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Veseli december. (Foto Č. Košak)
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Iz veselega decembra 2013 
v januar 2014
Veseli, beli december. Droni prihaja-

jo? Droni (leteči roboti) podobni ti-
stim, ki v Iraku in Afganistanu sejejo 

smrt med civilnim prebivalstvom, naj bi v 
bližnji prihodnosti raznašali pice? Pa, da ni 
ta prvoaprilska? Ne, sploh ne. Jeff Bezos 
izvršni direktor ameriškega podjetja Ama-
zon, ki prodaja na drobno (preko interneta) 
je javno objavil, da razmišljajo o ustanovitvi 
Air Amazon.Ta služba naj  bi nujne pošiljke 
s pomočjo dronov, dostavila v največ 30 
minutah. Krasno. Avtomatske blagajne v 
marketih nadomeščajo blagajničarke, ra-
čunalništvo v oblaku (cloud) bo spravilo 
ob kruh sistemske inženirje in sedaj so na 
vrsti dostavljavci pic, paketov in poštarji. 

Nikar ne mislite, da lahko drona srečate 
samo v Afganistanu in daljni Ameriki. Ko 

sva zadnjič (skupaj s sinom), zavila okrog 
našega bloka sva se skoraj zaletela v mo-
žakarja srednjih let s »telekomado«, ki je 
zrl v nebo. Pogledava gor in evo ga, ka-
kšnih 30 m visoko dron. Vprašal sem ga, 
če z njim fotografira in ali ga je sam izde-
lal? Dobil sem odgovor, da res fotografira 
in iz uvoženih delov ga  je sestavil sam, 
Torej s pomočjo  drona boste lahko bližnji 
v bodočnosti opazovali, kaj počnejo otroci  
na igrišču, kontrolirali soseda na njegovem 
dvorišču, če pa boste nanj  namestili in-
frardečo kamero, boste lahko na sodoben 
način hitro na vrtu ali v sadovnjaku poiskali 
krta, voluharje in ostale škodljivce. Ja, kaj 
še vse pride? 

Ko smo pred malo manj kot 30 leti v fil-
mu Terminator gledali, kako se je cen-

tralni računalnik odločil, da smo ljudje na 
tem svetu popolnoma odveč, saj delamo 
samo zgago in je najbolje, da nas s pomo-
čjo robotov iztrebi, sem z olajšanjem za-
ključil: »Tile science fiction filmarji so pa res 
od hudiča ! Ampak računam, da se nam 
ljudem še najmanj kakšnih 150 let ne bo 
treba ukvarjati s takšnimi težavami.« Tokrat 
se zdi, ta čas že precej bližji res, da danes 
trkajo na naša vrata še kot dostavljavci 
pic oziroma poštarji,vendar pazite, drone 
je najprej razvila vojska in to predvsem za 
iztrebljanje ljudi. Kakorkoli priznam, zmotil 
sem se in leteči roboti so pred nami skoraj 
pet krat hitreje kot sem predvideval. Mla-
dost je optimistična in verjame v planiranje 
z nabiranjem kilometrine (beri staranjem), 
pa vse bolj spoznavamo kako nehvaležno 
je napovedati prihodnost. Tudi nekatera 
najboljša ameriška tehnološka podjetja,  
tako imenovana »prva liga«, povsem od-
krito priznavajo, da so pet in več letni plani 
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Vodenje zdravstvenega resorja je gotovo med najtežjimi. (Foto I. Košak)

prej pobožne želje kot operativni načrti. 
Kdo pa je pred 30 leti napovedal, da  bo 
PC  (takrat še veliko tehnološki dosežek) 
danes že začel umirati. Za DNK analize, ki 
so še pred 10 leti veljale za veliko tehnolo-
ško čudo, so bili na arheološkem področju 
hudo skeptični, če bo z njihovo pomočjo 
mogoče rešiti kakšne faraonske skrivnosti. 
Danes berem,da jim je v Španiji  v votlini 
Sima de los Huesos uspelo ekstrahirati 
vzorec DNK iz 400 000 let starih kosti. S 
tem so prejšnji rekord, ki je znašal 100 000 
let presegli za 4 krat. Mnogi, pa so torej  
še pred  kratkim dvomili, da bo mogoče 
analizirati DNK iz 3 – 4 tisoč let starih ko-
sti. Ali če hočete obratno. Kdor bi danes 
rad našim otrokom ali vnukom  pokazal kaj 
je bil jubox, jih mora pospremiti v tehnični 
muzej.

