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uvodnik
Se spomnite velike, z več stotimi lučkami 
okrašene smreke, ki je včasih pred Tosamo 
naznanjala praznični mesec december in tako 
soustvarjala prijetno vzdušje v našem kraju? 
Vsako nedeljo, ko smo se zvečer vračali z 
obiska pri stari mami, smo otroci že od daleč 
opazovali to ogromno »drevesce« in v času, 
ko smo jo uzrli, pa do takrat, ko nam je izgi-
nila izpred oči, poskušali prešteti čim več lučk 
na njem. Smreke že nekaj časa ni več, tovar-
na ob njej pa še vedno obratuje in kljubuje v 
zadnjem času tako opevanim posledicam sve-
tovne recesije, še več, letos v oktobru je Tosa-
ma praznovala že 85. leto delovanja na trgu, 
v pogovoru s predsednikom uprave Tosame, 
g. Jankom Velkavrhom, smo pokramljali o 
zgodovini podjetja in o načrtih za prihodnost. 
Že 10. leto pa imamo na Viru Župnijo sv. Jo-
žefa, lepo je videti, kako napreduje gradnja 
župnijskega in pastoralnega centra, ki bo ne-
dvomno veliko doprinesel k življenju v našem 
kraju. Cerkveni zvonik je zarisal nove gabarite 
Viru z okolico in lepo je z okoliških hribov pre-
poznati domači kraj še po čem drugem kot le 
po industrijskih dimnikih … Naj vam za konec 
zaželim prijetno branje ter vam v imenu celo-
tnega uredništva Virjana voščim lepe božične 
praznike, v novem letu pa čim več lepih in 
srečnih trenutkov, vsaj toliko, kolikor je bilo 
včasih lučk na »Tosamini« smreki … Nešteto. •

                    Matjaž Vodlan
                    odgovorni urednik
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Naslednja številka Virjana 
bo izšla meseca junija 
2009. 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 2009 na naslov: 
ks-vir@volja.net ali na sedež KS 
Šaranovičeva 19. 

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

sodelujte tudi 
VI!

SVET KS TOMA BREJCA VIR ŽELI VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO TER USPEŠNO LETO 2009. ISKRENE 
ČESTITKE TUDI OB BLIŽAJOČEM SE DNEVU SAMOSTOJNOSTI!

Nudimo Vam najem dvorane 
KS Toma Brejca Vir.

Za več informacij pokličite 
                                  01/721-21-43 

POTREBUJETE VELIK PROSTOR ZA
                VAŠO PRIREDITEV?

Svet KS Toma Brejca Vir

ASC Mustang

NK Vir

Kulturno društvo 
Vir pri Domžalah

Društvo upokojencev Vir

Župnijska Karitas

10.obletnica Župnije Vir

         predsednik uprave 
Tosame, Janko Velkavrh
Intervju:

KO Rdecega križa Vir

Loceno zbiranje odpadkov

Pustna sekcija Stricek

BŠK Budnicar

PGD Vir skozi cas

»Presihajoca reka«

Vrtec Palcek

Klub borilnih vešcin Domžale



Virjan december 20084 Virjan december 2008 5

in društvi na območju krajevne skupnosti pa bomo razgovore 
opravili v naslednjih tednih.

V začetku leta 2008 smo na razpisu Občine Domžale pridobili 
sredstva v višini 4000 EUR za obnovo prostorov krajevne 
skupnosti in delavskega doma na Viru. Denar smo porabili 
za izdelavo in montažo nove nosilne dvižne konstrukcije za 
reflektorje v dvorani, ki bo omogočala boljše pogoje za pripravo 
in izvedbo različnih prireditev v dvorani, za nakup novih zaves 
v dvorani, najnujnejša dela na električni napeljavi v dvorani in 
nakup novega tiskalnika s fotokopirnim sistemom. Želimo si, 
da bi v naslednjem letu realizirali projekt adaptacije toaletnih 
in garderobnih prostorov ter uredili stranski dostop na oder 
v dvorani, za kar pa bomo potrebovali bistveno več sredstev, 
kot smo jih imeli na razpolago letos. Glede na čedalje večjo 
uporabo, oddajo in izkoriščenost dvorane so te investicije več 
kot potrebne in upravičene. 

Aktivnosti in dogodkov je bilo v tem času seveda še več, 
navedene se le najpomembnejše, čeprav so vsako vprašanje, 
predlog, pritožba ali zahteva krajana, ki se obrne na krajevno 
skupnost, zanj najpomembnejši. In v skladu s tem želimo 
pomagati in svetovati vsem, ki se k nam obrnejo z različnimi 
vprašanji, pobudami ali pritožbami, čeprav za mnogo teh 
zadev žal nismo pristojni. Je pa v času uradnih ur na krajevni 
skupnosti vedno zelo živahno, saj nerešenih vprašanj v tako 
veliki krajevni skupnosti nikoli ne manjka. •

NA KRATKO O DELU 
    SVETA KS TOMA BREJCA VIR 
      V DRUGI POLOVICI LETA 2008
mag.Lovro Loncar                              

Svet KS

njegove višine, kar je izjemnega pomena za protipoplavno varnost 
območja krajevne skupnosti in njenih krajanov.

Z nekaterimi društvi in organizacijami smo imeli v tem času 
pogovore o njihovem delu in sodelovanju s krajevno skupnostjo 
(gasilci, nogometaši, pustna sekcija ...), z ostalimi organizacijami 

liža se zaključek leta 2008 in zato imamo 
priložnost, da predstavimo opravljeno delo Sveta 
KS Toma Brejca Vir v drugi polovici leta, torej po 

izidu zadnje številke Virjana v mesecu juniju 2008.

Veliko pozornosti smo tudi v tem obdobju namenili pereči 
prometni problematiki na območju KS, še posebej na Koliški 
in Bukovčevi cesti. Z odprtjem t. i. jezička Tosama pred nekaj 
tedni je končno razbremenjen promet na južnem delu Koliške 
ceste, na tem delu pa se izvaja tudi obljubljena preplastitev 
ceste. Odprta pa ostaja problematika prometa po severnem 
delu Koliške ceste, v zvezi s katero smo opravili s predstavniki 
krajanov na njihovo zahtevo pogovor o možnostih čim prejšnje 
razbremenitve tega dela ceste skupaj z g. Obrezo iz Občine 
Domžale, vendar bo slednja predvidoma razbremenjena šele 
z izgradnjo obvoznice Želodnik–Mengeš. Po znanih podatkih 
so projekti za ta del obvoznice narejeni, odkupujejo se 
zemljišča, datum začetka gradnje pa še ni znan. Predstavniki 
krajanov želijo, da se problematika čim prej reši, po možnosti 
tudi z uvedbo enosmerne ceste na tem delu in s tem s 
preusmeritvijo dela prometa na Bukovčevo cesto.
Konec meseca julija smo se sestali s krajani Bukovčeve ceste, 
ki živijo ob tej cesti na ovinku pri spomeniku padlih borcev 
(med Čufarjevo in Erjavčevo ulico), saj so bile tam prometne 
nesreče v preteklosti kar pogoste, še bolj pa krajani opozarjajo 
na nespoštovanje hitrosti na celotnem delu ceste. Občina je 
naročila projekt umiritve hitrosti prometa na tem delu ceste, 
vendar je ob predstavitvi projekta prevladalo večinsko mnenje 
navzočih krajanov, da rešitev ni primerna in zato bo občina 
proučila druge možnosti učinkovite omejitve hitrosti. Prve 
meritve  so pokazale, da se je hitrost prometa na tem delu v 
zadnjem času umirila in da ni večjih odstopanj od predpisane 
hitrosti. Tako na Koliški cesti kot na Bukovčevi cesti pa smo 
si skupaj s predstavniki občine ogledali prometno situacijo z 
vidika prometne signalizacije na terenu samem in predlagali 
zagotovitev ustrezne talne signalizacije na obeh cestah na 
več delih obeh cest.
Ker bo gradnja nove trgovine Hofer na lokaciji bivšega Žita 
kmalu zaključena, na krajevni skupnosti v skladu z obljubami 
občine in investitorja pričakujemo čim prejšnjo izgradnjo 
povezovalne ceste med banko, pošto in trgovino Hofer, 
s čimer bi uredili prometne zagate na tem delu Vira in še 
posebej omogočili medsebojni dostop uporabnikov storitev 
na tem delu med banko, pošto in novo trgovino.

Konec oktobra smo v dvorani Delavskega doma organizirali 
predstavitev projekta ločenega zbiranja in odvoza bioloških 
odpadkov, o katerem pišemo obširno v posebnem prispevku 
v glasilu.

Zavod za šport in rekreacijo Občine Domžale je na pobudo 
krajevne skupnosti uredil nogometno in otroško igrišče ob 
Kamniški Bistrici (severno od lokala Sahara), kjer so tako na 
voljo nove možnosti za otroško igro in športne aktivnosti. 
Dokončno podobo (novi goli, zatravitev igrišča ...) bo igrišče 
dobilo spomladi. Na našo pobudo in pritožbe ter zahteve 
krajanov se je odzvala tudi občina in v delu od mosta pri 
Papirnici Količevo do mostu Kamniške Bistrice pri cesti 
Ljubljana–Maribor je bila izvedena ureditev nasipa in dvig 

1.Ali se odvijajo kakršnekoli aktivnosti v zvezi z zdravniško 
ordinacijo oziroma zdravnikom v prostorih lekarne Vir?
                                                                                   
                                                              
POSREDOVANO na 21. seji dne, 22. 10. 2008

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je na podlagi ponovnega 
zaprosila, junija 2008, za nove programe oziroma širitve 
zdravstvenih programov na primarni ravni, dne 14.07.2008, 
prejela obvestilo, da ministrstvo soglaša s širitvijo programa 
splošne ambulante v višini enega tima za Občino Domžale. Ta 
program je bil, upoštevaje priporočila ministrstva ter kadrovske in 
prostorske kapacitete javnega zavoda, dodeljen Zdravstvenemu 
domu Domžale.

