
Virjan december 2007 1

Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir
Leto I, številka 1, december 2007

Svet KS Toma Brejca Vir

Novoletna predstava
Jamski clovek

Miklavžev vecer

PGD Vir

Društvo upokojencev Vir

BŠK Budnicar

Pustna sekcija Stricek

Karitas

KO Zveze borcev Vir

Vrtec Palcek

Pustovanje 2008

Vrtec Cicidom

Kaj se bo gradilo na
obmocju bivšega Žita? 

Kickboxing

Virski alpski smucarji

KO Rdecega kriza Vir



uvodnik

V času, ko s pomočjo interneta 
in televizije v nekaj sekundah 
izvemo, kaj se dogaja okoli nas, 
imate pred očmi prvo tiskano 

številko Virjana. Verjamemo, da boste ob 
branju glasila začutili utrip skupnosti, v 
kateri živimo ter da vas bo spodbudilo, da 
boste pri naslednji izdaji prispevali besedo 
ali dve o svojih videnjih in pogledih na 
življenje na Viru, Količevem in Podrečju. 
Res sta internet in televizija hitrejša in 
ažurnejša medija, vendar nikakor ne 
moreta nadomestiti občutka, ko začnemo 
listati in brati tiskano občilo. Presenečeni 
boste, ko boste izvedeli, da v naši sredini 
živijo sposobni, delovni in kreativni ljudje, 
na katere zaradi tempa življenja poza-
bljamo in nemalokrat vemo več povedati 
o ljudeh, ki so na milijone kilometrov odd-
aljeni od nas kot pa o naših sokrajanih. 
Z veseljem ga preberite, pokramljajte o 
vsebini z najbližjimi, saj je naloga Virjana 
povezovanje krajanov in spodbujanje pri-
padnosti kraju, v katerem živimo. Prijetno 
branje vam želi uredništvo glasila Virjan. •
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Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Spoštovane krajanke in krajani, spoštovane bralke in bralci,

pred vami je prva številka glasila Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir. Ko smo se lani prvič 
srečali v novi sestavi na svetu KS, smo bili enotni, da je ena izmed nalog tudi, da naredimo 
vse, da začne izhajati naše krajevno glasilo z namenom seznanjanja naših krajank in kraja-
nov ter tudi drugih o življenju in delu v naši KS. Podlago za našo odločitev smo našli v 19. 
členu statuta KS, ki omogoča izhajanje glasila in tako smo na 6. seji Sveta KS dne 21. 06. 
2007 sprejeli sklep o začetku izdajanja glasila. Glasilu smo dali ime Virjan. Izdajatelj glasila 
je KS Toma Brejca Vir, za urednika je bil imenovan Matjaž Vodlan. Člani uredniškega odbora 
so: Alojz Stražar, Meta Prelovšek, Marjan Prelovšek, Janez Razboršek, Robert Pajer, Eliza-
beta Potočnik, Franci Kerč in Irena Štrukelj. Glasilo bo izhajalo največ štirikrat letno.

Vsaki začetki so seveda težki, a prijetni. Za pomoč pri izdaji smo zaprosili tudi podjetja in 
obrtnike v naši KS, ki so s svojimi oglasi omogočili finančno izvedbo projekta, za kar se 
jim zahvaljujemo. V prvi številki želimo predstaviti KS Toma Brejca Vir, njena društva ter 
organizacije, ki so tudi prispevala svoje pisne prispevke, v naslednjih številkah pa bomo 
objavljali posamezne dogodke in aktivnosti v naši KS. Vsebino bomo bogatili, ob tem pa 
pričakujemo seveda tudi vaše sodelovanje s prispevki.
 
Vsem sodelujočim pri prvi številki glasila iskrena hvala.

Srečno pot ti želimo, Virjan!
                                                                                                                                                     L. L.
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rezerviran za dom upokojencev) in še kje. Na 
svetu KS smo ob obravnavi predloga sprememb 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
Občine Domžale med večjimi pripombami in 
predlogi zavzeli stališče, da bodočih gradenj 
večstanovanjskih objektov na območju KS ne 
podpiramo, da je potrebno morebitnim novim 
gradnjam prilagoditi tudi vso ostalo infrastrukturo 
(ceste) ter predlagali umestitev pokopališča ob 
cerkvi na Viru za žarni pokop.

Z organizacijo kulturnih dogodkov smo ponovno 
oživeli družabno dogajanje v naši dvorani. Z obnovo 
dvorane smo povečali tudi interes za najem, zato 
je dvorana dobro zasedena. V zimski sezoni smo 
skupaj s KD Miran Jarc Škocjan organizirali nekaj 
dobro obiskanih predstav: komedijo Sarmica, 
predstavo Radio Gaga s Sašem Hribarjem, lutkovni 
predstavi Muca in tri mucke ter Njegovo srce ter 
koncert Bili so stari časi. Dvorana tako po dolgih 
letih spet dobiva svoje življenje, čeprav bi bilo 
za njeno posodobitev potrebno vanjo vložiti kar 
precej sredstev. V letošnjem letu smo v skladu s 
finančnimi možnostmi opravili le najnujnejša dela 
(obnova polken, pleskanje, barvanje odra…). 
Izpeljali smo tudi vse potrebne postopke za 
ustanovitev krajevnega glasila, ki smo mu dali 
ime Virjan, del članov sveta KS pa je ustanovil 
tudi novo kulturno društvo z imenom Kulturno 
društvo Vir pri Domžalah, ki bo v skladu s 
pričakovanji in namenom nosilec organizacije 
kulturnih dogodkov v naši dvorani. Upamo, da bo 
društvo s svojo dejavnostjo združilo krajanke in 
krajane vseh generacij, zato vas vabimo, da se 
udeležite dogodkov v naši dvorani.

Skupaj z občino smo pripravili popis in pregled 
otroških igrišč z namenom, da se le-ta uredijo za 
igro naših najmlajših. Skupaj s športniki in občino 
bomo iskali ustrezne rešitve za dejavnosti v okviru 
športnega parka na Viru, ki ga trenutno upravlja 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale. Prav je, da 
park dobi primerno mesto v našem okolju in le 
urejena okolica bo privlačna za še večjo uporabo 
tega prostora.

V tem času smo na podlagi številnih pobud in 
predlogov krajank in krajanov, ki so bili posredovani 
na sedež KS, opravili v okviru naših pristojnosti 
veliko sestankov in pogovorov z različnimi 
institucijami, predvsem z Občino Domžale, in 
poizkušali vzpodbuditi različne aktivnosti in 
iskanje rešitev za nekatera odprta vprašanja 
našega kraja. Seveda vsega nismo uspeli rešiti in 
urediti, veliko imamo še za postoriti. 

Ob tem bi se radi zahvalili vsem, ki so v tem času 
kakor koli pomagali in aktivno sodelovali pri delu 
v KS ter za podporo našega dela. Pred nami pa so 
seveda nove naloge in pričakovanja. •

SVET KS TOMA 
BREJCA VIR    
PO PRVEM LETU MANDATA
mag.Lovro Loncar,                              
predsednik Sveta KS Toma Brejca Vir  

15. novembra je minilo točno 
eno leto od konstitutivne seje 
nove sestave Sveta Krajevne 
skupnosti Toma Brejca Vir. Na 
volitvah so zaupanje za članstvo 
v svetu dobili Lojze Stražar, 
Aleš Tekavc, Janez Razboršek, 
Andrej Jereb, Meta Prelovšek, 
Marjan Prelovšek, mag. Milan 
Pirman, Marko Bergant, Bojan 
Vodlan, Milan Juhant in mag. 
Lovro Lončar. Za predsednika 
je bil na seji izvoljen mag. Lovro 
Lončar, za podpredsednika pa 
Aleš Tekavc. Ustanovili smo 
tudi odbor za gospodarstvo in 
infrastrukturo (vodi ga Marko 
Bergant) ter odbor za družbene 
dejavnosti (vodi ga Lojze 
Stražar), gradbeni odbor za 
plinifikacijo in nadzorni odbor 
(predsednik Lado Vodlan).

Delo v svetu KS poteka složno, konstruktivno in na začetku 
našega skupnega dela smo se v okviru priprav sprejema sicer 
skromnega finančnega načrta KS za letošnje leto (proračun 
KS znaša cca. 60.000 EUR) dogovorili o nekaterih ključnih 
nalogah v tem in prihodnjih letih, z realizacijo katerih bi v 
okviru možnosti in pristojnosti KS skupaj skrbeli za dobrobit  
naših krajank in krajanov. Posebno pa velja omeniti zgledno 
sodelovanje z vsemi društvi in organizacijami v KS.

