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Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir
Leto III, številka 4, junij 2009

Svet KS Toma Brejca Vir

Nogometni klub in 
Športno društvo Vir
Vražje Virjanke
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Tomo Brejc
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uvodnik

Drage krajanke in dragi krajani, še preden si 
greste »napolnit baterije«, ste v nabiralnik 
prejeli četrto številko glasila Virjan. V duhu 
letnega časa smo osvežili vsebino. Več je po-
udarka na aktualnem dogajanju, saj poteka 
delo v vseh društvih s polno paro, kar nekaj 
je dogodkov, na katere ste prav lepo pova-
bljeni, več boste našli ob prebiranju glasila. 
Intervjuji postajajo stalnica, tako boste lahko 
izvedeli mnogo novega o ljudeh, ki živijo in 
delajo v naši skupnosti. Obljubljamo, da smo 
poskušali besedo »recesija« uporabiti kar se 
da malokrat. O težavah se veliko preveč go-
vori in premalo stori. Dovolj o tej temi, vrnimo 
se nazaj na glasilo – za naslednjo številko pri-
pravljamo še nekaj dodatnih novosti, pri ka-
terih pa si močno želimo Vaše pomoči. S tem 
namenom, predvsem pa z namenom hitrejše-
ga obveščanja, bo kmalu začela delovati sple-
tna stran www.ks-vir.si. Če imate pohvalo ali 
grajo, se, prosim, obrnite na nas bodisi preko 
internetne strani, spletne pošte ali pa vašega 
poštarja. Veseli bomo vsakega odziva. Uživaj-
te in spočijte se v prihajajočih mesecih.  •

                    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,dr. Anton 
Bergant, Janez Razboršek, 

Robert Pajer, Elizabeta 
Potočnik, Franci Kerč, Irena 
Štrukelj, Helena Urbanija

tehnično urejanje in 
oblikovanje:
Matjaž Vodlan

lektoriranje:
Maja Petek

naklada:
1300 izvodov

tisk:
Tiskarna Koštomaj
Medlog 34, 3000 Celje

Glasilo je vpisano v razvid medijev 
pri Ministrstvu za kulturo RS pod 

zaporedno številko 1221

slika na naslovnici:
Kamniška Bistrica pri 
"železniškem mostu"
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Naslednja številka Virjana 
bo izšla meseca decembra 
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. novembra 2009 na naslov: 
ks-vir@volja.net ali na sedež KS, 
Šaranovičeva 19. 

Uredništvo glasila 
Virjan se zahvaljuje 
vsem oglaševalcem, saj 
ste omogočili, da je 3. 
številka Virjana izšla.

Sodelujte tudi 
VI!

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.: 01 721-21-43
E-naslov: ks-vir@volja.net ali krajevnaskupnostvir@gmail.com

Med 13. 7. in 30. 8. 2009 uradnih ur ne bo. 
Za nujne primere lahko pokličete na tel.: 
051-303-801, 041-629-406 ali 041-331-150 

Od julija dalje lahko obiščete novo spletno stran:  www.ks-vir.si

SVET KS TOMA BREJCA VIR SE 
ZAHVALJUJE VSEM KRAJANKAM 
IN KRAJANOM, DRUŠTVOM IN 
ORGANIZACIJAM, KI SO SODELOVALI 
PRI SPOMLADANSKI ČISTILNI AKCIJI 
NA OBMOČJU NAŠE KS.

Svet KS Toma Brejca Vir

NK in ŠD Vir
Vražje Virjanke

Žonglerski praznik

Gasilci:
od leta 1992-2002

         predsednik družbe 
Helios, mag. Marko Velkavrh
Intervju:

         g. Lojze StražarIntervju:

Šport:

Tomo Brejc

Prispevki društev

Porocilo PP Domžale
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pridobivanja oglaševalcev, kar pa je ob zaostrenih gospodarskih 
pogojih iz številke v številko težje. Zato tudi v imenu Sveta KS 
zahvala vsem oglaševalcem za njihov prispevek k izdaji glasila.

V tem času smo imeli tudi sestanke z društvi in organizacijami, 
ki delujejo na območju KS in ki prejemajo sredstva za svoje 
delovanje s strani KS. Sestanki so bili namenjeni krepitvi 
medsebojnega sodelovanja, predvsem pa analizi možnih 
aktivnosti za izboljšanje pogojev za delo društev in organizacij 
ter razreševanju odprtih vprašanj pri njihovem delovanju. Vsem 
društvom in organizacijam je potrebno iskreno čestitati in jih 
pohvaliti za njihovo delo in trud pri ohranjanju in spodbujanju 
društvenega in družbenega življenja v naši KS.
 Na občini je v pripravi tudi nov odlok o krajevnih skupnostih, 
ki bolj natančno določa naloge in pristojnosti KS. Sprejet bo 
predvidoma jeseni, med predlogi novosti pa je tudi obvezen 
sklic zbora krajanov vsaj enkrat letno (jeseni) ob predstavitvi 
predloga proračuna občine za naslednje leto. 

Za boljše informiranje krajank in krajanov smo končno 
vzpostavili spletno stran krajevne skupnosti. Spletno stran si 
boste lahko ogledali na naslovu: www.ks-vir.si, kjer boste našli 
najpomembnejše informacije o KS in delu njegovih organov. 

Vsem krajankam in krajanom želimo lepe dopustniške dni z 
željo, da jeseni s skupnimi močmi pristopimo k aktivnostim za 
še boljše pogoje dela in življenja v naši KS. •

DELO SVETA KS TOMA BREJCA VIR 
     V PRVEM POLLETJU 2009
mag.Lovro Loncar                              

Svet KS

Člani sveta so se tudi seznanili s finančnim poslovanjem glasila 
Virjan. Stroški njegovega izhajanja na številko znašajo v celoti cca. 
2000 EUR, se pa njegovo izhajanje v celoti pokriva z objavo oglasov, 
kar je tudi pogoj, ki ga je Svet KS določil ob začetku njegovega 
izhajanja. Zato se uredništvo glasila še toliko bolj trudi z aktivnostjo 

elo Sveta KS Toma Brejca Vir se je konec leta 2008 
prevesilo v drugi del mandata, ki se izteče jeseni 
2010. Do konca leta 2008 se je svet v dveh letih 

sestal na 15. sejah, kjer je obravnaval različne zadeve s 
področja dela in življenja krajevne skupnosti.

Največ pozornosti je še vedno namenjeno komunalnim in 
prostorskim vprašanjem. Na zadnji seji Sveta KS pred novim 
letom se je Svet KS seznanil s predlogi sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega dolgoročnega družbenega plana, 
ki je za območje Vira po prvotnem predlogu vključeval 
umestitev ceste južno od banke proti Hoferju in morebitno 
lokacijo za dom starejših občanov na Podrečju. Prostorski 
akt še ni dokončno sprejet. Z vodstvom občine še naprej 
potekajo pogovori, da bi se na Viru ob cerkvi zagotovil 
prostor za pokopališče za žarni pokop, intenzivni pogovori 
pa potekajo tudi pri iskanju najboljše lokacije za graditev 
nove šole na Viru na območju vzhodno ob Bukovčeve ceste 
(med cerkvijo in Papirnico Količevo). Stalna tema razprav je 
prometna problematika, ki je pereča predvsem na Koliški cesti, 
Bukovčevi cesti in na Podrečju. Kakšnih posebnih ukrepov za 
zmanjšanje tega problema v bližnji prihodnosti ni pričakovati. 
Težave bo razrešila šele gradnja nove povezovalne ceste med 
Želodnikom in Vodicami, katere rok izgradnje pa se stalno 
odmika, čeprav se bo letos začela gradnja v Mengšu. Je pa k 
povečanju prometne varnosti na Bukovčevi cesti pripomogel 
opozorilni merilnik hitrosti, ki voznike v obeh smereh vožnje 
opozarja na morebitno preveliko hitrost. Projekt plinifikacije se 
je na območju naše KS zaključil, trenutno potekajo pogovori 
in pogajanja o odpravi še nekaterih napak in pomanjkljivosti, 
nastalih pri izgradnji.

Problematika zbiranja in odvoza odpadkov je še vedno zelo 
aktualna. Načina zbiranja odpadkov smo se že navadili, 
sporni del projekta je še vedno cena in pa onemogočeno oz. 
omejeno kompostiranje odpadkov. S strani občine na naše 
zahteve z zadnjega zbora krajanov v jeseni 2008 še nismo 
dobili konkretnih odgovorov, res pa je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 25. seji dne 1. 4. 2009 sprejel več sklepov, 
povezanih s problematiko zbiranja, odvoza in predelave 
komunalnih in organskih odpadkov. Pred tem smo na KS 
prejeli tudi zahtevo s podpisi preko 120 krajank in krajanov 
za sklic zbora krajanov, vendar so naknadno sprejeti sklepi 
občinskega sveta  takšni, da bomo tudi na Svetu KS počakali 
na njihov začetek realizacije in prve učinke in potem po 
potrebi sklicali zbor krajanov (sklepi na strani 5).

