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uvodnik
Kako čas beži, si rečem včasih, največkrat, 
ko gledam slike svojih otrok. Nazadnje sem 
si to rekel tudi takrat, ko smo v uredništvu 
začeli pripravljati novo številko Virjana. Ja, 
čas od lanskega decembra pa do danes je 
minil presneto hitro. Ampak po izredno po-
zitivnem odzivu na prvo številko našega gla-
sila, se ni bilo težko pripraviti do ustvarjanja 
nove, še boljše številke. Če smo vam v prvi 
številki predstavili društva in organizacije iz 
naše krajevne skupnosti, vam bomo v tej 
skušali prikazati, kaj se je zanimivega doga-
jalo do danes ter kakšni so načrti za naprej. 
Ker pa skupnost tvorimo ljudje, bomo v pri-
hodnjih številkah predstavili ljudi, ki živijo v 
naši sredini ter jih preko pogovora pobližje 
spoznali. Za prvi pogovor smo izbrali kar ene-
ga izmed najstarejših Virjanov, gospoda Cirila 
Kapljo, ki bi s svojimi doživetji in izkušnjami 
na svoji življenjski poti zlahka napolnil vseh 
štiriindvajset strani Virjana, saj se v pogo-
voru z njim človek lahko samo čudi, od kje 
mu briljanten spomin za dogodke izpred več 
desetletij. Čas beži …, otroci rastejo …, »naš 
otrok« je naredil prve korake … Zahvala za to 
gre vsem avtorjem prispevkov, oglaševalcem, 
raznašalcem ter seveda vam dragi Virjani in 
Virjanke za topel sprejem glasila Virjan. •

                    Matjaž Vodlan
                    odgovorni urednik

kolofon

glasilo Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir

brezplačno ga prejemajo vsa 
gospodinjstva v KS Toma 

Brejca Vir

izdaja:
KS Toma Brejca Vir
Šaranovičeva 19

odgovorni urednik:
Matjaž Vodlan

uredniški odbor:
Alojz Stražar, Meta Prelovšek, 

Marjan Prelovšek, Janez 
Razboršek, Robert Pajer, 
Elizabeta Potočnik, Franci 

Kerč, Irena Štrukelj

tehnično urejanje in 
oblikovanje:
Matjaž Vodlan

lektoriranje:
Maja Petek

naklada:
1300 izvodov

tisk:
Tiskarna Ravnikar,
Marko Ravnikar s.p.,

Kajuhova cesta 2a,1230 Domžale.

Glasilo je vpisano v razvid medijev 
pri Ministrstvu za kulturo RS pod 
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KRAJANKAM IN KRAJANOM ČESTITAMO ZA DAN DRŽAVNOSTI, 
VSEM ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE!
                                                                                           Svet KS Toma Brejca VIR

URADNE URE KS TOMA BREJCA VIR:
PONEDELJEK, SREDA, PETEK                     od 9. do 12. ure
SREDA                                                    od 14. do 17 ure

Tel.: 721-21-43
E-naslov: ks-vir@volja.net

Med 15. 7. in 31. 8. 2008 uradnih ur ne bo. 
Za nujne primere lahko pokličete na tel.: 
051-303-801, 041-629-406 ali 041-331-150 

Od 1. septembra 2008 bo nov urnik uradnih ur, ki bo objavljen na sedežu KS.
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Naslednja številka Virjana 
bo izšla meseca decembra. 
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 20. novembra 2008 na naslov: 
ks-vir@volja.net ali na sedež KS 
Šaranovičeva 19. 

Uredništvo glasila Virjan 
se zahvaljuje vsem 
oglaševalcem in 
raznašalcem, saj ste 
omogočili, da je 1. 
številka Virjana med 
krajani in krajankami 
naletela na odličen odziv.

sodelujte tudi 
VI!
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s problematiko zbiranja in odvažanja odpadkov 
na območju KS in morebitnimi drugimi odprtimi 
zadevami s področja dela naše KS (prometna 
problematika).

Na področju družbenih in društvenih dejavnosti 
smo tudi letos, tako kot vsako leto, društvom in 
organizacijam, ki imajo za delo v KS še poseben 
pomen, s sklepom Sveta KS namenili dotacije v 
skupni višini 9400 EUR (lani 8053 EUR), in sicer 
Društvu upokojencev, Gasilskemu društvu, BŠK 
Budničar, Športnemu društvu, Pustni sekciji Striček, 
Rdečemu križu, Župnijski Karitas, Kulturnemu 
društvu Vir pri Domžalah in Združenju borcev za 
vrednote NOB Vir. Pripravljamo se tudi na obnovo 
dvorane Kulturnega doma, kjer pa smo pri željah 
v razkoraku s finančnimi možnostmi. Prijavili 
smo se na razpise za sofinanciranje obnove. Ob 
tem bi radi opravili najnujnejša investicijska in 
vzdrževalna dela, in sicer z namenom, da bomo 
dvorano koristili za prireditve in dogodke v čim 
večji meri. Dvorano uporablja čedalje več društev 
in organizacij na območju KS, kar nas veseli, 
težave imamo le s stroški ogrevanja v zimskem 
času uporabe dvorane. Na našo pobudo je Zavod 
za šport Občine Domžale postavil označevalne 
table za Športni park Vir. Na pobudo Lekarne Vir, 
kjer imajo spodnje prostore prazne, se  trudimo, 
da bi na Viru končno dobili zdravnika. To pobudo 
smo sprožili tudi na zadnji seji Občinskega 
sveta, ko je bila med drugim izpostavljena tudi 
prostorska stiska v Zdravstvenem domu Domžale. 
Nič novega pa ni z morebitno gradnjo doma 
upokojencev na Viru. 

Hvala vsem, ki se na KS obračate s predlogi, 
pripombami, opozorili in tudi kritikami. S tem 
se tudi neposredno seznanjamo s problemi in 
težavami na območju naše KS. Le na tak način 
bomo lahko tudi v prihodnje v okviru pristojnosti 
in zmožnosti pomagali k razreševanju posameznih 
težav oz. problemov. •

O DELU SVETA KS TOMA BREJCA VIR 
   V PRVEM POLLETJU 2008
mag.Lovro Loncar,                              
predsednik Sveta KS Toma Brejca Vir  

Svet KS

prostorskih aktov za gradnjo na območju travnika nasproti trgovine 
Tuš, kjer je vsakoletno prvomajsko kresovanje (občinski podrobni 
prostorski načrt za območje V6/1 Količevo-osrednji del). Predlagani 
program investitorja na obravnavanem območju obsega gradnjo 
večstanovanjskih objektov, gradnjo enostanovanjskih hiš, gradnjo 
varovanih stanovanj v dveh večstanovanjskih objektih, gradnjo 
vrtca, gradnjo otroškega igrišča, gradnjo/prestavitev balinišča, 
gradnjo pešpoti ob Mlinščici in nove brvi preko Mlinščice. Parkiranje 
je predvideno v podzemnih garažah. Čakamo tudi podrobnejše 
nove idejne načrte za gradnjo servisno-proizvodnega objekta 
investitorja Elektroservisi na območju med Šaranovičevo cesto in 
RTP na Podrečju. Prvotni osnutki načrta so bili za okoliške krajane 
neprimerni, s čimer se je strinjal tudi Svet KS, ki je Občini Domžale 
in investitorju Elektroservisi predlagal, da skupaj s krajani Podrečja 
najdejo ustrezne rešitve prostorske umestitve objekta skladno z 
zahtevami in željami krajanov.
 

Na področju komunalne in cestne infrastrukture nas še posebej 
veseli, da se je začela gradnja t. i. jezička Tosama. S tem smo 
dejansko na koncu dolgoletnega cilja razbremenitve dela Koliške 
ceste, ki bo po izgradnji obvozne ceste tudi na novo preplaščena 
z asfaltom. Ob tem pa smo na KS prejeli tudi protest krajanov 
zgornjega severnega dela Količeva, predvsem z bojaznijo, da bo 
nova cesta njihove prometne težave le še povečala, in z zahtevo, 
da se čim prej pristopi h gradnji povezovalne ceste Želodnik-Vodice, 
ki bi razbremenila ta del ceste. Zaključuje se tudi sanacija cest po 
projektu plinifikacije, ob tem se odpravljajo zadnje pomanjkljivosti, 
predvsem pri preplastitvah cest oz. ulic. Skupaj z občino se tudi 
stalno trudimo, da bi pristojni čim prej pristopili k protipoplavni 
ureditvi nabrežine in vodotoka Kamniške Bistrice (nekaj aktivnosti 
v zvezi s tem je že sama postorila občina). Narejeni so že tudi 
projekti za umiritev hitrosti na Bukovčevi cesti. Ker gre za projekt, 
ki predstavlja novost pri tovrstnih ukrepih (granitne kocke na 
cestišču), smo predlagali, da se pred izvedbo ukrepov do rešitev 
opredeli še Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na 
Občini Domžale, da bi bili ukrepi optimalni in da bi dosegli svoj 
namen.  Jeseni načrtujemo po potrebi tudi zbor krajanov v zvezi 

Člani Sveta KS Toma 
Brejca smo na 
svojih sejah v prvi 
polovici letošnjega 

leta obravnavali za našo KS 
aktualne zadeve z željo, da bi 
lahko v okviru svojih možnosti 
in pristojnosti s skupnimi 
mnenji in stališči prispevali k 
razreševanju nekaterih odprtih 
vprašanj na območju naše 
krajevne skupnosti.

Ob koncu preteklega leta je 
finančno poslovanje KS pregledal 
Nadzorni odbor Občine Domžale. 
Pri poslovanju KS ni ugotovil 
nepravilnosti, poslovanje KS je  
po ugotovitvi Nadzornega odbora 
skladno s predpisi in sklepi Sveta 
KS. Poročilo Nadzornega odbora o 
poslovanju je obravnaval tudi Občinski svet Občine Domžale 
in nanj ni imel pripomb, kakor ni imel pripomb na poslovanje 
Nadzorni odbor KS, ki je pripravil svoje poročilo ob pregledu 
zaključnega računa KS.
 