Na področju komunalne in cestne infrastrukture se 
stalno zavzemamo za čim prejšnjo dokončno sanacijo cest 
po plinifikaciji, ker dela na nekaterih mestih niso opravljena 
v skladu s pričakovanji. Podpredsednik Sveta KS vseskozi 
aktivno sodeluje na t. i. koordinacijskih sestankih, kjer stalno 
opozarjamo na napake, istočasno pa skupaj s predstavniki 
občine in izvajalci na terenu stalno pregledujemo vsa 
do sedaj opravljena dela na območju naše KS. Glede na 
predviden spremenjen režim odvoza komunalnih odpadkov 
smo pristojne pozvali tudi k postavitvi dodatnih ekoloških 
otokov na območju naše KS. 

Velik problem na območju naše KS predstavlja tudi promet, 
kjer smo soočeni predvsem s problemom prelaganja začetka 
del gradnje t. i. jezička Tosama, ki bi razbremenil nemogoče 
razmere na Koliški cesti. Po zadnjih informacijah so izpolnjeni 
še zadnji pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in s tem za 
začetek del, če se seveda ne bo spet kje zapletlo ... Na eni izmed 
zadnjih sej Sveta KS smo v zvezi s prometno problematiko 
sprejeli sklepe, na podlagi katerih smo od pristojnih zahtevali 
jasne odgovore in pojasnila o predvidenem začetku gradnje in 
razreševanju prometne problematike na območju KS. Veliko 
pozornosti smo namenili tudi prometni študiji za območje 
Občine Domžale s poudarkom na naši KS, kjer so v prihodnosti 
predvideni večji posegi za zagotovitev umirjanja prometa in 
večje varnosti. V zvezi s tem pričakujemo posluh občine za 
izvedbo nekaterih ukrepov za umiritev prometa (hitrosti) 
predvsem na Bukovčevi ulici, Litijski cesti in nekaterih ulicah 
v smeri proti K. Bistrici. Z izgradnjo trgovskega centra Hofer 

Naslednja številka Virjana bo izšla 
predvidoma meseca junija. Vabimo vas, da 
s svojimi prispevki, ki se nanašajo na življenje v 
naši KS, sodelujete pri vsebini glasila. Prosimo vas, 
da vaše prispevke oddate najkasneje do 15.maja 
2008 na naslov: ks-vir@volja.net ali na sedež KS 
Šaranovičeva 19. 

delovni cas KS
Krajane in krajanke obveščamo, da se  lahko v zvezi s posameznimi 
vprašanji  obrnejo na sedež KS na Šaranovičevi 19 na Viru v času 
uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob 
sredah popoldan pa še med 14. in 17. uro, lahko pa tudi po telefonu 
na številko 7212-143 in na elektronskem naslovu ks-vir@volja.net. 

sodelujte tudi VI!

SVET KS TOMA BREJCA VIR ŽELI VSEM KRAJANKAM IN 
KRAJANOM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO 
TER USPEŠNO LETO 2008. ISKRENE ČESTITKE TUDI OB 
BLIŽAJOČEM SE DNEVU SAMOSTOJNOSTI!

Svet KS Toma Brejca Vir

Svet KS
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pa bomo dobili še eno semaforizirano križišče, ki bo predvidoma 
dodatno upočasnilo promet skozi Vir.

Prizadevamo si tudi za uvrstitev nekaterih nerealiziranih projektov, 
ki jih je KS predlagala že v preteklih letih, na območju naše KS 
s področja cestne in komunalne infrastrukture v proračun občine 
za leti 2008 in 2009. Tudi v naši KS so nekateri metri cest še 
vedno neasfaltirani, z zamenjavo vodovodnih cevi tudi ne bomo 
mogli odlašati predolgo, nekatera gospodinjstva še vedno nimajo 
kanalizacije  …

Rekreacijska os ob K. Bistrici je čedalje bolj obiskana. Za 
košnjo zelenic od letošnjega leta na območju KS in tudi ob K. 
Bistrici je od letošnjega leta pristojna občina in ne več KS. Žal pa 
večja obiskanost prinaša tudi nekatere negativne posledice, kot so 
uničevanje znakov, ovir za avtomobile in onesnaževanje, vendar se 
posledice tovrstnih dejanj sproti odpravljajo, za kar skrbijo pristojne 
občinske službe. Po zadnjih deževjih v mesecu septembru smo od 
pristojnih zahtevali, da je takoj potrebno preveriti urejenost rečnih 
strug, pristopiti k poglabljanju rečnega dela strug oz. jih očistiti in 
preveriti ustreznost protipoplavnih zaščit.  

Zaradi želja in pritiskov po pozidavi še zadnjih prostih površin 
smo posebno pozornost v okviru KS namenili tudi predlogom 
prostorskih aktov za območje naše krajevne skupnosti in 
posledično gradbenim posegom v naš prostor. Interes za gradnjo 
na območju naše KS je velik, v okviru pripomb in predlogov sveta 
KS, ki jih ob obravnavi posameznih prostorskih aktov obravnavamo, 
želimo z našimi predlogi in pripombami zagotoviti skladne in kraju 
primerne posege na naše območje. V zvezi s tem je bil na zahtevo 
krajanov sklican tudi delni zbor krajanov zaradi predvidenih 
posegov na območju naselja Podrečje, posebno pozornost pa smo 
namenili tudi sprejemu lokacijskega načrta za severni del območja 
V10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V10/3, kjer se predvideva 
gradnja trgovine in tudi spremenjen prometni režim na tem delu 
Vira. Pričakovati je, da se bodo posegi v prostor nadaljevali, še 
posebno na območju sedanjega balinišča na Viru (nasproti Tuša), 
na območju bivše Oljarne in tudi na območju ob K. Bistrici (prostor 

Uredništvo Virjana vsem krajanom in krajankam želi 
vesele in blagoslovljene božične praznike, v novem letu 
pa zdravja, sreče in delovnih uspehov!

število prebivalcev (marec 2007):  3.910 prebivalcev

najstarejši krajan v KS Toma Brejca Vir ima 91 let

število gospodinjstev po podatkih PTT je naslednje:
Vir                    997
Količevo             99
Podrečje           108

velikost KS Toma Brejca Vir:  2.854.947 m2



Slovenski gasilci smo razglasili oktober za 
mesec požarne varnosti. V tem mesecu 
predstavimo svoje delovanje občanom in 
organiziramo številne prireditve. Tem smer-

nicam sledimo tudi virski gasilci. V začetku okto-
bra smo obiskali vrtca na Viru, kjer smo malčkom 
razkazali gasilsko opremo. Veselje otrok ob našem 
obisku je bilo nepopisno. V tem obdobju smo ure-
jali okolico gasilskega doma in orodišče v njem. 
Izdelali smo nove predalnike za gasilsko opremo. 

Delo z mladimi uspešno vodi podpoveljnik Alojz Limoni. 
Marljivo delo vodi tudi do dobrih rezultatov. Tako so nas 
izjemno razveselile naše mladinke, ki so na regijskem gas-
ilskem tekmovanju v Komendi 13. oktobra zasedle odlično 
3. mesto. Mladinke so se uvrstile na državno prven-
stvo, ki bo potekalo leta 2008. 19. oktobra sta se dve 
ekipi udeležili gasilskega kviza v Študi. Pionirji so zasedli 
odlično 2. mesto, mladinke pa so pristale na 5. mestu.
Posebno pozornost posvečamo usposabljanju naših op-
erativcev. Oktobra smo sodelovali na treh gasilskih va-
jah, kjer preizkusimo usposobljenost gasilcev za delo na 
požarišču in delovanje gasilske tehnike. 18. oktobra smo 

društvo

dr. Anton Bergant in Matjaž Hribar, PGD Vir

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI
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sodelovali na sektorski vaji v Heliosu, Količevo. Podjetje He-
lios namenja veliko pozornosti požarni varnosti. Na vaji smo 
se seznanili z objekti in nevarnostmi, ki prežijo na gasilca. 
Društveno vajo smo organizirali 24. oktobra pri gasilskem 
domu. Mlajši operativci so se usposabljali za delo z gasilsko 
tehniko. Posebna pozornost je bila namenjena delu z lestvijo 
in izolirnim dihalnim aparatom. Vajo je vodil poveljnik društva 
Matjaž Hribar. Že naslednji dan pa smo sodelovali na veliki 
medobčinski gasilski vaji v podjetju Lip Radomlje. Poznavan-
je razporeditve objektov in požarne nevarnosti je ključnega 
pomena ob morebitni intervenciji. Na koncu meseca oktobra 
smo se udeležili tudi svečane gasilske akademije v Ihanu. •
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dom je podaril veliki dobrotnik virskih gasilcev Franc Majdič.
V tem obdobju so virski gasilci sodelovali pri gašenju manjših 
in večjih požarov doma in v okolici. Zaradi vse večjih zahtev po 
porabi gasilne vode so se odločili kupiti motorno brizgalno pri 
Strojnih tovarnah in livarnah v Ljubljani. Za motorno brizgalno 
ILO je največ prispeval Franc Majdič, znaten delež pa sta daro-
vala Franc in Irma Stupica, ki je bila tudi botra pri prevzemu nove 
brizgalne. Brizgalno so blagoslovili in predali svojemu namenu 
24. julija 1932, ko je društvo praznovalo deset let uspešnega 
delovanja. V tem letu so virski gasilci vključili v svoje vrste 
tudi trinajst deklet. Na osnovi kraljevega zakona se je društvo 
leta 1933 preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Vir. 

