
BIVŠA TAJNICA KLUBA PRAZNOVALA 90 LET 

Sedmega novembra je praznovala 90. rojstni dan Irma Kozar, bivša tajnica 

Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor. Funkcijo tajnice 

kluba je opravljala skoraj 25 let. 

Irma je svoj visok življenjski jubilej praznovala v krogu svojih najdražjih, 

prijateljev in članov kluba. Svojo življenjsko pot je namenila službi, družini, 

plesu in dejavnostim v klubu. Rada se spominja številnih druženj v službi 

in prostem času, pa tudi v času upokojitve. Še sedaj se, v okviru možnosti, 

udeležuje dejavnosti kluba. Ponosna je na delovanje kluba ter se veseli 

vsakega uspeha, ki je v dobro bit članstva. 

Prosti čas še vedno preživlja ob kafetkanju s prijateljicami, rada bere in na 

TV programih redno spremlja poročila ter nekatere nadaljevanke. Dobro 

je seznanjena s političnim in družbenim dogajanjem doma in po svetu. Je 

pa tudi izjemna poznavalka dogajanja na športnem področju. Jubilantka 

ima veliko prijateljic in prijateljev, zlasti iz vrst nekdanjih sodelavcev. In 

prav vsi so ji želeli ob visokem jubileju stisniti roko.  

Draga Irma lahko si ponosna  na svoje dosežke na prav vseh področjih 

svojega življenja in na številna priznanja, ki si jih prejela. Naša jubilantka 

se izjemno dobro drži in pravi, da jo pokonci držijo svojci in prijatelji. Veseli 

se slehernega trenutka, ko lahko skupaj z njimi obuja spomine na 

preteklost in načrtujejo prihodnost.  

 



Zaveda se, da je življenje kot vrtnica, ki včasih tudi zbode, a nas hkrati 

vedno očara s svojo lepoto. In zato smo jo tudi predstavniki kluba Mirko 

Ploj, Milojko Cerkovnik in Majda Bobanec na rojstni dan obiskali na 

njenem domu ter ji podarili šopek rož. 

 

      

Naj ti spoštovana Irma spomini na prehojeno življenjsko pot in dejavnosti 

v klubu tudi v prihodnje lepšajo jesen življenja in naj ti prinesejo predvsem 

veliko zdravja. Še enkrat hvala za tvoj dolgoletni prispevek k delu kluba. 
 

Za našo Irmo velja, da je volja in misel še mlada, le rojstni list rumen 

postaja, vendar Irma se ne da. Naj sreča bo Tvoja znanka in da tud’ 

denarja in ljubezni ti ne zmanjka in videla boš, življenje bo tudi v prihodnje 

kot bajka! 

Iskrene čestitke ob 90. rojstnem dnevu! 
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