Kaj pa domača scena ? Prihajajoče leto 
2014 bo najbrž med najtežjimi in zaradi 
številnih razlogov bo to, še posebej veljalo 
za invalidske organizacije. Vendarle se zdi, 
da evropska neoliberalistična finančna eli-
ta, na čelu s frau Merkel, počasi le prihaja 
do spoznanja, da politika vsesplošnega 

»klestenja« javnih izdatkov, morda le ni 
najbolj prava pot iz gospodarske recesije.

Amerški ekonomist in Nobelov nagrajenec 
za ekonomijo, Paul Krugman je takšnemu 
reševanju krize, že več kot pred enim le-
tom, nasprotoval s prispodobo: če frizer 
ne gre v gostilno in če gostilničar ne gre 
k frizerju, sedita oba doma in varčujeta. 
In oba nimata nič od takšnega varčeva-
nja. Veliko kritike sta požela predsednica 
vlade Alenka Bratušek in finančni minister 
ob uvedbi  davka na nepremičnine. Kaj pa  
sploh je katerakoli prizadeta skupina dav-
koplačevalcev,  pozdravila uvedbo kakr-
šnegakoli davka ? Vendar je treba priznati, 
da ima ta vlada tako malo manevrskega 
prostora, kot ga do sedaj, še ni imela no-
bena druga. Predsednica vlade pogumno 
rešuje probleme,ki so jih lahkomiselno, 
mogoče tudi iz neznanja in strahopetnosti 
nakopičili njeni moški predhodniki. In mor-
da Slovenija res potrebuje žensko roko! 
Veliko prahu je dvignil tudi odstop ministra 
za zdravstvo. Uradno, ker ima premalo 
moči za izvedbo potrebnih reform. Gotovo 
je vodenje zdravstvenega resorja med naj-
težjimi. Vendar v  isti sapi ugotavljamo, da 

v več kot dvajsetih letih, nobeden izmed 
zdravstvenih ministrov, ni izpeljal omembe 
vrednih reform. Hkrati na čelu z odstoplje-
nim ministrom kup uglednih in verjamem 
tudi poštenih zdravnikov ugotavlja, da v 
zdravstvu vladajo nekakšni lobiji in da celo 
poznajo imena in priimke teh ljudi. Mislim, 
da je ljudska vstaja, ki se je v lanskem letu 
zgodila  najprej v Mariboru in potem tudi 
vseh večji slovenskih mestih, odločilno pri-
pomogla, da se je prebudilo naše pravo-
sodje, preiskovalci nacionalnega preisko-
valnega urada in hkrati se je stopnjevala 
tudi aktivnost PKK. Domnevam, da je ne-
kaj odmevnih preiskav, aretacij in obsodb 
pokazalo, da pri nas ni nedotakljivih. In 
če je temu tako, ne vidim nobenega po-
sebnega razloga, da ne bi obelodanili tudi 
imen in priimkov ljudi, ki naj nam bi ugrabili 
zdravstvo. Dokler si tu ne zmoremo nato-
čiti čistega vina, najbrž nobena reforma ne 
more uspeti.

Vsem našim članom in njihovim družin-
skim članom želim v imenu DLS in svojem 
osebnem imenu veliko zdravja in sreče v 
Novem letu 2014.

 Ivan Košak
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Krasen, umit dan na Polhograjski grmadi. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Dolgi deževni jesenski večeri so 
lahko prava mora za dušo in telo, 
če si jih ne popestrimo s kakšnim 

doživetjem ali vsaj s spominom na kaj le-
pega. Zato so tudi pravi čas za »bilanco« 
celega leta, za premislek in analizo vsega 
dobrega in slabega, kar smo doživeli ali 
naredili.