Ob praznovanju 15-letnice delovanja društva so 11. julija 
1937 razvili gasilski prapor ter izročili svojemu namenu nov 
vprežni voz in prevozni vitel za cevi. Živahno je bilo tudi 
prosvetno in kulturno življenje v društvu. Uprizorili so precej 
dramskih del, imeli pa so tudi ženski tamburaški zbor pod 
vodstvom Toneta Sameja. Gasilski dom je bil edino zbirališče 

za staro in mlado. Virski gasilci so bili med najboljšimi v 
kamniški župi, za kar so prejeli številna priznanja in od-
likovanja. Posebej so se izkazali na kongresnem te-
kmovanju v Ljubljani avgusta 1939. Desetina je zasedla 6. 
mesto, Vinko Pučko je bil med posamezniki tretji v Dravski 
banovini. V tem obdobju je bil največji požar v Bonačevi 
tovarni papirja in kartona na Količevem 3. julija 1940.

Med drugo svetovno vojno (od 1941 do 1945) so imeli 
virski gasilci redne vaje, dejavnost društva pa je počasi 
usihala proti koncu vojne. Številni člani so se borili proti 
okupatorju. V spomin žrtvam 2. svetovne vojne so vir-
ski gasilci 14. avgusta 1997 odkrili spominsko ploščo 
na novem gasilskem domu. Spominsko ploščo na sta-
rem gasilskem domu, ki je bila odkrita 11. avgusta 
1957, pa društvo hrani v svojem spominskem arhivu.
V naslednjem glasilu se bomo dotaknili dogodkov 
po drugi svetovni vojni do leta 1972, ko je društvo 
praznovalo petdeset let uspešnega delovanja.• 

Prostovoljno gasilsko društvo Vir je najstarejše 
delujoče društvo v naši krajevni skupnosti. Ob 
izdaji novega glasila naše skupnosti bi kraja-
nom radi prikazali zgodovino gasilstva na Viru. 

Pred vami je prvi prispevek, ki osvetljuje vzroke za 
nastanek organiziranega gasilstva in nas vodi do kon-
ca druge svetovne vojne. V naslednjih izdajah glasila 
bomo predstavili delovanje društva do današnjih dni.
 
Prva pobuda za nastanek organiziranega gasilstva na Viru 
sega v drugo polovico 19. stoletja. Vir je leta 1863 prizadel 
katastrofalni požar, ki je uničil skoraj vso vas. Ogenj so zanetili 
vojaki, nastanjeni na Viru, iz maščevanja nad domačimi fanti. 
Le-ti so jih namreč prepodili z vasovanja pri dekletih. Goreti je 
začelo pri Bezjaku in Brinovcu. Ta in še drugi požari v okolici 
so dali povod tedanjemu županu podreške občine in poštarju 
na Viru Vinku Janušu, da je začel razmišljati o ustanovitvi ga- 
silskega društva na Viru. Občini Vir je banka Slavija leta 1873 
brezplačno dodelila ročno brizgalno, prevoz brizgalne iz Prage 
pa naj bi plačala virska občina. Zaradi zapletov okoli plačila 
prevoza je brizgalno dobila Občina Šmarca, ustanovitev ga-
silskega društva na Viru pa se je premaknila v 20. stoletje.

Vir in okolico so v naslednjih petdesetih letih prizadeli številni 
požari, ki so jih gasili gasilci iz okoliških društev. Leta 1921 je 
zagorelo v strojnici, kotlarni in na žagi Franca Majdiča na Viru. 
Na žalost so imeli dobski gasilci težave s prevozom, gospod 
Majdič je moral poslati svoje konje v Dob, kar pa je podaljšalo 
čas intervencije in močno povečalo škodo. Katastrofalni požar 
je bil osnova za pobudo Franca Majdiča, da se na Viru ustano-
vi Gasilsko društvo Vir. Prvi sestanek je bil pod Majdičevo lipo, 
kjer so se dogovorili za ustanovni občni zbor, ki je bil 11. junija 
1922. Na prvem občnem zboru so izvolili za načelnika Mihaela 
Svetlina, za poveljnika Vincenca Hribarja, za tajnika Karola 
Dragarja in za blagajnika Franca Majdiča. Takoj so se oskrbeli 
s prevozno ročno brizgalno in gasilskim orodjem. Brizgalno 
in orodje so blagoslovili na ustanovni slovesnosti 20. avgusta 
1922 na dvorišču Krmpotičeve kartonažne tovarne na Viru. 
Hitro so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil 
predan svojemu namenu 10. maja 1925. Zemljišče za nov 

Virski gasilci in gasilke pred gasilskim domom po žalni 
seji v spomin na kralja Aleksandra 18. oktobra 1934

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Blagoslovitev motorne brizgalne ILO pred gasilskim 
domom na Viru ob 10-letnici obstoja 24. julija 1932

DO 1945
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:
društvo
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DU Vir uradno deluje od leta 
1994. Do tedaj je bila večina 
upokojencev z Vira včlanjena 
v DU Domžale. Zaradi sla-

bega sodelovanja in obveščanja o delu 
društva v Domžalah smo se nekateri 
člani odločili ustanoviti lastno društvo 
v KS Toma Brejca Vir. Na ustanovnem 
zboru se nas je zbralo preko 100 upoko-
jencev in navdušeno potrdilo pravilnik 
ter izvolilo upravni in nadzorni odbor, ki 
sta takoj pričela z delom.

Začeli smo iz nič, a nam je kljub pomanjkanju 
finančnih sredstev uspelo izpeljati občni zbor 
s skromno pogostitvijo ter prvo pustovanje v 
Štorovju. Tako so tudi nejeverni spoznali, da 
delamo resno in se nam začeli pridruževati 
v vedno večjem številu. Predvsem pa smo 
si prizadevali, in to ostaja naša primarna 
naloga tudi v bodoče, da v društvu ohran-
jamo humanitarnost, medsebojno druženje 
na srečanjih, izletih, kolesarjenju, razstavah, 
balinanju, v krožkih samopomoči, v sosedski 
pomoči ipd. Že od vsega začetka pa si tudi 
prizadevamo, da bi v Občini Domžale poskrbeli 
še za en dom starejših občanov, saj so se-
danje kapacitete doma odločno premajhne in 
morajo naši ljudje, ki potrebujejo pomoč, v 
različne domove po vsej Sloveniji.
Upamo, da bodo naša prizadevanja enkrat le 
uspešna in da bomo začeto delo lahko na-
daljevali tudi vnaprej.

Sedaj se namreč lahko pohvalimo, da je 
v društvu že 435 članov, da imamo na leto 

društvo

UPOKOJENCI VIRA 
SE VAM PREDSTAVLJAJO

na kratko
• 435 clanov
• 2 srecanji na leto
• druženje na izletih,
  kolesarjenju, razstavah,
  balinanju ...
• prizadevanje za vecji 
  Dom starejših obcanov
  v Domžalah
 

dve srečanji v okviru društva, da sodelujemo na srečanjih upokojencev Slovenije in 
Gorenjske, da pripravimo vsaki dve leti razstavo del, kulinarike, čebeljih proizvodov, 
zdravilnih rastlin, da sodelujemo z obema vrtcema na Viru, da kolesarji opravijo 
vsak teden daljšo ali krajšo pot s kolesi, da se balinarji pridno družijo, da smo 
obiskali in si ogledali že veliko zanimivosti in lepot Slovenije na izletih, da si medse-
bojno pomagamo, se vzpodbujamo, obiskujemo in tako poskušamo na vse načine 
polepšati vsakodnevno življenje nas, starejših krajanov Vira.

Preden pa zaključimo našo predstavitev, naj povemo, da vsi naši člani vsako leto 
dobijo okvirni plan dela za naslednje leto in se tako lahko vključijo v dejavnosti 
društva po željah in potrebah.

Ob koncu pa želimo vsem našim članom, vsem, ki nam pri delu kakor koli 
pomagate, vsem krajanom in bralcem prve številke VIRJANA veselo praznovanje 
ter mirno, zdravo in srečno leto 2008! •
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Krajevna organizacija Zveze borcev Vir je sestavni del občinskega združenja borcev za vrednote NOB. 