 Občina Domžale je namreč soustanoviteljica javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale. V skladu z Zakonom o zdravstveni 
dejavnosti mora ustanovitelj zdravstvenega zavoda zagotoviti 
ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev 
zmogljivosti. Priporočila Ministrstva za zdravje za podeljevanje 
koncesij na primarni ravni, z dne 29.10.2007, med drugim navajajo 
naslednje: Občina je kot podeljevalka koncesij v dvojni vlog, po 
eni strani mora zagotavljati ustrezno mrežo (le-ta pa je odobrena 
s strani Ministrstva za zdravje, pri čemer ima zelo pomembno 
vlogo Zavod za zdravstveno zavarovanje kot financer), po drugi 
strani pa zagotavljati materialne pogoje javnega zavoda kot 
ustanoviteljica (v našem primeru sicer soustanoviteljica). Da bo 
javni zavod uspešno posloval pa je potrebno skrbeti za to, da ima 
le-ta takšen obseg programa, ki še zagotavlja uspešno finančno 
poslovanje in tudi organizacijo službe. Zdravstveni dom Domžale 
je Občini Domžale sporočil, da ima ustrezen kader in prostore in 
lahko prične z opravljanjem programa.

 Navedeno seveda ne pomeni, da ne bi bilo smiselno imeti 
zdravnika tudi izven javnega zavoda in prav gotovo tudi na lokaciji 
na Viru. Občina bo še naprej vlagala napore v širitve programov na 
področju primarnega zdravstva in ob naslednji širitvi upoštevala 
ta predlog, vendar pa je glede na navedeno, dolžna upoštevati 
tudi kadrovske in prostorske kapacitete javnega zavoda, katerega 
soustanoviteljica je.

ODGOVOR PRIPRAVILA:  Kristina Slapar, vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti

2.Ali se v sklopu dela občinske uprave odvijajo kakršnekoli 
aktivnosti za začetek postopka pridobitve prostora in pa 

same umestitve pokopališča na Viru in sicer za žarni 
pokop. Zanima me, ali se bo pristopilo k tej dejavnosti 
in kdaj.

                                                               
POSREDOVANO na 21. seji dne, 22. 10. 2008

VSEBINA ODGOVORA: Občinska uprava je bila s pobudo za 
ureditev pokopališča na Viru seznanjena v postopku sprememb 
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
občine Domžale v letu 2007. Pobuda se je nanašala na ureditev 
pokopališča in poslovilnega objekta na zemljiščih južno in 
vzhodno od  nove cerkve na Viru.

Občinska uprava je že tedaj ocenila, da je pobuda sprejemljiva 
in smiselna in jo bo zato upoštevala  v sklopu priprave novega 
občinskega prostorskega načrta z opredelitvijo ustrezne 
namenske rabe znotraj območja stavbnih zemljišč.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Zoran Vitorovič, vodja Oddelka za 
urejanje prostora

3.Vprašanje se nanaša na svetniški odgovor pod 
zaporedno št. 452 v zvezi z dolgoročnim prostorskim 
družbenim planom. Ena izmed točk v omenjenem planu 
je tudi cesta na Viru v povezavi z t.i Hoferjem, južno 
od banke oziroma pošte. V začetku decembra je že 
predvidena otvoritev, prav tako pa so se name obrnili tudi 
krajani Podrečij v zvezi s prometom, ki poteka mimo KS 
proti Podrečjem. Ta cesta je zelo nevarna zato v skladu z 
obljubo, ki je bila dana na občinskem svetu, apeliram, da 
se pospeši ta postopek tako prostorsko kot izvedbeno. 

                                                           
POSREDOVANO na 21. seji dne, 22. 10. 2008

VSEBINA ODGOVORA: V decembru je predvidena obravnava 
gradiva sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega 
in družbenega plana za javno razgrnitev. Predlagana cesta je 
vključena v spremembe plana in bo razgrnjena skupaj z vsemi 
ostalimi predlogi. Postopek časovno poteka skladno z zakonsko 
določenimi roki.

 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Zoran Vitorovič, vodja Oddelka za 
urejanje prostora

prostor za pocitek ob Kamniški Bistrici

novo otroško igrišce ob Kamniški Bistrici 

B

jezicek Tosama

Svetniška vprašanja na Občinskem svetu Občine Domžale
(vir: spletna stran Občine Domžale,) - vprašanja postavil mag. Lovro Lončar

Naj bo leto 2009 dobro – za vse nas!

Krajanom in krajankam Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir želim v 
prihajajočem letu  veliko zdravja, sreče in zadovoljstva, lepih trenutkov 
med najbližjimi ter prijetne prav vse praznike v letu 2009.  

Toni Dragar, župan Občine Domžale 
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ne 23. 10. 2008 je bila na pobudo KS Toma 
Brejca Vir v dvorani Delavskega doma na Viru 
predstavitev projekta ločenega zbiranja in 

odvoza bioloških odpadkov v prisotnosti predstavnika 
podjetja Prodnik, d.o.o. Domžale, g. Kovačiča in 
podžupana Občine Domžale, g. Juharta. Predstavitve  
se je udeležilo veliko število naših krajanov (dvorana 
je bila polna).

V obširni razpravi so bili navzoči izredno kritični do sprejetega 
sklepa občine in komunalnega podjetja, in sicer zaradi načina 
ločenega zbiranja bioloških odpadkov in obračunavanja 
odvoza, ki je stopil s sklepom Občinskega sveta Občine 
Domžale v veljavo s 1. 11. 2008.

Prisotni so podprli naslednje zahteve oz. sklepe ter pobude 
krajanov:

1.Krajani Vira zahtevajo, da se količina odvoza 
bioloških odpadkov za posamezno gospodinjstvo 
elektronsko evidentira (tehta), na podlagi tega pa se 
opravi tudi obračun stroškov (lahko tudi trimesečni) 
po dejanski teži odpeljanih smeti. 
2.Krajani Vira predlagajo, da dokler podjetje Prodnik 
ne bo organiziralo tehtanja oz. odčitavanja dejanske 
teže odpeljanih bioloških odpadkov, le-teh ne more 
zaračunavati.
3.Po opravljeni študiji naj se projekt zbiranja in 
odvažanja odpadkov ter obračunavanje le-tega prične 
šele po novem letu po dejanskih opravljenih stroških 
oz. spomladi, ko bo podjetje tehnično pripravljeno 
na nov način zbiranja odpadkov in zaračunavanje 
(elektronsko tehtanje in obračun po dejanski količini 
zbranih odpadkov).
4.Občina Domžale oz. podjetje Prodnik naj krajane 
Vira obvestita o izdelavi in rezultatih študije zbranih 
bioloških odpadkov od 1. 11. 2008. V zvezi s tem 
naj podjetje Prodnik in Občina Domžale podata KS 
Toma Brejca Vir odgovor, kdaj je prvi možni termin 
za elektronsko odčitavanje oz. tehtanje odpadkov. 
Odgovor pričakujemo do 25. 11. 2008, da ga bomo 
lahko objavili v glasilu Virjan.
5.Ker ima večina krajanov-vrtičkarjev kompostnike, 
kar pomeni, da bioloških posod ne potrebujejo, naj 
podjetje PRODNIK spomladi organizira odvoz tako, 
da bo obrezane drevesne veje in druge vrtne odpadke 
odvažal po naprej določenem urniku (tako kot kosovni 
material).
6.Glede na dosedanjo ceno odvoza odpadkov (do sedaj 
je bila Občina Domžale ena najcenejših) in predlog 
nove cene, ki je po mnenju krajanov previsoka, je 
potrebno ponovno proučiti ceno odvoza odpadkov (na 
osnovi ocene vseh kalkuliranih stroškov). 

Svet KS Toma Brejca Vir pa je na svoji seji dne 12. 11. 2008 
razpravljal o problematiki ločenega zbiranja in odvoza bioloških 
odpadkov v povezavi s predstavitvijo projekta krajankam in 
krajanom KS v dvorani Delavskega doma na Viru dne 23. 10. 
2008.

Po obširni razpravi so člani Sveta KS Toma Brejca Vir sprejeli 
naslednje 

SKLEPE:

1.Svet KS Toma Brejca Vir poziva Občino Domžale 
in JKP Prodnik, naj glede na opozorila in pripombe 
krajanov s predstavitve projekta ločenega zbiranja 
in odvoza odpadkov v Delavskem domu na Viru dne 
23. 10. 2008 ponovno proučita primernost načina 
zbiranja in odvoza bioloških odpadkov, vključno z 
načinom  obračuna cene storitve.
2.KS Toma Brejca Vir pričakuje, da bo JKP Prodnik takoj 
po izdelavi analize projekta, ki naj bi bila pripravljena 
do konca leta 2008, le-to posredoval v seznanitev 
KS Toma Brejca Vir, vključno z njenimi rezultati 
in morebitnimi ukrepi, ki jih bo na podlagi analize 
podjetje Prodnik v zvezi s tem sprejelo. Predlagamo, 
da analizo prouči in poda o njej oceno tudi zunanja 
neodvisna institucija. Pričakujemo, da bo analiza 
vključevala podatke o zbiranju in odvozu bioloških 
odpadkov po posameznih krajevnih skupnostih.
3.KS Toma Brejca Vir predlaga, da JKP Prodnik 
pristopi k določitvi in postavitvi dodatnih ekoloških 
otokov na območju KS Toma Brejca Vir in k stalnemu 
vzdrževanju in čiščenju le-teh.
4.KS Toma Brejca Vir predlaga, da se o problematiki 
po potrebi razpravlja tudi na vsakoletnem sestanku s 
predsedniki KS po novem letu.

