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uvodnik
Tokratni uvodnik bi rad v celoti namenil 
povabilu Vam, drage sokrajanke in sokraja-
ni. Če smo v prvih številkah našega glasila 
podrobneje predstavljali društva in organi-
zacije, ki delujejo v naši krajevni skupnosti, 
je naša želja v prihodnje predstavljati ljudi 
iz našega kraja. V besedi in sliki bi radi 
predstavili čim več življenjskih zgodb ljudi, s 
katerimi živimo. Na ta način bi radi tkali vezi, 
ki so bile včasih samoumevne, ko so se vsi 
med seboj poznali in si večkrat vzeli čas za 
druženje. Poleg intervjujev, ki so postali že 
stalnice, tokrat začenjamo s predstavitvijo 
projekta, katerega ideja je, da bi sčasoma 
ustvarili in povezali posamezna družinska de-
bla ter tako izvedeli kaj več o naših predni-
kih. Lepo povabljeni k sodelovanju vsi, ki vas 
zanima zgodovina kraja, v katerem živimo in 
ga imamo radi. Izkušnje in modrost, ki jo v 
sebi nosijo starejši krajani, so neprecenljive 
vrednosti, so najboljši vir informacij o zgodo-
vini kraja. Vzemite si čas za pogovor s staro 
mamo ali starim atom, opazili boste, kako 
se jim oči kar zasvetijo, ko začnejo razlaga-
ti: »Ja, včasih je bilo pa to čist' drugač' …« 
Res bomo veseli, če boste kakšno starejšo 
fotografijo pripravljeni deliti z nami. Pustimo 
nekaj lepega še tem, ki pridejo za nami. •

                   

                    Matjaž Vodlan
                    odgovorni urednik
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Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Naslednja številka Virjana 
bo izšla meseca junija 
2010. 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 2010 na naslov: 
krajevnaskupnostvir@gmail.com 
ali na sedež KS Šaranovičeva 19. 

Uredništvo glasila 
Virjan se za sodelovanje 
zahvaljuje vsem 
oglaševalcem.

Sodelujte tudi 
VI!

SVET KS TOMA BREJCA VIR ŽELI VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO TER USPEŠNO LETO 2010. ISKRENE 
ČESTITKE TUDI OB BLIŽAJOČEM SE DNEVU SAMOSTOJNOSTI!

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

Svet KS

pripravo Proračuna Občine Domžale za leto 2010, Odlok o krajevnih 
skupnostih in informacijo o pripravi Odloka o številu članov svetov 
KS in številu volilnih enot. Skupna ugotovitev sestanka je bila, da 
vse KS tarejo podobne težave in problematika. KS Toma Brejca Vir 
je ob tem predlagala, da bi v letu 2010 glede na omejene finančne 
resurse pristopili k realizaciji manjših, a že dolga leta zaželjenih in 
pričakovanih investicij v posameznih KS (krajša asfaltiranja cest, 
javna razsvetljava …). V tem kontekstu so bili posredovani tudi 
konkretni predlogi posameznih investicij za leto 2010 na področju 
komunalne infrastrukture s strani Sveta KS na Občino Domžale.

V začetku poletja smo postavili novo spletno stran KS, ki zaenkrat  
vsebuje le osnovne podatke o organiziranosti KS, po novem letu pa 
bomo vsebino dopolnjevali tudi z informacijami o delu KS. Vabljeni 
k ogledu, še posebej pa k posredovanju predlogov, pripomb in 
mnenj o delu KS.

V imenu Sveta KS Toma Brejca Vir vam ob koncu 
iztekajočega leta  želim, naj bo leto 2010 bogato z vsem, 
kar vas veseli in osrečuje! •

času od zadnje številke glasila Virjan v začetku 
meseca junija letošnjega leta smo v vodstvu 
krajevne skupnosti največ pozornosti namenili 
urejanju in delni obnovi dvorane Delavskega 

doma na Viru ter komunalni in prostorski problematiki 
na območju krajevne skupnosti. Seveda je bilo 
veliko tudi drugih aktivnosti, želel pa bi izpostaviti le 
najpomembnejše in najbolj aktualne.

V skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti za leto 2009 
smo za potrebe prireditev in dogodkov v dvorani Delavskega 
doma na Viru izvedli nakup in montažo  nove odrske in scenske 
razsvetljave ter za te potrebe na novo delno zagotovili in 
uredili elektroinštalacije v dvorani, izvedli pleskarska dela ter 
dvorano očistili. Kupili smo tudi sto novih tapeciranih stolov. 
Vsa ta dela so skupaj znašala nekaj več kot 14.000 EUR. S 
tem se zaključujejo najnujnejša vlaganja v samo dvorano. 
Za potrebe administrativnega in tajniškega dela na krajevni 
skupnosti  smo kupili tudi nov, zmogljivejši računalnik z vso 
potrebno opremo.

Precej pozornosti je bilo namenjeno tudi spremljanju obravnave 
in sprejema  sprememb in dopolnitev Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki Občine Domžale. Spremembe odloka 
so bile sprejete na septembrski seji občinskega sveta in so 
prinesle nekatere kompromisne rešitve glede na zahteve in 
pričakovanja občanov ter možnosti dejanske celovite rešitve 
problematike. Pri obravnavi tega odloka je Svet KS v čim večji 
meri poizkušal uveljaviti stališča z zbora krajanov dne 23. 
10. 2008 in sklepe sveta KS Toma Brejca Vir z dne 12. 11. 
2009. Poglavitna novost odloka je ponovna možnost uporabe 
hišnega kompostnika.

V okviru prostorskih zadev se zadeve v smeri ureditve počasi 
premikajo na območju bivše Oljarne na Viru. V kratkem bodo 
pripravljene idejne rešitve urejanja tega območja, prioritetno 
za stanovanjsko gradnjo. Stališče Sveta KS ob tem je znano, 
in sicer da je potrebno omejiti predimenzionirane gradnje. 
Območje Vira glede na sedanjo strukturo objektov in ureditve 
prostora namreč ni primerno za masovno večstanovanjsko 
(blokovsko) gradnjo. Nadaljujejo pa se tudi priprave na 
prostorske rešitve umestitve pokopališča in šole na območju 
KS.

Precej pozornosti smo skupaj s predstavniki občine, s 
katerimi smo se pred poletjem tudi sestali, namenili razrešitvi 
nekaterih komunalnih zadev na območju KS. Med drugim smo 
izpostavili problematiko čiščenja struge Kamniške Bistrice, 
čiščenje vejevja ob Mlinščici in Rači, odpravi nekaterih 
napak po izvedbi plinifikacije, problematiki pretoka prometa 
in prometne varnosti (merilci hitrosti, postavitvi ležečih 
cestnih ovir, talni signalizaciji ...). Potekajo tudi zaključni 
pogovori glede gradnje povezovalne ceste med banko na 
Viru in trgovino Hofer, medtem ko se izgradnja peš mostu čez 
Kamniško Bistrico na Podrečju bliža koncu.