V krajevno organizacijo se združujemo borci in drugi udeleženci NOB, njihovi sorodniki ter člani, ki imajo pozitiven odnos do 
zgodovinskih vrednot NOB 1941–1945.

Naše delo vsebuje predvsem naslednje dejavnosti:
•Ohranjanje zgodovinske resnice NOB, vzdrževanje spomenikov, udeleževanje na spominskih slovesnostih, organiziranje komemo-
  racije, organizacijo tovariških srečanj, obiski bolnih članov, obiski jubilantov, udeleževanje na pogrebnih svečanostih umrlih  
  članov, organizacijo izletov, sodelovanje z občinskim združenjem ter zgledno sodelovanje s krajevno skupnostjo.
•Udeležujemo se proslav na Rudniku, v Voklem, Žejah, na Pokljuki, Šipku, Grmačah, v Dražgošah, pri KRIŽKARJEVIH smrekicah.
•Šli pa smo tudi na nekaj nakupovalnih izletov na Madžarsko in v Italijo.

V polnem številu se srečamo dvakrat letno, in sicer na občnem zboru in novoletnem srečanju.
Upamo, da nam bo dano še dolgo druženje ter da se nam bodo pridružili še novi, mlajši člani. •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE BORCEV VIR

društva



ŽK je dobrodelna in humanitarna orga-
nizacija s sedežem na Bukovčevi ces-
ti 45, ki je bila v okviru Župnije Vir 
ustanovljena pred devetimi leti. Pod 

vodstvom g. župnika Jožeta Tomšiča in 11 sodelavk si 
pri svojem delu predvsem prizadevamo, da bi odgo-
varjali na dejanske potrebe ljudi v stiski, ohranjali nji-
hovo dostojanstvo in jim pomagali, da se osamosvo-
jijo.

Naši prostovoljci posvetijo največ časa:
- Obiskovanju in srečevanju s starejšimi, osamljenimi in bol-
nimi krajani, predvsem pred prazniki tudi po domovih za os-
tarele, organiziranju miklavževanja za starejše, romanju na 
Brezje, vsako jesen se dobimo ob bogoslužju in se nato malo 
poveselimo, poklepetamo in posladkamo z dobrotami pridnih 
gospodinj.
- Pomoči družinam s paketi osnovne prehrane, pomoči pri 
organiziranju letovanja otrok na morju, jesenski pomoči pri 
nakupu šolskih potrebščin, uvajamo tudi strokovno pomoč 
osnovnošolcem in dijakom pri učenju.
- Skušamo gojiti sosedsko pomoč za varovanje starejših, bol-
nih in otrok, zelo radi pa bi vzpodbudili medgeneracijsko sode-
lovanje s skupino mladih.
- Vključujemo se v mednarodno finančno in materialno pomoč 
za ljudi s prizadetih področij ob naravnih katastrofah.
- S sodelavci ŽK pa se udeležujemo vsakoletnih dekanijskih 
srečanj, kjer si izmenjujemo izkušnje in nasvete, obiskujemo 
strokovna izobraževalna predavanja in dobrodelne koncerte.
Naše vodilo: prostovoljnost, hitra pomoč in socialna 
pravičnost.
Načrtov in idej je še veliko, le prostovoljcev je bolj malo.
- Želimo si organizirati dobrodelne koncerte in akcije za zbi-
ranje materialnih in nematerialnih sredstev ter pridobiti prostor 
za rabljena, podarjena oblačila in izposojevalnico pripomočkov 
ter sodelovati z drugimi humanitarnimi ustanovami. 
Karitas smo ljudje, ki delamo za dobrobit malega in zapuščenega 
človeka, za človeka, ki potrebuje prijazno besedo, ko je potrt; 
ki potrebuje pozornost, ko je osamljen; ki potrebuje kos kruha, 
ko je lačen; ki potrebuje … Še in še bi lahko naštevali in iskali 

primerne oblike pomoči za določeno stisko.
Vabljeni vsi, ki ste odprtega srca, tisti, ki se nam želite pridružiti, 
da skupaj pomagamo ljudem. Vabljeni tudi tisti, ki si želite 
pomoči naših prostovoljcev, da se oglasite na sedežu Župnijske 
Karitas Vir ali na telefon: 01/721-60-59 oziroma na 
GSM: 041/735-756.

Da se imamo res lepo, dokazujeta fotografiji z našega zadnjega 
srečanja v mesecu oktobru. •

Smo krajevna organizacija RK VIR. Delujemo v sodelovanju z občinsko organizacijo Rdečega križa Domžale.

Naš namen in prioritetna naloga je obiskati vse starejše in bolne člane Rdečega križa Vir. Vseh članov RK iz našega območja je 
695. Med letom obiščemo bolne člane ter tiste, ki se vrnejo iz bolnišnice. Prav tako tudi vse člane, ki dopolnijo starost 90 let. Ob 
8. marcu, dnevu žena, se spomnimo vseh žena, starih 70 let ali več. Med letom poteka v naši organizaciji krvodajalska akcija, kjer 
smo prisotni tudi mi. Ob novem letu pa zopet obdarimo vse občane – člane RK Vir, ki so starejši od 70 let.

V letu 2007, ko so naše kraje po Sloveniji prizadejale velike poplave, smo se takoj odzvali in namenili nekaj prispevkov za 
Železnike. 

Vse člane, ki se znajdejo v kakršni koli težki situaciji, 
pozivamo, da se oglasijo pri naših poverjenikih, da se 
skupaj pogovorimo in poskušamo najti skupno rešitev.

OB TEJ PRILIKI ŽELIMO VSEM ČLANOM RK 
VIR KAKOR TUDI VSEM NAŠIM KRAJANOM 
SREČNO, ZDRAVO IN USPEHOV POLNO LETO 
2008.

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDECEGA KRIŽA VIR

ŽUPNIJSKA KARITAS VIR
Irena Štrukelj, foto: Anže Štrukelj
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Povorka se prične pri gostilni Kovač, sledi obvezen po-
stanek pri Ribiču in nato postavitev Strička na strehi lek-
arne na Viru. Župan Občine Domžale vsako leto preda 
ključ prazne občinske blagajne v oblast Pustni sekciji 
in s tem se razglasi Vir za pustno deželo in za ta čas 
županovanje predsedniku Pustne sekcije. Nova oblast 
razglasi pustne zakone, ki veljajo vse do pepelnice.

Na pustno soboto pošljemo naše skupinske maske na 
gostovanje v kraje, ki v nedeljo gostujejo pri nas na Viru, 
največkrat v Ribnico, na Vransko, Ig. Letos smo imeli tudi 
pustno rajanje pod šotorom z ansambloma Razpotniki in 
Atomik Harmonik. Kljub temu, da je bil obisk enormen, 
nismo zabeležili nobenih zapletov ter izgredov. Izbrali 
smo najboljše tri maske. Posebno se zahvaljujemo vsem 
okoliškim sosedom športnega parka Vir za dovoljenje in 
razumevanje, predvsem pa potrpežljivost za vsa aktivna 
dogajanja v okviru pusta.

Pustna nedelja se ob 10. uri prične z otroškim 
živžavom, ki je namenjen našim najmlajšim, pričara jim, 
pa tudi staršem, prešerne pustne nasmehe. Zanje je le-
tos poskrbel čarovnik Toni.
Sledi seveda tradicionalna pustna povorka, prične se 
točno ob 14. uri in 18 sekund. Letos smo jo izpeljali že 
sedemnajstič in to zelo uspešno, predstavilo se vam je 
kar 43 domačih in gostujočih pustnih skupin. Preostali 
del popoldneva pa se je nadaljeval v šotoru s podeli-
tvijo nagrad in dobro glasbo Mambo Kingsov ter jedačo 
in pijačo.

Zahvala članom, sponzorjem, simpatizerjem in 
Virjanom!

Pri organizaciji pustnih prireditev imamo seveda velike in 
male sponzorje, brez katerih tako velikega projekta ne bi 
bilo moč izpeljati. Zahvalili bi se vsem, ki nas podpirate 
že veliko let  in seveda vabimo vse druge, ki bi nam bili 
pripravljeni ponuditi sponzorstvo, da se obrnete na naše 
vodstvo ali elektronski naslov info@stricek.com. 

Na koncu se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki ste z nami 
ali nas podpirate, spodbujate in seveda pridete pogledat. 
Naš pozdrav »Pust, pust širokih ust« vas bo tudi v letu 
2008 razveseljeval. Za vse nadaljnje informacije v zvezi 
s pustom 2008 vas bomo obveščali preko spletne strani 
www.stricek.com, radia HIT in plakatov. 

