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Kamniški gorski reševalci, ki so lani praznovali stoletnico delovanja, so ob zaključku leta izdali tudi 
jubilejni zbornik z naslovom Gore nosimo v srcih. 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Kamnik - Gore nosimo v 
srcih je naslov zbornika ob 
stoletnici Društva Gorska re• · 
ševalna služba Kamnik. Po 
besedah urednice, dr. Irene 
Mušič Habjan, se ·je knjiga 
začenjala »rojevati« že v letu 
2021, največ dela pa so opra
vili v pravkar minulem letu. 
» Kot urednici mi je bilo v ve
liko pomoč.da so bili nekate
ri pripravlfen.i napisati član· 
ke že takoj, drugi pa v malo 
·večjem obsegu malo kasne• 

. je, kajti knjiga se je .'polnila' 
skoraj (pre)počasi. Moji ko• 
legi reševalke in reševalci v 

· večji meri skrbijo za fizično 

in 'tehnično' kondicijo, ki je 
potrebna_pri reševanju v go• 
rah, in ~adi tega sestav- . 
!jamo to čudovito qrušči• 
no, nekoliko težje pa sedejo 
za raČUj1alnik. Namen knji
ge je zboli in pop.isati pred• . 
vsem zadnje desetletje reše• 
vanj, usposabljanj, preven• 
ti~ dogodkov in ostalih 
qruštvenih dejavnosti, med 

V zborniku so· popisane tudi nekatere reševalne akcije kamniških gorskih reševalcev. 

katerimi smo veliko svojega · 
prostovoljnega časa porabi- . 
li za pri~obitev lastnih pro
storov,« je zapisala uredni
ca, ki so ji pomagali še čla
ni uredniškega odbora Vla
dimir Habjan, Fran~e Ma
lešič, Srečo Podbevšek in 

Tadej Trobevšek. 
Na 208 straneh so obja, 

vljene zgodbe 24 avtorjev, ki 
so strnili zgodovino drµštva 
v minulem stoletju, popisa
li nekatera reševanja, ki so 
jih opravili člani, pa tudi iz
kušnje ·članov, ki sta sama 

S koledarjem pomagala 
zapuščenim živalim·. 

. . . 

Nika Weiff~nbach iz Železnike~ je z izkupičkom od dobrodelnega koledarja 
kupila pol tone hrane za zapuščene živali in prispevala še za _njihovo · 

veterinarsko oskrbo. 

ANAŠUBIC 

potrebovala pomoč reše• 
vaJcev. Besedo so prepusti
li tudi zahvalam ljudi, ki so 
jim pomagali, bralec pa lah
ko prebere tudi o tistih, ki so 
v minulem desetletju zapus
tili, in nekatere bolj humor
ne prigode iz njihovih vrst. . 
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Železniki - Zaradi gradnje 
druge faze protipoplavnih 
ukrepov na Selški Sori bodo 
na državni cesti med Že• 
lezniki in Zalim Logom na 
območju gradnje zadrževal· 
nika pod Sušo še naprej pot• 
rebne občasne popolne za
pore cest~. Z ,Direkcije RS 
za vode (DRSV) so sporoči
li, da so enourne popolne za
pore, ki so omejene na ter
mine od ponedeljka do pet
ka med 9. in 10. uro ter med. 
11. in 12. uro, predvidene še 
do konca januarja. Kratico
trajne večkratne 15•rninutne 
popolne zapore, ki so možne 

Razstava Od črne do bele 

od ponedeljka do petlca med 
13. in 15. uro ter ob sobotah 
med 10 . in 15. uro, pa bodo 
· potekale predvidoma do ju
lija. Po navedbah DRSV je 
zapora nujna zaradi zago· 
tavljanja varnosti udeležen• 
cev v prometu. Dela namreč 
potekajo direktno nad cesto, 
v času zapor izvajajo rnifli!a· 
nje in posledično čiščenje te• 
rena, odstranitev materiala z 
brežin in ceste, odkope na vi
šini z odstranitvijo viška ma• 
teriala ... V sklopu prve faze 
projekia protipoplavnih ure· 
ditev so dela, ki bi z.ilitevala 
zapore ali obvoze na•držav• 
nih cestah, že končali, so do• 

· dali na DRSV . 

Medvode-Jutri, 18. januarja, bo ob 19:3o v Knjižnici Medvode 
odprtje razstave slik Od črne _do bele Mance To nje Rismondo, 
ki nadaljujedružinskotradicijo ustvarjanja umetnosti. Udele• 
žila se je različnih kiparskih simpozijev tako pri nas kot v tujini, 
med drugim tudi na znamenitem festivalu ledenih skulptur v 
kitajske m Harbinu. Od vseh zvrsti ji je najbolj pri srcu slikanje. 
Njeni mot ivi so večinoma ženske figure, pogosto z mitolo• 
škimi in fantazijs kimi elementi. Avgusta ion je na raz~tavi 
Fe(rie arte v italfanski Lombardiji za-svojo sliko Persefone 
p rejela častno omembo. 

Železniki - Nika Weiffe;,_ba• 
eh iz Železnikov je uspešno 
končala dobrodelni projekt, 
v sklopu katerega je že tret
je leto zapored s prodajo no
voletnih. koledarjev zbirala · 
pomoč za zapuščene živali. 
Lastnica kokeršpanjela Vili, 
ja, s kate'rim sta terapevtski 
par pri društvu za terapijo s 
pomočjo živali Ambasador• 
ji nasmeha, je znova prip• 
ravila koledar z motivi ko• 
keršpanjelov, tokrat so bili v· 
ospredju prikupni mladički 
iz kar osmih držav .. Z izku. 

· pičkom od prodaje koledar
jev je kupila petsto kjlogra
mov pasje in mačje hrarie, ki 
jo je pred kratkim že izročila 
prostovoljki iz Sevnice Alen
ki Kozorog, da jo bo razdeli
la m ed zapuščene živali ter 
tudi med svoje tri posvojene 
pse in dvanajst muc, preos• 
talo pa ji je Nika namenila v 
gotovini za veterinarsko os• 
krbo živali. 

Nika Welffenbach (levo) j,"pomoč, zbrano za zapuščene 
· živa li, že predala prostovoljki Alenki Kozorog iz Sevn1ce. 

vsi niso bili za prodajo, _saj 
jih je vsaj 5opodarila-vsem, 
ki so prispevali fotografije 
pasjih mladičkov, ali jidru
gače pomagali pri _koledar
ju, pa tudi nekaterim, ki so 

še zlasti svoj;" sestri Alen
ki Kuhar, lektorici Kristini 
Strnad , Giti Šmid za prevo· 
de in žirovski tiskarni Andi s 
Sergejo Primožič. Prav ta)<o 
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Nika je zadovoljna, da je 
zanimanje za njen koledar 
vsako leto večje. Letos so ga 
natisnili že v 270 izvodih, a 

. si ga želeli, asi ga niso mog• 
li privoščiti. Nika je nadvse 
hvaležna vsem, ki so ji po· 
magali pri izvedoi projekta, 

se zahvaljuje vsem, ki so z 
nakupom koledarja omogo- : • 
čili, da je dobrodelno akcijo ] 

di kr vil :~ 
tu · to at uspešno spra · a _: t 
pod streho. g,'----- - - ---~--- = 