Veseli nas, da je bila prva številka krajevnega glasila Virjan 
tako dobro sprejeta. Želimo si, da bi odgovorni urednik 
skupaj z uredniškim odborom nadaljeval odlično začeto delo 
s prispevki o delu in življenju v naši KS.

V zvezi s prostorskimi akti velja posebej omeniti, da je bil 
v mesecu maju na seji Občinskega sveta Občine Domžale 
dokončno sprejet zazidalni načrt za območje bivšega 
Žita (severni del območja V10/2 Žito Jedro in vzhodni del 
območja V10/3). S tem se je dokončno odprla pot za začetek 
gradnje novega trgovskega centra Hofer. Ob tem bo skladno 
z izgradnjo trgovine po vseh zapletih urejena tudi prometna 
ureditev, predvsem naknadno z novo cesto južno od banke in 
pošte, ki bo omogočila celovito povezavo med posameznimi 
poslovnimi subjekti na tem območju. Z objavo v Uradnem 
Vestniku Občine Domžale so se začele priprave za pripravo 

Vir (pogled s Šumberka)

Svetniška vprašanja na Občinskem svetu Občine Domžale
(vir: spletna stran Občine Domžale)

1. Zanima me, kaj se je v zvezi z izgradnjo oz. reševanjem 
problematike doma za upokojence dogajalo na območju Občine 
Domžale, saj se v okoliških občinah že intenzivno pripravljajo na 
gradnjo domov za upokojence.

POSREDOVANO na 16. seji dne, 19. 03. 2008

VSEBINA ODGOVORA: Med številnimi potencialnimi interesenti za gradnjo doma 
upokojencev oziroma oskrbovanih stanovanj najbolj intenzivno potekajo dogovori s 
podjetjem IMP, d.d. Podjetje izraža interes graditi objekt na prostoru bivšega dijaškega 
doma Usnjarskega tehnikuma. Od vrste solastnikov je stari objekt že odkupilo in 
pripravilo nekaj idejnih rešitev za novogradnjo, v kateri naj bi našle prostor tako oblike 
institucionalnega varstva starostnikov kot oskrbovana stanovanja.

Imenovana je projektna skupina, ki naj bi oblikovala strokovne usmeritve glede vsebine 
bodočega kompleksa in vodila aktivnosti za pripravo bodočega funkcioniranja v javno- 
zasebnem partnerstvu, oziroma pripravila vlogo za dodelitev koncesije.

ODGOVOR PRIPRAVILA:  Andreja Pogačnik Jarc, podžupanja

2. Želel bi dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje pod 
zaporedno št. 360 v zvezi z domom upokojencev. Zanima me, kaj se 
dogaja v zvezi z potencialnimi kupci oziroma investitorji na območju 
prostora na Viru, ki je bil namenjen za gradnjo doma upokojencev, 
kakšni so načrti v zvezi z izgradnjo?

POSREDOVANO na 17. seji dne, 23. 04. 2008

VSEBINA ODGOVORA: Kot je poznano, je dosedanji investitor doma na Viru socialno 
varstveni zavod Vital senior. Le ta tudi obvladuje večino zemljišč na površini, kjer je 
bil zamišljen dom upokojencev. Prav tako je poznano, da je ta zavod v sodnem sporu 
z Občino Domžale, od katerega zahteva odškodnino, ker naj bi občina neupravičeno  
odstopila od sklenjene pogodbe o soinvestitorstvu. V zadnjih letih se je z Vital seniorjem 
povezalo kar nekaj investitorjev, ki so bili pripravljeni projekt kupiti oz. se vanj vključiti, 
vendar so dosedaj  vsi odstopili. Verodostojnih informacij nimamo, neuradno smo 
izvedeli, da naj bi bili pogoji zavoda prezahtevni. Projekt zaenkrat stoji in je v pretežni 
meri odvisen od volje lastnika zemljišč (zavoda). Občina Domžale je dosedaj vsakemu 
potencialnemu novemu investitorju izkazala podporo za nadaljevanje projekta, če bo le 
našel skupni interes z lastnikom zemljišč.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Edvard Ješelnik, direktor občinske uprave

Tukaj bo kmalu nov trgovski center
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NAGRADNA IGRA
Nagradno vprašanje:

Katero obletnico delovanja letos praznuje Lekarna Vir? Odgovor: 

Rešitev nagradnega vprašanja s pripisanim imenom in priimkom, vašim naslovom ter telefonsko številko pošljite 
na zgoraj navedeni naslov, najkasneje do 1. 7. 2008. Žrebanje bo 2. 7. 2008 ob 19. uri v sami lekarni. 

Srečne dobitnike nagrad bomo obvestili po telefonu ali pošti.

Ime in priimek:   Telefon.: 

Naslov: 

1. nagrada: paket izdelkov za sončenje • 2. nagrada: paket izdelkov iz linije Aloedermal • 3. nagrada: paket izdelkov iz linije Enervit 

Lekarna Vir
Čufarjeva 23, 1230 Domžale

Tel: 01/724 45 82

Lekarna Vir je zasebna lekarna, ki je svoja vrata krajanom Vira in širši okolici odprla 2. 7. 2003. 
Že od prvega dne delovanja naše lekarne se trudimo, da bi vsem  obiskovalcem zagotovili čim bolj kakovostne lekarniške 

storitve. S farmacevtom se lahko posvetujete o pravilni in varni uporabi zdravil in drugih sredstvih za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja. Prijazno osebje naše lekarne vam bo  z veseljem odgovorilo na vsa vaša vprašanja. 

Dali vam bomo  tudi vse potrebne informacije in nasvete o tem, kako lahko tudi sami poskrbite za svoje zdravje.
V lekarni smo zaposleni štirje magistri farmacije in farmacevtski tehnik.

Vsi redno skrbimo za strokovna izobraževanja in dopolnjevanje svojega znanja, 
ker se zavedamo, da bomo le tako izpolnili vaša pričakovanja.  

Lekarna oglas A4.indd   1 5/23/08   3:05:45 PM

Prebivalstvo koncesijskega območja Lekarne Vir hitro 
narašča in posledično se povečujejo zahteve po zdravniških 
storitvah. Zasedenost Zdravstvenega doma Domžale je 
praktično popolna in na zadnji seji Občinskega sveta 
Domžale je bila tako s strani direktorja zdravstvenega 
doma, g. Svoljška, kot tudi s strani predsednika Krajevne 
skupnosti Toma Brejca Vir, g. Lončarja, podprta ideja o 
zdravniku na Viru.

Društvo upokojencev Vir je sicer že pred leti dalo pisno prošnjo 
na občino za zdravnika na Viru, a tedaj za to ni bilo realne 
možnosti.
Pod lekarno so prostori v velikosti 130 m2, ki so bili od vsega 
začetka rezervirani za morebitnega zdravnika. Ker prostori niso 
v lasti lekarne, je velika nevarnost, da lastnik prostore odda za 
nezdravstveno dejavnost, saj so prostori prazni že pet let.
Želja krajanov in nas vseh v lekarni je, da se ta ideja o zdravniku  
realizira, saj imamo vse več starejših obiskovalcev, ki jim je 
bližina obeh zdravstvenih storitev zelo pomembna. •

Blanka Kos, mag. farm., koncesionarka

Bukovčeva ulica
Sanacija Bukovčeve ulice po vgradnji komunalnih vodov je 
bila zaključena v preteklem letu. V letu 2008 pa predvidevamo 
še umestitev ukrepov za umiritev hitrosti na območju križišča 
s Zoisovo ulico. S tem bomo vsem udeležencem v prometu 
zagotovili večjo varnost v prometu.

Protipoplavni ukrepi
Z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je pristojno za realizacijo 
protipoplavnih ukrepov, smo se o realizaciji ugotovitve Študije 
poplavne ogroženosti Občine Domžale pogovarjali že dalj 
časa, bolj intenzivno po lanskih, septembrskih poplavah. 
Na sestanku pri ministru smo jih opozorili na dane obljube 
vseh odgovornih v septembru 2007. Tako bodo v poletnih in 
jesenskih mesecih izvedli dvig nasipov na območju poplavno 
izpostavljenih področij na Viru, s poudarkom na ureditvi 
rekreacijske osi ter izkopali sipine pod mostom Količevo.
Kljub večkratnim obljubam ministra in pristojnih služb, smo 
tokrat prepričani, da bo prišlo do realizacije omenjenih 
projektov in s tem višje protipoplavne varnosti na Viru.

Jeziček Tosama
Izgradnja jezička Tosame je dejstvo, ki smo ga na Občini 
Domžale zelo veseli. Tako bomo lahko lokalne ceste obnovili 
in jih namenili njihovemu prvotnemu namenu. Vsekakor vas 
prebivalke in prebivalce KS Vir najbolj zanima dinamika obnove 
lokalnih cest. Po zaključku jezička Tosama, predvidoma v 
mesecu septembru, bo sledila sanacija Koliške ceste – odsek 
od križišča z Dermastjevo do uvoza v novo naselje Škrjančevo 
bo saniran predvidoma do septembra 2008 (rezerviranih 
123.800 evrov), ravno tako načrtujemo, takoj po izgradnji 
jezička Tosame, tudi sanacijo Koliške ceste v zgornjem delu 
od križišča s Šaranovičevo do podjetja Helios, v nadaljevanju 
pa računamo še na sanacijo zadnjega, vrednostno najbolj 
zahtevnega odseka, od križišča s Papirniško do naselja 
Škrjančevo. S tem bomo v letu 2009 zaključili gradnjo oziroma 
sanacijo ceste, ki je že dalj časa, glede na količino in vrsto 
prometa, v slabem stanju, in tako občanom in občankam 
zagotovili ustrezno prometno varnost. 