Zahvala gre tudi vsem Virjanom, ki se vživite v norčave 
dni in nas podpirate! •

(Himno izvajajo Gamsi, spesnil Janez Hvale)

Pust, pust širokih ust; pust, pust širokih ust; naše 

slavno geslo, ki se je obneslo; pust, pust širokih ust; 

pust, pust širokih ust; naše slavno geslo, ki se je ob-

neslo; naše slavno geslo, ki se je obneslo; kdo nagaja 

starki Zimi, kdo jo spet sekira? To je Pustna sekcija 

Striček iz Vira; že dva meseca pred pustom stečejo 

priprave; fantje iz Pustne sekcije so staknili glave; 

fantje iz Pustne sekcije so staknili glave.

Refren: slavna Pustna sekcija Striček vabi vas na 

karneval: tam na Viru spet bo veselo, pridite ga 

bomo skupaj »sral«; tam na Viru spet bo veselo, 

pridite ga bomo skupaj »sral«; slavna Pustna sek-

cija Striček vabi vas na karneval; tam na Viru spet 

bo veselo, pridite ga bomo skupaj »sral«; tam 

na Viru spet bo veselo, pridite ga bomo skupaj 

»sral«.

Ženske naj ubogajo, saj so kazni hude, vso oblast pre-

vzeli smo sred’ domače grude; tedna dva pred pustom 

pa Striček se postavi in čez cesto transparent vabi vse 

k zabavi; in čez cesto transparent vabi vse k zabavi. 

(Refren)
In ko pride pustni torek, bomo ga zažgali; pusta, ki je 

kriv norosti; zraven se smejali; spili zadnji liter cvička 

in ga pokopali in ga pokopali; spili zadnji liter cvička 

in ga pokopali in ga pokopali. (Refren)

Himna Pustne sekcije Striček
pustna sekcija Stricek

Začetki pustovanja na Viru

Čeprav se leto še ni zaključilo, smo 
zaradi letos zgodnjega pusta, ki 
bo v začetku februarja, že pri-
pravili predviden program dogod-

kov Pustne sekcije Striček in pustovanja 
na Viru 2008.

Letos bomo najprej razdelili koledarje za leto 
2008 in organizirali občni zbor. Pustna sekcija 
Striček ima veliko aktivnih članov ter simpati-
zerjev, ki se vsako leto zelo trudijo in vložijo v ta 
projekt ogromno svojega časa in z njim dobre 
volje in veselja, da lahko virski karneval sploh 
uspe, vi pa nas lahko vsako leto spremljate in se 
nasmejite našim pustnim norčijam. Brez vseh 
teh posameznikov se tako velike prireditve pač 
ne da izpeljati. Zato vedno znova vabimo vse 
zainteresirane člane, naj pridejo na občni zbor 
in se včlanijo v društvo!

Karneval mora biti dobro izpeljan, saj predpisi 
zahtevajo izpolnitev vseh potrebnih zakonskih 
obveznosti do potankosti, da pa ne pride do 
nobenih večjih tehničnih in drugih napak, je 
odgovorno vodstvo, in sicer pustni ministri ter 
predsednik Pustne sekcije Striček, ki jih vsako 
leto izvolimo na občnem zboru. Na prihajajočem 
občnem zboru bomo pregledali rezultate pu-
stovanja 2007 in naredili nove okvirne načrte 
za pustovanje v letu 2008. Dogovorili se bomo 
tudi za intenzivne sestanke z vodilnimi in vsemi, 
ki delajo na pustnih maskah, ter omogočili 
finančno pomoč pri izdelavah domačih mask.

Postavitev Strička je vedno dve soboti pred 
pustom. Protokol postavitve Strička poteka v 
spremstvu vodstva sekcije, maškar (vabljeni vsi 
ljudje dobre volje), glasbenikov, ne manjkajo pa 
kurenti, ki popestrijo dogodek. 

Četrtek, 10. 1. 2008
ob 18.00 – gostišče Kovač

Občni zbor vseh članov, vabljeni vsi in tudi drugi 
simpatizerji, novi člani in članice.

Petek, 18. 1. 2008 Okraševanje pustnega Vira.

Postavitev Strička, predaja občinskega ključa Občine 
Domžale in razglasitev pustne dežele Vir.

Velika pustna zabava s skupino Mambo Kings z bogatimi 
nagradami pod velikim šotorom v športnem parku Vir.

Otroški pustni živžav ob 10.00, tradicionalni 18. pustni karneval 
točno ob 14.00 uri in 18 sekund po Bukovčevi cesti okrog 
spomenika do športnega parka Vir, kjer bo pod šotorom pustna 
zabava.

Torek, 5. 2. 2008 Žalne slovesnosti vseh žalujočih po vsej domžalski občini.

Sobota, 19. 1. 2008
ob 10.00 – od gostišča Kovač 
do lekarne na Viru

Nedelja, 3. 2. 2008
od 10.00 naprej

Sobota, 2. 2. 2008
ob 20.00

•  Natančne podatke o dogodkih boste našli na spletni strani www.stricek.com.

Pustovanje `08

Začetki pustovanja na Viru segajo že leta nazaj, ko so domačini 
na neki podstrehi našli partno listino Umrl je naš dragi Pust iz 
leta 1936. Da se je pust na Viru ohranil toliko časa, gre zaslu-
ga Pevčevemu atu, ki so ga ljudje klicali Stričko. Pevčev ata je 

hodil po Viru in privabljal mladino z vzkliki: »Pust, pust širokih ust!« 
Mladi so se radi zbirali okoli njega in mu pomagali pri pripravi kresa, 
starejši pa so ob harmoniki in kozarčku žlahtne kapljice žalovali za 
Pustom. Imeli pa so tudi navado, da so postavili »šine«, na katere so 
potem potrkavali (zvonili). 

Pevčev ata je bil tisti, ki je mladini vlival veselje in zagon in tako na nek način 
dosegel, da se pustovanje na Viru nadaljuje še danes. Leta 1990 je pustovanje na 
Viru spet dobilo nov zagon: ustanovila se je Pustna sekcija, ki so jo poimenovali 
Striček v spomin na Pevčevega ata. Naredila se je prva mobilna maska »Metulj«. 
Vsako naslednje leto so se tej maski pridružile nove maske, kot so: Virozaver, 
Kremenčkovi, Hugo, Čebelice in še veliko drugih mask, ki so vsaka na svoj način 
prispevale k pestrosti karnevala. •

program dogajanja

Marina Pajer in Franci Lajovec, Pustna sekcija Stricek



Virjan december 200714

Vodstvo BŠK Budnicar Kolicevo

Za nami je še eno 
uspešno leto

   vošcilo

Balinarski športni klub Budničar že 32. leto skrbi, da je 
balinanje eden najpopularnejših športov v naši krajev-
ni skupnosti. Smo eni izmed redkih, ki imamo pokrito 
balinišče ter veliko članov in članic, ki se ukvarjajo z 
balinanjem tekmovalno in rekreacijsko.

Za letošnje leto lahko rečemo, da je bilo izredno uspešno in 
je pomenilo nadaljevanje uspešne, več kot tridesetletne zgo-
dovine našega kluba. K uspešnemu letu je zanesljivo prispe-
valo tudi novo vodstvo z Milanom Skočajem na čelu. 

Čestitke Branku Magerlu, državnemu podprvaku
Veselili smo se vseh uspehov, še posebej pa je odmeval uspeh 
našega člana Branka Magerla, ki je postal državni podprvak v 
natančnem izbijanju v Miljah. Mladi balinar je tako nadaljeval 
uspešne poti drugih mladih balinarjev, med katerimi se še vsi 
spominjamo uspeha Uroša Markiča, ki je na svetovnem mla-
dinskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo. Branko Magerl je 
23-letni balinar, vzgojen na Količevem, zelo nadarjen. Že kot 
mladinec je dosegel lepe uspehe z ekipo BŠK, srebrna medal-
ja na državnem prvenstvu pa je njegov največji uspeh doslej. 
Pomembno je prispeval tudi k uspehu ekipe BŠK Budničar 
Količevo, ki se je uvrstila v finale pokala BZS. 

Naša ekipa je peta v Sloveniji
Oktobra so v Ljubljani potekale finalne borbe za pokal Slo-
venije. Naša ekipa, ki so jo sestavljali Branko Magerl, Uroš 
Markič, Domen Grašič, Cveto Lanišek, Aleš Žavbi in Urh Fister, 
se je uspešno borila z drugimi bolj znanimi in »bogatejšimi« 
ekipami ter na koncu osvojila peto mesto. Vsem članom ekipe 
iskrene čestitke.