V mesecu oktobru je bilo tudi tradicionalno srečanje vodstev 
KS na območju Občine Domžale z županom Občine Domžale 
in njegovimi najožjimi sodelavci, na katerem smo obravnavali 

Vprašanje

V našo svetniško skupino smo prejeli dopis občana 
s Podrečja, ki je bil naslovljen tudi na Urad župana, 
vezan na pločnik med Podrečjem in Dobom. Prva 
faza je bila narejena do križišča, ki povezuje cesto 
Vir–avtocesta, druga faza pa naj bi bila od tega 
križišča proti Dobu. Zanima me, ali se je na ta dopis 
že odgovorilo in kakšni so plani in način rešitve te 
problematike.

VPRAŠANJE POSREDOVAL: Gregor ROVANŠEK 

POSREDOVANO NA: 28. seji, dne 17. junija 2009

VSEBINA ODGOVORA: pismo je Uradu župana poslal občan 
Tomaž Hren, Podrečje štev. 2a, ki je že pred časom prejel 
odgovor, v katerem mu pojasnjujemo dela v zvezi z ureditvijo 
ceste in križišča med cesto Podrečje–Dob in Virsko cesto. 

Prva faza je bila zaključena in v njenem sklopu urejeno tudi 
omenjeno križišče. Prehod za pešce se je ustrezno premaknil 
na traso pločnika, ki poteka po levi strani ceste v smeri proti 
Dobu. Prehod za pešce je bil glede na prejšnji prehod še 
dodatno označen z bič prehodom, ki z utripajočo signalizacijo 
opozarja voznike na bližino prehoda za pešce. Na samem 
cestišču pa so že urejene tudi ustrezne vizualne ovire in 
opozorila, ki bodo uporabnike opozarjala na približevanje 
prehodu za pešce ter s tem na potrebno zniževanje hitrosti, ki 
na tem območju ne bi presegala 50 km/h. 

Druga faza omenjene investicije pa bo izvedena takoj, ko bo 
občina pridobila vsa potrebna zemljišča.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Toni Dragar, župan Občine Domžale 

Pobuda

VSEBINA: krajani Količevega me opozarjajo na 
nevzdržne prometne razmere. Prilagam pismo 
krajanov, v katerem predlagajo rešitve, ki bi 
razbremenile njihove težave.

VPRAŠANJE POSREDOVAL: mag. Lovro LONČAR 
 
POSREDOVANO NA: 29. seji, dne 23. septembra 2009

VSEBINA ODGOVORA: prometna problematika naselja Količevo 
je prisotna že vrsto let, in sicer zaradi več razlogov. V prvi vrsti 
sta prav gotovo podjetji Karton Količevo in Helios, nadalje pa 

je Koliška cesta obremenjena s tranzitnim prometom iz smeri 
Kamnik–avtocesta. V vseh teh letih se je promet ustrezno 
statistiki povečeval. Občina Domžale je na tej relaciji uredila 
krožno križišče v Radomljah, obnovila del ceste skozi naselje 
Škrjančevo, obnovila Koliško cesto (pri čimer sta s svojimi 
deleži prispevala tudi zgoraj navedeni podjetji) ter skupaj z 
DARS-om zgradila obvoznico Vir, ki je razbremenila promet 
v križišču Koliška–Šaranovićeva. Odprava teh prometno 
neustreznih točk pa praviloma žal povzroči povečanje hitrosti 
in povečanje prometa, saj so ceste bolj pretočne.

Pri nameščanju ovir za umiritev hitrosti je občinska uprava 
dolžna spoštovati tudi zakonodajo in podzakonske akte, ki 
določajo, kdaj, v katerih primerih in na kakšen način se lahko 
uporabijo ukrepi za umirjanje prometa.  

V postopku upravičenosti ukrepov je potrebno najprej opraviti 
meritve hitrosti in štetje prometa, da bi se na omenjeni cesti 
ugotovila dejanska hitrost vozil oz. kršenje pravil cestnega 
prometa.
Meritev hitrosti je potrebno izvesti v skladu z Zakonom o 
javnih cestah in Tehničnimi specifikacijami za javne ceste, 
katerih uporaba je na podlagi ZJC obvezna.

Žal ni upravičeno, da bi se opredeljevali do navedb glede 
prekoračitve hrupa in hitrosti, ker nadzor nad izvrševanjem 
teh določil opravljata pristojno Ministrstvo za notranje zadeve 
in Ministrstvo za okolje in prostor, ki sta za to tudi ustrezno 
usposobljena.
Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji 
določa, da je za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 7500 kg, prepovedan promet ob nedeljah, praznikih 
in dela prostih dnevih od 8.00 ure do 22.00 ure. Zagotavljanje 
izvrševanja teh določil opravlja policija. 
Prepoved tranzitnega prometa se lahko izvede, razen za 
lokalni podjetji.
Gradnja cest je v celoti povezana z odkupom zemljišč, veliko 
je obljub, ko pa pride konkretno do predloga za odkup, se 
lastniki umaknejo (tudi za prehode za pešce ter pločnike, kaj 
šele za cesto).
Prestavitev table Količevo naj ne bi bil problem. Situacija bo 
delno rešena z obvozno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice. Čas 
gradnje? Država prav tako zmanjšuje sredstva za investicije 
– recesija, prej ko bodo izvedeni odkupi zemljišč, prej bo 
zgrajena cesta. V kolikor bodo potrebne razlastitve, bo 
postopek daljši.
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Andrej Bokan, vodja Oddelka 
za komunalne zadeve in Iztok Obreza, vodja Oddelka za 
investicije 

V
VPRAŠANJA, POVEZANA Z NAŠO KS, KI SO JIH ČLANI OBČINSKEGA SVETA 
ZASTAVILI NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA (vir: spletna stran Občine Domžale) 

Novi most čez Kamniško Bistrico 

Bivša Oljarna na Viru

Voščilo
Leta minevajo in prihajajo. In vsak od nas navadno ob njihovem začetku razmišlja in pričakuje, da mu bo novo leto prineslo zdravje, srečo, mir in blagi-
njo. Ob tem pa vemo, da je vse, kar prinašajo leta lepega in manj lepega, odvisno predvsem od nas samih. 

Vodstvo Občine Domžale se bo tudi v letu 2010 trudilo, da bi bilo leto uspešno, da bi naredili nov korak pri njenem razvoju, da bi, v okviru finančnih 
možnosti, napredovali v vseh naših krajevnih skupnostih. Tudi v Krajevni skupnosti Toma Brejca Vir, kjer s svojim delom in ustvarjanjem v različnih 
organizacijah in društvih bogatite naše skupno življenje.

Naj bo zato sreče in zadovoljstva v naši občini, posebej pa v vaši krajevni skupnosti,  veliko v letu 2010.  Hkrati pa vam v svojem imenu in v imenu Občine 
Domžale želim, da so vsi praznični dnevi v novem letu polni veselja, za vsakogar posebej pa leto 2010 polno zdravja, družinske sreče in številnih prijetnih 
trenutkov.