Odgovore na navedene zaključke in sklepe v zvezi z ločenim 
zbiranjem in odvozom bioloških odpadkov s strani župana 
g.Toneta Dragarja smo prejeli, vendar žal  že po zaključku 
redakcije, ko je bilo glasilo že pripravljeno za tisk in zaradi 
obsežnega odgovora le tega žal ni bilo več možno umestiti 
v glasilo. Po dogovoru z Uradom župana občine Domžale 
bo odgovor urad posredoval v objavo v naslednjo številko 
občinskega glasila Slamnik. 
Hvala za razumevanje. •
                                                             

Predstavitev projekta locenega zbiranja in
odvoza bioloških odpadkov v dvorani 
Delavskega doma na Viru

D

aktualno

mag.Lovro Loncar  

novi zabojniki

Matjaž Vodlan

emalo kdo je bil na septembrsko nedel-
jo presenečen, ko je ob sprehodu ob reki 
uzrl nizek vodostaj Kamniške Bistrice 
ter prizadevne domžalske ribiče, ki so 

reševali nemočni ribji živelj iz suhe struge. Us-
pelo jim je rešiti okoli tisoč kilogramov rib, žal 
pa je bilo za pol tone rib prepozno. O vzrokih in 
posledicah takega nihanja vodostaja smo se po-
govarjali s predsednikom Ribiške družine »Bis-
trica« Domžale, g. Rajkom Bajcem, ki kot glavni 
vzrok za nastalo situacijo navaja neurejenost na 
področju vodnih pravic – koncesij za rabo vode 
za proizvodnjo električne energije. 

G. Bajec si skupaj z Ribiško družino Domžale že vrsto 
let prizadeva, da bi se zatečeno stanje čim prej uredilo 
ter da do podobnih dogodkov ne bi več prišlo. Ribiči 
težko sprejmejo dejstvo, da želja po čim večjem izko-
ristku in posledično dobičku prevlada nad zavestjo in 
odgovornostjo do okolja, v katerem živimo. Nihanje 
vodostaja ima močne vplive na celoten rečni ekosis-
tem, kar predstavlja resno grožnjo za življenje v in ob 
reki. 

Potrebno bo zagotoviti ustrezen pretok reke Kamniške 
Bistrice in temu podrediti delovanje obeh Mlinščic in ne 
obratno. Najtežje je v sušnih obdobjih, ko je največje 
pomanjkanje vode in se vsako nespoštovanje ekološko 
sprejemljivega pretoka odraža na način, ki smo mu 
bili priča pred nedavnim, reka enostavno na delu stru-
ge, kjer imata vpliv Radomeljska in Homška Mlinščica, 
presahne.

Stvari se počasi obračajo na bolje, ARSO (Agencija 
Republike Slovenije za okolje) in imetniki vodnih pra-
vic so se sestali in začrtali smernice za zagotavljanje 
usklajenega obratovanja in vzdrževanja. Kako se bo 
dogovor obnesel v praksi, pa bomo videli kmalu. Kra-
jani bomo vedeli na preprost način – vsakič, ko se 
bomo sprehajali ob reki, bomo pogledali proti vodni 
gladini in če v njej ne bomo videli lastnega odseva, 
bo to pomenilo, da je nad skrbjo za okolje spet prevla-
dala želja po zaslužku. •

aktualno

N

»Presihajoca reka«   
    Kamniška Bistrica
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oktobru 2008 je 85 let obstoja praznova-
lo podjetje Tosama, ki zaposluje precej 
naših krajank in krajanov. Poleg tega je 
Tosama znana po uspešnem poslovanju v 

svoji panogi glede na težavne razmere na gospo-
darskem področju, zadnje čase pa se je o podje-
tju veliko govorilo in pisalo predvsem v povezavi s 
spremembo lastniške strukture podjetja. 
O tem smo za odgovore na nekaj vprašanj zapro-
sili dolgoletnega predsednika uprave podjetja To-
sama, g. Janka Velkavrha, ki je bil tudi naš dolgo-
letni sokrajan.
 
1. Gospod Velkavrh, vodstvu podjetja in vsem za-
poslenim najprej iskreno čestitamo ob  obletnici, 
ki jo praznuje podjetje Tosama. Kateri so ključni 
dogodki v teh desetletjih, ki so zaznamovali ra-
zvoj in poslovne usmeritve podjetja?

Naše podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred 85 leti, je v 
desetletjih doživelo kar nekaj prelomnic. Prva je bila na-
cionalizacija leta 1946, po letih rasti je v letu 1959 sle-
dila prva rekonstrukcija in vpeljevanje novih programov. 
Leta 1969 se je dotedanja Vata preimenovala v Tosamo 
ter nato v sedemdesetih letih beležila izjemno poslovno 
uspešnost, širitve in posodabljanja proizvodnih progra-
mov, dograjevanje objektov ter sklepanje kooperacijskih 
pogodb z velikimi svetovnimi proizvajalci. Ko smo v de-
vetdesetih letih izgubili skoraj pol trga, smo bili prisiljeni 
intenzivneje delati na izvozu. Na trge jugovzhodne Evro-
pe smo pričeli prodajati predvsem izdelke lastne blagov-
ne znamke, na razvitih trgih pa tržiti večinoma trgovske 
blagovne znamke – tu prednjačijo tamponi. V letu 2001 
smo kupili podjetje Trak in leta 2007 ustanovili invalidsko 
podjetje Intos. Prelomno je tudi letošnje leto, ko je Tosa-
ma prešla v zasebno last. 

V svojih programih vidimo še     
              veliko potenciala

2. Tekstilna industrija v zadnjih letih doživlja težke trenut-
ke, ki jim Tosama uspešno kljubuje. Kako vodstvu podjetja 
in zaposlenim to uspeva?

Tosama je v preteklih letih – od izgube jugoslovanskega trga – izka-
zovala dobro kapitalsko in finančno moč, v vsem tem času je sodila 
med izrazito nezadolžena podjetja. Ves čas smo poslovali z dobičk-
om, nikoli se nismo borili zgolj za preživetje. Zato smo sistematično 
investirali v nove programe – med najpomembnejšimi je seveda pro-
izvodnja higienskih tamponov, ki danes predstavlja skoraj polovico 
naše proizvodnje. Drug pomemben program, v katerem vidimo še 
veliko potenciala, je program medicinskih pripomočkov, ne bojimo 
pa se niti za higienske izdelke iz vate in bombaža, ki sodijo med 
stvari, ki jih potrošniki potrebujejo vsak dan.

3. V zadnjih mesecih se je o Tosami precej govorilo in pi-
salo v zvezi z novim lastnikom podjetja. Kakšna je sedaj 
lastniška struktura podjetja in kako to vpliva na poslovanje 
podjetja?

Dosedanji lastniki podjetja niso izčrpavali, dobiček je ostajal v Tosa-
mi in šele pred nekaj leti smo začeli izplačevati dividende.
Vodstvo je imelo z zaposlenimi vedno dober dialog, delavci so naše 
načrte tudi vedno podpirali. Med njimi je bilo vedno čutiti veliko 
pripadnost podjetju, velika večina naših delavcev namreč tudi živi v 
okolju, v katerem dela. 

Od letošnjega septembra je Tosama v 98,6-odstotni lasti podjetja 
Sana investicije, katerega lastnik je podjetnik Boštjan Nagode. Ka-
kih posebnih vplivov na naše poslovanje v teh mesecih še ni bilo 
zaznati, kar pa je tudi razumljivo, saj se v tako kratkem času niti še 
ne morejo pokazati. 

4. Kakšni so načrti Tosame v prihodnje?

Naša glavna naloga v prihodnje bo čiščenje manj ali celo nedonosnih 
programov tako v medicinskem kot tudi na širokopotrošnem podro-
čju. Krepili bomo poslovne mreže in lastno blagovno znamko na 
tradicionalnih trgih, trudili se bomo za ohranjanje konkurenčnosti in 
visoke donosnosti medicinskega programa ter za rast prodaje novih, 
aplikatorskih tamponov. Ker bomo načrte očitno uresničevali v pogo-
jih recesije ter dragega in težko dostopnega denarja, bo še posebej 
pomembno tudi povečevanje notranje učinkovitosti. 

5. Vaše podjetje je znano tudi po tem, da zelo dobro sode-
luje z lokalnim okoljem in podpira društvene in družbene 
dejavnosti v okolju, kjer deluje. Lahko tudi v prihodnje pri-
čakujemo naklonjenost podjetja podpori tovrstnih aktivno-
sti?
 
Ker je Tosama izredno vpeta v lokalno okolje, se bomo seveda tudi 
v bodoče trudili, da se bo naše delovanje pozitivno odražalo med 
krajani. Po svojih najboljših močeh bomo sodelovali, kjer bo potreb-
no, ter podpirali prizadevanja in projekte, ki so v korist tudi nam in 
zaposlenim v Tosami.
Dovolite mi, da priložnost izkoristim tudi za to, da vsem krajanom 
voščim prijetne božične praznike ter zaželim vse dobro v letu, ki 
prihaja.