Svet KS je na seji meseca marca 2009 potrdil zaključni račun 
KS za leto 2008, na katerega ni imel pripomb tudi Nadzorni 
odbor KS. V finančnem načrtu za leto 2009 smo za dotacije 
delu društev in organizacij na območju KS namenili 10.400 
EUR, kar je 1000 EUR več kot leto prej (več sredstev je Svet 
KS namenil Karitasu in Rdečemu križu), predvidoma 20.000 
EUR pa bomo namenili za najnujnejšo obnovo prostorov in 
opreme KS (sanitarije, dvorana, pisarne, garderoba, novi stoli, 
razsvetljava, vhod …), saj so prostori čedalje bolj zasedeni, 
s tem pa je za uporabnike potrebno zagotoviti tudi boljše 
pogoje uporabe. Od tega bo občina zagotovila 4000 EUR.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2), 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–UPB) in Sklepa Občinskega sveta (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 10/08) je Občinski svet Občine Domžale na 
nadaljevanju 25. seje dne 1. 4. 2009 sprejel

SKLEP O SPREJEMU POROČILA O DOSEDANJIH UKREPIH GLEDE 
ZAGOTAVLJANJA IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE, ZBIRANJA, ODVOZA IN PREDELAVE KOMUNALNIH IN 
ORGANSKIH ODPADKOV

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Poročilo in posredovane 
Informacije o dosedanjih ukrepih glede zagotavljanja izvajanja 
obvezne gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in predelave 
komunalnih in organskih odpadkov.
2. Občinski svet Občine Domžale sprejme Informacijo o analizi 
poslovanja JKP Prodnik.
3. Občinski svet Občine Domžale sprejme Informacijo o primerjavi 
načinov evidentiranja prevzetih količin komunalnih odpadkov s 
predstavitvijo prednosti in slabosti.
4. Občinski svet Občine Domžale predlaga JKP Prodnik, da v analizo 
poslovanja vključi tudi poslovanje podjetja v letu 2008.
5. Občinski svet Občine Domžale nalaga skladno sklepu Občinskega 
sveta, da tudi JKP Prodnik pripravi program racionalizacije stroškov.
6. Občinska uprava skupaj z JKP Prodnik z največjo možno 
intenzivnostjo prične s postopki za uresničitev sprejetega 
investicijskega programa iz leta 2001. Pri tem naj se prouči tudi 
možnost angažiranja proračunskih sredstev občine oziroma občin.
7. Občinska uprava prouči možnost (ponovne) vzpostavitve organov 
nadzora v javnih podjetjih – v vsebinski pristojnosti nadzornih svetov 
– poleg skupščine ustanoviteljev, ki bi lahko tudi s stališča različnih 
strok nadzorovala in usmerjala dela podjetij.
8. Občinska uprava in JKP Prodnik naj pripravita spremembe splošnih 
aktov in potrebne aktivnosti, da bo možno najkasneje s 1. 7. 2009 
spremeniti frekvenco odvozov komunalnih odpadkov, tako da se 
bo Občina Domžale pri obračunu storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v čim večji meri približala merilu »verjetnost uporabe« 
(porabe oziroma obremenitve) storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki s strani posameznih uporabnikov.
9. Občinska uprava in JPK Prodnik naj pripravita spremembe 
splošnih aktov in potrebne aktivnosti, da bo možno najkasneje s 1. 
1. 2010 uvesti »elektronsko odčitavanje zabojnika« kot novo obliko 
oziroma način obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki, tako da 
se bo Občina Domžale pri obračunu storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v čim večji meri približala merilu »dejanske uporabe« 

(porabe oziroma obremenitve) storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki s strani posameznih uporabnikov.
10. Občinski svet Občine Domžale nalaga JKP Prodnik, da v primeru 
nenapolnjenih obstoječih zabojnikov za mešane komunalne 
odpadke občanom zagotovi možnost zamenjave zabojnikov manjše 
kapacitete za mešane komunalne odpadke.
11. Imenuje se začasna komisija Občinskega sveta Občine Domžale 
za spremembo sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v 
naslednji sestavi:

Anton PRESKAR – predsednik,
Cveta ZALOKAR ORAŽEM – članica,
mag. Milan PIRMAN – član,
Franci GERBEC – član,
Peter VERBIČ – član,
Robert HROVAT – član.

Naloga komisije je obravnava in določitev izhodišč za pripravo 
tarifnega sistema, splošnih aktov in drugih spremljajočih aktivnosti, ki 
jih je potrebno opraviti do pričetka spremenjenega načina izvajanja 
javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Komisija mora svoje delo končati najkasneje v roku 60 dni.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-16/09
Datum: 1. 4. 2009
ŽUPAN
TONI DRAGAR

Otroško igrišce ob Kamniški Bistrici 

D

Sklepi Občinskega sveta Domžale z dne 1.4.2009
(vir: spletna stran Občine Domžale) 

Merilnik hitrosti na Bukovcevi cesti

Nudimo Vam najem dvorane 
KS Toma Brejca Vir.

Za več informacij pokličite 
01/721-21-43 ali 051 303-801

POTREBUJETE VELIK PROSTOR ZA
                VAŠO PRIREDITEV?
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S tanje varnosti na območju Krajevne skupnosti Vir na 
Policijski postaji v Domžalah ocenjujemo kot dobro. Stan-
je je stabilno in se v primerjavi s preteklimi leti ni bistveno 
spremenilo, na področju prometne varnosti se je stanje 

celo bistveno izboljšalo. Policisti se trudimo, da bi s svojim delom 
vsem krajanom na območju Upravne enote Domžale zagotovili 
maksimalno možno varnost, tudi krajanom vaše krajevne skup-
nosti. Zavedamo se posameznih pomanjkljivosti, vendar žal na 
posamezne okoliščine, ki so vzrok morebitnim pomanjkljivostim, 
nimamo vedno vpliva. Dejstvo pa je, da se trudimo biti še boljši in 
uspešnejši in prepričani smo, da nam bo z vašim sodelovanjem to 
še bolj uspevalo. Če imate kakršne koli pobude ali mnenja, se obr-
nite na Policijsko postajo Domžale, tel. 01/724-65-80 ali pa nep-
osredno na vašo vodjo varnostnega okoliša, go. Heleno BOŽIČ, ki 
je dosegljiva na navedeni telefonski številki. 

Da pa je stanje varnosti na območju vaše krajevne skupnosti res do-
bro, potrjuje tudi nekaj spodaj navedenih statističnih podatkov, ki za-
jemajo delo v prvih štirih mesecih leta 2009. Policisti PP Domžale smo 
v navedenem času obravnavali skupno 925 kaznivih dejanj, obrav-
navali 233 kršitev s področja javnega reda in miru, obravnavali sk-
upno 160 prometnih nesreč, udeležencem v cestnem prometu zaradi 
kršitev predpisov izdali 1500 plačilnih nalogov, na sodišče podali 197 
obdolžilnih predlogov, 72 voznikov zaradi kršitev tudi opozorili. 

Na območju Krajevne skupnosti Vir smo v tem času obravnavali ena-
jst prometnih nesreč, od tega tri prometne nesreče na Podrečju, dve 
prometni nesreči na Količevem in šest prometnih nesreč na Viru. 
Najhujša nesreča se je zgodila na Viru, kjer je bil povzročitelj nesreče 
tudi hudo telesno poškodovan. Kot vzrok nesreč še vedno prevladuje 
neprimerna hitrost. Da pa bi z našo prisotnostjo preprečili kar največ 
prometnih nesreč, na navedenih območjih večkrat kontroliramo pro-
met, pri čemer policisti tudi zaznajo kršitve cestno-prometnih predp-
isov. Skupno smo na območju krajevne skupnosti ugotovili 111 kršitev 
(največ na območju Vira (43), najmanj pa na Podrečju (3)).

Na področju javnega reda in miru smo obravnavali 15 kršitev, in sicer 
12 kršitev na Viru, eno kršitev na Podrečju in dve kršitvi na Količevem. 
Prevladujejo kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir, sledijo 
kršitve Zakona o proizvodnji in prometu z mamili. 

Na področju kriminalitete smo obravnavali skupno 49 kaznivih de-
janj, in sicer eno kaznivo dejanje na Podrečju, pet kaznivih dejanj na 
Količevem in 43 kaznivih dejanj na Viru. Od kaznivih dejanj prevladu-
jejo kazniva dejanja zoper premoženje, sledijo kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke ter kazniva dejanja nasilja v družini. 
Premoženjska kriminaliteta je najštevilčnejša in zelo vpliva na stopnjo 
preiskanosti celotne kriminalitete, ki na območju Krajevne skupno-
sti Vir znaša skoraj 38 %. Tatvine, vlomi in poškodovanja tuje stvari 
pomembno vplivajo na subjektivni občutek varnosti. Dejstvo pa je, da 
se je večina kaznivih dejanj tatvin obravnavala na bencinskem servisu 
na Viru, kjer vozniki, predvsem osebnih vozil, zaradi neplačila goriva 
izvršujejo tovrstna kazniva dejanja.

