
OBISK ČLANOV KLUBA 
 
Na zadnji jesenski dan sta Mirko Ploj in Andrej Kačič v Domu starejših občanov 
Svetega Martina v Lenartu obiskala naša člana Janka Knipliča in Alojza 
Podplatnika. 
 

 
V lepem domu Svetega Lenarta bivata dva naša člana. 
 
 
Janko je bil zadnja leta svoje poklicne kariere moj sodelavec na takratnem Oddelku 
milice Tabor. Letos je praznoval svoj 80-ti rojstni dan. Spominjam se ga kot 
izjemnega sodelavca, bil je kot oče nam mladim miličnikom. Usmerjal nas je in dajal 
napotke za opravljanje tako zahtevnega poklica kot je poklic miličnika. Bil je tudi 
kolega, vedno je bil pripravljen pomagati, vsakomur je znal prisluhniti. Leta 1984 se je 
upokojil. Dolga leta je živel sam v svojem stanovanju, v Regentovi ulici 10 v Mariboru, 
na kar se je odločil in odšel v dom v Lenart. Prav 18. decembra letos je minilo leto dni 
njegovega bivanja v domu. Ima prijetno sobico, v kateri biva sam. Izjemen je pogled 
iz okna njegove sobice, še posebej zato, ker ima pogled na vrtec, kjer lahko opazuje 
igrive otroke,  njihovo spontanost, veselje. 
 
V istem domu sva obiskala tudi Alojza Podplatnika, ki biva v stanovanju doma skupaj 
z ženo. Oba sta letos vstopila že v 90 leto starosti.  
 
Predsednica Kluba Majda Župevc je v domu starejših občanov Tezno obiskala 
našega člana Ota Gošte. Obiskala pa je tudi Janeza Babiča. 
 



 
Dom starejših občanov Tezno, kjer biva naš član Oto Gošte. 
 
Z našimi obiski smo v njihov dom in predvsem v njihov vsakdan prinesli nekaj sonca 
in novo upanje. Vsi so nas z veseljem sprejeli ter nam pokazali svoj dom. Obudili 
smo spomine na skupaj preživete dni v službi. Vsak pa nam je povedal nekaj utrinkov 
tudi iz svojega življenja. Našega obiska so bili vsi izjemno veseli.    
 
Vsem smo izročili simbolična darila ter jim v osebnem imenu in imenu Kluba zaželeli 
obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Obljubili smo si, da se ob letu spet 
srečamo. 
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