Hvala za pogovor, Vam in sodelavcem pa želimo še naprej 
uspešno poslovanje in uspešne poslovne odločitve. •

s predsednikom uprave Tosame, Jankom Velkavrhom

intervju

V
mag.Lovro Loncar  
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eprav se v društvu vsako leto 
ukvarjamo s problemi (časovni, 
finančni, prostorski …), smo ven-
darle uspeli peljati naše člane na 
oglede zgodovinskih, krajevnih, 

zemljepisnih in drugih znamenitosti 
skoraj po vsej Sloveniji. Tako smo si 
ogledali Planico, Vrata, Begunje in Dra-
go, Frankolovo, Kočevski Rog, predjam-
ski in škofjeloški grad, Žičko kartuzijo, 
Stiški samostan, jamo Pekel, nekropolo 
v Šempetru, Trubarjev in Slomškov 
dom, Turjak, Ormož, vinsko klet v Gorn-
ji Radgoni, Šentjernej, Bogenšperk, 
Zasavje, Brezje, Novo Štifto. Bili smo 
tudi na Višarjah, v Cerknem, radi pa bi 
šli še v Dražgoše, bolnišnico Franjo in 
Železnike ter Kropo, a je bila cesta zara-
di lanske ujme zaprta. Obiskali smo še 
več drugih znamenitosti, spomenikov, 
krajev in toplic, a vsega res ne moremo 
zapisati naenkrat.
Navadno smo izlet zaključili v katerem izmed 
prijetnih »hramov« v okolici, kjer smo se 
imeli zelo lepo, saj smo se nasmejali šalam 
naših članov, zapeli že marsikatero skoraj po-
zabljeno slovensko ljudsko pesem ter se za-
vrteli ob zvokih naših muzikantov. Vedno smo 
se zadovoljni in pravočasno vrnili domov, kjer 
smo še dolgo obujali spomine na doživetja, 
še posebno s tistimi, ki niso šli z nami.
Kolesarji so že nekajkrat prekolesarili bližnjo 
in tudi nekoliko bolj oddaljeno okolico, si 
ogledali zanimivosti in se do sedaj še vedno 
srečno vrnili v zavetje svojih domov.
Vsak dan pa lahko vidite in srečate pridne 
pohodnike ob Bistrici, na Krumperku, na 
Primožu, okoli Gradiškega jezera in drugod, 
kjer pridno nabirajo »kilometrino« za svoje 
zdravje in boljše počutje.

društvo

DA BOSTE VEDELI …
Za Mlinščico skoraj vsak dan 
vidite in slišite »po-
kanje balincev«, ki jih 
skrbno in natančno 
usmerjajo na pravo 
pot balinarji. Nekateri 
med njimi (še poseb-
no balinarke: gospe 
Lajevec, Kovač, Belovič 
in Sušnik) so to tudi 
dokazali s svojimi us-
pehi na turnirjih.
Gospodinje so pripravile 
že kar nekaj uspešnih 
razstav, nas počastile 
s svojimi dobrotami ob 
različnih priložnostih in si ogledale razstavo 
drugih rezbarjev v Trzinu, jaslic v Grobljah, starinskosti in kulinarike v 
Menačnkovi in Budnarjevi domačiji, kmečke dobrote na Ptuju, sadje v Dolenjskih 
Toplicah, izdelke invalidov iz vse Slovenije v Slovenj Gradcu in še druge priložnostne 
razstave.
Ker smo že veliko videli, je vedno težje pripraviti plan izletov. Prihodnje leto bi si radi 
ogledali Ptujsko goro, se s splavom popeljali po Muri in obiskali mlin na Muri, šli bi v 
Belo Krajino, na pustovanje v Cerkno (če bodo pogoji za ogled bolnice Franje, bi si 
ogledali tudi to), radi bi šli še na Primorsko v Doberdob, seveda pa se bomo udeležili 
tudi vseh srečanj društev upokojencev Slovenije in Gorenjske. Kot vsako leto pa 
bomo pripravili že tradicionalni srečanji za naše člane v decembru in spomladi. Za 
udeležence pripravljamo zanimivo predavanje, srečelov nato pa veselo rajanje in 
skromna darila za decembrske praznike, ki vsem zelo veliko pomenijo, saj se srečanj 
udeleži vedno več kot 150 članov.
Med letom dvakrat obiščemo bolne, osamljene, starejše in invalide ter jih obdarimo 
s skromnimi darili, ker vemo, da veliko več pomenijo obiski in prijateljski stiski rok 
kot še tako bogata darila. Prizadevamo si tudi za dnevne, tedenske ali mesečne 
obiske v okviru sosedske pomoči, kjer so dobrodošli in zaželeni.
Tako! Tako je naše življenje. Pa nismo povedali še vsega, a naj bo za letos dovolj. 
Vsem krajanom, posebno KS Toma Brejca Vir, in ostalim, ki ste nam kakor koli 
pomagali in z nami sodelovali, se iskreno zahvaljujemo, se priporočamo tudi še 
vnaprej in vsem želimo 

                        ZDRAVO, SREČNO IN USPREŠNO  leto 2009!

O delu in življenju DU VirBetka Potocnik

ČPisati o kraju njegovim krajanom 
ali pisati o župniji njenim faranom 
je pravzaprav »trapasto« delo; 
kakor da bi šel v gozd po drva in bi 

jih nekaj vzel s seboj, da boš zakuril, če 
bo mraz. Kdor namreč želi, najde v gozdu 
dovolj drv za ogenj in v župniji cerkev, če 
jo želi …

Pa vendar, kako deluje Župnija svetega Jožefa 
na Viru, ki letos praznuje svojo desetletnico? 

V neposredni bližini Domžal, na levem bregu 
Kamniške Bistrice, so nekdaj obstajale tri 
vasice: Količevo, Vir in Podrečje. Prodnato 
področje, ki so mu rekli tudi »gmajna«, je bilo 
dokaj nerodovitno in pogosto ga je poplavljala 
Bistrica. Ta delček nerodovitne zemlje so v 
zadnjih štiridesetih letih poselili ljudje skoraj 
iz cele Slovenije. Delo so dobili v bližnjih to-
varnah, svoja stanovanja pa so si zgradili na 
bližnjem produ. Iz nekdanjih majhnih vasic 
so tako pridni ljudje naredili prava naselja, ki 
so po prihodu »od vsepovsod – za kruhom« 
postala njihov dom.

Ta delček naše dežele je klical tudi po duhov-
ni oskrbi, še zlasti, ker je bila cerkev v Dobu 
premajhna in cesta Ljubljana-Celje skoraj nep-
rehodna. To stisko je najbolj poznal takratni 
dobski župnik g. Vlado Pečnik, ki je pri cerkve-
ni in civilni oblasti sprožil ustrezne postopke 
za ustanovitev župnije. Pokojni ljubljanski 
nadškof dr. Alojzij Šuštar je zato leta 1995 po-
slal v Dob kaplana Jožeta Tomšiča z nalogo, 
da g. Pečniku pomaga v dobski župniji in da 
skupaj pripravita vse potrebno za ustanovitev 
nove župnije.

V odgovor na znamenja časa je takratni 
nadškof, danes kardinal Franc Rode, modro 
odločil in 28. junija 1998 ustanovil župnijo. 

Kakor pred leti svoje domove, smo že leta 
1997 postavili začasno leseno kapelo, kjer smo 
se celih enajst let zbirali k bogoslužju. Zavetnik 
župnije je sveti Jožef, zavetnik vesoljne Cerkve 
in slovenskih dežel, vzornik mož in fantov, za-
vetnik družin in priprošnjik v zadnji uri. 

Župnija živi podobno življenje kakor družina. 
Najlepše stvari se zgodijo »znotraj« nje, daleč 
stran od oči javnosti in ušes sosedov. Tako 
vsak od nas najbolje ve, koliko njegovih mo-
litev, prošenj in zahval je v teh letih prinesel 
čez prag naše kapele pred Vsemogočnega. 
Prav tako vsak od nas čuti stotero milosti, ki 
jih je že prejel po molitvi njega samega ali sk-
upnosti. V marsikateri družinski album ste že 
dodali tudi sliko iz naše kapele v spomin na 
prejem svetih zakramentov krsta, prvega ob-
hajila, poroke in bolniškega maziljenja. Takšni 
trenutki so še toliko bolj zapisani v naše duše. 
Tudi iz našega župnišča je lahko prenekateri 
odšel obogaten s spoznanjem več in predsod-
kom manj – do Boga in Cerkve … 

Letošnjo desetletnico pa smo proslavili z zahvalnim ro-
manjem v Rim, ureditvijo in blagoslovom novih veroučnih 
prostorov in konec letošnjega novembra s svetim misi-
jonom.

GRADNJA CERKVE SVETEGA JOŽEFA
Januarja 2006 smo začeli graditi novo cerkev in župnišče. 
Novogradnja je v zazidalnem načrtu Občine Domžale 
za OBMOČJA V7 – HELIOS KOLIČEVO – FC 14, ki je 
bil dokončno potrjen 9. oktobra 2003. Načrti za novo 
cerkev sta izdelala univ. dipl. ing. arhit. Feliks Hribernik 
in univ. dipl. ing. grad. Miran Pezdirc. Zemljišče je pred 
leti (leta 1999) kupila župnija sama. 

Župnijska cerkev in zvonik sta zgrajena in pokrita. 
Župnišče ima dva dela: pastoralni in župnijski del ter 
tri etaže: kletne prostore, pritličje in nadstropje. Zida-
no je z opeko in pokrito z bobrovcem. Cerkev ima v 
kletnih prostorih dvorano, v pritličju pa cerkveno ladjo 
in kor. Zvonik ima sedem etaž z betonsko ploščo in na 
zadnji prostor za zvonove. Cerkev stoji skoraj v samem 
središču župnije in bo nedvomno dala »dušo« našemu 
kraju. Njena oblika je osmerokotnik, velikosti 20 × 20 
m, ki se odpira proti prezbiteriju. Obrnjena je kakor v 
starejši tradiciji: vzhod-zahod. 