Peto mesto tudi v prvi državni ligi
Članska ekipa BŠK Budničar se je letos borila za dobro 
uvrstitev v prvi državni ligi. Čeprav so nekateri računali, da 
se bomo borili le za obstanek, smo na koncu dosegli odlično 
peto mesto. 

Uspešno organizirano klubsko prvenstvo
Ob zaključku sezone smo tudi letos pripravili tradicionalno 
klubsko prvenstvo, ki je uspelo tako po tekmovalni kot orga-
nizacijski plati, še posebej pa smo bili veseli številne udeležbe. 
Čestitke zaslužijo vsi, še posebej pa zmagovalci med veterani: 
Jakob Zanoškar, ki je zmagal pred Jožetom Vodlanom ml. ter 
bratom Janezom, četrti je bil Ivan Vidovič. Med balinarkami 
je prvo mesto pripadlo Veri Lavrič, druga je bila Urška Kovač, 
tretja Marija Sušnik, četrto mesto pa je osvojila Tončka Belovič. 
Med seboj so se pomerili tudi najmlajši, med katerimi je prvo 
mesto osvojil Grega Markič, drugo Grega Dolenc, tretji je bil 
Rok Rajer, četrti pa Žan Prelovšek. Med seboj so se pomerili 
tudi igralci prve ekipe BŠK Budničar. Prvo mesto je zasedel 
Branko Magerl, Stane Žavbi ml. je bil drugi, tretje mesto je 
osvojil Domen Grašič, četrto pa Uroš Markič.  

Turnirji doma in v tujini
Letošnje leto, zlasti pa poletje, je bilo bogato s turnirji doma 
in v tujini. Naša ekipa se je udeležila številnih turnirjev, s ka-
terih je prihajala s samimi odličnimi uvrstitvami. Tako smo kar 

na treh turnirjih zmagali, in sicer: na Krku na Hrvaškem, v 
Rogaški Slatini, v Žalcu, še posebej veseli pa smo bili zmage 
na domačem tradicionalnem turnirju za prehodni pokal Občine 
Domžale. Med nastopajočimi 16 ekipami iz Slovenije, Italije in 
Hrvaške so v finalu na balinišču na Količevem naši balinarji s 
požrtvovalno igro premagali balinarje iz Opatije, ki se lahko 
pohvalijo celo s svetovnim mladinskim prvakom. 

Veteranska liga 
Veteranska liga, ki smo jo septembra 2007 zaključili na našem 
balinišču, se je začela pred devetimi leti. Trije pobudniki: 
Stane Žavbi st., Marjan Prelovšek in Peter Fišer so tedaj me-
nili, da je balinanje še kako primerno za starejšo generacijo. 
Ligo je začelo šest ekip in prvo leto so bili zmagovalci balinarji 
veterani kluba Rekord iz Sneberij. Že prvo leto se je pokazalo, 
da starejši balinarji in balinarke zelo radi balinamo, da nam 
ni odveč priti tudi na kakšen trening in turnirje, predvsem pa 
smo se vsakič posebej veselili srečanj in druženja.

Leta so minila in vsako leto nas je bilo več. Letos se lahko 
pohvalimo, da je v ligi sodelovalo 18 ekip. Veseli smo bili 
prav vsake ekipe, ki se nam je pridružila v teh devetih letih, 
posebno pohvalo pa zaslužijo tisti, ki so z nami vseh devet let: 
Gostilna Škarja Prevoje, Rekord Sneberje, dve ekipi Društva 
upokojencev Kamnik, veterani Mengša in seveda gostitelji 
– veterani Balinarskega športnega kluba Budničar Količevo, 
ki vsako leto s posebnim veseljem organiziramo tudi zaključni 
turnir.

Na letošnjem turnirju so zmagali balinarji Društva upoko-
jencev iz Kamnika, že sedaj pa se veselimo jubilejnega 10. 
turnirja veteranov, zato že danes želimo vsem veliko zdravja 
in nasvidenje septembra 2008 na balinišču na Količevem.

Ob tem še zapišimo, da smo letos pripravili prvo odprto 
prvenstvo v parih, ki so jih sestavljali balinarji in balinarke. 
Med seboj se je pomerilo 24 parov moških z Gorenjske in Za-
savja, veliko pa je bilo tudi domačinov. Prvo mesto sta osvojila 
Vencelj Vodnik in Miro Slapar, ki sta v finalu premagala par 
iz Društva upokojencev Kamnik. Še posebne čestitke Vinku 
Vodniku, ki je kljub zdravstvenim težavam z veliko volje uspel 
zmagati v paru z Mirom. Med 14 ženskimi pari pa je zmagal 
par iz Balinarskega društva Krim Rudnik. •

Balinarski športni klub Budnicar Kolicevo

šport

Balinarski športni klub Budničar Količevo želi vsem kraja-
nom in krajankam Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir v letu 
2008 veliko prijetnih praznikov, lep božič, še posebej pa ve-
liko sreče, zdravja in veselja v vseh dneh novega leta. Hkrati 
v novem letu pričakujemo sodelovanje vseh in želimo vsem 
ostalim društvom in vodstvu krajevne skupnosti, ki se mu za-
hvaljujemo za pomoč, veliko skupnega sodelovanja. Vabimo 
vas, da se čim večkrat srečamo na našem balinišču – tako kot 
balinarji ali le kot gledalci posamezne tekme. •
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Tamara Radkovic s Kolicevega
Kickboxing

Tamara Radkovič je vrhunska športnica v kickboxingu WAKO 
organizacije, ki je najmočnejša organizacija kickboxinga 
na svetu. Tamara je kategorizirana športnica Olimpijskega 
komiteja Slovenije, športnica mednarodnega razreda, sloven-
ska reprezentantka Kickboxing zveze Slovenije od leta 2006 
ter državna prvakinja v letih 2004, 2005, 2006 in 2007. Na 
evropskem prvenstvu leta 2006 v Skopju je dosegla 3. mesto 
in prejela priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije v Grosu-
pljem iz rok legende, g. Mira Cerarja. Leta 2006 je za mednar-
odne dosežke prejela priznanje Zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale od direktorja zavoda g. Janeza Župančiča. Kariero je 
nadaljevala s 5. mestom na svetovnem prvenstvu leta 2007 v 
Beogradu, 1. mestom na odprtem prvenstvu Slovenije – Slove-
nia open v kickboxingu 2006 in 2007 v Zagorju ob Savi. Na sve-
tovnem pokalu v Mariboru (l. 2005) je osvojila 3. mesto, letos 

pa je posegla po 2. mestu na 
svetovnem pokalu v Italiji. 
Tamara ima opravljeno 
strokovno usposabljanje 
na Inštitutu za šport v Lju-
bljani za športnega trenerja 
in trenerko licence C Kick-
boxing zveze Slovenije. •

Marjan Bolhar

V naši bližnji okolici uporabljamo v zimskem 
času za otroško gibanje v naravi hrib Pustovko 
in hribček »Saharo«, kjer se je veliko virskih 
otrok prvič postavilo na smuči. Če je zima ra-

dodarna s snegom, je vsako popoldne pravi živžav na 
obeh smučiščih. 

Na Pustovki SD Domžale postavi vlečnico in priredi začetniške 
tečaje smučanja. Za otroke med 6. in 10. letom poteka alpska 
šola smučanja, ki jo je dolga leta uspešno vodil trener smučanja 
g. Jože Lenček; sedaj so ga nasledili mlajši učitelji smučanja.   

Zadnja leta so iz te alpske šole prišli štirje odlični tekmovalci, 
in sicer vsi iz našega kraja. Sedaj zaradi zahtevnosti treningov 
trenirajo v Ljubljani, Kranju in Medvodah. Uvrščajo se v sam 
vrh slovenskega otroškega smučanja.

V kategoriji mlajših dečkov je tekmoval Luka Pančur in dosegel 
skupno 5. mesto v letniku 1995. V kategoriji cicibank so bile 
Špela Mičunovič, Nika Bernardič in Lara Pančur. Vse tri so že ne-
kaj let zasedle prva mesta na slovenskih smučiščih in čeprav so 

na belih poljanah konkurentke, so med seboj dobre prijateljice. 
Lansko smučarsko sezono je imela Špela smolo, saj je zaradi 
zloma roke zamudila skoraj pol sezone, kljub temu je z veliko 
zagnanostjo prišla do 3. mesta za pokal Krvavca. Nika je imela 
dobre in slabe dneve oz. tekme in je dosegla skupno 10. mesto 
v lanski sezoni. Izredne rezultate, daleč preko načrtovanih, pa 
je dosegla Lara z osvojenim 2. mestom na državnem prvenstvu 
in skupnim 3. mestom v pretekli sezoni, poleg tega je osvojila 
tudi pokal Krvavca.
Vsi štirje mladi smučarji še naprej pridno trenirajo, saj je potreb-
nega veliko napora tako na treningih kot tudi v šoli, da ostaneš 
med najboljšimi. Upamo, da bomo v naslednjih številkah glasila 
še poročali o novih uspehih Luke, Špele, Nike in Lare oz. o naši 
virski smučariji. •     
                                     Do takrat pa lep smučarski pozdrav!