Danes torej listam po mapah v računal-
niku in ogledujem fotografije, ki smo jih 
posneli na skupnih pohodih članov DLS. 
Kar nekaj se jih je nabralo: pohodov in fo-
tografij. 

Že spomladi sem se priključila skupini 
pohodnikov iz društva, ki se je odločila, 
da bo enkrat mesečno obiskala kakšen 
vrh v različnih koncih Slovenije. Tako bo 
vsem članom, ki si to želijo, omogočeno 
čim več gibanja v naravi, v hribih… Nare-
dili smo načrt in  izbrali nekaj zanimivih ci-
ljev, ki so dosegljivi vsakemu, ki želi malo 
»migati«.  

Začeli smo s Slavnikom na Primorskem, 
osvojili smo Polhograjsko Grmado, Rati-
tovec, Šmarno goro pri Ljubljani, obiskali 
Češko kočo… Vreme nam ni vedno naj-
bolje služilo, vendar smo bili uporni in se 
nismo dali. Skupinica res ni bila velika, a 
dovolj vztrajna in trmasta, da se ni dala 
premotiti niti slabemu vremenu. In vedno 
se je izplačalo!  

Počakali smo kakšno urico ob kavi pa se 
je dež kar umaknil in  posijalo je sonce. 
Doživeli smo krasen umit dan na Polho-
grajski Grmadi. 

Drugič smo krenili v pršenju in megli, ki 
sta se umaknila naši dobri volji in spet je 
bilo lepo in zabavno. Celo razgled se nam 
je odprl na vrhu Šmarne gore.

Na Ratitovec smo se povzpeli v lepem 
vremenu, ki pa se je na vrhu premislilo, 
tako da nas je na povratku pošteno opral 
dež. Seveda smo bili kot zgledni hribov-
ci opremljeni s pelerinami in dežniki in 
nam mokrota ni mogla do živega. Pa še 
rezervna oblačila smo imeli v kombiju, v 
bližnji gostilni pa so nam postregli z dru-

(RA) ZMIGAJMO SE !!!
Letošnja hribovska pohajanja in zakljuËek v Logarski dolini

gačno »mokroto« (da se ne bi prehladili 
seveda!!). 

In že smo delali načrte za naslednjič. Še 
bomo šli, saj smo se vedno imeli lepo, se 
razgibali in poveselili, se družili, pokra-
mljali, načrtovali…

Jesensko hribolazniško dogajanje smo 
zaokrožili s tridnevnim bivanjem v Logar-
ski dolini. Pravzaprav je to tridnevni za-
ključek programa za ohranjevanje zdrav-
ja, ki naj bi se ga udeležili  vsi, ki so tele-
sno dovolj močni oziroma sposobni. No, 
letos ni bilo tako, saj je bila kljub lepim 
željam in možnostim za vse, udeležba 
žal maloštevilna. Ne bom iskala razlogov 
zakaj, vsak ve zase, vsak ima svoj razlog 
in vsak mora oceniti ali je njegov razlog 
dovolj močan… Škoda le, ker ne izkori-
stimo možnosti, ki nam jih nudi društvo 
z organizacijo in vodniki, ki so pripravljeni 
sodelovati.

Zase vem, da imam kljub kakšnim teža-
vam (ne boste verjeli) vedno dober razlog, 
da se teh srečanj in pohodov udeležim. 
Veselim se našega druženja. V dobri druž-
bi in pri fizični aktivnosti me še zlomljena 
rokica ne boli tako hudo. Mogoče bi tudi 

drugim bolečinam več pripomoglo giba-
nje kot poležavanje doma na kavču….. 
Pa pustimo hudobijo ob strani.

Sedaj smo v Logarski dolini.  Samo tri dni 
imamo na razpolago, okrog nas pa je to-
liko lepih hribov, gora, dolin… Človek bi 
kar kakšen teden ostal tu. Pa še bi bilo 
premalo! In vremenska napoved spet ni 
najboljša. Letos nam kar nagaja.