Pločnik Dob - Podrečje
Na Občini Domžale se pripravljamo tudi na gradnjo pločnika 
Dob - Podrečje (v letu 2008 rezerviranih 120.000 evrov, 
za leto 2009 pa še dodatnih 60.000 evrov). Začeli bomo s 
pridobivanjem potrebnih zemljišč in če bo pridobivanje 
potekalo skladno s projektom, bomo lahko začeli z gradnjo v 
jesenskih mesecih, zaključili pa do konca letošnjega leta.

Kanalizacija v Podrečju
Skladno z načrtom izgradnje kanalizacije v celotni Občini 
Domžale, v tem trenutku je zgrajenih več kot 95 odstotkov 
kanalizacije, bomo začeli z gradnjo kanalizacije v Podrečju 
(rezerviranih 78.000 evrov). Zahteven investicijski projekt 
bo omogočal priklop na delu območja, ki je še brez urejene 
kanalizacije. Investicija bo zaključena predvidoma v jesenskih 
mesecih. •
                                                               Občina Domžale

Zdravnik na Viru?

Glavne investicije na 
obmocju KS v letu 2008

statistika12
3

45

Število zaposlenih v: 
HELIOS: 894 
TOSAMA: 601 
in KOLIČEVO KARTON:340

Število otrok v vrtcu PALČEK: 114, 
v vrtcu CICIDOM: 81

Število otrok z Vira, Podrečja in Količevega, ki 
obiskujejo OŠ RODICA: 262 in OŠ DOB: 62 
                   
Število upokojencev na Viru: čez 800, 
od tega jih je v društvo upokoj. včlanjenih cca. 400

Število obrtnikov (po podatkoh Obrtne Zbornice 
Domžale oz. gospodarski subjekti, ki opravljajo obrtne ali 
obrti podobne dejavnosti: 129

Nudimo Vam najem dvorane 
KS Toma Brejca Vir.

Za več informacij pokličite 
                                  01/721-21-43 

POTREBUJETE VELIK PROSTOR ZA
                VAŠO PRIREDITEV?
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Alojz Stražar

S svojim življenjem sem zelo za-
dovoljen, samo, da bi mi zdravje 
še naprej kolikor toliko služilo,« 

je mimogrede povedal na začetku Ciril Ka-
plja, ki ima enaindevetdeset let. Po izgle-
du in bistrosti v pogovoru pa jih zagoto-
vo veliko skrije. Naš prijeten in preprost 
sogovornik se je rodil 24. februarja 1917. 
leta.

Kako bi na kratko orisali svojo življenjsko 
pot in Vašo mladost?
Rojen sem bil kot nezakonski otrok in sem  živel 
pri svojem starem očetu v Krašcah pri Gorjup. V 
šolo sem hodil v Moravče, seveda največkrat bos, 
takrat ni bilo čevljev. To je bilo neprijetno, ker je 
bila cesta makadamska in kadar je zapadel sneg, 
mi je teta prinesla v šolo svoje čevlje, da sem 
lahko prišel domov. 

V šolo sem hodil osem let. Ko pa sem šolo končal, 
sem se šel učit na Vir k Zemanu, ki je bil po rodu 
Čeh. Imel je ključavničarsko delavnico. Hiša pa še 
danes stoji, starejši ljudje se gotovo še spominja-
jo te delavnice. Pri njem sem se naučil strugar-
stva, elektro in avtogenega varjenja. Službo sem 
potem dobil in nadaljeval v tovarni Univerzale. 
Tam sem bil šef splošne službe. Pri meni se je 
izučilo kar 18 vajencev za strojnega ključavničar-
ja. Še sedaj srečam kakšnega mojega vajenca, ki 
me lepo pozdravi: »Majster, dober dan.« To je kar 
prijetno slišati in to po toliko letih. 

No, kot rejenček sem bil večkrat preveč zapo-
stavljen, tega nikoli ne pozabiš. Kasneje, ko sem 
lahko službo malo izbiral, sem bil strojevodja 
kartonskega stroja v Papirnici in sem kar dobro 
zaslužil. Se spomnim, da sem šel k šefu Bona-
ču, če bi lahko dobil malo posojila za hišo. »Lah-
ko, lahko.« Svojemu šefu nisem bil rad dolžan, 
pravzaprav nikomur, zato sem čez dve leti vrnil 
posojilo in sem se lepo zahvalil, pa mi je gospod 
Bonač rekel: »Kako vam ne bi dal posojila, Vi ste 
bodočnost naše ‘fabrke’, saj ste strojevodja in pri-
den delavec.« 

Katerega leta sta se z ženo Matildo poročila 
in koliko otrok imata?
Z ženo sva se poročila 1952. leta in imava enega 
sina Bojana. Bojan sedaj živi v Tolminu, kar pre-
več oddaljeno od doma, ima svojo družino, svojo 
delavnico in lepo stanovanje, ki ga je predelal iz 
kasarne. Dela praktične stvari. No, imava pa tudi 
dve vnukinji, Petro in Barbi, in pet pravnukov. To 
naju z ženo Matildo tudi razveseljuje in, kot reče-
no, drži pokonci. 

Vi ste že od 15. leta vključeni v gasilsko 
društvo, kaj Vam to pomeni?
Prvič sem postal gasilec v Dobu, kjer smo stano-
vali. Tam so tudi moji starši pokopani. 
Pri gasilcih sem bil tudi poveljnik in predsednik 
gasilcev na Viru. Gasilec mi pomeni v nesrečah 
pomagati ljudem. Velikokrat sem sodeloval kot 
vodja pri gašenju večjih požarov (Bonačeva ‘fabr-
ka’, Helios) in tudi številnih drugih. Tudi uniformo 
sem zelo rad oblekel, ampak zdaj pa ne več.

ljudje

LETA ŠE NE POVEDO VSEGA

Ciril Kaplja 

Ali ste se kaj športno udejstvovali?
Obenem sem bil tudi pri Sokolskem društvu kot dober telovadec. Nastopal sem celo v Sla-
vonskem brodu, kjer sem služil vojsko. Pri vojakih sem lahko popoldne odšel v telovadnico. 
Ker sem bil pri Sokolih, je bila telovadba skoraj obvezna. Nastopal sem na drogu in sem 
»veletoč« vrtel. Veletoč pomeni drog, ki se z njim vrtiš. V telovadbo sem vložil veliko truda 
in potrebno je bilo veliko vadbe. 

Sem pa zelo rad navijal za nogometni klub Domžale. To je bil sokolski klub. To so bili odlični 
igralci, takrat so fantje igrali nogomet s srcem, ne tako kot danes. Spomnim se igralca 
Mišvela, pa Staneta Kovača – Kebra, to so bili ‘fuzbalerji’. Če ni hotelo biti gola, smo vpili 
Stane udari s (‘kreblco’), to je pomenilo poslati proti golu vrtečo žogo. 

Vaš stik s kulturo poleg telovadbe in gasilstva?
Zelo rad sem tudi prepeval, pel sem v pevskem društvu – najprej v domžalskem, nato pa 
pri Univerzalskem oktetu. Prepevam pa še danes zelo rad. Prijateljev imam zelo veliko in 
imam  še sedaj svojo družbo, brez katere skorajda ne morem. V kratkem bomo praznovali 
prijateljevo 80-letnico in bo spet veselo, spet bomo pili in še več peli.

Ja, kaj pa veselica, to je tudi razvedrilo?
Gasilska veselica – to je bilo najbolj pomembno razvedrilo v tistem času. Star gasilski dom 
je bil zraven Peka (pri trgovini). Veselice so bile na dvorišču pri Zajc in pri Vajt. Veselico je 
vsako leto obiskovalo zelo veliko ljudi, saj druge zabave v tistem času skoraj ni bilo. 

Kakšno orodje ste imeli pri gasilcih takrat, ko ste Vi pristopili v te vrste?
Najprej smo uporabljali ročno brizgalko, potem smo kupili motorko. Ob pridobitvi motorke 
smo imeli veliko slavje in blagoslov motorke. 

Prvi gasilski avto pa smo dobili 1952. leta. Pred tem se je vozilo s 
tovornjakom, ki smo ga sami predelali v gasilski avto. Šasijo sem 
jaz skrajšal, Zajčev Ivan, klepar, pa je naredil naprej vse v zvezi s 
pločevino, sedeže in vse, kar se je takrat pokazalo kot potreba. 

Kakšna priznanja ste dobili in katero Vam je še posebej 
pri srcu?
Kot že rečeno, pri gasilcih sem od 15. leta dalje. Priznanj sem pre-
jel kar nekaj, ja, pri srcu so mi vsa. Priznanje za 70 let – aktivno 
delo pri gasilcih, priznanje gasilske zveze I. stopnje, razne meda-
lje, priznanje za 90 let. Ja, pravzaprav jih res ni malo. 

Kaj pa slamniki? Ali bi pri Vas še lahko dobili domžalski 
slamnik?
O, seveda! Začetek izdelave slamnika sega v čas, ko je bila žena 
Matilda zaposlena v tovarni Univerzale. Dali so ji izdelavo slamni-
kov domov, tako, da je delala doma. Material za izdelavo slamnikov 
smo dobivali iz Italije in Nemčije. Tako, da imamo še veliko slamni-
kov. Žena jih je veliko razdala v dobrodelne namene, za invalide 
in razne dobitke. Sam pa sem ponosen na vse, kar sem naredil v 
podjetju, pa tudi, da sva zgradila tako udobno hišo. Veliko stvari 
sem v življenju počel, popravljal stare stroje in naučil vajence mar-
sikaj pametnega. 