Na koncu bi vse bralce opozorili, da se bliža čas počitnic, ko boste 
nekateri tudi dlje časa odsotni z doma. Statistika dokazuje, da vsako-
letno v tem obdobju beležimo večje število kaznivih dejanj velikih tat-
vin, predvsem vlomov v stanovanjske objekte. Ker imajo tatovi in vlo-
milci radi lahko delo, poskrbite, da jim bo to delo oteženo. Poskrbite 
za tehnične ovire, sodelujte s sosedi in doma ne hranite večjih vsot 
denarja. 

 Želimo, da živite varno! •

varnost v naši krajevni skupnosti

POROCILO PP DOMŽALE
zgodovina

Tomo Brejc se je rodil 18. decembra 1904 v Dolenjih 
Novakih pri Cerknem. Bil je sin rudarske družine. 
Svoje otroštvo je preživel na Cerkljanskem, kasne-
je pa se je njegova družina preselila v Kamnik. Pred 
italijanskim fašizmom je odšel v Jugoslavijo, nato 
pa v Avstrijo, kjer je leta 1929 postal član komuni-
stične partije Avstrije. Po vrnitvi v Jugoslavijo so 
ga kot člana komunistične partije aretirali in zaprli 
v Sremski Mitrovici. V Ljubljani je organiziral zvezo 
gradbenih delavcev. Nato so ga oblasti kot italijan-
skega državljana izgnale. 

Kot partijski inštruktor je odšel med izseljence v Francijo 
in nekaj časa urejal Glas izseljencev. 
Jeseni 1939 se je vrnil v domovino. Delal je v ilegalni 
partijski tehniki. Bil je inštruktor centralnega komiteja 
KPS v Trbovljah in član sindikalne komisije centralnega 
komiteja KPS. Po okupaciji leta 1941 je kot član vojnega 
komiteja in kasneje politik komisarja KPS za Gorenjsko 
sodeloval pri organiziranju vstaje, neposredno zlasti v 
kamniškem okrožju. Od pomladi do jeseni 1942 je bil 
sekretar PK KPS za slovensko primorje in Trst. Nato so ga 
ujeli in zaprli v Trstu in Italiji. 
Po prihodu iz italijanskega zapora februarja 1944 je po-
stal član PK KPS in tajnik pokrajinskega odbora OF za 
slovensko primorje. Delal je v osrednjih telesih NOB, bil 
je tudi urednik Delavske enotnosti, v zadnjem obdobju 
NOB pa je spet deloval v pokrajinskih vodstvih KPS in 
OF za slovensko primorje in bil sekretar v Enotnih sin-
dikatih v Trstu. Po osvoboditvi je bil republiški in zvezni 
poslanec, minister v vladi Ljudske republike Slovenije 
oziroma član izvršnega sveta republiške skupščine. 
Bil je med ustanovitelji Izseljenske matice in njen pred-
sednik. Bil je tudi glavni urednik Ljudske pravice, nosilec 
partizanske spomenice 1941 in reda junaka socialistič-
nega dela. 
Tomo Brejc je bil borec za boljše delavsko življenje, pisal 
je tudi pesmi. Umrl je 3. februarja leta 1964. 

V naši neposredni bližini, v Dobu, stanuje sin Toma 
Brejca, prof. dr. Miha Brejc, ki ravno v tem času 
zaključuje mandat evropskega poslanca, v letih 
1994–1998 pa je bil med drugim tudi predsednik 
Občinskega sveta Občine Domžale. V zvezi z delom 

TOMO BREJC-  
ime naše krajevne skupnosti

in življenjem Toma Brejca smo mu zastavili nekaj kratkih vprašanj.

Kako je bil Tomo Brejc povezan z Virom oz. našim območjem?
Kot je znano, je bil organizator vstaje na kamniškem in zato je moral na širšem 
območju pridobiti dovolj ljudi, ki so bili pripravljeni sodelovati v boju zoper oku-
patorja. Pomagale so mu številne družine od Kamnika do Gorjuše, od Trzina do 
Trojan, seveda tudi na Viru. Po osvoboditvi je ohranil stike s temi ljudmi in soborci 
ter se zelo zavzel za hitrejšo obnovo porušenih objektov, izgradnjo tovarn ali pa 
komunalne infrastrukture (npr. domžalski vodovod) in tako naprej. Moj oče je bil 
politik, ki se je zavedal svojih delavskih korenin in je v svojem političnem delova-
nju namenjal največjo pozornost stiku z ljudmi, s terenom, kot se je takrat reklo. 
To so mu nekateri v slovenski politiki zamerili, češ da preveč časa preživi z ljudmi 
in premalo v vladnih kabinetih. 
Se morda v zvezi z njegovim delom še posebej spominjate kakšnih dogod-
kov?
Ko je ob neki priliki prišlo do hudega konflikta v partiji, to je bilo v petdesetih 
letih, so ga obiskovali le njegovi partizani in takrat sem slišal, ko jim je pripove-
doval, kaj se dogaja. Na seji CK ZKS je kritiziral partijsko glasilo Komunist nekako 
takole: »Na prvi strani je Tito, na drugi strani je Tito, na tretji in četrti tudi, potem 
je na naslednjih straneh Kardelj in tako naprej, o delavcih, o njihovem življenju pa 
nič. To ni časopis za delavce, tega delavec ne bo bral.« Takoj je bil degradiran, ven-
dar ga iz partije niso vrgli, ker je imel velik ugled v javnosti. Spominjam se tudi, ko 
je ostro napadel vrh slovenske politike, ker je odprl posebne trgovine zaprtega 
tipa, v katerih so funkcionarji dobili vse, v drugih trgovinah pa so bile police pra-
zne. Zameril se je tudi, ko so ga hoteli utišati tako, da so mu ponudili počitniško 
hišo v Strunjanu, hišo v Ljubljani in za njegovo petdesetletnico  mercedesa. Vse to 
je zavrnil rekoč, da nima denarja, da bi to kupil in spet in spet opozarjal partijsko 
elito, kako težko tudi v novi državi živijo delavci. Ker je brez dlake na jeziku pove-
dal, kar je mislil in očital svojim političnim kolegom, da so poskrbeli zase, pozabili 
pa na delavce, so ga načrtno potiskali na rob političnega dogajanja. Moj oče je bil 
predvojni komunist, organizator delavskih gibanj v Sloveniji in drugod, verjel je 
v boljše življenje delavcev in idejo komunizma, a že kmalu po vojni je postal prav 
zaradi take drže moteč element nove partijske elite. Razočaran nad dogajanjem 
v novi državi, predvsem pa nad politiko partije, je umrl star 59 let.

Je njegova politična in življenjska pot vplivala tudi na vaše politično življe-
nje? Kdaj ste se pravzaprav začeli ukvarjati s politiko? 
V prejšnji državi nisem imel nobenih političnih funkcij in najprej tudi nisem spre-
jel članstva v zvezi komunistov. Ko pa je leta 1968 jugoslovanska partija odloč-
no obsodila  sovjetsko okupacijo Češke in ko se je Tito v študentskih nemirih, v 
katerih sem sodeloval, postavil na našo stran, se mi je zdelo, da se začenja novo 
obdobje. Kmalu sem spoznal, da je šlo le za spretno manipulacijo, potem  pa je 
bilo spet tako kot prej. Ko me je Demosova vlada leta 1990 povabila v svoje vrste, 
sem se vabilu odzval, saj je šlo za osamosvojitev Slovenije.•

mag.Lovro Loncar  

Rajko Gabrovec, pomocnik komandirja PP Domžale

Virjan junij 2009 7



Virjan junij 20098 Virjan junij 2009 9

1. Podjetje Helios je eno izmed najuspešnejših pod-
jetij v Sloveniji. Kako bi lahko na kratko predstavili 
podjetje Helios v tem trenutku z vidika dejavnosti 
in najzanimivejših številčnih kazalcev (promet, za-
posleni, velikost, lastniška struktura ...)?
Helios je v tem trenutku največji proizvajalec barv v 
vzhodni in srednji Evropi. V lanskem letu so prihodki od 
prodaje dosegli 354 milijonov EUR. V 14 državah ima la-
stniške deleže v več kot 30 podjetjih. Število zaposlenih 
pa se vrti okoli 3100. Člana naše družine sta tudi tovarni 
Color Medvode in Belinka. Največji lastnik je Zvon Ena 
Holding, sledijo pa mu SOD, KAD, VS Triglav Steber I ter 
večje število manjših delničarjev. Heliosovo največje 
podjetje je Tovarna barv, lakov in umetnih smol Koli-
čevo, ki ima sedež prav tako na Količevem. V letu 2008 
je prodalo za 157 milijonov EUR izdelkov. Več kot 85 % 
realizacije doseže na tujih trgih. Kar precej od 630 zapo-
slenih je doma v Domžalah in okoliških občinah. Naj po-
vem še, da je del našega podjetja tudi poklicna gasilska 
enota, ki jo bralci verjetno poznajo pod imenom Center 
požarne varnosti.