Toni Dragar, župan Občine Domžale 
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aktualno

Viktor Svetlin (Center požarne varnosti)

a letošnjem dnevu PIGD, 9. oktobra, se je kot 
običajno zbralo veliko število mladih in odras-
lih gasilcev, ki so se pomerili v različnih gasils-
kih veščinah, ki so bile prilagojene posamezni 

starosti udeležencev. Vsi, brez izjeme, so se z velikim 
navdušenjem lotili iger oziroma nalog in jih uspešno 
opravili. Osnovni moto dneva PIGD je bil tako dosežen, 
saj so vsi sodelujoči pridobili nove izkušnje s področja 
gasilstva in požarne varnosti. Ker pa je bilo vse skupaj 
še zabavno in prijetno, je popoldanski dan PIGD minil, 
kot bi trenil. Vsem tekmovalcem je predsednik PIGD 
Helios mag. Marko Vresk izročil medalje, najboljšim pa 
tudi praktične nagrade. •

aktualno

N

Vprašanje

VSEBINA: vprašanje se nanaša na elektrifikacijo 
na območju Vira in tudi drugje. Del naselja je 
elektrificiran pod zemljo, na osrednjem delu, kjer je 
vrtec, do Količevega, pa elektrika poteka po električnih 
drogovih. Zanima me, ali ima občina kakršen koli plan 
oziroma informacijo, da bi se tudi ta del elektrificiral 
pod zemljo. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Lovro Lončar 

POSREDOVANO NA: 26. seji, dne 22. aprila 2009

VSEBINA ODGOVORA: stopili smo v stik s predstavniki 
upravljavca električnega omrežja, ki so nam pojasnili, da 
bodo zadevo preko svoje področne službe preverili in nam 
posredovali povratno informacijo. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za 
komunalne zadeve

Mleko imamo za najpopolnejšo naravno hrano, ki vsebuje sestavine, ki jih 
potrebujemo za rast in razvoj. Ljudje smo v vsakdanjiku navajeni na razne 
avtomate, bodisi za pijačo ali hrano. Zamisel kmetije Zalaznik-Hudman pa je bila 
prava, zato so postavili mlekomat. Domov tako odnesete zdravo, domače ter sveže 
mleko.
Kmetija Zalaznik-Hudman se nahaja v Dolenjah, njihov mlekomat pa se na 
lokaciji Vir pri Domžalah, na dvorišču gostilne Ribič.
Krave so krmljene s suho krmo, silažo in žiti. Mleko je kakovostno neoporečno, 
zato skrbijo z uravnoteženo naravno prehrano živine ter z dobrimi  higienskimi 
standardi molže in hranjenja mleka, kar dokazujejo redne laboratorijske analize. 
Takšno mleko je najboljša osnova za odlične mlečne izdelke, ki se pripravljajo 
v vsakdanjem življenju. Njihovo domače mleko je polnomastno. To ne pomeni, 
da je bolj redilno, nasprotno, mlečne maščobe vsebujejo za telo pomembna 
vitamina A in D, ki tudi sodelujeta pri izrabi kalcija in beljakovinskih elementov iz 
mleka. Brez njiju telo kalcij in beljakovine težko absorbira. Pravilno posrkan kalcij 
pospešuje zdravo izgubo teže in znižuje krvni pritisk, prav tako odstranjevanje 
mlečnih maščob ni priporočljivo zaradi linolenske kisline, ki ima prav tako močne 
antikarcinogene učinke, in glikolipidi, ki preprečujejo prebavne motnje. Takšno 
mleko je odlično za samostojno uživanje, prav tako pa je zaradi neobdelanosti idealno, če se želite sami poizkusiti v pripravi raznovrstnih 
mlečnih izdelkov. Surovo mleko je potrebno hraniti v hladilniku in ga porabiti še isti dan, če pa ga segrejete na 75 °C, njegovo obstojnost 
v hladilniku povečate na 3 dni. Mleko je tudi primerno za kisanje. Sveže mleko Kmetije Zalaznik-Hudman lahko vsak dan kupite na Viru pri 
Domžalah na dvorišču gostilne Ribič, hkrati pa mlekomat že ima stalne kupce, ki z veseljem popijejo kozarec naravnega domačega mleka. 
Vabljeni vsi, da si ogledate, kako se tej stvari streže.

Na zdravje s kozarcem mleka.

DOGODKI OB MESECU POŽARNE VARNOSTI
Dan PIGD Helios

STATISTIKA CPV DOMŽALE od 1.1.2009 do 30.11.2009

Iz domačih krav v mlekomat

9 naravnih nesreč
69 prometnih nesreč
75 požarov in eksplozij
15 onesnaženj z nevarnimi snovmi
91 intervencij
skupaj je bilo 8 smrtnih žrtev na območju, kjer posreduje CPV Domžale
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OZ Domžale je v začetku leta praznovala 
30 let svojega obstoja. Kako ocenjujete 
delo OOZ v teh tridesetih letih?

V letu 1979, natančneje 18. januarja, je bilo ustanovlje-
no Obrtno združenje Domžale. Znano je, da se je obrt na 
območju Domžal začela že pred devetnajstim stoletjem, 
ko so obratovale mnoge slamnikarske delavnice. Od 
ustanovitve naprej Obrtna zbornica Domžale nudi svojim 
članom podporo pri njihovem delovanju in jim omogoča, 
da lahko uveljavljajo svoj interese. Lep primer je vsako-
letna brošura Zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki 
nastanejo na podlagi razprav med člani in članicami v 
obrtno-podjetniškem zborniškem sistemu po regijah in 
strokovnih sekcijah.

Koliko članov šteje OOZ in koliko od tega jih ima 
sedež na območju KS Toma Brejca Vir? Koliko lju-
di zaposlujejo?

Ob ustanovitvi je združenje štelo 844 članov, danes pa 
se število članov giblje okoli številke 2000 na območju 
Upravne enote Domžale, ki sestoji iz petih občin (Dom-
žale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče). Število članov 
z območja Krajevne skupnosti Tom Brejca Vir je 136, kjer 
sta na posamezno obrt v povprečju po dva zaposlena. 

Smo v času gospodarske krize. Kako članom po-
magate pri reševanju poslovnih težav, s katerimi 
se srečujejo pri premagovanju gospodarske kri-
ze?

Ena od temeljnih nalog zbornice je zastopanje članov 
pred državo in obramba njihovih interesov. Z vlado, mini-
strstvi in državnim zborom aktivno sodelujemo pri kreira-
nju gospodarske politike in sistema ter soustvarjanju za 
obrt čim boljših pogojev. Ravno v preteklem mesecu je 
potekalo srečanje vodstva OZS, kjer se je razpravljalo o 
vzpostavitvi finančne discipline na relaciji država-obrtnik. 
Naše člane redno obveščamo (preko mesečnika Obrtnik, 
spletne strani …) o javnih razpisih, subvencioniranih kre-
ditih ipd., nudimo jim pravno svetovanje, ki je na začetku 
brezplačno, organiziramo razna izobraževanja glede na 
potrebe obrtnikov in sekcij, v katerih so združeni. Potreb-
no je poudariti, da bo večina rezultatov v boju z recesijo 
opazna na daljši rok, saj sama zbornica nima neposre-
dnih vzvodov, le-te ima Vlada RS.