VIRSKI  ALPSKI            

F. P.

šport

Pokal Krvavec 2007

SMUCARJI
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Naša himna

Tu na Viru je pa vrtec, Palček imenuje se.V njem vsi radi se imamo, pesmice prepevamo.Zjutraj malo se igramo, pravljice poslušamo,potlej pridno se učimo in izdelke delamo.To je Palček, pravi vrtec, v njem zabavno vedno je, s knjigo in pa ročno lutko za življenje učimo se. To je Palček, pravi vrtec, v njem prijatelji smo vsi, skupaj s starši mi skrbimo, da ostali srečni bi.

Vrtec Palček že kar dobrih 34 let deluje v 
naši KS. Uspešno sodelujemo s KS, ga-
silci in upokojenci. V enoti vsak mesec 
izvajamo pester program z raznolikimi 

dejavnostmi. Tokrat vam predstavljamo utrinke 
iz meseca oktobra.
 
Ob tednu otroka smo za naše malčke same pripravile 
slastne palačinke. Odpeljali smo se na izlet v Kekčevo 
deželo, kjer smo se srečali z junaki iz filma, se z njimi 
pogovarjali in celo zapeli smo skupaj. Še Bedanca se 
nismo preveč bali. Tudi teta Pehta je bila zelo prijazna 
in nam je postregla s čajem in pecivom. Najbolj pa smo 
se razveselili prijatelja Kekca, ki nas je popeljal tudi do 
boječega Brinclja in skupaj smo nato odšli skozi skriven 
hodnik do Kekčeve hiše. Polni prijetnih občutkov smo se 
vrnili v vrtec.
 
Pred vrtcem smo pripravili tudi zanimive delavnice za 
naše otroke in njihove starše. Iz naravnih materialov 
smo izdelovali razne izdelke, vmes smo pekli kostanj in 
se igrali razne športne in zabavne igre na igrišču. Kar 
naenkrat nas je presenetila noč, pa tako lepo smo se 
imeli.
 
Prijazni gasilci iz poklicne enote CPV Vir so nas pov-
abili na gasilsko tekmovanje v njihov center. Starši so 
z veseljem pripeljali svoje otroke, skupaj so nato te-
kmovali v spretnostnih igrah, barvali pobarvanke z ga-
silskimi motivi in se družili z gasilci. Pripravili so tudi 
bogato pogostitev, tako da nihče ni odšel lačen in žejen 
od tam. Tudi nagrad je bilo za vse dovolj. 
 
Obiskali so nas tudi gasilci iz prostovoljne enote Vir. V 
vrtec so se pripeljali s pravim gasilskim vozilom, ki so 
nam ga razkazali, odgovarjali so na naša vprašanja, 
ob koncu pa smo imeli pravo tekmovanje v zbijanju 
pločevinke s stojala s curkom vode. Gasilci so otrokom 
nataknili na glavo pravo gasilsko čelado, določili so tudi 
pomočnika, ki je črpal vodo iz brentače in mini tekma se 
je lahko pričela. Otroci so tako preživeli še eno zanimivo 
dopoldne.
 
Že več let sodelujemo tudi z našimi upokojenci in tako 
je naneslo, da smo se letos dogovorili za sodelovanje na 
razstavi. Pripravili smo kar nekaj zanimivih izdelkov, ki 
smo jih skupaj z upokojenci in njihovimi izdelki razstavili 
v dvorani na Viru. Ponosni smo, da lahko  sodelujemo in 

se skupaj predstavljamo. Druženje z njimi je vedno prijetno. Vsako leto 
nas prav prijetno presenetijo z nastopom, obiskom ali celo z denarnim 
prispevkom. 
 
Odpeljali smo se tudi na kmetijo, kjer smo si ogledali polje, poljedel-
ske stroje, domače živali, preizkusili pa smo se tudi v ličkanju koruze. 
Ko smo oličkali že skoraj cel kup koruze, nas je čakala nagrada. Pri-
jazna gospodinja je za nas pripravila slastno pecivo, nalila nam je sok 
iz pravkar stisnjenih jabolk, po okrepčilu pa nam je pokazala, kako se 
riba zelje za kisanje.
 
Pripravili smo tudi modno revijo, na kateri so se predstavili naši mali 
manekeni. Od doma so s seboj prinesli posebno lepa in zanimiva 
oblačila, v katerih so se potem predstavili na modni pisti svojim pri-
jateljem in vzgojiteljicam.
 
Ob tednu otroka smo otroke razveselili tudi, ko smo pripravili športni 
dan v športnem parku na Viru. S seboj smo odnesli vrvi, obroče, žoge 
in stožce. Tam smo izvedli kar nekaj športnih in zabavnih iger in se tik 
pred kosilom utrujeni vrnili v vrtec.
 
 
Za popestritev vseh dejavnosti prilagamo še zanimive slike. •

Naš Cicidom je le ena od enot Vrtca Domžale. Že zunanji videz stavbe, ki je sicer locirana sredi Šubičeve 
ulice, nam da vedeti, da je v njej vrtec, v katerem so otroci in, seveda, večen živžav! Cicidom praznuje 
v prihajajočem letu 10 let, odkar je doživel popolno prenovo; povečal se je iz treh na štiri oddelke, se 
zvišal za dve nadstropji, pridobil telovadnico … Zato je naš Cicidom zelo lep in prostoren vrtec. 

Imamo štiri oddelke, tako da k nam začno prihajati že tisti otroci, ki še niso praznovali niti prvega rojstnega dne. Vstopijo v sku-
pino »Sončki«, leto ali dve zatem postanejo »Zajčki«, ko so stari štiri leta, gredo v višje nadstropje k »Miškam« in nazadnje še k 
najstarejši skupini v vrtcu, kjer si ime skupine izberejo kar sami. Letos so »Mucki«. Posebnost našega vrtca je vsekakor telovadni-
ca, ki omogoča, da se otroci zares veliko gibljejo in osvajajo kar največ gibalnih spretnosti. Prav zato se imenujemo tudi »športni 
vrtec« in naše geslo je »zdrav duh v zdravem telesu.« Na to smo zelo ponosni. Ker se zavedamo pomena gibanja na svežem 
zraku, nas boste skoraj vsak dan srečali zunaj. Imamo zelo prostorno in dobro opremljeno igrišče, večkrat pa se sprehajamo ali 
tečemo ob Bistrici, ob kateri je zdaj zares lepo urejena pot, ki nam omogoča, da obiskujemo tudi prijatelje v drugih vrtcih (Palček, 
Vir in Kekec in Mlinček iz Radomelj). Izvajamo tudi program Zlati sonček (športni program), se učimo smučanja, plavanja, rolanja 
… Večina dejavnosti poteka v vrtcu dopoldne, in sicer brezplačno. No, zdaj je videti, kot da cel ljubi dan samo telovadimo! Kje pa! 
Delo načrtujemo timsko – vzgojiteljica in pomočnica skupaj, izhajamo iz kurikuluma, ki je potrjen s strani ministrstva in za nas 
zavezujoč. Upoštevamo vsa načela in se zelo trudimo, da bi bilo našim otrokom in staršem v vrtcu prijetno. Svoje vsakdanje delo 
bogatimo z različnimi obogatitvenimi programi in projekti, s katerimi želimo spodbuditi v otroku čim več individualnih posebnosti 
in nadarjenosti. Ti programi so prav tako brezplačni in jih izvajamo v dopoldanskem času. Naj jih naštejem le nekaj: Ustvarjalnice 
z Lejo, Telovadimo z Mojco, Biba pleše z Vero, Ciciplaninec z Nino in Meto, Pravljične urice … Starši se lahko odločijo tudi za do-
datne plačljive ponudbe, kot so jesenovanje na kmetiji, kamor je letos odšlo 21 otrok, zimovanje na Kopah in letovanje na Krku. 
Privoščili smo si tudi abonma v KD Franca Bernika, ki ga obiskujejo otroci iz starejših dveh skupin. 
Veliko in dobro sodelujemo s starši in okoljem, naj gre za piknike, izlete, predavanja ali predstavljanje poklicev …, starši so 
pokazali veliko pripravljenost in dober odziv za vsakršno sodelovanje, na kar smo zelo ponosni. Saj veste, dobro sodelovanje je 
ključ do uspeha! 
Takole je v našem ljubem Cicidomu. Kaj bi govorili! Oglejte si … •

V imenu Cicidomckovih Nina Mav Hrovat 

VRTEC CICIDOM
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Letos bo sveti Miklavž v naši kulturni dvorani 
obiskal tudi Virjane. 