2. Gospodarska kriza verjetno ni zaobšla vašega 
podjetja. Kako se spopadate s težavami, ki jih prina-
ša svetovna gospodarska kriza? Katere ukrepe ste 
sprejeli?
Gospodarska kriza se je žal kar krepko lotila tudi našega 
podjetja. Prve sunke smo čutili že v lanskem oktobru. 
Takrat nas je po dolgih letih rasti doletel padec proda-
je. Upali smo, da gre le za trenutno stanje, vendar pa se 
manjše povpraševanje nadaljuje tudi v letošnjem letu. 
Najprej smo močno zarezali v vse vrste stroškov. Febru-
arja smo prešli na 36-urni delovni tednik. Morali pa smo 
se, upam, da samo začasno, odpovedati nekaterim so-
delavcem, ki so bili pri nas zaposleni za določen čas.

3. Podjetje svojo dejavnost vseskozi širi, saj le tako 
lahko preživi v ostri mednarodni konkurenci. Kakšni 
so načrti podjetja v prihodnje, predvsem na lokaciji 
Količevo, kjer je sedež podjetja?
Kriza bo uresničitev večine naših načrtov preložila za 
kar nekaj časa. Šotore, ki so vidni tudi s ceste, bomo v 
boljših časih nadomestili z zidanim objektom. Preuču-
jemo tudi možnosti vzpostavitve kapacitet za dodatno 
proizvodnjo izdelkov na bazi vode, ki vedno bolj nado-
meščajo klasične proizvode. Kakšnih natančnih časov-
nih opredelitev ta trenutek ne bi mogel dati. Sicer pa se 
na razvojnem področju največ ukvarjamo z rešitvami, ki 
zmanjšujejo vsebnost topil v barvah ali pa jih v celoti 
nadomeščajo z vodo.

4. Helios se je v preteklosti izkazal odgovornega za 
okolje in mnogo sredstev in razvoja namenil varo-
vanju okolja. Katere ukrepe bi še posebej izpostavili 
v smislu varovanja okolja na območju naše KS, kjer 
je tudi sedež vašega podjetja?
Zaradi znanih lastnosti naše proizvodnje in tudi naših 
izdelkov, ki pretežno še temeljijo na okolju ne najbolj 
prijaznih sestavinah, je ekologija stalnica vsega našega 
dela. Pričakujemo, da bomo v kratkem času dobili tako 
imenovano okoljsko dovoljenje. Postopek preverjanja 
našega delovanja z vidika varovanja okolja ter skla-
dnost naših procesov in naprav s predpisi in standardi 

V svojih programih vidimo še     
              veliko potenciala

Lojze Stražar

naše države in Evropske skupnosti je bil dolgotrajen in je šel do praktično vseh 
por tovarne. V tem času smo dokončno uredili emisije hlapov z uporabo najmo-
dernejše tehnologije, kar je predstavljalo eno naših večjih naložb preteklega leta. 
Pri ravnanju z okoljem delujemo po sistemu standarda ISO 14001, kar vsako leto 
preverja pooblaščena organizacija. Ne glede na izpolnjevanje vseh okoljskih 
predpisov, pa se bomo še naprej z vso resnostjo in pozornostjo posvetili vsake-
mu sporočilu krajanov o zaznanih morebitnih neprijetnostih, ki bi lahko izhajale 
iz naše tovarne.

5. Podjetje  vseskozi zelo tesno sodeluje z lokalno skupnostjo in zelo pod-
pira družbeno in društveno dejavnost v KS. Ali boste s podporo glede na 
zaostrene gospodarske razmere nadaljevali? 
Vseskozi smo se trudili in se še trudimo biti in ostati dobri sosedje. V to sodi seve-
da tudi podpora, v okviru možnosti, dejavnostim društev in krajanom naše sku-
pne krajevne skupnosti. Naše sodelovanje nikakor ne bo zastalo, bo pa morda v 
času te krize nekoliko manj intenzivno ali počasnejše. Ko bo kriza mimo, bomo 
seveda spet prišli na ustaljene obrate.

6. Kaj si želi vaše podjetje od lokalne okolice v prihodnje?
Vedno smo se čutili kot sestavni del tega okolja. Skupaj živimo že od leta 1924. 
Kot sem že omenil, nas kar precej tistih, ki smo zaposleni v Heliosu, živi v bližnji 
ali malo bolj oddaljeni okolici tovarne. Zato se počutimo odgovorne ne samo 
za podjetje, ampak tudi za okolje, kjer delamo in tudi prebivamo. Spoštovanje 
zakonov in drugih predpisov je pri nas brezpogojno. Vsem krajanom in bralcem 
Virjana želim vse dobro in vas že sedaj vabim, da nas ob dnevu odprtih vrat v 
mesecu oktobru ponovno obiščete. •

z direktorjem družbe Helios, mag. Markom Vreskom

intervju

mag.Lovro Loncar  

Saša Lavric

intervju

Lojze Stražar je eno izmed bolj znanih imen naše 
občine. Le kdo še ni sedel v poletnem gledališču 
Studenec in se predajal čarobnemu petju in ig-
ranju ali pa užival na eni izmed številnih drugih 
prireditev, ki jih je režiral Lojze … Ker je zanimiv, 
dinamičen, predvsem pa duhovit sogovornik, 
smo ga povprašali o njegovih začetkih na odrskih 
deskah in njegovem doživljanju kulturnega 
življenja na Viru.

1.Gospod Stražar, poznamo Vas kot režiserja 
številnih uspešnih gledaliških predstav, ven-
dar ste se že v mladih letih izkazali kot igralec. 
Nam lahko zaupate, kaj Vas je tako navdušilo za 
gledališče in kakšni so bili Vaši prvi začetki?

Poznam pogovor, ko vpraša sosed drugega soseda: 
»Zakaj pa ženiš tako mladega sina?« Dobil je odgo-
vor: »Kaj hočeš, ko pride k pameti, potem se noče.«
Tako gredo tudi te reči, ko si mlad, se hitro in lažje 
odločaš. Pri petnajstih letih sem prvič stopil na oder. 
Manjkalo je igralcev, pa sem sprejel vlogo.
Ko pa enkrat začutiš, da lahko kot igralec obiskovalce 
v dvorani popelješ s seboj, da ti sledijo in so nad 
tvojim igranjem navdušeni, potem si tam, od koder 
največkrat ni vrnitve. Seveda pa je največ odvisno 
tudi od prijateljstva in iskrenosti soigralcev in us-
peha celotne skupine.

2.Sodelovali ste v številnih predstavah. Bi lahko 
izbrali svojo najljubšo? Bi lahko ocenili (približno 
število), s koliko izvajalci (pevci, igralci ...) ste 
sodelovali?
 
Vedno mi je najljubša zadnja predstava, ki jo delamo.
Ko hočem iz množice predstav izluščiti najljubšo ali 
najboljšo, se pa težko odločim. To je tako, kot bi me 
vprašali, kdo je najboljši igralec, to je relativno. Vsak 
igralec je za svojo vlogo najboljši, res, da so nekateri 
tudi tako prilagodljivi, da bi jim lahko zaupal prav 
vsako vlogo. V predstavi pa dobiš le eno vlogo in v 
tisti si najboljši, saj ni alternative. Sicer pa so se mi 
vtisnile v srce naslednje predstave: opereta PLAN-
INSKA ROŽA, igre MARTIN KRPAN, CVETJE V JESENI, 
ŽENITNA MEŠETARKA, ŽENITEV in še ena opereta 
PTIČAR, pa tudi lanskoletna predstava KLOPČIČ.
S koliko igralci in pevci sem se srečal v naših predsta-
vah, bo ostalo neodgovorjeno.  
Ne želim navajati statistike, vendar bi se dalo tudi to 
ugotoviti.

V teh letih se je zvrstilo preko trideset predstav. V vsa-
ki pa je nastopilo najmanj 60 in največ 130 igralcev. 
Kar lepo število igralcev in pevcev pozna moj način 
dela, s katerim pripeljem nastopajoče do premiere.

3.Občutek imam, da kadar koli Vas človek sreča, 
ste vedno dobre volje. Kje se skriva vir Vašega 
»večnega« optimizma?

Okoli sebe skušam zbrati tudi dobre ljudi, za katere 
menim, da imajo podoben interes in namen kot 
sam. Nekaj ustvariti za ljudi, naše obiskovalce, da do-
bre volje zapuščajo poletno gledališče.
To je ta studenec dobre volje. Slabe volje so ob 
tem lahko le tisti, ki so malce nevoščljivi našim us-
pehom, a ti niso iz našega društva. Meni in vsem 
nam v društvu pa dajejo tudi številni obiskovalci 
zadovoljstvo, novih moči, dobro voljo in načrtovanje 
še uspešnejše sezone. Veliko pa mi pomenita tudi 
podpora in pomoč doma v moji družini, ki bistveno 
vpliva na mojo dobro voljo in počutje.

4.Zelo aktivno delujete tudi v KD Vir. Nam lahko 
poveste kaj več o samih začetkih kulturnega 
življenja na Viru?