Komu pripisujete Vašo uspešnost v življenju?
Vzgojo pripisujem nekaj svojim staršem, ker pravijo, da prineseš 
nekaj na svet v genih, predvsem pa staremu očetu. Včasih je bilo 
točno določeno, kaj se bo delalo. Imeli smo domačijo – grunt so 
rekli včasih, pa vole, da smo orali. Stari oče me je imel zelo rad in 
mi je tudi kupil kakšen ‘bertašček’ (predpasnik). Pa so tete rekle, 
kaj boš njemu kupoval, saj ni naš. To me je zelo bolelo. Bil sem 
pravzaprav siromak. Siromaštvo pa mi je dalo na svoj način tudi 
samozavest. Če ne boš delal, Ciril, sem si mislil, ne boš jedel in 
živel. 

Kaj pa pogrešate na Viru starejši ljudje?
Zaenkrat je kar dobro, so obrtniki, so trgovine, kraj je lepo urejen, 
zdi se mi, da je na Viru prav lepo živeti. Moti me le to, ker bi rad 
tudi še sam kaj naredil, pa sem že preveč v letih. Ko so začeli 
graditi cerkev, nisem bil proti, sploh ne, seveda, bil pa sem tudi za 
dom ostarelih. No, pa saj tudi to še bo. Samo ne za naju, ker sva 
z leti malo predaleč. 

Kaj pa menite o kakšnem centru na Viru? 
Okoli cerkve bi bilo pametno, da bi bil središče – center Vira in dom 
za ostarele, gostilne pa tudi, če ne bi bilo. 

Kaj pa lahko poveste o zdravem življenju Vi, ki ste najsta-
rejši občan? Na Viru nam bo nasvet namreč prav prišel.
Pomembni za življenje so zdrava hrana, gibanje in, dokler si zdrav, 
tudi fizično delo. Tako, da se ti možgani ne kisajo in da se mišice 
napenjajo, to je zdravje.

Kako poteka Vaš vsakdan?
Vsak dan zjutraj z ženo popijeva kavo, potem pa rad posedim zu-
naj na soncu in prav sedaj se mi je pripetilo, da me je sonce opeklo 
in sem moral k zdravniku. Še danes imam povezano rano. Vidite, 
tako sem že star, pa tudi ne vem vsega. V nobeni stvari se ne sme 
pretiravati.

No, po jutranjem zajtrku in kavici preberem časopis – Dnevnik. 
Televizije pa ne gledam prav veliko, bolj jo gleda žena. Sva pa, 
mislim, še kar seznanjena z vsemi novicami današnjega časa. 

Kaj bi rekli na vse te zadnje novice, o kraji in goljufiji ali 
tako imenovanih tajkunih?
Glede goljufije pa tako, če obogatiš na pošten način, nič narobe, 
sicer bi bilo pa potrebno kakšnega presneto dobro kaznovati. S 
pridnostjo naj si kar vsak človek pridobi bogastvo, goljufije pa ne 
podpiram. 

Zelo prijetno se je bilo pogovarjati z vami, gospod Ciril Ka-
plja. Želim Vam veliko zdravja in dobre volje, da se bova 
ob naslednjem okroglem jubileju spet srečala in nadalje-
vala ta najin pogovor. •
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V prvi številki smo vam na kratko 
predstavili Društvo upokojencev 
Vir, ki letos že hiti v petnajsto 
leto delovanja. Zato vam bomo 

v tej številki predstavili, kaj vse smo že 
naredili po izidu Virjana in kaj še imamo 
v načrtu dela do poletja.

Pred novim letom smo obiskali vse najstarejše, 
bolne in invalidne člane, jim zaželeli srečno in 
predvsem zdravo novo leto ter z njimi pok-
lepetali, celo zapeli in jih skromno obdarovali. 
Seveda smo pripravili tudi že tradicionalno 
novoletno srečanje pri »Kovaču«, kjer nas je 
obiskal Miklavž s spremstvom. Vsi navzoči, 
ki jih je bilo okoli dvesto, so dobili skromna 
novoletna darila in se naplesali ter družno 
zapeli nekaj pesmi. Razšli smo se z željo, da 
se čim prej spet vidimo. Zaradi zagat z den-
arjem, ki jih imajo vsa društva, smo morali 
letošnje pustovanje organizirati »ad hoc«, ker 
je planirano pustovanje na Ptuju odpadlo.
Tudi sicer je bilo vreme slabo, vendar pa nam 
ni vzelo dobre volje, saj smo se s šalami in 
petjem zaposlili že med vožnjo po zasavskih 
revirjih, si ogledali visoki dimnik v Trbovljah in 
se nato podali v gostilno Kimovec, kjer smo 
preživeli izredno vesel, maškar poln sobotni 
večer pred pustom. Vsi zadovoljni smo se 
opolnoči vrnili domov, da smo si spočiti lahko 
ogledali tudi pustni karneval na Viru in se še 
doma poveselili.

Člani kolesarske sekcije DU Vir se 
vsako sredo zberemo pred vrt-
cem PALČEK na Viru. Kolesarimo 
po različnih krajih v bližnji in daljni 

okolici, kot so npr. Kamniška Bistrica, Zbilje, 
Cerklje, Dolsko in drugi. Najrajši si izberemo 
pot, ki nas vodi tja, kjer ni veliko prometa. 
Naša sekcija šteje 30 članov vseh starosti. 
Med nami je tudi nekaj članov častitljive sta-
rosti – ZATO JIM ČESTITAMO! V zimskem 
času, ko so razmere za kolesarjenje slabše, 
pa se na pot velikokrat podamo peš, tako nas 
noge peljejo na razne izletniške točke, kot 
so Dobeno, Mengeška koča in drugi zanimi-
vi kraji. Če pa se odpravimo kam daleč, se 
odpeljemo z avtomobili, nato pa pot nadalju-
jemo peš do cilja, ki smo si ga zastavili. Med 
letom pa radi priredimo tudi kakšen avtobusni 
izlet po Sloveniji.
Ta rekreacija nam zelo ustreza, zato vabimo 
vse, ki bi radi nekaj naredili za svoje zdravje, 
da se nam pridružijo.

VSI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO!!!

društvo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

KOLESARSKA 
SEKCIJA DU VIR

DELO KRAJEVNE ORGANIZACIJE 
ZVEZE BORCEV VIR

VIR

V marcu smo imeli občni zbor, na katerem smo nakazali probleme, s katerimi se 
soočamo upokojenci Vira kot tudi vsi krajani: povečan promet na Bukovčevi, Koliški, 
Šaranovičevi ulici, neurejena kolesarska pot, največkrat zatrpana s parkirnimi avto-
mobili, pomanjkljiva higiena ob sprehajalni poti ob Bistrici in še več drugih. Seveda 
pa si še vedno najbolj želimo, da bi vendarle končno rešili problem doma za starejše 
občane, da ob nujni preselitvi ne bi bilo treba od doma v tako oddaljene domove, 
kot so Ptuj, Gornji Grad in Sežana, ker je že slovo od doma samo po sebi boleče, 
velika oddaljenost pa to še dodatno otežuje, ker si pač odrezan od najbližjih, ki te pri 
najboljši volji ne morejo velikokrat obiskati. Zato je potrebno problem vzeti resno in 
naj se končno vsak zase zave, da bo enkrat tudi sam star in v enakem položaju.
V aprilu smo imeli spomladansko srečanje članov, na katerem smo s skromnimi šopki 
čestitali vsem letošnjim okroglim jubilantom, se naklepetali, zaplesali in tudi zapeli 
nekaj pesmi. Vsi pa smo že bili z mislimi v maju, ko smo šli z našimi najstarejšimi 
v Novo Štifto na Dolenjsko, si ogledali Trubarjevo domačijo, Ribnico in se ustavili 
v gostoljubni gostilni Tušek, kjer imajo ob hiši vse polno živali: od rjavih medve-
dov, konja, ponijev, koz, ovac do pavov, golobov pismonoš ter drugih. Vse smo si 
radovedno ogledali in se kar težko poslovili od njih, ko smo po uspelem zaključku 
dneva zapuščali našo prelepo Notranjsko in se polni lepih vtisov vrnili domov.
Sedaj pa se že pripravljamo na obe srečanji v juniju in septembru (srečanje up-
okojencev Slovenije in Gorenjske regije) ter na izlete posameznih sekcij v juliju in 
avgustu.

Tako, to bo vse za sedaj. Jeseni pa nasvidenje•

V začetku marca je bil v okviru praznovanja 8. marca občni zbor KO ZB Vir. 
Od stosedmih (107) članov se je občnega zbora udeležilo 88 članov. Člane, 
ki se zaradi bolezni zbora niso mogli udeležiti, smo kasneje obiskali na 
domu ali v domovih, kjer preživljajo jesen svojega življenja.

Delo organizacije je potekalo v skladu s programom, ki smo si ga zadali v preteklem letu. 
Upravni odbor se je sestajal po potrebi, običajno pa pred organizacijo srečanj v marcu in 
decembru ter pred pripravo komemoracije. S polnim avtobusom smo se udeležili proslav 
na Rudniku, Dražgošah, Voklem, Žejah, Pokljuki, Hrastniku ter na Šipku. V manjšem 
številu pa v Trzinu in Križkarjevih smrekcah. Na vseh proslavah so bili vedno prisotni tudi 
naši praporščaki. Poleg obiska proslav pa smo se udeležili tudi izleta na Glossglockner ter 
treh nakupovalnih izletov na Madžarsko in v Italijo.

V sodelovanju z OŠ z Rodice smo na Viru pri spomeniku organizirali komemoracijo, katere 
se kljub številnemu prometu, ki komemoracijo moti, udeleži dosti ljudi. Predvsem pa nas 
veseli, da nam uspe k sodelovanju pritegniti tudi šolsko mladino.

Da so vse aktivnosti potekale nemoteno, se moramo zahvaliti članom za članarino, za 
prispevek ob srečanjih, predvsem pa krajevni skupnosti in nekaterim sponzorjem.