Po dveh letih in pol dela je naša novogradnja končana 
v taki meri, da obstaja realna možnost selitve vseh 
bogoslužnih in pastoralnih dejavnosti v nove prostore že 
za letošnji Božič. Najeta hiša na Bukovčevi cesti, kjer je 
vseh enajst let teklo življenje župnije, se bo, po preselit-
vi v novo cerkev, vrnila lastniku. Prav tako bomo podrli 
kapelo in prostor kapele spremenili nazaj v vrt.

Res mi kdo poreče, po vsem tem, kar se sedaj vidi, da 
gradimo graščino – pa mu odgovorim: »Seveda.« Saj 
ima tudi navaden karton svojo »graščino«, pa barve 
in laki imajo tudi svoje »grajsko zidovje …« Tudi »bog 
trebuh« ima kar nekaj svojih svetišč v bližnji in daljni 
okolici; enako »bog zdravja in lepote« – pa bi Živi Bog, 
v katerega rokah so duše naših rajnih in nas samih ne 
smel imeti dostojnega svetišča …

Tudi sicer v teh desetih letih naša župnija ni ostala 
neopazna. Po svojih močeh dodaja vrednost kvaliteti 
življenja na Viru in Količevem. V marsikateri župniji in 
domu imajo našo blagoslovljeno vodo in kadilo, CD s 
pesmimi naših otroških zborov ali kvizom za birmance. 
S pomočjo interneta in IZVIRA stopimo tudi v marsika-
teri dom. Iskreno mi je žal, da se niso realizirali dobri 
načrti doma starejših na Viru, pa kar nekaj pobud za 
pokopališče, ureditev avtobusnih postaj na obeh straneh 
Bukovčeve ceste, normalen most čez Bistrico in s tem 
povezava z Jaršami …

Blagoslovljene božične praznike in razumevanja 
v novem letu. •

10.obletnica Župnije Vir
Jože Tomšic

zgolj kot zanimivost: število krstov v teh desetih letih

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006        2007 skupaj

20 25 18 30 20 14 24 14 16 20 201

število pogrebov v teh desetih letih

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj

25 22 22 20 22 23 26 25 18 28 231

župnija
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lovenski gasilci smo oktober raz-
glasili za mesec požarne varnosti. 
V tem mesecu predstavimo svoje 
delovanje krajanom, organiziramo 

pa tudi številne prireditve. Tako smo 13. 
oktobra obiskali vrtca na Viru, kjer smo 
malčkom razkazali gasilsko opremo. Ve-
selje otrok ob našem obisku je bilo nep-
opisno. V tem obdobju smo urejali okoli-
co gasilskega doma in orodišče v njem. 

Posebno pozornost posvečamo usposabljanju 
naših operativcev. V oktobru smo sodelovali na 
gasilskih vajah, kjer preizkusimo usposobljenost 
gasilcev za delo na požarišču in delovanje gasil-
ske tehnike. Sodelovali smo na sektorski vaji 
v Heliosu, Količevo, in občinski vaji v Ihanu. 
Naj omenimo, da podjetje Helios namenja ve-
liko pozornost požarni varnosti. Na vaji smo se 
seznanili z objekti in nevarnostmi, ki preže na 
gasilca. V društveno vajo, organizirano 25. ok-
tobra, je bilo vključeno  gospodarsko poslopje 
pri Pircu na Podrečju. Na vaji sta sodelovali 
dve gasilski desetini z vozili GV1 (orodni avto) 
in GVC 16/25 (kombinirano vozilo). Uspešno 
smo preizkusili črpanje vode iz hidranta preko 
prenosne motorne brizgalne Rosenbauer in 
hitre napade iz kombiniranega vozila. Na vaji 
smo uporabili tudi izolirne dihalne aparate, ki 
so nujni pri gašenju notranjih požarov. Vajo je 
vodil poveljnik društva Matjaž Hribar. Po vaji 
smo imeli skupinsko slikanje pred gasilskim 
domom ter piknik za mlade in starejše gasilce. 

Kot smo poročali že v prejšnjih glasilih, delo 
z mladimi uspešno vodi podpoveljnik Alojz Li-
moni. Marljivo delo vodi tudi do dobrih rezul-

tatov. Na občinskem tekmovanju na Studencu 20. septembra smo 
sodelovali s štirimi desetinami, ki so se domov vrnile z dvema poka-
loma. Pionirke so zasedle 1. mesto, pionirji 4. mesto, mladinke 2. 
mesto in mladinci 7. mesto. Mladim gasilcem za lepe uspehe iskreno 
čestitamo. Naj omenimo še, da se je koncem avgusta sedem mla-
dih gasilcev udeležilo tradicionalnega gasilskega tabora v Libeličah 
na Koroškem. Mladi gasilci so 18. oktobra tudi gostovali na orient-
acijskem tekmovanju v Dekanih na Primorskem. To jesen pa so im-
eli tekmovanje tudi starejši gasilci. Tekmovanje je bilo 5. septem-
bra v Študi, kjer so se naši veterani izkazali s strumnim nastopom.•

društvo

dr. Anton Bergant in Matjaž Hribar, PGD Vir

Virski ga
silci na 

društveni
 vaji 25.

 oktobra 
2008 na P

odrecju

kapaciteto 300 litrov vode na minuto. Do julija 1982 so gasilci 
pri gasilskem domu opravili več kot 7000 ur prostovoljnega dela.

V osemdesetih letih je društvo glede na svoje finančne zmožnosti 
počasi, a vztrajno nadaljevalo z deli na novem gasilskem domu in 
urejanju okolice doma. Med prvomajskimi prazniki leta 1983 je med 
gasilci na Viru in v okolici odjeknila vest, da se je ponesrečil dolgo-
letni poveljnik Peter Jereb. Mesto poveljnika je prevzel požrtvovalni 
gasilec in tovariš Marjan Kovač. V tem času je rast industrije in obrti 
na Viru narekovala potrebo po nakupu kombiniranega gasilskega 
vozila. Zahtevam časa je velikodušno prisluhnila Samoupravna inte-
resna skupnost za varstvo pred požarom Domžale in virskim gasil-
cem dodelila zmogljivo kombinirano vozilo TAM 170 T14. Slovesna 
predaja vozila je bila 15. julija 1984, gasilsko cisterno pa so virski 
gasilci predali gasilcem iz Blagovice. V letu 1985 so gasilci uredili 
okolico doma in asfaltirali plesišče, v naslednjem letu pa so postavili 
tribuno ob plesišču in uredili kanalizacijski priključek. V letu 1987 so 
gasilci postavili zmogljivo električno sireno na streho doma, v letu 

1989 pa pridobili sodoben vodovo-
dni priključek. V tem letu je KS Toma 
Brejca Vir sklenila, da se novi dom 
dogradi s sredstvi samoprispevka. 

Začetek devetdesetih let sta zazna-
movali vojna za osamosvojitev Slove-
nije in dokončna ureditev gasilskega 
doma. V letu 1990 so gasilci posadili 
200 smrečic za živo mejo na južni in 
zahodni strani vadbenega prostora. 
V juniju 1991 je izbruhnila vojna za 
osamosvojitev Slovenije iz razpa-
dajoče Jugoslavije. Virski gasilci so 
pomagali mladi državi z logistično 
podporo, za cestne barikade pa so 
dali na razpolago kombinirano vozilo, 
ki pa je ostalo nepoškodovano. Leto 
po vojni je gradnja doma ponovno 
zaživela. Iz sredstev samoprispevka 
je bila zgrajena fasada, gasilci pa so 
financirali ureditev sanitarij in sejne 
sobe. Praznovanje 70-letnice društva 
je bilo zaradi težkih razmer skromno. 

V naslednjem glasilu se bomo do-
taknili dogodkov od leta 1992 do 
2002, ko je društvo praznovalo osem-
deset let uspešnega delovanja. • 

prvih dveh številkah novega glasila Virjan smo 
krajanom prikazali zgodovino gasilstva na Viru do 
leta 1972. Pred vami je tretji prispevek, ki se do-
tika dogodkov pred osamosvojitvijo do leta 1992, 

ko je društvo praznovalo sedemdeset let uspešnega de-
lovanja. V naslednjih izdajah glasila bomo nadaljeva-
li s predstavitvijo delovanja društva do današnjih dni. 

V sedemdesetih letih so bili pod poveljstvom Petra Jereba virski gasil-
ci uspešni pri gašenju požarov in na gasilskih tekmovanjih. Mentorji 
tekmovalnih enot so bili Anton in Marko Bergant, Marjan Drobne, 
Peter Jereb in Marjan Kovač. V tem obdobju so številni člani društva 
uspešno opravili izobraževalne tečaje, ki jih je organizirala Gasilska 
zveza Domžale. Gasilski dom je postajal pretesen za hrambo sodob-
ne opreme in redno dejavnost društva. Sredi sedemdesetih let je 
društvo pričelo z aktivnostmi za gradnjo novega gasilskega doma. 
Krajevna skupnost Toma Brejca Vir je leta 1977 društvu podarila 
zemljišče na južni strani kulturnega doma na Viru ob veliki podpori 
njenega predsednika Toneta Uštarja. V letu 1978 je društvo pridobi-
lo lokacijsko dokumentacijo, Biro za lesno industrijo v Ljubljani pa je 
izdelal projektno dokumentacijo. Po pridobitvi gradbenega dovolje-
nja so gasilci 27. julija 1979 slovesno položili temeljni kamen novega 
doma. SGP Pionir iz Novega mesta je zgradil dom do prve plošče. 