Na Viru ste zgradili nov poslovni objekt, kjer je 
sedež OOZ. Nam lahko kaj več poveste o objektu, 
katere dejavnosti se odvijajo v njem?

Na novi objekt smo lahko upravičeno ponosni, saj je že 
zaživel v polnem obsegu. Že od samega začetka ima 
Obrtna zbornica sedež na Viru. Pred približno 15. leti, 
ko so prostori ob Šaranovičevi cesti postali pretesni, smo 
začeli iskati novo lokacijo, kjer bi lahko zgradili sodobno 
poslopje. Zemljišče, na katerem je včasih stala Gostilna 
Brinovec, se je izkazalo za najbolj primerno in v letu 2006 
je v novem poslopju začela poslovati Banka Domžale, 
letos v februarju pa smo slovesno predali v uporabo še 
preostale prostore. Objekt je večnamenski, saj so poleg 
pisarn zbornice tudi štiri predavalnice, katere je mogoče 
najeti, v kleti pa je tudi učilnica za frizerje, saj je sekcija 
frizerjev še posebej močno številčno zastopana. Čaka nas 
še ureditev parkirišč, ki je predvidena skupaj s prometno 
ureditvijo povezovalne ceste do trgovine Hofer. 

Vseskozi zelo tesno sodelujete z lokalnim okoljem in pomagate pri 
družbenih in društvenih dejavnostih v KS. Kako ocenjujete sodelova-
nje  z občino in KS?

Lahko povem, da je sodelovanje z lokalnim okoljem zgledno, poskušamo se od-
zvati na vsako prošnjo po sodelovanju in pomoči. Z Občino Domžale je sode-
lovanje zgledno, vendar ga je mogoče še nadgraditi, pri čemer bi občina lahko 
priskočila na pomoč obrtnikom npr. z ugodnim kreditiranjem, saj ne nazadnje 
predstavljajo steber gospodarstva v občini.

Kaj bi krajanom Vira zaželeli ob prihajajočih praznikih?

Glede na težko leto, ki je pri koncu, bi vsem krajanom in krajankam v prihajajo-
čem letu v prvi vrsti zaželel čim manj finančnih skrbi, obilo zdravja in osebnega 
zadovoljstva.•

s predsednikom Obmocne obrtne zbornice Domžale, g.Zoranom Poljškom

intervju zgodovinski koticek

O
Matjaž Vodlan

RODBINE NA VIRU
30 let OOZ Domžale Kako dobro poznate svoje prednike?

onavadi veliko vemo o zgodovini narodov in velikih 
mest po vsem svetu, o svojem rojstnem kraju pa 
prav malo. Poznamo tuje vladarje in vojskovodje 
za tisočletja nazaj, hkrati pa ne poznamo več kot 

le dve ali tri generacije svojih prednikov. Da bi glede tega 
vsaj malo napredovali, bomo v tej novi rubriki vzpodbujali 
Virjane, da nekoliko bolje spoznajo zgodovino svojega 
kraja in da poglobijo svoje korenine tako, da odkrijejo več 
svojih pra-pra-pra-pra…dedkov in babic. Verjetno bomo 
presenečeni, da bomo ob tem sodelovanju lahko odkrili 
tudi kakšnega (našega) skupnega prednika z družino iz 
sosednje ulice.
V slogi je moč in skupno raziskovanje naše krajevne zgodovine 
in lastnih prednikov bo gotovo dalo boljše rezultate, kot če bi to 
delali le posamezniki, skriti v lastnih kotičkih. Bo pa tudi dosti bolj 
prijetno, če bomo svoja odkritja delili s sokrajani.
Največ pa bomo dosegli, če bomo sodelovali stari in mladi: prvi 
s tem, da nam pomagajo najti kakšne stare skrinje (lahko tudi 
le v njihovem spominu), mladi pa z dobrimi vprašanji in novimi 
tehnologijami.
Urednik te rubrike in usklajevalec potrebnih aktivnosti bo g. 
Anton Tomažič, ki ima že precej izkušenj z rodoslovjem, saj 
je odkril že 15 generacij svojih prednikov. Njegovo spletno stran 
si lahko ogledate na sledečem spletnem naslovu: http://tomazic.
tribalpages.com/tribe/browse?userid=tomazic. 

Naše sodelovanje bo potekalo v treh oblikah:
1. Omrežje družinskih spletnih strani (podobnih, kot jo 
ima g. Tomažič), ki so med seboj povezane! Tistim, ki so 
se pripravljeni malo bolj intenzivno ukvarjati z rodoslovjem 
in najti čim več svojih prednikov, bomo pomagali z nasveti, 
tečaji, informacijami, orodji itd. 
2. Izmenjava starinskih fotografij in s tem povezanih 
podatkov, ki so kakor koli povezani z našo okolico. Tako bomo 
lahko na primer vsi videli fotografije našega kraja, ko je bil še 
povsem drugačen kot danes, ali pa spoznali osebe, za katere 
lastnik nikakor ne more ugotoviti, kdo so.
3. Spletni forum za izmenjavo informacij in izkušenj 
o raziskovanju zgodovine Vira (in sosednjih krajev) 
in rodoslovja. Glede na hiter razvoj in veliko popularnost 
socialnega omrežja Facebook bomo verjetno kar tam za 
takšno shajališče ustvarili posebno skupino.
K sodelovanju vabimo vse tiste bralce, ki bi jih veselilo 
sodelovati pri raziskovanju zgodovine našega kraja in naših 
prednikov. Kdor ima elektronski naslov, se lahko uredniku javi 
na: tone.tomazic@siol.net. Drugi, predvsem starejši, pa 
lahko pišejo, pošljejo stare fotografije, spomine, vprašanja, 
predloge ... na naslov: Anton Tomažič, Parmova 1, 1230 
Domžale. 
Poslane slike ali druge dokumente bomo skenirali, 
originale pa vrnili. •

P

KDO JIH POZNA? V vsaki številki bomo objavili kakšno staro fotografijo, glede katere bi radi pridobili 
več informacij. Na pričujoči sliki (nastali okrog leta 1934) so »virski fantje na 
štelungi«. Če koga poznate, nam sporočite, kdo je bil in nam posredujte tudi ostale 
podatke. Podatke lahko sporočite tudi preko spleta: http://www.flickr.com/photos/
antontomazic/3222803147/in/set-72157612945205644/.
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mesecu požarne varnosti smo tudi 
letos predstavili svoje delovanje 
krajanom. Na koncu oktobra smo 
izvedli tradicionalni obisk v vrtcih 

CICIDOM in PALČEK. Otrokom smo pred-
stavili delovanje našega društva, opremo 
in njeno uporabo. S pomočjo vzgojiteljic 
smo prikazali posredovanje gasilca pri 
iskanju ponesrečencev v goreči stavbi. 
Otroci so bili zelo navdušeni nad vid-
enim, saj so pri tem aktivno sodelovali. 
Pokazalo se je, da ni tako lahko povedati 
vseh potrebnih podatkov. V tem obdobju 
smo urejali okolico gasilskega doma in 
orodišče v njem. 