Včasih sem imel kar neprijetne občutke, da živim že 
toliko desetletij na VIRU, pa nisem kaj dosti storil za 
oživitev kulturnega življenja.
Z vključitvijo v KS Vir pa se je ta potreba po malem 
pričela uresničevati.
Gledališče na Studencu zahteva zelo resno delo, zato 
si pred upokojitvijo niti pomisliti nisem upal na še kaj 
dodatnega kot Studenec in služba, pa tudi vodenje 
Zveze kulturnih društev Domžale v letih, ko sem bil 
predsednik, mi ni vzelo malo časa.
Nekoliko boljše je sedaj, ko je napočil čas upokojitve. 
Prav je, da se tudi na Viru kaj dogaja v dvorani, ki je 
bila zgrajena predvsem za potrebe kulture. Kar nekaj 
dobrih prireditev, koncertov in gledaliških predstav 
se je v zadnjih letih zvrstilo v naši dvorani. Na novo 
ustanovljeno društvo, ki ga vodi Saša Lavrič, si zelo 
prizadeva, da bi Virjani bolj množično obiskovali pri-
reditve in predstave. Včasih se upravičeno vprašamo, 
kje pa so ljudje, če nas je v KS preko 4000 Virjanov, ko 
pa je dober koncert ali prireditev, pa nas je v dvorani 
le peščica. Ali nista sprostitev in smeh ob kulturnih 
dejavnostih tudi delček zdravja?

5.Ali se Vam zdi, da se kultura skozi čas 
spreminja?

Seveda se bliskovito hitro spreminja v vseh pogledih 
in ne samo kultura, predvsem napreduje tehnika, 
znanost, šport, skratka vse se spreminja, če le znamo 
opazovati in če si vzamemo toliko časa, da o tem kaj 
preberemo in razmišljamo.
Res pa je, da včasih dobim občutek, da se je naj-
manj spremenilo na bolje in se premaknilo na višji 
nivo prav pri ljubiteljski kulturi in še posebej pri 
gledaliških  predstavah, pa tudi številnih profesion-
alnih predstavah ni kaj prida bolje.

Najtežje mi je takrat, ko ugotovim, da režiser in 
celotni ansambel niti sam ne ve, kaj bi rad s pred-
stavo ljudem pokazal, povedal oziroma sporočil. 
Največkrat režiserji dobre predstave, ki nosijo lepa 
sporočila, kvarijo do take more, da jih tudi sami več 
ne razumejo. 
Predstave ne moremo smatrati kot »umetnine« pri 
nekaterih kvazi modernih slikarjih, ko jim kritiki na 
odprtju razstave razložijo, kaj so avtorji v bistvu na-
risali.

6.Kulturna dvorana na Viru je gostila že kar nekaj 
znanih igralcev, pevcev, izvajalcev ... Koga bi si 
želeli še povabiti?

To sem že omenil, da so se v dvorani na Viru pred-
stavili že številni dobri profesionalni igralci in tudi 
izjemno dobre glasbene skupine in posamezni pe-
vci, tako domačini kot tudi drugi priznani umetniki. 
In če bomo imeli na Viru dovolj obiskovalcev na pri-
reditvah, bo tudi v bodoče tako, s še več in boljšimi 
izvajalci.
Če bi bilo odvisno samo od moje volje in želje, bi 
povabil čim boljše skupine in posamezne umetnike 
v to našo virsko dvorano, pa kaj, ko je vse povezano s 
honorarji, žal je tako.

7.Kako vidite razvoj kulture na Viru v
 prihodnosti?

Vsak razvoj, pa naj bo v kmetijstvu, znanosti, gos-
podarstvu, športu, seveda tudi v kulturi, terja za vsak 
najmanjši razvoj veliko časa. In ko gre za eno ma-
jhno kulturno društvo, kot je na Viru, ni prav veliko 
drugače. V zadovoljstvo članov društva in obiskoval-
cev bo potrebno veliko ustvarjalnosti in prostega 
časa podariti temu dojenčku.

Da, veliko predlogov in dobrih načrtov je potrebno, 
da se nekaj od tega tudi uresniči.
Res, da je čas ZLATO, še posebej takrat, kadar kaj 
postorimo za druge ljudi preko kulturnih prireditev, 
gledaliških predstav in vsega, čemur se reče 
KULTURA. •
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o uspešno zaključenem 19. pustnem karnevalu se 
zahvaljujemo vsem članom, simpatizerjem, občanom, 
sponzorjem in krajanom Vira, predvsem iz Bukovčeve in 

Zoisove ulice za okrasitev pustne dežele in pomoč pri čiščenju. 
Za okrasitev hiše je prvo nagrado prejel g. Ivan Slapar, drugo pa 
g. Peter Gostič. 
V maju smo se udeležili piknika, ki so ga organizirali kurenti iz 
Male vasi pri Ptuju. Prijateljsko smo se pomerili v družabnih igrah 
in kljub vročini so nam v kurentskih oblekah zaplesali.
Imeli smo tudi piknik na Črnelem za vse člane. Druženje je bilo 
prijetno in med seboj smo se pomerili v družabnih igrah.
Čeprav so pred vrati počitnice, pustna sekcija Striček ne miruje. 
Vabimo vas v Belo Krajino v kraj Podzemelj, kjer bo 8. 8. 
2009 prvi pustni karneval na reki Kolpi. Pridružite se nam pri 
spustu v maski.
Vabimo vse člane, simpatizerje, občane in sponzorje za čim večjo 
udeležbo in podporo pri <JUBILEJNEM 20. KARNEVALU 2010>, ki 
bo obširnejši in nepozaben.
Prijetne počitnice vam želi pustna sekcija Striček. •

lani KO ZB VIR smo se letos z avtobusom že udeležili proslav 
na Rudniku, Oklem in Žejah. Za osmi marec smo združili 
občni zbor in srečanje, kjer smo pregledali delo v preteklem 

letu, razpravljali o delu za letošnje leto, nato pa malo pomalicali in 
poklepetali. Vse udeleženke so prejele tudi tradicionalni nagelj. V 
prvih mesecih smo obiskali petnajst bolnikov in jubilantko, ki je 
praznovala 80 let. Organizirali smo tudi izleta na Madžarsko in v 
Italijo.
Za poletje pa planiramo udeležbo proslave na Pokljuki in proslave 
na Šipku. Podali pa se bomo tudi na izlet v neznano. •

sodelavci Župnijske Karitas Vir smo izpeljali letošnje 
pomladno srečanje starejših in mladih iz naše župnije. 

Na binkoštno nedeljo, 31. maja 2009, smo v novi cerkvi 
sv. Jožefa skupaj zapeli litanije Matere božje in prejeli blagoslov 
z Najsvetejšim. 

Poklepetali smo ob kozarcu vina in pecivu.
Bilo je zelo prijetno. Na koncu smo tudi zapeli.

Kot vsako leto, v teh dneh odhajamo na srečanje bolnih in 
ostarelih na Brezje. Vabljeni z nami. Prijave v župnišču, pri 
sodelavcih Karitas ali po telefonu: 01/721-60-59.

Da se imamo zares lepo, preverite na jesenskem srečanju ostarelih 
in bolnih. Vabljeni v našo družbo. •

Župnijska Karitas Vir
Irena in Anže Štrukelj
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društva povabilo

Voda, gasilske veščine in prijetni trenutki!
Poletno sonce je ogrelo zrak in ozelenilo naravo, zato gasilci preselimo aktivnosti ven.
Končali smo s kvizom, se razveselili kar dveh prvih mest v posameznih kategorijah, se udeležili strokovne ekskurzije v poklicni 
gasilski enoti Novo Mesto ter se veselili lanskih uspehov na prijetnem druženju v Čateških toplicah na vodnih vragolijah in zasluženi 
popoldanski malici.
Nadaljujemo druženja in izpopolnjujemo gasilska in ostala znanja za nove uspešne nastope.
Pridruži se nam še ti! V prijetno okolje domačega gasilskega društva vabimo otroke od 1. razreda osnovne šole naprej, mladino, 
dobrodošli ste tudi starejši krajani.

Pripravljamo predstavitveno-spoznavni dan v soboto, 4. julija, od 10.00 do 12.00 ure v prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva Vir, Šaranovičeva 19, Vir (za trgovino Mercator, nasproti nove banke).
V kolikor pa takrat ne utegneš, lahko pokličeš mentorje: 041/320-465 Lojze ali 041/732-469 Boštjan oziroma se javiš preko 
elektronske pošte: bostjan.merela@telemach.net ali matjaz.hribar67@gmail.com.

Pridruži se nam in skupaj se bomo veselili uspehov in 
družabnih trenutkov, ki prihajajo.

Na pomoč!     

