in moškim 

v Sloveniji enake pravice. Vendar pa pravno formalno enak položaj moških 

in žensk dejansko še ne zagotavlja tudi resnično enakega položaja v 

družbi. Zato naj bo praznovanje čas za premislek o tem, kaj je v življenju 

zares pomembno? Naj žive vse ženske tega sveta in naj živi praznik dan 

žena!«, je svoj govor sklenil predsednik kluba.  

 



Nastopila sta tudi članica kluba Majda Bobanec, ki je recitirala in tudi 

zapela, član Mirko Ploj pa je predstavil črtico Toneta Partljiča: Tetica, jaz 

sem te zdaj prišla.  

 

 
 

Za lahkotno vzdušje in popestritev celotnega kulturnega programa so 

poskrbeli člani ansambla Norost, ki prihaja iz Jakobskega Dola. 
 

Poleg kulturnega programa, smo vsaki članici podarili tudi cvetlico.   Tokrat 

smo izbrali znanilko pomladi – primulo.  
 

 



Po končanem kulturnem programu je sledilo kosilo, kavica in sladkanje s 

penino in torto. Ves čas druženja je vladalo prijetno vzdušje, slišal pa se 

je tudi prijazen klepet. 
 

 
 

 



Naši članici, Cvetka in Zdenka, sta na ogled postavili slike, voščilnice in 

druge rezultate svoje ljubiteljske dejavnosti, kar so si članice z veseljem in 

zanimanjem ogledale. 
 

  
 

Ob koncu druženja smo se za spomin skupaj postavili še pred foto 

objektiv. V svojo družbo smo povabili tudi naše kuharice in Cvetko, ki je 

poskrbela za strežbo ter jim v znak hvaležnosti poklonili cvetlice. 
 

 
 

»Spoštovane članice, HVALA, da ste si vzele čas, se nam pridružile in s 

tem vsem polepšale popoldan, ki smo ga preživeli skupaj.« Vsem 

članicam, še enkrat iskrene čestitke ob dnevu žena. 
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