Posebno pozornost posvečamo usposabljanju 
naših operativcev. V oktobru smo sodelovali na 
gasilskih vajah, na katerih preizkusimo usposo-
bljenost gasilcev za delo na požarišču in delo-
vanje gasilske tehnike. V začetku oktobra smo 
izvedli test pozivnikov v sektorju Vir-Dob. Dne 
9. oktobra smo izvedli veliko sektorsko vajo na 
Viru. Na vaji je sodelovalo 30 gasilcev našega 
društva in več kot 30 gasilcev iz sosednjih 
društev. Vaja je bila sestavljena iz dveh delov. 
Prvi del je zajemal posredovanje ob požaru vozil, 
drugi del vaje pa je bil tehniške narave, saj se 
je zaradi neprevidnosti voznikov, ki so opazovali 
delo gasilcev, zgodila še prometna nesreča – 
seveda je šlo le za vajo. Poklicni kolegi iz CPV 
so prikazali posredovanje ob prometni nesreči 
z več udeleženci. Vajo je ocenil poveljnik GZ 
Domžale s pomočnikom. Sodelovali smo tudi 
na občinski gasilsko-reševalni vaji 23. oktobra 
v podjetju Helios.

 Z dvema ekipama mladih gasilcev smo se udeležili kviza Regije Lju-
bljana III, ki se je vršil 24. oktobra v Lukovici. Ekipi sta zasedli odlično 
tretje in peto mesto. Naj omenimo, da se je 25. oktobra zgodila promet-
na nesreča, pri kateri so nas gasilci CPV prosili za pomoč pri odstran-
jevanju njenih posledic. Vozilo je podrlo letni vrt pri lokalu Don Juan. 
Zaradi nevarnosti rušitve je bilo potrebno nadstrešek v celoti odstraniti. 
Na koncu meseca oktobra smo izvedli slikanje članov za posebno evi-
denco CZ. Po slikanju pa je bil sklic vseh članic in pripravnic v našem 
društvu. Na tem sestanku smo ustanovili novo komisijo za članice. Na 
samem sestanku je bilo prisotnih 12 članic, v evidenci članstva pa jih 
je 20. Članice se enakopravno vključujejo v delo društva. 

Leto se počasi bliža koncu. Vsem bralcem Virjana in prebivalcem naše 
krajevne skupnosti želimo vesele božične praznike ter sreče in zdravja 
polno novo leto 2010! •

društvo

dr. Anton Bergant in Matjaž Hribar, PGD Vir

Virski gasilci na sektorski vaji 9. oktobra 2009 na Viru

in Moravče. Kot vsako leto, smo tudi v letu 2006 sodelovali pri 
gašenju manjših požarov na našem območju in v okolici. Dne 
6. oktobra 2006 je društvo organiziralo medsektorsko gasilsko 
vajo na kmetijo Jereb, Količevo. V tem letu smo se udeležili tudi 
slovesne položitve temeljnega kamna za izgradnjo nove cerkve 
na Viru, ki se je vršila 19. marca ob Bukovčevi cesti. V letu 2006 
je društvo pričelo s pošiljanjem operativnih članov na zdravni-
ške preglede, ki jih financira Občina Domžale.            
Podnebne spremembe so posebno zaznamovale leto 2007. Ne-
urja s točo in nevarnost poplav na našem območju in v okoli-
ci so zahtevala izvajanje dežurstva na mostovih čez Kamniško 
Bistrico, odstranjevanje zagozdenih dreves in črpanje vode iz 
stanovanjskih objektov občanov. Marljivo delo z mladimi je po-
novno vodilo do zelo dobrih rezultatov. Tako so nas izjemno 
razveselile naše mladinke, ki so na občinskem gasilskem tekmo-
vanju 19. maja 2007 zasedle tretje mesto. Svoj uspeh so pono-
vile na regijskem gasilskem tekmovanju v Komendi 13. oktobra, 
kjer so ponovno zasedle tretje mesto in se uvrstile na državno 
prvenstvo. Delo z mladimi uspešno vodi podpoveljnik Alojz Li-
moni. Naj omenimo, da je oktober razglašen za mesec požarne 
varnosti. Vsako leto v tem mesecu predstavimo svoje delovanje 
občanom, organiziramo pa tudi številne prireditve. V začetku 
oktobra 2007 smo obiskali vrtca na Viru, kjer smo malčkom 
razkazali gasilsko opremo. Veselje otrok ob našem obisku je 
bilo veliko. V tem obdobju smo urejali okolico gasilskega doma 
in orodišče v njem. Sodelovali smo tudi na številnih gasilskih 
vajah. 

Na občnem zboru 16. februarja 2008 sta bila za predsednika in 
poveljnika ponovno izvoljena Tomaž Hiršman in Matjaž Hribar. 
Na 2. seji Upravnega odbora dne 9. aprila 2008 je dolgoletni 
tajnik Anton Prašnikar predal tajniške dolžnosti sedanjemu taj-
niku Marku Bergantu. Gasilska zveza Slovenije je 17. maja 2008 
organizirala državno prvenstvo pionirjev in mladincev na Rav-
nah na Koroškem. V pomladanskih mesecih so naše mladinke 
pridno trenirale gasilske tekmovalne vaje pod budnim očesom 
mentorjev. Na državnem prvenstvu so zasedle zelo dobro 18. 
mesto izmed 42 ekip. Za uspešen nastop so prejele srebrno 
tekmovalno značko. Z nekaj športne sreče bi se lahko uvrstile 
še višje. Društvo jih je za marljivo delo in lep nastop nagradilo 
z izletom v Gardaland, ki je bil v soboto 24. maja. Dne 20. 
septembra 2008 so se štiri naše desetine udeležile občinskega 
gasilskega tekmovanja na Studencu. Posebno so nas razveselile 
pionirke, ki so zasedle prvo mesto, in mladinke, ki so zasedle 
drugo mesto. Pionirke in mladinke so za odlične rezultate pre-
jele lična pokala. Tudi v letu 2008 je društvo namenilo veliko 
pozornost usposabljanju operativcev. Dne 18. oktobra smo so-

delovali na sektorski vaji v Heliosu, Količevo. Podjetje Helios namenja 
veliko pozornosti požarni varnosti. Na vaji smo se seznanili z objekti 
in nevarnostmi, ki preže na gasilca. Društveno vajo smo organizirali 
25. oktobra na 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 kom-
biniranega 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 do-
mom in piknik za mlade in starejše gasilce. 