Zaradi pomanjkanja sredstev za gradnjo novega doma je društvo 
v letu 1980 stari dom prodalo, ob koncu tega leta pa je preselilo 
vso opremo v napol izdelane garaže novega doma. V letu 1981 
so gasilci nadaljevali z gradnjo in ob veliki pomoči domačih kme-
tov z lesom za ostrešje 27. decembra tega leta spravili dom pod 
streho. S skromnimi sredstvi so gasilci uspeli opremiti garaži in 
orodjarno in jih slovesno predali svojemu namenu na prireditvi 
ob 60-letnici obstoja društva 17. in 18. julija 1982. Na slovesno-
sti so od Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred poža-
rom Domžale prevzeli novo gasilsko avtocisterno TAM 130 T10. 
V uporabo so predali tudi pionirsko motorno brizgalno TOMOS s 

Novi gasilski dom v prvi gradbeni fazi na prehodu 
v osemdeseta leta

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Prevzem nove avtocisterne TAM 130 T10 ob 60-letnici 
obstoja PGD Vir 18. julija 1982

od 1972 do 1992
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:
društvo

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI 2008

V S
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odelavci Karitas smo v soboto 21. junija v lepem 
sončnem vremenu  pospremili naše sovaščane 
na romanje na Brezje. Letos je bilo to že 40. slo-
vensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k 

Mariji Pomagaj. 
Na pot smo se odpravili z avtobusom in med vožnjo pri-
jetno poklepetali ter tudi zapeli.

Nekateri naši romarji, posebno malo starejši krajani, so se tega 
dogodka veselili že ves teden. Prav zanimivo je bilo poslušati 
njihove izpovedi, kaj vse so še morali postoriti, preden so odšli 
od doma. Kar hitro nam je minil čas in že smo bili pred baziliko 
na Brezjah.
Urednik Radia Ognjišče in pobudnik romanja, Franc Bole, je 
v nagovoru dejal, da se romanja običajno udeležijo bolni in 
trpeči, ki so večkrat izrinjeni iz družbenega dogajanja, zato jim 
Cerkev tudi na ta način posveti pozornost. Posebnost letošnje-
ga romanja je bil obisk kipa Fatimske Gospe. 
Bogoslužje je vodil ljubljanski nadškof in predsednik Sloven-
ske škofovske konference Alojzij Uran, ki se je ob tem zahvalil 
vsem, ki so srečanje pripravili. Pri maši na trgu pred baziliko 

pa je bolne na-
govoril maribor-
ski pomožni škof 
Peter Štrumpf. 
Sledilo je sku- pno kosilo in naše 
druženje je bilo prijazno, sproščeno z veliko smeha. V 
prijetni domači gostilni smo si napolnili naše lačne želodčke, 
se poveselili in zapeli ter se odpravili proti domu. Kar prehitro 
smo se pripeljali do naše končne postaje, kjer smo zaključili 
naše  romanje.
  
Dragi Virjani, 
v prihajajočem letu 2009 vam sodelavci Karitas Vir želimo zdravja, 
sreče, notranjega zadovoljstva ter medsebojnega razumeva-
nja.                                                                                                                                     
Naj žarki dobrote  sijejo v vaših in naših srcih, danes in jutri, kot 
upanje, kot življenje, kot ljubezen.
V mesecu decembru, mesecu praznovanj, pomislimo tudi na skro-
mnost v današnjem potrošniškem svetu, preprostost v današnjem 
zapletenem življenju, pravičnost, poštenost, iskrenost, delavnost v 
današnji zmedeni družbi, to potrebujemo. •

rajevna organizacija RK Vir deluje že mnogo let. Trudimo se pomagati članom, kakor tudi ostalim krajanom 
v težkih trenutkih. Ker se bliža novo leto, bomo kot vsako leto do sedaj obiskali in skromno obdarili vse člane 
RK od 70. leta naprej ter ob tej priložnosti tudi malo pokramljali o vsakdanjih stvareh. 

Med letom smo obiskali člane, ki so že dalj časa bolni ali so se vrnili iz bolnišnice. Prav tako smo poskrbeli za družine, ki so socialno 
ogrožene, da so prejele pomoč v obliki FIHO paketov v sodelovanju z območno enoto RK Domžale, kjer se paketi tudi prevzemajo, 
vendar le s potrdilom, ki ga izda KO RK Vir. Ob tej priliki pozivamo vse, ki se znajdejo v kakršni koli stiski, da nas poiščejo in ob-
vestijo o nastali situaciji, saj bomo lahko le skupaj reševali nastali problem. Časi so sedaj res težki, zato brez sramu potrkajte na 
naša vrata! Vašo stisko bomo poskusili vsaj delno ublažiti.

Le še malo časa je do konca leta, zato VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM, kakor tudi vsem DRUŠTVOM, ŽELIMO V LETU 2009 
SREČE, ZDRAVJA IN USPEHOV. •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDECEGA KRIŽA VIR

ŽUPNIJSKA KARITAS VIR
Irena in Anže Štrukelj

Helena Urbanija

dobrodelnost

S

K
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prejšnji številki glasila smo z ve-
seljem objavili članek o našem 
18. pustnem karnevalu in vseh 
spremljajočih dogajanjih.

V iztekajočem letu bomo razdelili koledarje za 
leto 2009, vsak prispevek je dobrodošel. Pri-
spevki so namenjeni za maske, ki vas bodo na 
naslednjem karnevalu nasmejale in zabavale.

Prve pustne aktivnosti začnemo že januarja:
dobimo se 15. januarja 2009 na obč-
nem zboru. Ministre in predsednika Pu-
stne sekcije Striček vsakoletno izvolimo na 
občnem zboru. Prav tako bomo pregledali 
rezultate pustovanja 2008 in naredili nove 
okvirne načrte za pustovanje v letu 2009. 
Dogovorili se bomo tudi za sestanke z ministri 
in vsemi, ki delajo na pustnih maskah ter omo-
gočili finančno pomoč pri izdelavah domačih 
mask.

Pustna sekcija Striček potrebuje veliko aktivnih 
članov ter simpatizerjev, ki se bodo trudili in 
vložili v delo nekaj svojega časa in z njim do-
bre volje in veselja. Tako bo virski karneval še 
naprej živel in razveseljeval z našimi pustnimi 
norčijami. Brez članov in simpatizerjev se tako 
velike prireditve pač ne da izpeljati.

Vedno znova vabimo vse zainteresirane člane, 
naj pridejo na občni zbor in se včlanijo v dru-
štvo! •
Pust bo v letu 2009 v februarju. Program dogajanja:

Marina Pajer in Franci Lajovec, Pustna sekcija Stricek

pustna sekcija Stricek

Vir, Šaranovičeva 19a, 1230 Domžale, 
Telefon:01/7210-327, gsm: 041 232 091 

šport

aselja v Občini Domžale in ljudje, ki živijo v njih, 
so tesno povezani z aktivnim preživljanjem 
»športnega časa«, le-temu pa je tako tudi na 
območju Krajevne skupnosti Vir, kjer se mlado in 

staro združuje s športom v Športnem parku Vir, kjer je ini-
ciator športa seveda nogomet.

Leto rojstva nogometne igre na Viru sega v obdobje 70-tih let 
prejšnjega stoletja. Igranje se je najprej razvilo na »Majčev’mu 
travn’ku« med ekipama mladih z Vira, pozneje pa tudi med eki-
pami, ki so prihajale iz sosednjih krajev, Doba, Radomelj, Domžal, 
Depale vasi, Homca … 
Prvo urejeno športno igrišče je zaradi vse večjega navdušenja nad 
nogometom in hitrega razvoja te igre nastalo na pobudo mladih in 
s pomočjo »bolj modrih« z veliko prostovoljnega dela konec 70-tih 
prav na »Majčev’mu travn’ku« in od tega časa dalje postalo pojem 
za športno aktivnost na Viru.
Leta 1980 je nogometno moštvo ustanovilo lastno Športno društvo 
Vir z imenom Nogometni klub Vir (NK Vir). Že jeseni istega leta so 
pričeli tekmovati s člansko ekipo v Medobčinski nogometni zvezi 
Ljubljana (MNZ Ljubljana). Prvo uradno tekmo je ekipa NK Vir odi-
grala s sosednimi Radomljami.

NK Vir danes
Pod tem imenom se nogomet na Viru z vzponi in padci organizirano 
igra tudi v današnjih dneh. Pod taktirko mladega trenerja Matjaža 
Kunstlja, ki vodi klub od leta 2007 dalje, so nogometaši NK Vir os-
vojili 7. mesto v jesenskem delu prvenstva MNZ lige Ljubljana.

Tekmovanje in vidnejši uspeh kluba
Nogometni klub Vir je vseskozi tekmoval vsaj s tremi ekipami 
(predvsem s člansko, mladinsko in pionirsko ekipo) v Ljubljanski 
nogometni ligi in v Medobčinski nogometni ligi Ljubljana, kjer so 
ekipe vseskozi igrale vidnejšo vlogo, kar je razvidno tudi iz spodaj 
naštetih uvrstitev. Nekaj sezon pa je klub tekmoval tudi s člansko 
oziroma mladinsko ekipo v 4. slovenski ligi.

V zadnjih letih pa klub tekmuje s člansko in veteransko ekipo v 5. 
slovenski ligi oz. v veteranski ligi, velika želja vodstva kluba pa je 
ponovno organizirati ekipe mladincev, kadetov ter ekipe starejših 
dečkov, mlajših dečkov in cicibanov.