Ker nas je malo, lahko sproti načrtujemo 
in menjamo že narejene plane. Prvi dan 
uspešno osvojimo 1763 m visoki Strelo-
vec. Zaradi razritih gozdnih vlak jo seveda 
uberemo  malo  po svoje, kar direktno v 
breg, ampak samo za ogrevanje. Potem 
gre vse po sreči (se pravi po markacijah) 
do vrha in še v dolino. Pri koči na Klemen-
či jami nas čaka presenečenje: gajba piva 
z listkom, na katerem je cena s pripisom 
»za poštenjake«. Prav lepo je vedeti, da 
se v današnjem norem svetu kdo vendar-
le še zanese na poštenost. In mi seveda 
nismo izneverili zaupanja. Svoje okrepčilo 
smo z užitkom popili in zapitek pustili v 
skrinjici.
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Otrok gozda Jože Dobrovec. (Foto: S. Dobelšek)

Pred Potočko zijalko. (Foto Č. Košak)

dež odplaknil vsako upanje. Spet ta voda 
iz neba. Pa saj je samo voda in nič ne 
boli. Gremo pa na krajši sprehod!  No, 
sprehod  se je potem raztegnil do slapa 
Rinka, ki je v dežju enako lep, saj je tudi 
sam voda. Včasih nas slabo vreme prisili, 
da hodimo po poteh, ki nas v sončnem 
vremenu morda ne bi zanimale. In nam ni 
žal. Tudi ta dan je bil nepozaben.  

Čakala nas je še kar dolga pot do doma, 
ki pa je hkrati prilika za pogovor in za 
nove načrte. Logarska dolina je ostala še 
napol neodkrita in nudi še veliko možno-
sti za drugo leto. Le ekipo udeležencev 
tega programa je treba nujno »pojačati«. 
Škoda je zamuditi tako lepe dneve, fantje 
in dekleta!!  Zmigajmo se!!!  Potem tudi 
duša zapoje in življenje je lepše…..

Se vidimo!

Marta Gabrejna Braniselj

Za cilj drugega  dne smo izbrali  Olševo. 
To je lepa dolga gospa, ki se  razteguje 
nad Solčavo in v lepem vremenu ponuja 
krasne razglede po Logarski dolini, Mat-
kovem in Robanovem kotu, po gorah nad 
njimi in še in še…. No, nam dlje od nekaj 

metrov večino časa ni neslo oko. Olševa 
je zagrnila meglene zavese,  ampak je bila 
kljub temu skrivnostno lepa. Pot do nje 
in po njej je krasna, nezahtevna, prijetna. 
Po razglede pridemo pa drugo leto, velja?

Za tretji dan smo sicer imeli velikopotezne 
načrte, ki so se zdeli še zvečer v hote-
lu Plesnik čisto uresničljivi, zjutraj pa je 

Iz podroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka

Razstava  našega Ëlana  
Jožeta Dobrovca v  
Mozirskem gaju

Teden pred in po prazniku 15. avgusta, hortikulturno etnolo-
ško društvo Mozirski gaj, vsako leto pripravi razstavo poletnega 
cvetja in raznih aranžmajev. Letošnja tematika je bila že skoraj 
pozabljeni in malce zapostavljeni slovenski rdeči nagelj, postavi-
tev »garteljca«,domačega vrta lepo zasajenega z vsem kar po-
trebuje gospodinja. Po celem gaju so bili razstavljeni aranžmaji, 
v simbiozi cvetja in poletne zelenjave, ki so jih v Sloveniji prvič 
predstavili mladi učenci vrtnarskih šol in drugi.

Tukaj se pričenja naša zgodba. Član društva DLS, domačin in 
multi-nadarjeni, priden in sposoben Jože Dobrovec – Žlaborski 
je v sodelovanju z „očetom“ Mozirskega gaja Jožetom Skorn-
škom pripravil svoj razstavni paviljon. Je otrok gozda, kot pravi 
sam, saj večino časa preživi v njem. „To je moja rehabilitacija“. 
Na več hektarih umno in pridno gospodari, za kar je v lanskem 
letu dobil priznanje gozdarskega ceha za najbolj urejen gozd. 

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič
Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden
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Ničesar ne zavrže. Nabira gozdne sadeže, 
plodove, rastlinje, ter ga suši in nato ves 
material porabi za umetelno in precizno iz-
delavo raznih posod za cvetje, svečnikov, 
šatulj, lesenih zabojev... kar je razstavil v 
več sto primerkih v svojem paviljonu in po 
celotnem Mozirskem gaju.