Člani so bili z delom KO ZB zadovoljni, bistvenih pripomb ni bilo, zato smo se na koncu še 
enkrat zahvalili vsem, ki so s svojim delom (upravni odbor, poverjeniki ter praporščaki) ter 
finančno pomočjo pripomogli, da je delo potekalo nemoteno. Na koncu so vse prisotne 
tovarišice dobile nageljček, občni zbor pa se je končal z manjšo zakusko. •
Prihajajoči dogodki v letu 2008:
-udeležba z avtobusom na proslavah na Špiku in Pokljuki
-organizacija komemoracije
 (predviden datum 24. ali 30. 10. 2008, odvisno od osnovne šole)

Matjaž Vodlan

O POMORU CEBEL 
  NA OBMOCJU DOMŽAL

Kdaj in kako ste ugotovili, da je prišlo 
do pomora čebel?
V soboto, 10. maja 2008, okoli 11-ih so domači ugotovili, 
da se čebele vedejo nenavadno. Prvi znaki zastrupitve se 
pokažejo tako, da imajo čebele krila popolnoma razprta ter 
negibno ležijo na hrbtu. Okoli 14. ure je prišel čebelar Drago 
Lisičar in je potrdil sum, da se čebele vedejo nenavadno, zato 
me je po telefonu poklical sin in mi povedal, kakšno je stanje s 
čebelami. Takoj sem posumil, da gre za zastrupitev in sem ne-
mudoma obvestil pristojne službe. V prvi vrsti sem kontaktiral 
policijo (113), nato pa regijski center za obveščanje Ljubljana 
(112) in na tej števili zaprosil za telefonsko prevezavo na ve-
terinarsko in kmetijsko inšpekcijo, da bi inšpektorje seznanil 
o zastrupitvi čebel. Na poti proti domu sem se ustavil še pri 
ostalih čebelarjih v bližini (Krtina, Podrečje, Količevo), da bi si 
ogledal še njihove čebelnjake – povsod je šlo za sum pomora 
čebel s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS).

Kako so se odzvali pristojni organi, ki so bili 
obveščeni o pomoru čebel?
Kmalu po obvestilu so na kraj dogodka prišli domžalski krimi-
nalisti, takoj za njimi sta prišla mag. veterine Zoran Klinkon 
in veterinar za čebelarstvo Borut Preinfakt (VURS), nato pa 
še kmetijska inšpektorja Matjaž Kočar in Primož Marolt. Po 
pregledu mrtvih čebel pred čebelnjakom so ugotovili, da gre 
za zastrupitev z neznano substanco, za katero pa ni bilo moč 
ugotoviti, iz kje izvira. 

Kako v takih kočljivih situacijah poteka 
obveščanje ostalih čebelarjev?
Dolžnost vsakega čebelarja je, da o nenavadnem vedenju ali 
sumu kakršnih koli bolezni čebel obvesti veterinarja in pred-
sednika društva. Ker je bil predsednik Čebelarskega društva 
Domžale prof. Janez Mihelič takrat ravno odstoten, sem se 
zaradi čim hitrejšega ukrepanja obrnil na pristojne organe in 
medije. Novica o pomoru se je med čebelarji hitro razširila in 
sledile so nove prijave o pomorih čebel na širšem območju 
domžalske občine (Srednje Jarše, Rodica, Vir, Podrečje, 
Količevo, Turnše, Dob, Gorjuša, Krtina, Rafolče, Jasen, Žiče 
in Kolovec). Skupno je bilo prizadetih 500 družin. S pomočjo 
prof. Janeza Miheliča in Marjana Kodermana smo o dogodkih 
redno obveščali člane, inšpekcijske službe in medije. Zara-
di ogromnega odziva smo informacije zbirali še v prihodn-

jih dneh tudi s pomočjo Radia Hit in Vala 202, ki sta nam 
brezplačno priskočila na pomoč, za kar se jima čebelarji iskre-
no zahvaljujemo.

V kakšnem stanju so bili čebelji panji dan kasneje?
Na izletni deščici, ki jo čebelarji imenujemo brada, so bili kupi 
mrtvih čebel, kar se je nadaljevalo še v ponedeljek in torek ter 
vse do četrtka. Za lažjo predstavo lahko rečem, da je bilo mrt-
vih čebel na bradi toliko, da so se žive s težavo prebijale mimo 
mrtvih. Zanimalo me je, kakšna je slika pri drugih čebelarjih. 
Ugotovil sem, da je situacija identična kot pri meni doma, kar 
sem tudi fotografiral in tako dokumentiral.

Kako in kdaj so pristojne službe odreagirale 
na ta grozovit pomor čebel?
Dan po pomoru so inšpekcijske službe odvzele vzorce oljne 
repice in vzorce zemlje na štirih predhodno škropljenih nji-
vah s koruzo med Radomljami in Češenikom. Ugotovljeno je 
bilo, da je zaradi škropljenja koruze škropivo s pomočjo vetra 
odneslo na bližnjo njivo, posejano z oljno repico, ki je bila na 
tem območju edina čebelja paša, tako da je nesrečen splet 
okoliščin privedel do tega dogodka.

Krovna organizacija je Čebelarska zveza Sloveni-
je na Brdu pri Lukovici. Kakšna je njihova vloga pri 
reševanju problema pomora?
Predsednik čebelarske zveze je g. Boštjan Noč, ki se s svo-
jimi sodelavci in pripadajočimi službami trudi odkriti vzroke, 
rešitev in nadaljnje preprečevanje čedalje večjega števila po-
morov čebel po Sloveniji. 
  
V medijih je bilo moč prebrati, da ste čebelarji sokri-
vci za pomor čebel ter da je kakovost medu sporna, 
kakšen je vaš odgovor?
Očitek, da smo čebelarji odgovorni za pomor, ni utemeljen, 
ker se čebele ne zdravijo spomladi, ampak šele v  jesenskih 
mesecih po pašnem obdobju, tako da to ne more biti vzrok za 
sokrivdo pri pomoru. Majhnemu odstotku zastrupljenih čebel 
se je uspelo vrniti v svoje panje, kjer pa so lahko samo še 
pomrle, nikakor pa niso mogle izločiti medičine, kar bo vpliva-
lo na izredno manjši pridelek medu. Bojimo se, da slednjega 
sploh ne bo, saj si morajo čebelje družine opomoči po tej 
grozljivi tragediji. •

Cebelar Viktor Svetlin

aktualno

Betka Potocnik

Marija Sušnik Franci Kerc
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Gasilska zveza Slovenije je 17. 
maja 2008 organizirala državno 
prvenstvo pionirjev in mladincev 
na Ravnah na Koroškem. 

Mladinke PGD Vir so na regijskem gasil-
skem tekmovanju v Komendi 13. ok-
tobra 2007 zasedle odlično 3. mesto in 
se tako uvrstile na državno prvenstvo. 

V pomladanskih mesecih so pridno trenirale gasil-
ske tekmovalne vaje pod budnim očesom mentor-
jev. Na državnem prvenstvu so zasedle zelo dobro 
18. mesto izmed 42 ekip. Za uspešen nastop so pre-
jele srebrno tekmovalno značko. Z nekaj športne 
sreče bi se lahko uvrstile še višje. Društvo jih je 
za marljivo delo in lep nastop nagradilo z izletom 
v Gardaland, ki je bil v soboto 24. maja. Čestitke 
mladinkam z željo, da bi še naprej tako uspešno 
zastopale barve virskih gasilcev doma in v tujini.•

društvo

dr. Anton Bergant in Matjaž Hribar, PGD Vir
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namenu 11. julija 1954. V tistih časih ni bilo dovoljeno imeti gasil-
skega prapora s podobo svetega Florjana. Društvo je moralo kupiti 
nov gasilski prapor, svojemu namenu pa ga je izročilo 14. avgusta 
1955. Star prapor je društvo shranilo kot spomin na pretekle čase. 

Leta 1958 je društvo s pomočjo Občinskega ljudskega odbora 
Domžale zgradilo velik požarni bazen blizu sedanjega športnega 
parka. Vodja del je bil Peterca Jože, bazen drži 40 kubičnih metrov 
vode in zadostuje potrebam požarnega sektorja. Ob slovesni ot-
voritvi 5. junija so gasilci izvedli veliko vajo s črpanjem vode iz 
bazena v verigi. Leta 1961 je društvo kupilo novo motorno briz-
galno Sora v takratni vrednosti milijon dinarjev. Društvo je mor-
alo zbrati polovico vsote, ostalo pa je prispevala Občinska gasilska 
zveza Domžale. Staro brizgalno ILO je društvo predalo gasilcem 
na Vrhpolju pri Moravčah. Februarja tega leta je bil katastrofalni 
požar v karoserijski delavnici Zajc na Viru. Virski gasilci so se izka-
zali z reševanjem avtomobilov in plinskih jeklenk iz gorečega ob-
jekta. Posebej slovesno je bilo ob praznovanju 45-letnice obstoja 
društva. Vseh sedem takrat živečih ustanovnih članov društva je 
bilo izvoljenih med častne člane. Leta 1968 je virski gasilec Jože 
Gostič rešil otroka iz gorečega poslopja na Vrhu pri Kolovratu 
in bil za pogumno dejanje odlikovan z medaljo za hrabrost.

Konec šestdesetih let so imeli virski gasilci vedno večje težave z 
voznostjo Opel Blitza. Ob veliki podpori krajanov, Občinske gasilske 
zveze Domžale in podjetij iz okolice je društvo v letu 1971 kupilo nov 
kombi IMV 1600 s tremi osmi in motorno brizgalno Rosenbauer 8/8. 
Pri predelavi kombija v orodno gasilsko vozilo se je posebej izkazal 
Martin Jarc. Največ zaslug za nakup motorne brizgalne sta imela Franc 
Vodnik, direktor Avtoservisa Domžale, in predsednik društva, Jernej 
Vrenjak. Nov orodni avto in motorno brizgalno so gasilci slovesno pre-
dali svojemu namenu 16. julija 1972 ob 50-letnici delovanja društva. 