V mesecu februarju 2009 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 najvišji starosti vozila za pre-
voz 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 pripada-
joče opreme. V naslednji izdaji glasila bomo nadaljevali s predstavitvijo 
delovanja društva v letu 2009. • 

prvih štirih številkah novega glasila Virjan smo 
krajanom prikazali zgodovino gasilstva na Viru, 
od ustanovitve društva leta 1922 do leta 2002. 
Pred vami je peti prispevek, ki se dotika dogodkov 

od leta 2003 do začetka leta 2009, ko je društvo pra-
znovalo sedeminosemdeset let uspešnega delovanja. V 
naslednjih izdajah glasila bomo nadaljevali s predstavi-
tvijo tekočega delovanja društva. 

Na občnem zboru 15. februarja 2003 je starejša generacija pre-
dala vodenje društva mlajši generaciji. Dolgoletnega predsedni-
ka Draga Mrdjenoviča je zamenjal Tomaž Hiršman, poveljnika 
dr. Antona Berganta pa Matjaž Hribar. Dne 26. septembra 2003 
je bil sprejet sklep, da PGD ustanovi enoto bolničarjev v okviru 
osrednje enote za prvo pomoč CZ Občine Domžale. Enota se 
redno izobražuje in dopolnjuje z novimi člani. V tem letu je dru-
štvo 16. oktobra organiziralo sektorsko vajo na objekt Oljarne na 
Viru, ki sameva in čaka na boljše čase. Vaja je bila izvedena brez 
predhodnega ogleda in posveta. Izvajala se je v nočnem času 
ob razsvetljavi svetil, ki so bila napajana s pomočjo električnih 
agregatov. Notranji napadi so se izvedli s predpisano uporabo 
izolirnih dihalnih aparatov. 

Leta 2004 je dalo društvo posebni poudarek izobraževanju svo-
jih članov. Osnovni tečaj za gasilca je uspešno opravilo šest mla-
dih gasilcev, nadaljevalnega pa trije člani. Tečaj za specialnost 
bolničar je opravilo sedem članov in za nosilca izolirnih dihalnih 
aparatov štirje člani. Tečaj za strojnika pa je opravilo pet čla-
nov. V tem letu je imelo društvo usposobljenih 30 članov, ki 
po zakonu lahko sodelujejo na gasilsko-reševalnih intervencijah. 
Na tekmovanja so se marljivo pripravljale mladinske in članske 
desetine. Še posebej se je izkazala pionirska desetina, ki je na 
občinskem gasilskem tekmovanju 29. maja 2004 zasedla odlično 
tretje mesto. Naj omenimo, da se mladi gasilci vsako leto udele-
žujejo gasilskega tabora v Libeličah na meji z Avstrijo.

Tudi v letu 2005 je društvo nadaljevalo z izobraževanjem svojih 
članov. Osnovni tečaj gasilec je opravilo 14 članov, nadaljeval-
nega štirje člani in tečaja za vodjo enot dva člana. Specialistič-
ni tečaj za gašenje notranjih požarov je uspešno zaključilo pet 
članov, štirje člani pa so opravili tečaj za strojnika avto lestve. 
Tudi v tem letu niso izostali uspehi na gasilskih tekmovanjih. 
Mladinke PGD Vir so na občinskem gasilskem tekmovanju 21. 
maja v Ihanu zmagale. Prav tako so zastopale GZ Domžale na 
gasilskem tekmovanju v Koprivnici, kjer so se uvrstile med pre-
jemnike srebrnih plaket in prejele pokal. Dne 23. aprila 2005 se 
je društvo udeležilo kviza mladih na Viru, kjer je mlajša ekipa 
zasedla odlično drugo mesto. Svoj uspeh so nadgradili na regij-
skem tekmovanju 21. oktobra 2005 v Moravčah, kjer so zasedli 
tretje mesto. V tem letu je društvo posodobilo gasilsko vozilo 
GVC 16/25 z vgradnjo dodatne drsne stene s pritrdilci za orodje. 
Tudi v tem letu se je nadaljeval program GZ Domžale za nabavo 
gasilske zaščitne opreme, ki naj bi se zaključil v letu 2010.

Leto 2006 je zaznamoval katastrofalni požar papirnih bal v pod-
jetju Karton Količevo. Zagorelo je 21. julija ob treh popoldne, 
enota PGD Vir pa je zapustila mesto požara 23. julija ob sedmi 
uri zjutraj. Na požaru smo sodelovali z obema gasilskima vozi-
loma, kombiniranim in orodnim vozilom. Zaradi močnega vetra 
in visokih temperatur se je požar razširil na celotno deponijo, 
gasilci pa so preprečili širjenje le-tega na sosednje objekte. Na 
požaru so sodelovale enote iz GZ Domžale, Lukovica, Mengeš 

Tekmovalni enoti virskih pionirk in mladink z osvojenima poka-
loma za 1. in 2. mesto na občinskem tekmovanju na Studencu 

20. septembra 2008

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Enota bolničarjev PGD Vir na občinski gasilsko-reševalni vaji v 
Domžalah leta 2005

od 2003 do 2009
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:
društvo

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI 2009
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omaj smo se dobro navadili pisati 
v datumu leto 2009, že so pred 
nami še zadnji dnevi tega leta. 
In prav je, da vam tudi iz DU Vir 

povemo nekaj o našem delu in načrtih 
za prihodnje leto.
V DU Vir smo bili vse leto aktivni, saj so pri 
raznih dejavnostih društva sodelovali aktivni 
člani (na izletih, pri kolesarjih, gospodinjah, 
balinarjih, na srečanjih in v krožkih), obiskali 
smo preko 100 bolnih, invalidnih in starih 
članov. Najbolj pa smo se izkazali na razstavi, 
na kateri je sodelovalo čez 30 razstavljavcev 
in si jo je ogledalo rekordno število obiskoval-
cev. V knjigo vtisov so obiskovalci napisali, 
da jim je bila razstava zelo všeč, še posebej 
zadovoljni so bili starši otrok iz obeh vrtcev, 
saj so se ravno na razstavi srečale kar tri gen-
eracije; stari starši, starši ter otroci oziroma 
vnuki in skupno razstavljanje in nastopanje je 
še bolj utrdilo in  poglobilo vezi med nami.
Zatorej hvala vsem razstavljavcem in obisk-
ovalcem ter nasvidenje čez dve leti!
V društvu je tudi za prihodnje leto že priprav-
ljen plan dela, ki ga bomo posredovali vsem 
članom, da se bodo lahko tako kot letos ak-
tivno vključevali v društvene aktivnosti.
Ker smo z izleti prepotovali in si ogledali 
geografske, zgodovinske in ostale znameni-
tosti Slovenije po dolgem in počez, nam za 
prihodnje leto ostanejo le še obmorski kraji 
ter obiski naših manjšin v Italiji (Gonars, Do-
berdob), na Koroškem (Gospa Sveta, Knežji 
kamen) in na Madžarskem (Sombatej). Mor-
da nam bo uspelo uresničiti vsaj eno ali dve 
ciljni točki v prihodnjem letu, če bo zanimanje 
dovolj veliko.
Upamo tudi, da bo naslednje leto ZDU Sloveni-
je le uspelo organizirati srečanje upokojencev 
vse Slovenije (o srečanju upokojencev Goren-
jske sploh ne dvomimo), na katerih smo zag-

elo krajevne organizacije ZB Vir je 
v glavnem potekalo po predviden-
em  planu. V juniju smo šli pon-
ovno po nakupih na Madžarsko. 