„Žlaborskega“ Joža poznajo daleč naokoli, 
saj ga še vedno pokličejo za popravilo pral-
nega ali drugačnega stroja,  za specialno 
brušenje nožev, za dober nasvet in podob-
no. Je človek z več življenji. Kot tovornja-
karja ga je povozil pravi vlak, vendar pa jo 
je odnesel brez praske. Traktor je v gozdu 
njegov sopotnik, ki ga je niti enkrat ni pustil 
na cedilu. Po več stometrskem prevrača-
nju je z razbitinami pristal na prostoru, kjer 
so imeli ravno takrat piknik zdravniki.

Ostalih nezgod pa sploh več ne šteje. Bo-
lezen  grla pa mu je dala še drugačen, bolj 
pozitiven pogled na svet okrog sebe. Rad 
gre v družbo, kakšno pametno razderejo 
in tudi za okrepčilo po meri poskrbijo.

VABILO PK ŠTAJERSKE IN KOROŠKE 
na tradicionalno

PREDNOVOLETNO SREČANJE, ki bo 
v soboto, 21.12.2013, ob 16. uri v GOSTILNI LOBNIK, v Orehovi vasi.

Ponovno se nam bliža tako imenovan »veseli december« in ker je mesec december, mesec v katerem se 
obdarjamo, bomo tudi letos imeli srečelov, ampak vam ne bo potrebno skrbeti za darila, saj so za naš srečelov 

poskrbele naše pridne delavničarke, ki vam sporočajo, da bo vsaka srečka dobitna.
Za glasbo, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, za tisto sladko po obilnem poznem kosilu pa naj poskrbijo s 

peščico dobrot naše žene ali možje, prav tako pa vas pozivam in opominjam, da lahko pripravite igre, ali 
skeče, da bo naša zabava bolj vesela in pestra. 

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do ponedeljka, 16.12.2013, 
kjer dobite vse potrebne dodatne informacije.

Pa še sporočilo za člane, ki bodo letos z nami prvič in seveda za tiste, ki so že pozabili, kje se Gostilna 
Lobnik nahaja. Torej, Gostilna Lobnik se nahaja v Orehovi vasi, ob cesti v smeri letališča Edvarda 

Rusjana Maribor, v neposredni bližini železniške postaje Orehova vas. 
Poverjeniki: 

 Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823                             
 Branko Motoh: 041 – 371 – 452 Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
 Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154 Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška, Danilo Papež

Razstavni aranžma. (Foto: S. Dobelšek)

Preostali prosti čas, pa nameni svojim de-
javnostim, ki smo jih zgoraj že opisali.

Želimo mu še veliko dobrih izdelkov in še 
kakšno samostojno razstavo.

Anka in Slavko Dobelšek
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Podjetje Simps'S d.o.o. Vas obvešča, da je pričelo dobavljati vse medicinsko tehnične 
pripomočke, ki po predpisih ZZZS pripadajo  laringektomiranim. Hkrati so vsi navedeni artikli  
na zalogi in praktično takoj dobavljivi. Podjetje Simps'S d.o.o. v prodajni promociji vsakemu 
laringektomiranemu ob prvi predložitvi  naročilnice brezplačno podari 10 kosov Traheofixov. 

V postopku naročanja lahko v času uradnih ur faksirate naročilnico  na sedežu društva s pomočjo  
skenerja, pa  jih lahko pošiljate z obeh lokacij torej tudi iz mariborske pisarne. 

Naročene medicinsko tehnične pripomočke lahko takoj dvignete na sedežu podjetja Simps'S 
oziroma v zelo kratkem času na sedežu DLS, v mariborski pisarni ali pa jih prejmete po pošti.

Sedež podjetja Simps’S d.o.o.

Kje nas lahko najdete ? Naš naslov je Simps’S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin . (Glej priloženi zemljevid)

Podjetje 

Simps’S d.o.o.

želi Ëlanom 

DLS vesele 

BožiËne praznike 

in sreËno 

Novo leto 2014.