V naslednjem glasilu se 
bomo dotaknili dogodkov 
od leta 1972 do 1992, 
ko je društvo praznovalo 
sedemdeset let uspešnega 
delovanja. V tem letu se 
je uresničil tudi tisočletni 
sen naših prednikov o sa-
mostojni državi Sloveniji.• 

V prvi izdaji novega glasila Virjan smo krajanom 
prikazali zgodovino gasilstva na Viru do leta 
1945. Pred vami je drugi prispevek, ki se do-
tika dogodkov po drugi svetovni vojni do leta 

1972, ko je društvo praznovalo petdeset let uspešnega 
delovanja. V naslednjih izdajah glasila bomo nadalje-
vali s predstavitvijo delovanja društva do današnjih dni. 

Po osvoboditvi je društvo na pobudo poveljnika Vinka Rodeta pon-
ovno oživelo z delom na svojem področju in 26. septembra 1948 
organiziralo veliko gasilsko vajo na Viru. Na občnem zboru 7. junija 
1951 je Valentin Breznik prevzel predsednikovanje društva od An-
dreja Pučka, ki je načeloval virskim gasilcem polnih 24 let. V tem 
letu je Franc Klopčič napisal pesem v spomin na pogumnega Andreja 
Pučka in njegove gasilske tovariše, ki so 16. septembra hiteli gasit 
Ogrinčev kozolec na Krtini. Decembra 1953 so se gasilci poslovi-
li od izjemnega poveljnika Vinka Rodeta, ki se je preselil v ZDA. 

Franc Klopčič: Gasilska zabava (napisano leta 1951)

Gasilska zabava na Studencu se je vršila,
mnogo ljudi je tja privabila.

Še z Vira gasilci so tjakaj prišli,
da bi se malo zabavali.

Ko se veselje je najbolj razvnelo,
tedaj goreti nekje je začelo.
Virski gasilci vpregli so voz,

tjakaj hiteli na vrat in na nos.

Med vožnjo tak’ hitri so bili, da so v nek jarek zavili.
Pučko zakričal je »Fantje, pardon!«

in v nogi začutil kosti prelom.
Pučko v bolnico moral je iti,

šest tednov je moral v gipsu hoditi.
Še sitnost kmalu zatem bi imel,

da stroške za bolnico sam bi trpel.

Gasilcu se lahko vse pripeti,
pa vendar poguma zato ne zgubi.

Razvoj industrije na Viru in v okolici je narekoval potrebo po nakupu 
gasilskega avtomobila. Po zaslugi Hermana Breznika, ki je od Gasil-
ske zveze Slovenije uspel pridobiti znatna finančna sredstva, so virski 
gasilci leta 1951 kupili tovornjak Opel Blitz. Z veliko finančno podpo-
ro Vate Vir in Papirnice Količevo je društvo v karoserijski delavnici na 
Viru tovornjak predelalo v tipiziran gasilski avto in ga predalo svojemu 

Virski gasilci in gasilke z novim praporom 
14. avgusta 1955

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Virska gasilska desetina z gasilskim vozilom Opel 
Blitz ob proslavi v Krašnji 10. junija 1962

Gasilska parada ob 50. letnici obstoja PGD 
Vir 16. julija 1972

od 1945 do 1972
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:
društvo

LEPA UVRSTITEV VIRSKIH MLADINK NA DRŽAVNEM PRVENSTVU
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Pomladni meseci so za nami in so že skoraj zdr-
snili v zgodovino. Sodelavci Župnijske Karitas 
Vir smo v dnevih pred letošnjo zgodnjo veliko 
nočjo obiskali starejše in bolne krajane, z njimi 

poklepetali, se poveselili, potarnali, jim zaželeli zdrav-
ja, predvsem pa lepega praznovanja. 

Prostovoljci ŽK Vir iz leta v leto ugotavljamo, da je ljudi, ki bi 
na jesen svojega življenja potrebovali pomoč, pogovor ali samo 
našo pozornost, v naši okolici vedno več. Tudi mladi, ki z njimi 
živijo in se trudijo, da bi bilo njihovo življenje kar se da lepo, 
potrebujejo kdaj pa kdaj oddih. 

Vabilo vsem tistim, ki zmorete in si želite pomagati drugim, da 
se pridružite naši skupini prostovoljcev. Pomladite tudi naše 
vrste s prostovoljnim delom ter razvijanjem čuta za stiske bli-
žnjega, spoštovanjem človeškega dostojanstva in potreb so-
dobnega človeka. Idej je veliko, pomagajte nam jih uresničiti!

Za vse tiste, ki imate starše, za tiste, ki ste starši, in za vse, ki 
delate s starši nekoga drugega, pa razmišljanje ostarele ose-
be:
*Sedaj še nisem ostarel, a ko me boš nekoč videl kot takega, 
bodi potrpežljiv z menoj in me skušaj razumeti …
*Če v pogovoru ponavljam iste stvari znova in znova, me ne 
prekinjaj … prisluhni mi. Ko si bil majhen, sem ti moral isto 
zgodbo prebirati znova in znova, preden si zaspal.
*Če bom kdaj kaj pozabil ali izgubil nit pogovora, mi daj po-
treben čas, da se spet spomnim … In če se ne bom mogel, 
se ne vznemirjaj. Ni mi najpomembnejša stvar najin pogovor, 
ampak to, da sem s teboj in da me poslušaš …

*Ko mi moje utrujene noge ne bodo več dovolile hoditi, mi po-
daj roko … enako, kot sem jo jaz tebi, ko si delal prve korake. 
*Skušaj razumeti, da se v starosti ne živi, ampak preživlja.
*Bodi mi v oporo, pomagaj mi zaključiti pot z ljubeznijo in 
potrpežljivostjo. Poplačal ti bom z nasmehom in neizmerno 
ljubeznijo, ki sem jo vedno čutil do tebe.

Prav tega nasmeha in neizmerne hvaležnosti smo ob vsakem 
obisku bolnih in ostarelih krajanov  deležni tudi sodelavci Žu-
pnijske Karitas.

Nismo pa pozabili tudi na družine v stiski. Oskrbeli smo jih s 
paketi osnovne prehrane.
Želimo jim pomagati tudi pri nakupu šolskih potrebščin v je-
senskih mesecih. 

Tudi letos bomo organizirali romanje ostarelih, bolnikov in in-
validov na Brezje, ki bo v soboto, 21. junija 2008. Prijavite se 
lahko pri sodelavcih ali na sedežu Župnijske Karitas Vir, Bukov-
čeva 45.

Stiske ostajajo in vseh ne moremo rešiti, lahko pa vsaj poma-
gamo po svojih zmožnostih in močeh. Ne bomo in ne smemo 
pozabiti na vse, ki nas nujno potrebujejo. Dobrodelnost ni le 
nekaj narediti za drugega, ampak tudi zase. Pomaga nam ohra-
njati čut človečnosti. Če vam je znano, da je sosedova družina 
v stiski, nam sporočite. Saj veste, stiska in revščina sta včasih 
zelo skriti. 
Za vse, ki si želijo pomoči ali želijo pomagati, 
telefon: 01/721-60-59 •

O prioritetnih nalogah naše organizacije smo vas seznanili že v prvi številki glasila Virjan, zato bi vam danes radi predstavili 
le nekaj naših uresničenih ciljev:

• ob novem letu smo obiskali in skromno obdarili vse člane RK, stare nad 70 let;
• za dan žena, 8. marca, smo obiskali vse žene in matere članice RK in jih razveselili s skromnim darilom;
• ob vrnitvi iz bolnišnice smo obiskali tudi nekaj bolnih krajanov.
 
S strani območnega združenja Rdečega križa Domžale večkrat dobimo pobudo za pridobitev krvodajalcev za krvodajalske 
akcije, vendar žal ugotavljamo, da je takih prostovoljcev vse manj ali pa jih sploh več ni. Zato pozivamo vse zainteresirane 
prostovoljce, da za tovrstno humano akcijo sporočijo svojo odločitev najbližji poverjenici RK oz. predsednici, ge. Heleni 
Urbanija.
V mesecu avgustu 2008 bo organizirano zdravstveno in socialno letovanje otrok na Debelem rtiču pod okriljem OZRK 
Domžale, za kar bo razpis prejela tudi naša organizacija. Vse vloge, ki jih boste starši naslovili bodisi na Center za socialno 
delo ali na občino ali na našo organizacijo RK, bo obravnaval odbor RK  na eni izmed svojih rednih sej.
Vse krajane in krajanke pa bi radi obvestili, da nam še ni uspelo pridobiti primernega prostora za ustanovitev lastne postaje 
RK, kar pomeni, da bi socialno ogroženi oz. upravičenci do socialne pomoči lahko pomoč v obliki paketov – prehrane pre-
jemali na Viru. Zato prosimo, da tudi v bodoče socialno pomoč – pakete prehrane prevzemajo v Domžalah, kot je bila to 
dotedanja praksa. 
V mesecu maju smo se na pokopališču v Dobu poslovili od gospe Marije SASSO, ki je bila dolgoletna predsednica krajevne 
organizacije Rdečega križa Vir. •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDECEGA KRIŽA VIR

ŽUPNIJSKA KARITAS VIR
POGLED NAZAJ IN NACRTI ZA NAPREJ

Irena Štrukelj

Helena Urbanija, predsednica KO RK Vir

dobrodelnost
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Domače in okoliške maske so se ukvarjale predvsem s polpreteklo jugo zgo-
dovino, s perečo ribolovno cono, pričakovano poroko našega Janeza in Urške, 
obiskala pa nas je tudi paleta vodilnih politikov: maske nam je posodil domžalski 
akademski kipar Jože Tönig. Domače maske pa so v soboto, 2. 2. 2008, tudi 
gostovale na Vranskem in Igu ter v torek v Moravčah, kjer so bile tudi nagrajene. 
Petčlanska komisija je maske ocenila in izbrala za najboljše Izgubljene iz Berlina, 
Virsko mornarico in A je to, na sobotnem pustovanju pa so zmagala Strašila. 
Pustni torek pa je minil v znamenju žalovanja. Striček je v krsti krožil po okoliških 
vaseh in na koncu so ga pogrebci z vsemi častmi pokopali v samem Mercator 
centru v Domžalah. 