Virski gasilci
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ot smo si pred novim letom zastavili cilje oziroma 
naloge za leto 2009, jih sedaj tudi uresničujemo. Tako 
smo imeli redni letni občni zbor, na katerem smo 
obravnavali probleme, ki pestijo ne samo upokojence, 

ampak vse prebivalce Vira:
- križišče pri Pučkotu (srečanje avtobusa, ki prevaža otroke v šolo in 
malo večjega avtomobila!!!),
- nedokončana kolesarska steza na Bukovčevi,
- promet skozi Količevo,
- žive meje in omarice ob izteku ulic – nepreglednost pri vključevanju 
v promet,
- gradnja novega doma za starejše občane v Domžalah na 
neprimerni lokaciji – srednja šola in nogometno igrišče,
- največ časa pa smo namenili nepravičnemu obračunavanju 
odvoza smeti, še posebno bioloških odpadkov, o čemer pa ste lahko 
že prebrali v javnih občilih in menimo, da bi morali tudi naši svetniki 
na občini ponovno proučiti odlok, ki kar od vseh nas terja plačilo za 
odvoz bioloških odpadkov, čeprav jih večinoma sami kompostiramo 
za gnojenje na vrtovih,
- pa še več zadev: staranje prebivalstva, slabšanje materialnega 
stanja upokojencev in ostalih prebivalcev zaradi nizkih plač in 
pokojnin, medsebojna pomoč in podobno.
Tudi spomladansko srečanje pri Kovaču je bilo zelo prijetno in 
uspešno, prav tako tudi pustovanje na Pajčni, izlet na Brezje, v 
Veselovo, Komendo in na Goro pri Komendi.  Obiskali smo 38 
naših bolnih, osamljenih in invalidnih članov; pridno kolesarimo, 
hodimo in balinamo ter se srečujemo vsak teden v dveh krožkih 
za samopomoč.
Prav sedaj pripravljamo izlet na Gorenjsko in čez mejo, ker 
letošnjega Srečanja upokojencev Slovenije ne bo, udeležili pa 
se bomo Srečanja upokojencev Gorenjske in jeseni pripravili 
razstavo izdelkov upokojencev in tistih, ki bi radi pokazali, kaj 
vse zmore naša domišljija v slikah, pri ročnih delih iz lesa, slame, 
čipkah, vezeninah in podobnem.
Seveda bomo ob koncu leta spet povabili vse naše člane na 
tradicionalno srečanje ob novoletnih praznikih, organizirali 
martinovanje, obiskali preostale težje bolnike, invalidne in 
osamljene ter nadaljevali z medsebojno sosedsko pomočjo, 
kolikor bomo pač zmogli in če bomo dobrodošli.
Naj vas vse, upokojence in ostale krajane, ob koncu tega članka 
prav lepo pozdravimo in si zaželimo, da bi čim bolj aktivno 
sodelovali, saj smo vsi krajani iste krajevne skupnosti. •

obvešča vse krajanke in krajane Vira, da so uradne ure 
RK Vir vsako PRVO SREDO v mesecu, in sicer od 16.00 do 
17.00 ure v prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, 

Šaranovičeva 19.
Ob tej priliki pozivamo vse, ki so socialno ogroženi in potrebujejo 
pomoč, da nas obiščejo v času uradnih ur, da bi skupaj našli 
najugodnejšo rešitev za nastalo situacijo. •

 ODBOR KO RK VIR
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statistika
vir podrečje količevo

V prihodnji številki glasila Virjan bomo začeli z rubriko, v kateri 
bomo napisali kaj več o zgodovini kraja, v katerem živimo, zato so 
obračamo na Vas, dragi krajani in krajanke, s prošnjo, da nam bodisi 
po navadni ali elektronski pošti posredujete, lahko pa tudi osebno pri-
nesete v prostore KS stare slike Vira, Količevega ali Podrečja. Pretvorili 
jih bomo v digitalno obliko in Vam jih nepoškodovane vrnili.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Uredništvo

Prošnja

Vehovčeva gostilna in Avmanova kovačija na Viru
(iz knjige Staneta Stražarja; Župnija Dob skozi stoletja)

Število prebivalcev
Število moških 
Število žensk 
Površina naselja, km2 
Gostota prebivalstva, preb/km2

3.295
1.619
1.676
1,4
2.303

394
192
202
1,0
395

309
141
168
0,4
725
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danes. Gasilci se udeležujejo tečajev na občinski in državni ravni.

Osamosvojitev Slovenije je ponudila priložnost, da gasilci dobi-
jo prapor s podobo svetega Florjana. Ob prevzemu prapora 22. 
avgusta 1998 je društvo organiziralo parado, na kateri je sodelo-
valo preko 100 gasilcev z 18 prapori. 9. maja 1999 je prapor bla-
goslovil g. župnik Jože Tomšič v Kapeli nove Župnije Vir, ki je bila 
ustanovljena 28. junija 1998. Od tega leta naprej se virski gasilci 
svečano udeležujejo Florjanove maše za gasilce v Kapeli na Viru.

V sredo zvečer, 4. novembra 1998, je v vasi Podrečje reka Rača 
prestopila bregove in povzročila katastrofalno poplavo. Dež s 
snegom je silovito padal še naslednja dva dneva in se končno 
umiril v soboto, 7. novembra. Enote PGD Vir so posredovale na 
28 stanovanjskih in gospodarskih poslopjih. V neprekinjeni štiri-
dnevni intervenciji, najdaljši v zgodovini društva, so gasilci upo-
rabili vso razpoložljivo tehniko. V letu 1999 je društvo pridobilo 
nov telefon, več kot trideset gasilcev pa je pod okriljem Gasilske 
zveze Slovenije kupilo mobilne telefone pri Mobitelu Slovenije. 

Na prehodu v tretje tisočletje je imelo 52 gasilcev PGD Vir opra-
vljen tečaj za gasilca in višje tečaje. V tem obdobju je bil predsednik 
društva Drago Mrdjenovič, poveljnik dr. Anton Bergant, tajnik An-
ton Prašnikar in blagajničarka Marija Medle. V letu 2000 je društvo 
pričelo z zbiranjem finančnih sredstev za obnovo kombiniranega 
vozila TAM 170 T14 (vozilo GVC 16/25 po novi tipizaciji Gasilske 
zveze Slovenije), ki ga je vodil Merten Horvat. Obnova vozila je bila 
zaupana znanemu strokovnjaku s področja gasilstva, Jožetu Žun-
koviču v Mariboru, ki je odlično opravil svoje delo in vozilo predal 
gasilcem 11. marca 2001. Za obnovo vozila in nakup nove opreme 
je društvo porabilo nekaj manj kot pet milijonov tolarjev, četrtino 
sredstev je prispevala Gasilska zveza Domžale. Poveljnik društva, 
dr. Anton Bergant, je v letu 2000 izdelal Operativni načrt PGD Vir, 
ki vsebuje devet operativnih kart. 21. junija tega leta je zagorelo na 
gospodarskem poslopju Janeza Razborška na Viru. Virski in okoli-
ški gasilci so požar uspešno omejili in pogasili. 26. maja 2001 so se 
virski gasilci udeležili velike gasilske vaje na industrijski objekt v To-
sami na Viru. V tem letu so štirje člani opravili tečaj za gasilca, šest 
tečaj za nižjega gasilskega častnika in eden za gasilskega častnika.

Leta 2002 je društvo slovesno proslavilo 80-letnico svojega obsto-
ja. Obnovljeno vozilo GVC 16/25 je predalo svojemu namenu na 
prireditvi 29. junija. Na ta dan je društvo organiziralo veliko med-
sektorsko vajo na avtoservis Veit Team, d.o.o., na Viru, na veselici 
zvečer pa je igral priznani ansambel Lojzeta Slaka. V tem letu je 

prvih treh številkah novega glasila Virjan smo kraja-
nom prikazali zgodovino gasilstva na Viru od ustano-
vitve društva leta 1922 do leta 1992. Pred vami je četr-
ti prispevek, ki se dotika dogodkov po osamosvojitvi 

Slovenije do leta 2002, ko je društvo praznovalo osemdeset 
let uspešnega delovanja. V naslednji izdaji glasila bomo na-
daljevali s predstavitvijo delovanja društva do današnjih dni. 

Devetdeseta leta je zaznamovala vojna za osamosvojitev Slovenije 
ter prizadevanja za mednarodno priznanje mlade države in njeno 
vključitev v evropske in svetovne inštitucije. Tudi gasilci smo se uspe-
šno vključili v življenje samostojne Slovenije. V letu 1993 je država 
sprejela Zakon o gasilstvu in Zakon o varstvu pred požarom, ki sta 
postavila temelje organiziranja in financiranja gasilstva v Republiki 
Sloveniji. V tem letu so virski gasilci 29. julija organizirali veliko gasil-
sko-reševalno vajo na vrtec v Dvoržakovi ulici na Viru. V letu 1994 je 
prešlo družbeno imetje PGD Vir v pravno last društva. Naslednje leto 
so uredili prostore nad garažo in jih s 1. januarjem 1996 dali v najem 
Republiki Sloveniji za njene potrebe. Najemnina prostorov pred-
stavlja pomemben vir dohodkov društva za nemoteno delovanje. 