Seveda pa morate vedeti, da zapravljanje 
ni naš glavni namen, temveč druženje, iz-
let in klepet.
V juliju smo v spoznanju, da ljudje, predvsem 
starejši, potrebujejo več druženja in pozornos-
ti, ponovno organizirali srečanje. Po njem smo 
obiskali vse bolne člane, ki se srečanja niso mo-
gli udeležiti. Prav tako smo se v juliju z avto-
busom  udeležili proslave na Pokljuki (obletnica 
partizanskega pohoda na Triglav), kjer nas je po 
dobrem kulturnem programu in vzpodbudnem 

kolikor pa vam je bilo to leto bolj 
naklonjeno, ste imeli srečo, še 
posebej, če ste v tem letu načrtno 
pristopili k realizaciji vaših planov, 

ki jih boste lahko realizirali v letu 2010.

To bo SONČEVO LETO, ki bo drugo leto 
na osebni zavesti v tej »petletki« osebnih 
planetov vplivalo na nadaljnji potek življenja 
še v naslednjih treh letih. 
SONCE kot »luč dneva«, svetloba zvezde, 
svetilo, starejše od matere Zemlje. Vir 
svetlobe, toplote, življenja in energije. 
Simbol (Božjega) življenja (rojstva) in smrti 
(konec življenjske poti), spremembe in 
preroda.
Sonce kot moško načelo, vpliv vzgoje (očeta 
ali tistega starša, ki ima večjo avtoriteto), 
discipline in urjenja; ego, osebnost.
Ker Sonce predstavlja močno energijo, 
vpliva na naše zdravje in vitalnost, pa tudi 
dostojanstvo, status in avtoriteto.
Vlada srcu, krvi, cirkulaciji, hrbtenici, očem in 
vpliva na vitalnost, kar bo v letu 2010 še bolj 
poudarjeno.
Ker deluje na osebni ravni, pričakujte večji 
vpliv in možnost uspeha prav v tistih mesecih, 
ko bo vstopil v vaše (rojstno) znamenje. 
Takrat lahko pričakujete večje prihodke ali 
boljše zaslužke, ker pa boste deležni tudi več 
energije, poskrbite, da jo boste znali pravilno 

razporediti v tiste dejavnosti, ki so vam še posebej v veselje, ker bi v nasprotnem 
primeru to lahko slabo vplivalo na vaše zdravstveno stanje, prav tam, kjer morda 
(že) imate težave. 
Najboljši vpliv lahko pričakujete tisti, ki ste rojeni v znamenju Leva in Ovna, pa 
tudi Strelca, če boste pravilno razporedili svojo energijo; zemeljska znamenja 
Bik, Devica in Kozorog bodo prepuščeni bolj svoji volji in možnostim; zračna 
znamenja; Dvojčka, Tehtnica in Vodnar, se bodo verjetno na čas počutila dokaj 
omejena pri svojih aktivnostih, vendar naj to vzamejo za dobro, saj se bodo 
obenem naučila večje potrpežljivosti, kar potem pripelje do bolj gotovih in 
trajnejših dosežkov. Vodna znamenja; Rak, Škorpijon in Ribi pa naj povečan vpliv 
energije porabijo za ojačanje svojega ega, pa tudi za izboljšanje odnosov tako na 
družinskem, kot tudi poslovnem in duhovnem področju.
Poleg vpliva SONCA pa bodo vsled drugih, močnejših vplivov, še posebej pod 
»nadzorom« Tehtnice, ki naj še posebej skrbijo za svoje zdravje in vitalnost, pa 
tudi dosledno reševanje birokratskih zadev, tako iz naslova službe kot tudi imetja. 
Velja pa poudariti, da bodo vsakršne življenjske odločitve dobro pretehtane in 
koristne.
Kozorogi boste doživljali pravo (notranjo) »preobrazbo«, ki vas bo seznanjala s 
precej neznanimi področji. Prepustite se toku dogajanja in vse bo v redu, čeprav 
vas bo glodal strah. Vendar pa več pozornosti namenite morebitnim težavam s 
skeletom, kožo (alergije), zobmi in lasmi ter raje opravite kakšen preventivni 
pregled več kot manj.
Vodnarjem bi svetovala, da vsaj malo »očistijo« svoja rožnata očala, če jih že 
ne morejo odložiti, sicer   bo njihovo življenje v letu 2010 kar precej potrošniško 
usmerjeno, kar bi lahko pripeljalo najmanj do minusa na računu.
Naj izpostavim še »romantični« Ribi, ki bodo v letu 2010 še imele možnost 
pridobivanja znanja, ki ni vsakdanje narave, nepredvidljive spremembe pa bodo 
lahko povezane tudi z večjo voljo po študiju, potovanjih in druženju, tudi s tujci. 
Kdo ve, morda se pokaže tudi možnost poroke zaradi srečnega naključja.

V  letu 2010 vam želim obilo SONCA z željo, da si še kdaj pišemo.

društvo

dobrodelnost

Društvo upokojencev VirKrajevna organizacija Zveze borcev Vir

POGLEJMO ŠE MALO V ZVEZDE…

otovo vsaj prisotni. Radi 
bi si ogledali prireditve 
ob dnevu starejših – 1. 
oktobru – in tednu otroka 
v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, kjer so na ogled 
najrazličnejše delavnice 
in dejavnosti, namenjene 
starejšim.
Kolesarji in balinarji bodo 
še naprej pridno delali; s 
pohodniki se lahko vsak dan 
srečate na poteh ob Kamniški 
Bistrici, okoli Šumberka, 
mimo Krumperka, Češenika 
in Črnela ali pa med polji proti 
Dobu, Mengšu ali bajerju. Pri-
hodnje leto gospodinje k sreči 
ne bodo tako zaposlene s 
pripravo razstavnih ekspona-
tov, rade pa bodo  sodelovale 
na srečanjih in ogledih raz-
stav drugih prirediteljev. To 
velja tudi za vse naše pridne 
rezbarje, naivne slikarje in 
vse tiste pridnih in spretnih 
rok, ki oblikujejo prekrasne 
in zanimive izdelke iz lesa, železa, gline, slame 
in drugega materiala ter volne in prejice, dobrote iz medu in zdravilnih 
zelišč, kar si bomo lahko ogledali na razstavi čez dve leti.
Tudi drugo leto bomo obiskali bolne, invalide in starostnike, se poveselili na spom-
ladanskem in decembrskem srečanju, na pustovanju in martinovanju ter ob drugih 
priložnostih. Sodelovali bomo tudi na drugih aktivnostih v KS Toma Brejca Vir, če bo 
potrebno in nas bodo povabili.
Naj se ob koncu iskreno zahvalimo KS Toma Brejca Vir. Vsem sodelujočim članom, 
vsem, ki nam kakor koli pomagate in nas podpirate pri delu, krajankam in kraja-
nom KS Vir ter članom društva želimo zdravja in veliko več miru brez pretiranega  
»pompa« v gospodarstvu in drugih dogodkih ter več harmonije med generacijami, 
ki jo v tem času še posebej pogrešamo.