Karnevala v Ribnici letos zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo, kar nam je v opo-
min, da z organizacijo tako obsežnega programa včasih hodimo po tankem ledu. 
Prav zato gre zahvala Občini Domžale in vsem sponzorjem in donatorjem, ki nas 
podpirate, posebej pa požrtvovalnim članom Pustne sekcije Striček in konec kon-
cev tudi vsem tistim krajanom, ki ste letos dihali s pustom; nekateri ste čudovito 
okrasili vaše hiše s pustnimi šemami in baloni! Znova vabimo vse nove člane, 
veseli vas bomo. Z novimi močmi bomo lažje ustvarjali naslednji 19. karneval v 
letu 2009.

Uspešno pustno sezono za vse člane smo zaključili na pikniku Črnelo 7. 6. 2008. 
Imeli smo se odlično in letos smo na pikniku gostili tudi kurente iz Male vasi na 
Štajerskem.

Na spletni strani www.stricek.com si lahko ogledate še veliko slik s karnevala in 
ostalih dogodkov ter aktivnosti, ki so potekale v času pusta. •

Nadvse zgodnji datum letošnjega 
pusta 2008 je 14-člansko ekipo 
ministrov Pustne sekcije Striček 
s predsednikom Janezom Lavri-

čem - Ičotom na čelu prisilil, da smo že v 
začetku januarja organizirali občni zbor, 
kjer smo skupaj s člani, povabljenimi pu-
stnimi gosti, župani in ostalimi simpati-
zerji zakoličili program pustnih prireditev 
na Viru. 
Okoli osrednjega, letos že tradicionalne-
ga 18. pustnega karnevala, smo izvedli še 
kopico dodatnih aktivnosti, ki so spreme-
nile Vir v pravo pustno deželo. Poleg že 
omenjenega občnega zbora smo tudi le-
tos organizirali okraševanje Vira, predajo 
občinskega ključa, postavitev Strička in 
prevzem oblasti. 
Bili smo povabljeni na snemanje pustne 
oddaje Prvi na vasi, ki se za TV Pika sne-
ma v dvorani doma krajanov v Žejah pri 
Sv. Trojici. Veselo pustno ministrsko dru-
ščino je spremljala tudi številčna zasedba 
Društva ljubiteljev harmonike Godič, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo.
 
Na letošnjem karnevalu, na katerem se je vre-
me ponovno usmililo organizatorjev in obisko-
valcev, je sodelovalo preko 1.000 udeležencev v 
sprevodu več kot 40-ih velikih skupinskih mask. 
Karneval na Viru krasi preplet šolskih in predšol-
skih, etnografskih in aktualnih domačih mask, ki 
si jih je vredno pobliže pogledati. Poleg kurentov 
so nas letos obiskale etnografske maske širom 
Slovenije, poleg tradicionalnih kurentov – letos 
so bile 3 skupine s ptujskega – še Pozvačin iz 
Beltincev, Cundri iz Šmarja pri Kopru, Tminska 
pustna muzika iz Tolmina, Haloški jurek iz Dole-
ne pri Ptuju in Orači s Haloz.

Marina Pajer in Franci Lajovec, Pustna sekcija Stricek, foto: Daris

PUSTNI VIR PREGNAL ZIMO
pustna sekcija Stricek

Vir, Šaranovičeva 19a, 1230 Domžale, 
Telefon:01/7210-327, gsm: 041 232 091 
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Varna pot v šolo
DRUŠTVO QUERCUS
Gregor Horvatic

Začelo se je z dnem, ko smo odprli Finale bar. Vse naše športne 
dosežke preteklih petih let smo v obliki pokalov prinesle s 
seboj in jih dodale zajetni domači zbirki. Virski nogometaši so 
nas toplo sprejeli. Trening nogometa je postal naša tedenska 
rekreacija, že od samega začetka pa se z nami trudi trener 
Combi.

Rezultate  treningov bomo pokazale na ženskem nogometnem 
turnirju 20. 6. 2008 v Športnem parku Vir. Navijači vljudno 
vabljeni. Pričakujemo vašo glasno vzpodbudo in podporo. •                  

Športni park Vir je ponovno zaživel

Ženski nogomet na Viru
Irena Rojc

šport

V okviru programa Društva Quercus Dob za leto 2008 je letos že drugič potekala preven-
tivna akcija  VARNA POT V ŠOLO, ki se po programu sicer izvaja večkrat letno na področju 
celotne Občine Domžale. Tokrat se je odvijala v športnem centru VIR, in sicer v sodelo-
vanju z OŠ Rodica, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Domžale, 
PPP Ljubljana, PP Domžale, CPV Helios Domžale, podjetjem Moto-Set, d.o.o. Prevoje pri 
Lukovici in Finale barom na Viru. Učenci OŠ Rodica so se tako lahko preizkusili v spret-
nostni vožnji na poligonu (opravljanje kolesarskega izpita) s kolesi, ki so jih v ta namen prijazno 
posodili v podjetju MOTO-SET, d.o.o. (Prevoje pri Lukovici). Službi za reševanje (policisti in gasilci) sta udeležencem 
predstavili svoje delo, ki je učence seveda navdušilo. Bili pa so seveda navdušeni tudi nad pozitivno ocenjenimi lastnimi kolesi, saj 
so policisti preverili ustreznost prav vsakega kolesa in mali lastniki so se odrezali prav odlično. V ta namen so prejeli darilca, ki jih je 
prispevalo podjetje BABILON 2, d.o.o. (Finale bar).
Sobotne učne urice v prometu si bodo morali šolarji še kako dobro zapomniti, saj bodo le-te tudi eden izmed pogojev njihove VARNE 
POTI V ŠOLO. •

V okviru športnega društva so najbolj dejavni 
nogometaši. Člani tekmujejo v peti sloven-
ski ligi in so trenutno na 5.mestu. Dejavni 
sta dve ekipi veteranov, Vir1 in Vir2. Lahko 

pa se pohvalimo tudi z žensko nogometno ekipo. 
Za najmlajše pa bomo poleti organizirali nogomet-
no šolo.
 
 Uspešno smo izpeljali dva turnirja v malem nogometu: 
Tradicionalni spomladanski in Heliosov turnir. Pomagali 

smo pri organizaciji občinskega krosa. V okviru varne poti 
v šolo smo  gostili učence OŠ Rodica, v skrbi za čisto okolje 
pa smo ob Mlinščici izvedli čistilno akcijo.
 
Športni park Vir pa je postal z odprtjem Finale Bar-a tudi 
center zabave. Prirejamo piknike in različna druženja za 
zaključene skupine. Za otroke organiziramo vodene za-
bave za rojstni dan. 
Polni smo načrtov v smislu športno rekreativnih dejavnosti 
in smo odprti za nove člane in pobude. •                

Uroš Potocnik
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društvo

Matjaž Gercar, predsednik društva Žongler

Stane Žavbi st.

društvo

V nedeljo, 15. junija, se je na Viru odvijal prav pose-
ben dan. Društvo Žongler je organiziralo praznova-
nje svetovnega dneva žongliranja, ki se je v Slove-
niji odvijalo prvič. Pred malo več kot enim mesecem 

se je porodila ideja o tem dnevu, nakar smo pošteno pljunili 
v roke ter se lotili dela. 

Vse skupaj se je začelo dogajati na prostoru ob gasilskem domu na 
Viru. Sprva je kazalo, da nam vreme ne bo naklonjeno, vendar je 
v nedeljo zjutraj posijalo sonce in odločitev je padla. Zunaj bomo. 
In prav smo se odločili. Ob 13. uri so začeli prihajati ljudje iz vseh 
koncev Slovenije. Imeli smo udeležence z Jesenic, Ptuja, iz Maribo-
ra, Kopra, Črnomlja, Ljubljane ter okolice Domžal. Naši inštruktor-
ji v rumenih majicah so poučevali in razkazovali čare žongliranja. 
Udeleženci so se lahko spoznali z žogicami, diabolom, keglji, flower-
stickom, monokolesi in še čim. Na delavnicah je bilo približno 100 
udeležencev, ki so veselo osvajali nove veščine ali pa izpopolnjevali 
že pridobljene veščine. Seveda smo poskrbeli tudi za to, da so ude-
leženci lahko stvari, ki so jih preizkusili, tudi kupili in to s posebnim 
popustom svetovnega dne žongliranja. Prostor pod drevesi je bil kot 
nalašč za delavnice, saj smo imeli na voljo tako travnato površino kot 
tudi betonsko z ograjo, tako da so tudi učenci monocikla prišli na svoj 
račun. Ob 16. uri pa so dogajanje popestrili člani skupine Cirkokrog, 
ki so otroke pa tudi odrasle učili osnov akrobacij. Videli smo lahko 
tudi človeško piramido na veliko načinov. Ko je že kazalo, da nam jo 
bo vreme zagodlo prav pred koncem delavnic, pa je le prej prišla 19. 
ura zvečer, ko se je dogajanje preselilo v dvorano delavskega doma 
in smo bili kljub grozečim kapljicam z neba na suhem. 
Začeli smo z akademsko petnajstminutno zamudo, ki pa so nam jo 
gledalci z izborom nastopajočih hitro opravičili. 
Po uvodnem delu je vajeti v svoje roke prevzel Dragan Sadžak in 
še malce zaspano občinstvo hitro zbudil, jim ogrel roke in glasilke 
ter tako pripravil teren za prvi nastop. Na oder je stopil Vesolc, ki je 
pokazal svoje spretnosti z žogicami in sodeč po aplavzu občinstva mu 
je šlo vse skupaj super od rok. Za njim je oder zavzela gorenjska sku-
pina klovnov Čupakabra, ki so nam pričarali malce pravega vzdušja 
cirkusa. S predstavo je nadaljeval Denis, ki sicer prihaja iz Francije, 

eto 2008 pomeni za Balinarski športni klub Budničar 
Količevo 33. leto uspešnega dela. Trudimo se, da bi bili 
tudi v letošnjem letu enako uspešni. 