V tem obdobju je zob časa že dodobra načel orodno vozilo IMV 1600, 
društvo je pričelo zbirati denar za novo vozilo in v letu 1996 kupilo 
Peugeot Boxer 320 M/DT. Za nakup vozila sta imela največ zaslug ta-
kratni poveljnik društva, dr. Anton Bergant, predsednik Tehniške ko-
misije pri Občinski gasilski zvezi Domžale, in Merten Horvat, pomoč-
nik poveljnika za tehnične zadeve. Polovico vsote za nakup vozila je 
prispevala Gasilska zveza Domžale, polovico pa društvo. V tem letu 
je društvo prejelo prvi pozivnik Swissphone DE 506, ki je naznanil 
pohod sodobne komunikacijske opreme v gasilstvo. Posebna čast 
je doletela virske gasilce 18. avgusta 1996, ko so se udeležili maše v 
Stožicah ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji. Gasilci 
so sodelovali v redarski službi. V letu 1997 je društvo kupilo prikolico 
in jo opremilo z motorno brizgalno Rosenbauer in pripadajočo opre-
mo. Izdelana je bila skulptura svetega Florjana na pročelju doma in 
postavljena nova spominska plošča umrlim članom v 2. svetovni 
vojni. Orodno vozilo in prikolico so blagoslovili in predali svojemu 
namenu 14. avgusta 1997, ko je društvo praznovalo 75-letnico ob-
stoja. Na ta dan je bila izvedena tudi velika medsektorska vaja na po-
sestvo Franca Mahkote na Viru. 24. aprila tega leta je bil velik požar 
vozil in delavnice pri Skočaju na Viru. V tem letu je društvo pričelo 
z dolgoročnim načrtnim izobraževanjem svojih članov, ki traja še 

bilo na območju PGD Vir kar pet požarov, najnevarnejši je bil 
požar z eksplozijo kondenzatorja v Razdelilni transformatorski 
postaji na Podrečju. Leta 2002 je pet gasilcev uspešno opravi-
lo tečaj za nosilce izolirnih dihalnih aparatov na Igu. Koncem 
leta 2002 je društvo zbralo osnovne podatke o članih društva 
in jih predalo Stanku Grčarju z Doba, tajniku Gasilske zveze 
Domžale, da jih je vpisal v elektronski obliki s pomočjo raču-
nalniškega programa GAS 2000. Tako je računalniška revoluci-
ja vstopila tudi v gasilske vrste, danes pa podatke o gasilcih in 
gasilski tehniki vpisujejo s pomočjo novega programa Vulkan. 

V naslednjem glasilu se bomo dotaknili dogodkov do leta 2009, ko 
društvo praznuje sedeminosemdeset let uspešnega delovanja. • 

Virski in okoliški gasilci ob slovesni blagoslovitvi 
prapora 9. maja 1999 v Kapeli na Viru

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Virska pionirska desetina leta 1994

Virski gasilci pred novim gasilskim domom 
v novembru 2001

od 1992 do 2002
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:

V

zgodovina

mesecu februarju smo organizirali občni zbor društva, ki se ga je udeležilo veliko gasilcev in predstavnikov organizacij 
v naši krajevni skupnosti. Na zboru je bil sprejet sklep, da pričnemo z aktivnostmi za nakup novega gasilskega kombija 
(tipizirano gasilsko vozilo GVM-1). Naš stari kombi ne ustreza več predpisu o največji starosti vozila za prevoz mladine. 

Med virskimi gasilci raste obetavni mladi rod, ki za prevoze na vaje, tekmovanja in prireditve potrebuje ustrezno vozilo. Vozilo 
bo po sprejetem planu delno financirala Občina Domžale v letu 2010, delno pa tudi naša krajevna skupnost v letu 2009 in 
delno tudi samo društvo. Nadgradili bomo tudi prikolico za prevoz motorne brizgalne in pripadajoče opreme.

V začetku aprila je na Viru potekal tradicionalni kviz mladih gasilcev. Pokrovitelj kviza je bila Gasilska zveza Domžale. Naši mladi so se 
izkazali z odličnim tretjim mestom. Za dobro organizacijo in tekmovalni uspeh smo dobili kar nekaj pohval s strani Gasilske zveze in 
gostujočih ekip.  

Gasilci naravi ne poizkušamo le odvzemati njene moči, ko gasimo plamene, ki ogrožajo ljudi in njo samo. Letos smo gasili požare na 
Podrečju in Viru (dimniški požari). Ko se narava razbesni z nevihtami in močnimi poplavami, črpamo vodo iz kleti in bivalnih prostorov 
naših krajanov. Naravi vračamo tudi njeno lepo plat. Tako smo se 24. aprila udeležili čistilne akcije ob tednu zemlje in ji skušali vrniti 
dostojanstvo in njeno lepoto. Popoldan se je zbralo večje število podmladka in izkušenih članov ter pričelo s čiščenjem in ohranjanjem 
okolja. S čistilno akcijo smo pokrili del krajevne skupnosti Vir, od magistralne ceste proti avtocesti in med Litijsko cesto in obvozno cesto 
avtoceste proti križišču Tosama. Kljub slabem vremenu, ponagajal nam je dež, smo očistili skoraj vse področje, kar pa je ostalo, smo 
postorili še naslednji dan

Maj je mesec praznika zaščitnika gasilcev Sv. Florjana. Virski gasilci smo se na prvo nedeljo v maju v velikem številu zbrali pred našo 
novo cerkvijo in slovesno vkorakali v cerkev. Po maši nas je gospod župnik povabil na zakusko. Konec meseca maja sta se naši članski 
desetini udeležili občinskega gasilskega tekmovanja v Radomljah, kjer sta se uvrstili v zlato sredino. Starejša tekmovalna desetina je z 
malo športne smole zgrešila pokal. Desetini sta porabili veliko časa za pripravo na tekmovanje.  

Med počitnicami se bomo udeleževali prireditev sosednjih društev in nadaljevali z aktivnostmi za nabavo novega gasilskega vozila. 
Mladi se bodo avgusta udeležili tradicionalnega tabora v Libeličah. V avgustu se bodo pričele priprave mladih in starejših članov za 
gasilska tekmovanja v septembru. •

dr. Anton Bergant in Boštjan Merela, PGD Vir

DELO VIRSKIH GASILCEV V PRVI POLOVICI LETA 2009

V

Virski gasilci ob praznovanju zašcitnika gasilcev 
sv. Florjana

Virski g
asilci o
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ŠD Vir je že ob nastopu novega vodstva »zadišalo« po 
spremembah v načinu dela in program, ki si ga je up-
rava zastavila, je pričel uživati »sadove«, ki si jih sprva 

ni bilo moč predstavljati, ravno ob zaključku letošnje sezone.
Tako sta prav ob zaključku sezone članske ekipe na Viru 
pričeli delovati dve mladinski selekciji U-8 in U-10, za največje 
presenečenje in še večji izziv v društvu pa so poskrbela kar 
nogometno navdušena dekleta, saj so ustanovila ŽENSKI 
NOGOMETNI KLUB Vir (ŽNK Vir), ki tako kot člansko, veteran-
sko in obe mladinski selekciji deluje pod okriljem ŠD Vir.

ČLANSKA SELEKCIJA je zaključno tekmo v sezoni 2008/2009 odi-
grala proti prvouvrščenemu moštvu 5. SNL iz Moravč, kjer so kljub 
dobri predstavi izgubili z minimalno razliko 1 : 0. 
Uprava kluba se sicer že pospešeno pripravlja na novo sezono 
z višje postavljenimi cilji, želja je seveda uvrstiti se v 4. SNL. V ta 
namen se je moštvo že in se še bo okrepilo z nekaterimi igralci, 
pogovori potekajo ves čas, dokončna odločitev pa bo padla že v 
prihodnjih dneh.
Člansko moštvo je sicer sezono zaključilo na 7. mestu, tu velja seve-
da zahvala prav vsem igralcem za pošteno in borbeno igro, tren-
erju Matjažu Kunstlju pa za solidno vodenje moštva.
Posebna zahvala tudi celotni upravi kluba za homogeno delovanje 
in sponzorjem za izdatno pomoč, nikakor pa seveda tu ne smemo 
pozabiti zvestih navijačev in članov ŠD Vir, ki skozi vse leto v 
športnem parku na Viru skrbijo za živahno vzdušje ob robu igrišča.

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB VIR (ŽNK VIR) je bil ustanovljen na 
pobudo deklet, ki so ljubiteljsko že igrale nogomet, sedaj pa ga 
pod okriljem ŠD Vir jemljejo precej bolj resno, saj pod »taktirko« 
trenerja Staneta Srše trenirajo dvakrat tedensko.
Ekipa, ki šteje 20 članic, je že odigrala prvo preizkusno tekmo z 
ustanovitelji ŠD/NK Vir,  cilj deklet pa je zaigrati v 1. ŽSNL, seveda 
tudi tu ne gre brez zahvale Tornado Expressu in Finale baru.
Tekma, ki so jo nogometne zanesenjakinje odigrale proti ustano-
viteljem kluba, se je sicer končala z rezultatom 4 : 2, poraz pa so 
dekleta, sicer polna energije, prenesla odlično.
V prihodnji sezoni pazljivo spremljajte vzpon nove ekipe ŽNK z Vira, 
vabljeni ste seveda vsi športni navdušenci ženskega nogometa.