Razvijanje prijateljskih stikov z drugimi klubi in ostalimi organizaci-
jami

Upravni odbor NK Vir, ki ga vodi predsednik Uroš Potočnik, si z ve-
liko vnemo prizadeva za ohranjanje tradicionalnih prijateljskih vezi 

s sosednjimi klubi iz Doba, Radomelj, Moravč, Domžal in Kamnika. 
Vsako leto klub v ta namen organizira turnir, ki se ga udeleži veliko 
klubov iz bližnje, pa tudi daljne okolice. 

Prav tako pa se vsako leto odvije več turnirjev na asfaltnem igrišču, 
ki bi bilo sicer potrebno obnove, pa vendarle omogoča poleg nogo-
meta izvajanje tudi drugih športnih panog, kakor tudi ostalih javnih 
prireditev, ki jih na Viru vsako leto ni malo.

Vesela šola nogometa
Vsako leto v prvem tednu poletnih počitnic klub organizira »Veselo 
šolo nogometa« za učence od prvega do četrtega razreda osnovne 
šole. V »šoli« udeleženci skozi igro naredijo prve nogometne ko-
rake ter  spoznavajo čar in privlačnost nogometne igre. Večina 
udeležencev se kasneje vključi tudi v organizirano vadbo.
Prihodnost nogometa na Viru
Največ zanimanja za nogomet kažejo prav najmlajši in ravno zara-
di tega se za obstoj in razvoj nogometa na Viru ni potrebno bati, 
saj se s tem tradicija, da so ekipe sestavljali v glavnem igralci z 
Vira in bližnje okolice, nadaljuje in predstavlja adut za dolgoletno 
neprekinjeno delovanje kluba, pomembno pa je omeniti še tesne 
prijateljske vezi in pripravljenost članov kluba ter ljubiteljev tega 
športa za prostovoljno delo in odrekanje, saj skoraj ni kosa opreme, 
za katerega ne bi deleža pridali tudi igralci iz svojega žepa.
»Majčev travn’k«, ki je prav letos s pomočjo pridnih rok članov 
kluba NK Vir in njihovih prijateljev »doživel lepotno popravilo«, bo 
tako še naprej  opravljal svojo nogometno nalogo, Športni park 
Vir pa bo še naprej ostal prijeten prostor za preživljanje športnih 
aktivnosti in prostega časa na tem čudovitem koščku 
naše občine. •
              

ŠPORTNI PARK VIR – NOGOMETNI KLUB VIRZima je tu, a striček že 
misli na 19. pustni karneval NK Vir

N
V

(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 

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 sku-

paj »sral«.

Ženske naj ubogajo, saj so kazni hude, vso oblast 

prevzeli 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

Natančne podatke o dogodkih boste našli na spletni strani www.stricek.com.
PUSTNA SEKCIJA STRIČEK VAM  ŽELI V PRIHAJAJOČEM »LETU 2009«

OBILO ZDRAVJA, SREČE IN MEDSEBOJNEGA RAZUMEVNJA. 
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Budničar v letu 2008

šport

portnica Tamara Radkovič je zopet postala 
državna prvakinja v športnem kickboxingu, 
prav tako se s tem uspehom lahko pohvalijo 
tudi David Erbežnik, David Nagode in Marjan 

Bolhar, vsi člani Kluba borilnih veščin Domžale.
 
V letošnjem letu je Tamara zopet dokazala, da je vrhunska 
športnica, saj je samo v letu 2008 dosegla vsa prva mesta 
na vseh državnih turnirjih in na prvenstvu Slovenia Open. 
Tudi v svetovnem pokalu se je odlično odrezala, saj je os-
vojila 3. mesto. •

Stane Žavbi st.

onec leta je vselej priložnost za pogled na leto, ki za 
vedno odhaja v zgodovino. Lahko rečemo, da so bili vsi 
dnevi v letu 2008 za Balinarski športni klub Budničar, 
ki ga je v letu 2008 vodil predsednik Milan Skočaj, 

uspešni, in da je bilo 2008 leto, ki ga ne bomo kmalu poz-
abili.

Najbolj se lahko pohvalimo s tekmovalnimi uspehi v 1. državni ligi, v 
kateri je naša ekipa zasedla četrto mesto in še enkrat več potrdila, da 
smo na pravi poti in da na Količevem raste rod odličnih balinarjev – 
mladih in starejših. Za ekipo so tekmovali: Uroš Markič, Brane Magrl, 
Matjaž Muhič, Cveto Lanišek, Darko Svetlin, Domen Grašič, Andrej 
Švigelj, Aleš Žavbi, Uroš Fister, Stane Žavbi, ml., kot kapetan in trener 
ekipe, ter vodja ekipe Jakob Zanoškar. Vsem članom ekipe še enkrat 
iskrene čestitke, tako za odlično uvrstitev v prvi ligi kot za uspešne 
nastope na turnirjih. Še posebej jih moramo pohvaliti za doseženo 
prvo mesto na mednarodnem turnirju KRISTAL ROGAŠKA 2008, na 
katerem so osvojili prvo mesto in v vitrine balinišča na Količevem 
prinesli velik prehodni pokal v trajno last. Veliko strokovnega znanja, 
predvsem pa želje po čim boljših igrah, pa so pokazali tudi na tradi-
cionalnem mednarodnem turnirju za POKAL OBČINE DOMŽALE, ki 
smo ga avgusta pripravili na našem domačem pokritem balinišču na 
Količevem. Prepričljivo smo premagali vseh 15 ekip ter osvojili prvo 
mesto in zmagoviti pokal, hkrati pa je Robi Skok osvojil tudi nagrado za 
najboljšega tekmovalca v bližanju, Brane Magrl pa je odnesel nagrado 
za najboljšega zbijalca balina. Tako je Balinarski športni klub Budničar 
dokazal, da nismo le odlični organizatorji tekmovanj, temveč imamo 
tudi odlično ekipo.

Posebej ponosni smo bili v letu 2008 na naše dečke, ki so igrali v 
državni ligi, kjer igrajo res samo najboljše ekipe iz Slovenije. S svojo 
prizadevnostjo ter veliko volje so Grega Markič, Grega Dolenc, Blaž 
Cerar ter Rok Rajer osvojili sicer deseto mesto, smo pa prepričani, 
da so na pravi poti in v prihodnjih letih lahko pričakujemo še boljše 
uvrstitve. Med posamezniki je v okviru ljubljanske območne zveze Blaž 
Cerar osvojil odlično drugo mesto, Grega Markič je bil tretji, Grega 
Dolenc pa je osvojil četrto mesto. Blaž Cerar in Grega Markič sta se 
uvrstila na državno prvenstvo, kjer je Blaž osvojil peto mesto, Grega 
pa je bil sedmi.

Da so balinarji uspešni lahko tudi v jeseni življenja, so v letu 2008 
dokazali naši balinarji veterani in veteranke, ki so igrali v veteranski 
ligi, oblikovani v okviru kamniško-zasavske regije. Med 18 ekipami so 
zasedli enajsto mesto. 

Podobno kot prejšnja leta, smo tudi 
letos pripravili prijetno druženje ob 
zaključku sezone ter bili veseli obiska 
župana Tonija Dragarja. Kar 61 naših 
članov in članic se je odzvalo našemu 
povabilu na srečanje, ki je minilo v pri-
jetnem druženju in podelitvi osvojenih 
pokalov najboljšim. Zmagovalec med člani 
je bil Cveto Lanišek, drugi Matjaž Muhič, tretji Uroš Markič in 
četrti Stane Žavbi, ml., med dečki se je prvega mesta veselil 
Grega Markič, drugi je bil Blaž Cerar, tretji Grega Dolenc in 
četrti Rok Rajer. Med dekleti je zmagala Vera Lavrič, druga je 
bila Marija Sušnik in tretja Tončka Belovič. Med veterani, tek-
movalo jih je kar 25, je bil zmagovalec Ivan Vidovič, drugi je 
bil Miha Jurak, tretji Jože Vodlan, ml. in četrti Janez Vodlan. 

Ob zaključku povejmo, da smo v letu 2008 pripravili prvoma-
jsko kresovanje in da bi se radi zahvalili prav vsem, ki so nam 
v letu 2008 kakor koli pomagali. Med njimi še posebej hvala 
Občini Domžale in Krajevni skupnosti Vir.

Vsem krajanom in krajankam Krajevne skupnosti Vir, kakor 
tudi vsem našim prijateljem in sodelavcem od drugod, želimo 
prijetne božične praznike ter veliko sreče, zdravja in zadovoljst-
va v letu 2009. Hkrati vas vabimo, da se oglasite na našem 
balinišču, da se nam pridružite na občnem zboru ter da skupaj 
ugotovimo, da je leto z balinarji s Količevega prijetnejše. ●

Balinarski športni klub
Uspešno leto, ki ga ne bomo kmalu pozabili

Kickboxing
Klub borilnih vešcin Domžale
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Marsikdo je že opazil, da se po Viru na prikolici vozijo 
čudni avtomobili, prirejeni za tekmovanja v avtokrosu.