Posebej ponosni smo na uspehe mlade generacije balinarjev, 
vzgojenih v našem klubu in uspešnih na območju Slovenije, 
saj ekipa naših najmlajših dečkov letos prvič nastopa v prvi 
državni ligi. Ob tem moramo poudariti, da na območju Lju-
bljanske balinarske zveze poleg našega kluba le še Balinar-
ski klub Polje namenja skrb dečkom, vsi ostali skrbijo le za 
starejše generacije. 

Na Količevem namenjamo mladim posebno skrb že od vsega začetka, 
zato sploh ni čudno, da sedaj v našem klubu balina osem mladih tek-
movalcev, ki so registrirani v okviru Balinarske zveze Slovenije. Prva 
tekma, 18. maja 2008 na našem balinišču, ko so se naši mladi tekmov-
alci Grega Markič, Grega Dolenc, Blaž Cerar in Rok Rajgelj pomerili z 
balinarji iz Goriških Brd in Postojne, je pokazala, da se naši tekmovalci 
lahko enakovredno kosajo s svojimi vrstniki, ki pa imajo zanesljivo 
boljše pogoje in več izkušenj. Ob obisku smo tudi ugotovili, da pos-
amezne športne zveze v drugih krajih namenjajo bistveno več sredstev 
za mlade tekmovalce kot v naši občini.

Na uspešnost naših tekmovalcev pa 
kaže tudi uvrstitev naših dveh tek-
movalcev, Grega Markiča (brat Uroša 
Markiča, ki bo v zgodovini našega 
kluba ostal zapisan kot nosilec bron-
aste medalje s svetovnega mladin-
skega prvenstva) in Grega Dolenca, na 
ljubljansko predtekmovanje. Na omenjen-
em tekmovanju je namreč Grega Markič osvojil  prvo mesto 
v hitrostnem zbijanju, drugi pa je bil v natančnem izbijanju. 
Grega Dolenc pa je bil četrti v hitrostnem zbijanju. Tako sta se 
oba uvrstila na državno prvenstvo, ki je bilo v začetku junija 
v Rogaški Slatini. Grega Markič se je v obeh disciplinah uvrstil 
med deset najboljših dečkov v državi, Grega Dolenc pa je bil 
štirinajsti. 

Obema fantoma ter vsem drugim mladim balinarjem čestitamo 
in želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Enako pa čestitamo 
tudi trenerjema mladih balinarjev, Stanislavu Žavbiju ml. in 
Darku Svetlinu, ki sta s prizadevnim delom, predvsem pa ra-
zumevanjem in tudi potrpljenjem do mladih, veliko prispevala 
k uspehu mladih budničarjev s Količevega. ●

vendar razume že precej slovensko, saj deluje s slovensko sku-
pino Cirkokrog. Prikazal je odlično obvladovanje diabola, videli 
pa smo tudi, na kakšne načine se ga lahko uporablja. Z velikim 
aplavzom občinstva pa je odlično pripravil teren 12-letnemu 
Vidu, ki je s svojim monokolesom osupnil vse gledalce. Za njim 
so na oder prišli še eni mladi žonglerji, in sicer najmlajša žon-
glerska skupina v Sloveniji – Jugglers INI-MINI, ki pa v izva-
janju trikov niso prav nič zaostajali za starejšimi in izkušenimi 
žonglerji. Za njimi pa je na oder stopil žongler, ki žonglira dlje, 
kot so stari njegovi predhodniki INI-MINI. Oder je zavzel Pri-
mož, ki je sicer del dua Primož in Barbi, vendar slednja zaradi 
bolezni ni mogla nastopiti. Kljub temu je navdušil občinstvo in 
pokazal, da za žongliranje ne potrebuje zelo specialnih arti-
klov. Dovolj je že škatlica teniških žogic in lopar. Na koncu pa 
so oder dobesedno okupirali člani ptujskega Društva Povod. S 
svojimi prvovrstnimi triki so osupnili prav slehernega gledalca. 
Dodali so piko na i in na koncu smo le še vsi skupaj zažonglirali 
na odru ter s tem zaključili predstavo. 
Za vse žonglerje je bil ta dan res čudovit, saj smo se prav vsi 
veliko novega naučili ter spoznali ogromno novih prijateljev. 
Razšli smo se z obljubo, da se prihodnje leto zopet srečamo, 
takrat morda v kakšnem drugem kraju. 
Ob koncu bi se rad zahvalil še vsem, ki so nam pomagali pri 
tem dnevu, in sicer Maji, Matjažu, Juretu, Draganu, Petri, Kra-
jevni skupnosti Vir, Občini Domžale in še posebej predstavniku 
gasilcev, g. Marjanu. 
Društvo Žongler pa obljublja še več akcije v naših krajih in 
zagotovo boste še slišali za nas. ●

Balinarski športni klub Budničar Količevo

glavni pokrovitelj prireditve:

Mladi balinarji nadaljujejo tradicijo natancnih metov
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Saša Lavric, predsednica Kulturnega društva 
Vir pri Domžalah

Prireditev: Na Viru smo doma

Kulturno društvo Vir pri Domžalah je bilo ustanovljeno me-
seca novembra 2007 z namenom oživitve kulturnega življe-
nja in povezovanja občanov med seboj. Na prvi ustanovitve-
ni seji  je bil sprejet statut društva in bil imenovan zastopnik 
društva, g. Lojze Stražar, ki je v kulturni dom pripeljal zani-
mive in zabavne predstave. 

Na Viru smo v preteklem letu lahko poslušali zanimiv koncert ljudskih 
pesmi s tržaškega Bili so stari časi, si ogledali lutkovni predstavi 
za najmlajše Mucka in tri mucke ter Žabec in njegovo srce, se 
zbrali na Miklavževem večeru, ki je bil namenjen najmlajšim, se do 
solz nasmejali odlično obiskani predstavi Jamski človek in gledališki 
predstavi Cinco in Marinko, v kateri sta nastopila Vlado Novak in 
Konrad Pižorn - Kondi. 

Kulturno društvo Vir pri Domžalah v svojem poslanstvu uresničuje 
cilje skladno s statutom, predvsem pri  prirejanju in organiziranju kul-
turnih prireditev. Same izvedbe dogodkov dokazujejo, da cilje resno 
in odgovorno uresničujemo. Naše prireditve so namenjene krajanom, 
ki se želijo udejstvovati in sodelovati, ter vsem ostalim, ki si radi ogle-
dajo dobre predstave in koncerte.

V februarju smo se zbrali na zboru občanov kulturnega društva, na 
katerem so bili izvoljeni organi društva. V upravni odbor: Saša La-
vrič, predsednica, Lojze Stražar, podpredsednik, Karmen Rus, tajnica, 
Meta Prelovšek, članica, in Janez Razboršek, član. V nadzorni odbor 
so bili izvoljeni: Andrej Jereb, Marjan Prelovšek ter Bojan Vodlan. 
V častno razsodišče so bili izvoljeni: Igor Horvat, Matjaž Gerčar in 
Marko Bergant. Izvoljeni namestniki pa so: Tomaž Lavrič, Patricija 
Bergant in Aleš Tekavc.

Sprejeli smo program dela za prihajajoče leto in kot enega izmed pr-
vih projektov smo izvedli razvedrilni koncert  NA VIRU SMO DOMA, 
ki je potekal v soboto, 29. 3. 2008, v Kulturnem domu na Viru. Kon-
cert je bil namenjen spoznavanju talentov, ki živijo v naši soseski.

V kulturnem programu so sodelovali Otroški pevski zbor Vrtca Palček, 
otroška plesna skupina Vrtec Cicidom, plesalci Plesnega kluba Miki, 
Trio Tineta Stareta, Matevž Vidic - Kekec, Maja - Mojca in Janez Triler, 
plesalca Monika Jeras in Peter Pipp, Matjaž Gerčar in žonglerji, Har-
monikarski orkester MS Mengeš, skupina Pop’n’dekl ter ženski pevski 
zbor Pepina. Program je povezoval eden najbolj priljubljenih radijskih 
voditeljev Jure Sešek. S svojo sproščenostjo in duhovitim vodenjem 
prireditve je Virjanom in vsem obiskovalcem polepšal ta večer. 

Upamo, da vam je bila prireditev všeč in smo vas vsaj malce nav-
dušili za kulturno udejstvovanje na Viru ali vsaj pridobili kot zveste 
obiskovalce.

Veseli smo, da se je koncerta udeležilo toliko obiskovalcev, predvsem 
pa, da je večina odhajala z  nasmehom na obrazih. Srčno si želimo 
nadaljevati začrtano pot, da bo takih prireditev še več in da bi se 
razvili v tradicionalne dogodke, saj so velika priložnost za nova po-
znanstva in izkušnje.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat rada iskreno zahvalila vsem izva-
jalcem, sponzorjem, članom društva za vso pomoč pri izvedbi naših 
načrtov v letošnjem letu, posebna zahvala pa gre Lojzetu Stražarju in 
Lovru Lončarju za pomoč in pripravljenost svetovanja pri uresničeva-
nju kulturnega življenja v naši mali soseski. ●

KULTURNO DRUŠTVO VIR PRI DOMŽALAH
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