Miklavž nikoli ne pride praznih rok, vedno ima kaj pri 
sebi za pridne otroke. Letos bo prinesel darila za vse 
predšolske otroke, za vse tiste, ki si bodo ogledali 
otroško igro in Miklavževo spremstvo.
Nedelja je gotovo najbolj primeren čas, da obiščete 
MIKLAVŽEV VEČER v domači dvorani in omogočite svo-
jim otrokom ali vnukom večer, ki si ga bodo morda 
zapomnili vse svoje življenje. Starejši ljudje zelo radi 
pripovedujejo, kako so nekdaj doživljali srečanje z 
Miklavžem in njegovimi spremljevalci. Včasih so bili 
spremljevalci veliko bolj nagajivi, kot so danes. Ampak 
Miklavž že ve, koliko oblasti sme dopustiti peklenščkom. 
Ravno prav, pravi. Otroci naj bodo veseli in sproščeni 
ob takem dogodku, ne pa prestrašeni, da ne zmore-
jo ničesar spraviti iz sebe, ali pa le redki zberejo kaj 
korajže. 

Sporočil je sv. Miklavž, da je prejel pismo od Janeza z 
Vira. Takole je napisal: 

Gotovo je tudi to pismo vzpodbudilo dobrotnika, da bo 
prišel z vsem spremstvom v nedeljo na Vir v kulturno 
dvorano. •

Ljubi sv. Miklavž!

Pišem ti pismo, da morda ne bi pozabil priti k meni na Vir, ker boš imel v teh dneh tako veliko dela in potov. Jaz se zelo veselim tvojega praznika. Ves mesec sem bil zelo priden, mamico sem vedno ubogal na prvo besedo.
Hodim v drugi razred in se pridno učim. Lansko leto sem bil v šoli prav dober, pri verouku pa odličen. Očka mi je dal za pridnost in lepi spričevali nagrado, mamica mi je kupila nove hlače; pa je rekla: »In sv. Miklavž ti bo tudi kaj prinesel, ker si bil priden.«Tudi za naprej bom priden – doma, v šoli in cerkvi.In zdaj upam, da boš prišel tudi k nam. Saj ne prosim veliko, ker imaš mnogo otrok, ki se veselijo tvojih darov. Nekaj boš gotovo prip-ravil tudi zame, da bom potem še bolj priden.

Lepo te pozdravljam,                           
 Janezek z Vira

Dobrotnik Miklavž vabi velike in male otroke 
              v kulturno dvorano na Viru 
v nedeljo, 2. decembra 2007, ob 18. uri.

Jamski clovek
Avtor: Rob Becker
Igralec: Uroš Fürst
Režija: Nataša Barbara Gracner
Prevod: Lija Pogacnik
Glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar

Če utegneta, pridita, še preden se skregata. Vstopnica stane le 10 EUR, lahko jo že rezervirate na 

tel. 01/721-21-43 ali 051/303-801, ko pa jih ne bo več, zavrtite številko 01/721-14-19.

napovednik

Vedno bolj sem prepricana, da se stvari v življenju 
odvijajo po že zacrtani poti. Pride pravi trenutek 
in neka skromna želja že rodi neverjeten dogodek, ki 
ga pravzaprav nikoli nisi nacrtoval. In prav razmerje 
med moškim in žensko vnaša v naša življenja obcutek 
izpopolnjenosti.

reziserka Natasa Barbara Gracner

kultura

Novoletna predstava v Kulturnem domu na Viru//Uroš Fürst

V mesecu januarju 2008 si boste 
v Kulturnem domu na Viru lahko 
ogledali tudi komedijo CINCA 
MARINCA, v kateri bosta nastopi-
la igralca Dare Novak (clan SNG 
Maribor) in Kondi Pižorn.

Alojz Stražar

kultura

nedelja, 
       30. december,
ob 19.uri
KULTURNI DOM VIR

Ob zaključku leta, v nedeljo, 30. decembra 2007, ob 19. uri, 
si bodo ljubitelji gledališča lahko ogledali komično monoko-
medijo svetovnih razsežnosti. Že dejstvo, da si je slovensko 
izvedbo ogledalo več kot 45.000 Slovencev, potrjuje, da je 

predstava fenomen, ki ga je treba videti in doživeti, če prihaja v naš 
kraj, skoraj na dom, pa še prav posebej.

Komedija za oba spola vseh nacij in generacij, ki nikomur ne prizanaša, pusti obis-
kovalcu te predstave resen premislek o načinu življenja med spoloma, predvsem 
o ukalupljenih navadah, s katerimi se nasprotni spol največkrat ne strinja, kljub 
temu, da se trudi ljubiti in biti ljubljen, a vztraja pri svojem. 
Avtor nadvse domiselno, na duhovit in sproščen način pomaga obema spoloma 
razumeti, zakaj prihaja do vsakdanjih konfliktov med njima in ju pripravi do tega, 
da se končno nasmejeta vsemu tistemu, kar ogroža njuno zvezo.
Jamski človek razkriva skrivnost človeškega razvoja, ki je ustvaril dva vzporedna 
svetova, svet ženske in svet moškega. Že v prazgodovini je med njima zazijal pre-
pad, ki obstaja še danes. V njej še biva nabiralka in njega nagon lovca prav tako 
ni zapustil. Razlika med spoloma je torej očitna, a naj ne bo usodna.

»Vedno bolj sem prepričana, da se stvari v življenju odvijajo po že začrtani poti. 
Pride pravi trenutek in neka skromna želja že rodi neverjeten dogodek, ki ga 
pravzaprav nikoli nisi načrtoval. In prav razmerje med moškim in žensko vnaša v 
naša življenja občutek izpopolnjenosti. Morda celo smiselnost. Prav zato je Jamski 
človek Roba Beckerja unikatni izdelek. Odlični igralec Uroš Fürst vam dokaže, da se 
v svoji prezaposlenosti enostavno ne ustavite več. Želim le, da si vzamete čas za 
kratek postanek,« je zapisala režiserka monokomedije Nataša Barbara Gračner.

Uroš Fürst, gledališki igralec, član SNG Drama v Ljubljani, je leta 1999 prejel tudi 
nagrado za mladega in perspektivnega igralca na festivalu Borštnikovo srečanje 
v Mariboru.

Več kot dovolj zagotovil, da si predstavo tik pred novim letom ogledate in si ustva-
rite svoje mnenje o tej vrhunski in svetovno znani komični melodrami. ●
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KAJ SE BO GRADILO NA OBMOCJU BIVŠEGA ŽITA? 

Pred meseci je nekatere krajanke 
in krajane presenetilo rušenje 
objektov na območju bivšega 
Žita. Postopek priprave prostor-

skega akta za to območje se je pričel v 
začetku leta 2006. 
Rušitve so posledica pripravljalnih del za grad-
njo nove trgovine z živili (Hofer). Odlok o 
občinskem lokacijskem načrtu za to območje 
(severni del območja V10/2 ŽITO-JEDRO in 
vzhodni del območja V10/3) pa bo občinski 
svet dokončno sprejel predvidoma na svoji 
naslednji seji. Ker predvidena gradnja pome-
ni kar precejšen poseg (tako s prostorskega 
kot prometnega vidika), predstavljamo pred-
videne rešitve z grafično prilogo (izdelovalec 
Urbi d.o.o. Ljubljana). •

Virjan december 200722

Območje OLN je namenjeno za gradnjo trgovine z živili. Izven območja je predvidena 
gradnja križišča Šaranovičeve, Sončne ulice in lokalne ceste, s katere bo dostop do 
trgovine, silosa ter do stanovanjskega bloka in Obrtne zbornice na jugozahodu.
Preko območja poteka Mlinščica, ki se na območju povoznih površin prekrije.

Dostop do trgovine bo s Šaranovičeve ceste preko novega križišča. Predvidene ureditve 
omogočajo podaljšanje lokalne ceste proti jugu in priključevanje na obstoječe in pred-
videne ceste. Ob trgovini je predvidenih 111 parkirnih mest.

Prometne ureditve

Namembnost območja
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Bliža se čarobni praznični čas.
Obdarujte svoje bližnje z izdelki iz na◊e pestre

ponudbe.
V času od 3. do 24. decembra 2007 izkoristite

10% popust na vse artikle.

…pričarajte iskro v očeh in nasmeh na lice z vsem,
kar skrivajo na{e police…

www.tosama.si
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Popust je vnovčljiv s kuponom v industrijski prodajalni Tosame d.d., 
Vir, Šaranovičeva cesta 35