MLADINSKI SELEKCIJI U-8 in U-10 
Obe selekciji sta pričeli s treningi že 15. marca 2009 in skupaj se 
udeležuje treningov kar 32 otrok s področja Občine Domžale.
Treningi potekajo trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah 
in četrtkih, po besedah trenerja Dragota Kolenka pa so otroci spre-
jeli nogometno šolo z navdušenjem že na prvem treningu, kar pa 
se kaže tudi sedaj, saj treninge obiskujejo prav vsi otroci. 
Redna udeležba otrok na treningih in strokovnost trenerja Ko-
lenka ter njegovega pomočnika Vulaliča pa je že prinesla prvi dve 
priznanji, ki krasita vitrino ŠD Vir.
31. maja letos je namreč otroška selekcija prvič gostovala na turnir-
ju v Ihanu, kjer so osvojili 2. mesto, za nameček pa odnesli domov 
še pokal za najboljšega vratarja turnirja (Rok Mihajlovič). 
Z ustanovitvijo teh dveh selekcij je tako tudi ŠD Vir izpolnil cilj 
izobraževanja otrok na športno-rekreacijskem področju. Zahvala 
sponzorjema Franciju Gostiču (Tornado Express) in Finale baru z 
Vira. 

VETERANI NK VIR pa podobno, kot v prispevku, tudi terminsko 
zaključujejo sezono kot zadnji, saj se njihova igralna sezona zaključi 
šele 19. junija 2009, trenutno pa zasedajo v veteranski ligi 9. mesto, 
po besedah njihovega trenerja Milana Pevca pa so »kljub letom« še 
vedno v dobri kondiciji.
Da res niso še »za v staro šaro«, so fantje pokazali na tridnevnih 

pripravah v Hotizi, kjer so »obračunali« s tamkajšnjim veteranskim 
moštvom NK Hotiza. Priprave so potekale v mesecu maju, igralci pa 
so se dobro pripravili na zaključek sezone.

V letošnjem letu so bila na igrišču NK Vir opravljena tudi nekatera 
obnovitvena dela, tako je ŠD Vir prav s pomočjo svojih članov in 
članic ter s pomočjo Zavoda za šport v Občini Domžale obnovil 
južni del igrišča, položil nove cevi in napeljal nove mreže za golom. 
Potrebno pa bo stvar ponoviti še na severnem delu igrišča, saj ni 
v zavidljivem stanju, obnova južne strani pa je vsaj malo pripom-
ogla k večji uporabnosti igrišča. Zatorej hvala za vse prostovoljne 
ure vsem, ki ste kakor koli pomagali, da bo obisk vsem v športnem 
parku še večji užitek. •
              

Gregor Horvatic, podpredsednik SD Vir

V
ZAKLJUCEK SEZONE NK VIR in POVECANJE AKTIVNOSTI ŠD VIR

obota, 20. junij, je dan, ki ga je potrebno 
obkrožiti z rdečo. Takrat bo namreč svetovni 
dan žongliranja, ki ga bomo počastili tudi na 
Viru pri Domžalah, kjer že malo več kot eno leto 

obstaja Društvo Žongler, ki je zadnje čase potisnilo Vir 
v središče žonglerskega dogajanja. Že lansko leto smo 
se žonglerji iz celotne Slovenije zbrali v naši domači 
dvorani na Viru. Privabili smo kar precej radovednežev, 
ki jih je zanimal svet cirkusa in žongliranja. Na delavni-
cah so se lahko preizkusili vsi in tudi ugotovili, da 
žongliranje pravzaprav ni tako težko in nemogoče. 
Na večerni prireditvi pa se je zbrala večina slovenskih 
najboljših žonglerjev in žonglerk, ki so prikazali svoje 
znanje in očarali občinstvo. 

Letošnje leto pa bo svetovni dan žongliranja prav tako 
obeležen na Viru pri Domžalah.  20. junij je sobota in od 
13.00 ure naprej ste vabljeni, da se nam pridružite ob gasil-
skem domu. Potekale bodo delavnice žongliranja, tako 
začetnega kot nadaljevalnega. Odvijale se bodo tudi sk-
upinske žonglerske igre za male in velike. Za zmagovalce 
teh iger imamo pripravljene tudi simbolične nagrade. 
Ob 15.00 uri pa se bo v dvorani Delavskega doma na Viru, 
ki je ob gasilskem domu, pričelo 1. državno prvenstvo v 
žongliranju. Povezali smo se z vsemi društvi in žonglerskimi 
skupinami, pripravili in uskladili pravilnike in prijavljeni 
bodo pričeli s predtekmovanjem. Na predtekmovanju 
bomo izbrali najboljše žonglerje, ki se bodo uvrstili v fi-
nale.
Ob 18.00 uri pa se bo pričel Cirkuški večer. Gre za prireditev, 
na kateri se bo odvijalo finalno tekmovanje najboljših, pri 
katerem boste imeli tudi gledalci svojo besedo pri ocen-
jevanju. Skupaj z žirijo boste tako izbrali najboljše v pos-
ameznih kategorijah. Poleg ogleda nastopov najboljših v 
Sloveniji boste lahko videli tudi osupljive trike nekaterih 
domačih žonglerskih skupin. Za piko na i pa se nam bosta 
pridružila tudi posebna gosta iz Italije: Cecilia Zucchetti, ki 
je bila na zadnjem svetovnem prvenstvu odlična druga in 
nam bo prikazala spretno obvladovanje kegljev, in Fran-
cesco Gondino, predstavnik mlade generacije vrhunskih 
žonglerjev. 
Vse skupaj bomo zaokrožili v uro in pol dolgo žonglersko 
nastopanje in zagotavljamo vam, da ne boste ostali 
ravnodušni. Prireditev bo povezoval Dragan Sadžak, vse 
skupaj pa bomo popestrili tudi z nagradnimi igrami in za-
bavnimi vložki. 
Morda se med vami skriva še kakšen žonglerski talent, zato 
vas vabimo, da se prijavite na tekmovanje. Kategorije tek-
movalcev so: do 14 let, od 14 do 20 let in nad 20 let. Artikel, 
s katerim nastopite, je poljuben. Lahko je to diabolo, žogice, 
keglji, »devil stick«, obroči itd. Lahko pa vse vključite v eno 
točko. Vsak tekmovalec bo imel na voljo dve minuti, da 
pokaže, kaj vse zna. Komisija bo ocenjevala tako tehnično 
znanje kot tudi splošen nastop. Najboljši bodo nagrajeni. 
Skratka vabljeni ste prav vsi. Tisti, ki že znate žonglirati, kot 
tudi tisti, ki ne znate, pa bi radi znali. Seveda bomo veseli 
tudi tistih, ki vam je žongliranje samo všeč, pa ne bi radi 
znali. 

Več informacij o prireditvi in prijavnica pa na spletnem por-
talu: www.zongler.info.
Lep pozdrav,
Društvo Žongler

aktualno

Žonglerski praznik                                                    ponovno v DomžalahMatjaž Gercar
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kraj v slikahšport

najuspešnejših letih slovenskih smučark smo gov-
orili o »vražjih Slovenkah«, sedaj pa imamo pri 12- in 
13-letnih deklicah »vražje Virjanke«. To so naše: Nika 
Bernardič, Špela Mičunovič ter leto mlajša Lara Pančur. 

Od štirih naslovov sta prvi dve osvojili tri naslove državnega 
prvaka. 
Dobra pripravljenost in želja po vrhu se je pokazala že na 
začetku sezone na tekmovanjih za Pokal Argeta. Na vseh tek-
mah je bila vsaj ena uvrščena med prvih pet, včasih pa kar tri.

Državno prvenstvo se je začelo s super veleslalomom na Krvavcu. 
Po telefonu sem od prijateljev izvedel, da je Lara šele tretja na vasi. 
Po previdnem vprašanju: »Katera pa je v državi?« izvem, da je Špela 
zmagala, Nika je četrta in Lara peta. No, res ni lahko biti najboljša 
na Viru!
V lepem sončnem vremenu  se je na Kobli nadaljevalo 18. državno 
prvenstvo v veleslalomu in slalomu v organizaciji Smučarskega 
društva Domžale. Tudi uspehi so se nadaljevali, saj je bila v velesla-
lomu Nika druga, Špela četrta in Lara sedma. V slalomu in kombi-
naciji je Nika osvojila naslov državne prvakinje, v obeh disciplinah 
pa ji je sledila Lara kot odlična četrta. 

Na mednarodnih tekmovanjih je koncem lanske sezone Luka 
Pančur osvojil srebro v veleslalomu na pokalu »Sljeme« v Zagre-
bu, letos mu je uspešno sledila Špela, ki je osvojila bron v slalomu 
na »Pokalu Loka« v Škofji Loki. Niko čaka še tekmovanje v Italiji in 
Špelo 
v Franciji.  

Ne smem pozabiti, da se iz ozadja prebijata še dva Virjana (Špela 
Skala in Timotej Jerman), ki pa sta s tekmovalnim smučanjem začela 
malo kasneje, a nič manj zagnano kot ostali štirje tekmovalci.
Kot lani, jim tudi letos želimo uspehov na tekmovanjih, veliko vz-
trajnosti pri napornih treningih in dober uspeh v šoli, za katerega 
se morajo zaradi velike odsotnosti ravno tako potruditi. •

Lep smučarski pozdrav.

              

V tej rubriki bi radi v sliki predstavili, kaj je v naši skupnosti 
potrebno še urediti in na kaj smo lahko ponosni, v tej številki 
smo slikali dva objekta, ki sta že močno potrebna obnove. 

Franc Pancur

V
VRAŽJE VIRJANKE
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