Na Viru, točneje na Zoisovi ulici 30, ima sedež avtokros klub 
ASC Mustang – Domžale. Klub je bil ustanovljen leta 2002 in 
združuje ljubitelje avtomobilskega športa, predvsem pa av-
tokrosa. Med drugim smo tudi organizatorji tekem za državno 
prvenstvo v Tunjicah pri Kamniku, kjer je bila letos v septem-
bru že deveta tekma, ki je bila uspešno organizirana na naši 
stezi. Lahko se pohvalimo z najboljšo stezo v Sloveniji in na-
jbolje organiziranimi tekmami, kar dokazuje tudi zelo močna 
udeležba tekmovalcev, tako iz Slovenije kot tudi iz sosednjih 
držav. Gledalci si vsako leto v vse večjem številu ogledajo te 
atraktivne tekme. Trudimo se, da bi pridobili čim več mladih 
tekmovalcev, ki si na takšnih organiziranih tekmah pridobijo 
še kako dragocene izkušnje, potrebne na naših cestah. Želimo 
si tudi najti lokacijo v domžalski občini, na kateri bi lahko naši 
fantje preizkušali svoja vozila in bi tako na tekme prihajali z 
boljšimi dirkalniki.

Za klub Mustang je v šestih letih na dirkah za državno prvenst-
vo vozilo kar 21 tekmovalcev, ki so vse do letošnjega leta privo-
zili kar PET naslovov državnega prvaka, ŠTIRI naslove podpr-
vaka, SEDEM uvrstitev v mladinskem prvenstvu med prve tri, 
v klubski uvrstitvi pa so se kar vsako leto zavihteli med prve tri 
najboljše v Sloveniji, s tem, da so bili kar dvakrat najuspešnejši 
klub v Sloveniji.
Letos so mustangove barve zastopali: domačin Jure Sušnik in 
Peter Kosec, David Kosirnik, Gašper Plevel ter Damjan Dolinšek 
iz Kamnika, Dejan Petrič iz Cerknice, Matija Rakovec iz Škofje 
Loke, imamo pa tudi edino žensko predstavnico v tem športu, 
Andrejo Kosec.
Izjemne rezultate naše zasedbe si lahko ogledate v razpredel-
nici.

Izmed desetih društev smo se uvrstili na drugo mesto za našimi 
kolegi iz RT Mustang Litija.
Vsako leto je konkurenca močnejša, zato so vsi rezultati zares 
izjemni in težko bo ponoviti tako sezono v naslednjih letih. 
V mesecu avgustu pa sta se Jure Sušnik in Matija Rakovec 
udeležila tudi tekme za evropsko prvenstvo v Madžarskem 
Nyradu. Udeležba sicer ni prinesla vidnejših rezultatov, am-
pak je dala fantoma precej novih izkušenj, poleg tega pa sta 
pokazala, da konkurenca v naslednjih sezonah v evropskem 
avtokrosu še kako lahko računa tudi na odlične rezultate naših 
najboljših voznikov.

V novembru pa smo člani ASC Mustang – Domžale priredili v 
Kulturnem domu na Viru srečanje ob zaključku sezone vsem 
našim tekmovalcem, članom, pokroviteljem in simpatizerjem 
ter z njimi ob dobri kapljici in hrani pokramljali o pretekli in o 
sodelovanju v prihajajoči sezoni.
Za sezono 2009 si fantje ponovno zadajajo visoke cilje, ven-
dar je poleg dobrih voženj in odlično pripravljenih vozil tudi 
tu potrebna športna sreča, ki jih letos ni pustila na cedilu in 
upamo ter stiskamo pesti, da bo tudi v prihodnjem letu prav 
tako.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za pomoč našim zvestim 
članom, pokroviteljem in vsem, ki so kakor koli pomagali pri 
dosegu naših ciljev, obenem pa jim želimo vesel božič in srečno 
v novem letu 2009.  •
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V vrtcu Palček se dogaja veliko zanimivega. Naš program 
še popestrimo z raznimi obogatitvenimi dejavnostmi in pro-
jekti. Ena takšnih zanimivosti so tudi dnevi eksperimentov. 
Otroci preko opazovanja, igre in predvsem lastne aktivnosti 
spoznavajo in se naučijo veliko novega z raznih področij. 
Posebno zanimivo je bilo v torek, 25. novembra 2008, ko so 
otroci starejših dveh skupin obiskali Hišo eksperimentov v 
Ljubljani. Otroci so zelo uživali ob vsemogočih poskusih in 
prišli sami do raznih novih spoznanj … •
              

Utrinki iz Palčka
Otroci iz vzgojiteljske enote Palcek,Vrtec Domžale

Stane Sušnik

Divizija Ia – vozila do 1400 ccm

4. mesto Peter Kosec 
 

Yugo 1300

6. mesto David Kosirnik               
    Yugo 1300

10. mesto Andreja Kosec  
Yugo 1300

Divizija III – 

specialna vozila buggy do 4000 ccm s pogonom na štiri kolesa

1. mesto Jure Sušnik              
 VW buggy 1600  4×4 DRŽAVNI PRVAK

2. mesto Dejan Petrič 
OPEL buggy 2000  4×4

4. mesto Matija Rakovec SUZUKI buggy 1300  4×4

15. mesto Damjan Dolinšek VW buggy 1600 4×4

Divizija IIIb – specialna vozila buggy s pogonom na dve kolesi

1. mesto Gašper Plevel            F
IAT buggy 2000

Mladinsko prvenstvo tekmovalcev do 21 let

2. mesto Dejan Petrič

3. mesto David Kosirnik

5. mesto Gašper Plevel

Državni prvak tudi na Viru
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kulturno društvo vir

Novoletna predstava, komedija ob zakljucku leta

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

komedijo Hotel Babilon se bo pred-
stavila Violeta Tomič, znana in nadarje-
na igralka, ki je zaradi svojega talenta 
prejela veliko nagrad (dve Severjevi in 

Zlato ptico), sodelovala pa je s skoraj vsemi 
gledališči v Sloveniji. Vodila je tudi oddajo 
Najšibkejši člen. Mnogi so jo imeli za izred-
no neugodno in zoprno voditeljico, kar pa še 
zdaleč ni res, je izredno komunikativna, pri-
jazna in prepričljiva igralka.

Hotel Babilon – 111 nasmeškov v eni skopi uri (če 
ne skoparite z nasmeški) – 111 spontanih nasmehov. 
Tako je zapisano v gledališkem listu.

V komediji HOTEL BABILON nastopa domnevno 11 
oseb, ki pripovedujejo nenavadno zgodbo o ljubez-
ni, ki se je zgodila poleti v majhnem, primorskem 
mestecu med češko turistko Zuzano Kollarovo in 
lokalnim zapeljivcem, receptorjem Janezom Vodop-
ivcem, bolj znanim kot Djani Beviacqua.

Ko profesionalni zapeljivec zavrže naivno dekle, se v 
navalu ljubosumja zgodi poskus umora. Mediji hitro 
izbrskajo zgodbo, jo napihnejo, nekateri celo spre-
menijo do neprepoznavnosti. V 
TV show z naslovom »Zgodbe, ki 
jih piše življenje« povabi očividce 
znana televizijska voditeljica. Slišali 
bomo izpovedi gostov tega hotela, 
ki so bili priče nenavadnemu dogod-
ku (Dolenjke, Avstrijca, Bosanke, 
Američanke, Rusinje, Čehinje in na-
padenega receptorja). Komu boste 
na koncu verjeli, prepuščamo vam. 

101 smeha v 1 predstavi ne boste 
zamudili.

Pred nastopom Violete Tomič pa bodo kot darilo 
ob koncu leta nastopile prikupne in  odlične pevke 
kvarteta Trobec Žagar. Skupino sester Trobec Žagar 
sestavljajo štiri pevke, ki v svojem pevskem reper-
toarju zadnje čase največ pozornosti posvečajo izva-
janju Avsenikove glasbe – kako tudi ne, saj njihove 
tesne vezi segajo prav v Avsenikovo družino. Prepe-
vajo tako priredbe melodij Slavka in Vilka Avsenik 
kot tudi avtorske skladbe Slavka Avsenika mlajšega, 
pisane dekletom na kožo. Z veliko mero hudomušnosti 
v besedilih in izredno ritmično in melodično razgiban-
ostjo razvedrijo slehernega poslušalca. Po drugi strani 
pa se v otožnih in izpovednih skladbah kažejo močna 
izraznost njihovih ženskih glasov in interpretacije.
Tako bodo pevke skupine sester Trobec Žagar izvedle 
sledeče skladbe: »Oh, naši moški«, »Ena striga«, 
»Družinski praznik«, »Tu je naš dom«, »Poredna 
polka«, »Plovi, plovi« in še nekaj drugih.

Priložnost za vse generacije.

Ne zamudite zabavnega predsilvestrskega večera. 
Morda vam bo lepše kot na silvestrovo. ●
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V soboto zvečer, na sam god sv. 
Miklavža, je bilo v Kulturni dvorani-
na Viru spet veselo v velikem 
pričakovanju. Predšolski otroci kra-

jevne skupnosti Vir so nestrpno čakali, kaj 
jim bo Dobri mož tokrat prinesel. Najprej je 
otroke prijazno nagovoril in jih vzpodbudil, 
najbodo skozi leto pridni v vrtcu in pri ver-
ouku.

Spomnil je najmlajše, da so starši najbolj srečni 
takrat, ko so otrociprijazni in pridni. Seveda pa 

sv. Miklavž ni prišel sam, z njim so bili tudi sv. Pe-
ter ter množica angelov, pa tudi brez Luciferja in 
parkljev ni šlo ta večer. Dobri mož je obiskovalce 
nagradil tudi s prijetno in poučno igrico za otroke 
s plesom, petjem in zanimivo koreografijo.

Veliko pozornosti so vzbudili pri najmlajših tudi 
trije trobentači, ki so v sprevodu predstavili vsem 
znano melodijo.Po podelitvi darov Virskim otrokom 
pa se je sv. Miklavž za eno letoposlovil in obljubil, 
da prihodnje leto spet pride, še prej pa je vsem
zaželel srečno novo leto! •        

Miklavž nas
je spet obiskal
Saša Lavric