Naj bo torej leto 2010 lepše, srečnejše in mirno!

govoru predsednika republike, dr. Turka, namočil dež kot že dolgo ne. Ponovno smo šli na 
izlet v Italijo ter se udeležili proslave pri Križkarjevih smrekcah v Radomljah.
V avgustu smo se z avtobusom udeležili proslave na Šipku, ki je sicer v organizaciji ZB 
Kamnik, vendar se je zaradi številnih vsakoletnih srečanj tudi mi radi udeležimo. V sep-
tembru pa smo se v velikem številu udeležili komemorativne slovesnosti pri spomeniku 
na Šumberku.
Sredi oktobra smo se zopet odpeljali malo na Madžarsko, konec oktobra pa smo v sode-
lovanju z Osnovno šolo Rodica organizirali tradicionalno komemoracijo pri spomeniku 
na Viru, kjer se vsako leto poklonimo spominu žrtvam druge svetovne vojne. Veseli smo 
sodelovanja šolarjev in njihovih mentoric, številnih udeležencev, moteč pa je promet, ki 
se neprekinjeno odvija mimo nas.
Na začetku decembra gremo ponovno v Trst, saj se bo potrebno založiti za bližajoče se 
praznike, organizirali pa bomo tudi novoletno srečanje za vse člane ter še enkrat obiskali 
vse naše bolne in onemogle člane. •

                                                          Vsem skupaj želimo zdravo in srečno 2010!

Betka Potocnik
Franci Kerc

KD

V

društvo

Virjan12

rajevna organizacija RK VIR obstaja in deluje že mnogo let. Kot vsako leto, smo tudi v letošnjem letu obiskovali vse tiste, ki so se vrnili 
iz bolnišnic in z njimi z veseljem pokramljali. Ob novem letu obiščemo vse krajane, starejše od 70 let, ter jih skromno obdarimo. Prav 
tako so naše pozornosti deležne vse ženske in mamice ob dnevu žena. Med letom smo razdelili pakete s hrano, tako družinam kot tudi 
posameznikom. Nekaj denarja smo družinam namenili v obliki plačila položnic. 

Tudi v prihodnosti bomo nudili pomoč ljudem v stiski, ki nas potrebujejo! Ob tej priliki pa jih pozivamo, naj se oglasijo v KS VIR vsako prvo 
sredo v mesecu, od 16.00 do 17.00! 

Približuje se novo leto, zato vsem članom RK VIR ter ostalim krajanom želimo zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2010. •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDECEGA KRIŽA VIR
Helena Urbanija

Jožica Novak

K
Ogled letošnje razstave

Izlet v tujino
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e tako že marsikje med našimi sosedi? Če niso pri-
zadete otroške ročice, pa morda družine s šolskimi 
otroci? Revščino, ki je ponavadi skrita, prinašajo:

- daljša brezposelnost staršev,
- slabo zdravje,
- bivanje v neprimernih prostorih,
- razbiti družinski odnosi, alkoholizem, droga itd.

Opažamo, da vedno več ljudi živi v slabih življenjskih in materialnih 
pogojih, ki jim ne omogočajo dostojnega preživetja.
Mladi, ki odraščajo v okolju oz. družini, ki je materialno prikrajšana, 
revna, socialno izključena, so deležni manj spodbud ter opore in 
tako nimajo enakih možnosti za razvoj kot 
otroci, ki odraščajo v bolj spodbudnem okolju. 
Skušajmo prizadetim pomagati z izboljšanjem njihovega življenja 
in upanjem za boljši jutri. S tem, ko pomagamo drugim, pomaga-
mo tudi sebi.
Sodelavci ŽK Vir si želimo po svojih močeh pomagati tudi vam. Če 
vas naša pomoč še ni dosegla in če si tega želite, se nam oglasite 
osebno ali na telefon 01/721-60-59.  
Kadar komu nekaj podarimo s prisrčnim stiskom roke, objemom in 
nasmehom na obrazu ter
izrečemo lepe želje, smo mu podarili košček samega sebe, del naše 
notranje energije. S temsmo ga osrečili in mu izkazali spoštovanje. 
Tudi ko sami prejmemo tak dar, smo veseli in polni vedrine. Takrat 
se zavemo, da nas imajo drugi radi in da smo cenjeni. Taki dogodki 
se potem vtisnejo globoko v srce in radi se jih spominjamo. So 
izraz simpatije, naklonjenosti, prijateljstva in ljubezni. Tega pa si 
vsi na svetu vedno in najbolj želimo. •

Dragi sovaščani!

Sodelavci Župnijske Karitas Vir vam 
v prihajajočih praznikih želimo 
zdravja, miru, veselja, prijateljstva.
Nasmeh in stisk rok naj vam dasta 
novo življenjsko moč in vam razveselita srce.
Vse dobro v novem letu 2010!!

Dejavnosti ŽK Vir v letu 2009

- Za velikonočne in božične praznike smo z voščili obiskali bolne 
in starejše farane naše župnije.
- Z avtobusom smo se odpeljali na 40. romanje bolnikov in invali-
dov na Brezje.
- Spomladi in jeseni smo jih povabili 
v našo novo cerkev 
sv. Jožefa, nato pa v 
župnišče na piškote, 
ki so jih napekle 
naše gospodinje, in 
na kozarček rujnega.

ŽUPNIJSKA KARITAS VIR
Irena Štrukelj

dobrodelnost

J

Krompirček! Ne eden –polna skleda – 
mrzle ročice ogreje!
Srečko Kosovel

Utrinki z jesenskega srečanja                                  
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tričkovi  ministri  so že skupaj sta-
knili glave, da bo 20. jubilejni pustni 
karneval  še večji kot doslej. 

V mesecu decembru vam bomo prinesli koledar  
in veseli bomo vaših prispevkov. Karneval  bo 
jubilejni in delali bomo na tem, da bo čim več 
domačih mask. Vljudno Vas vabimo, da se nam 
pridružite kot člani, simpatizerji, pokrovitelji.

Prve skupne pustne aktivnosti začne-
mo januarja 2010:
- dobimo se 14. 1. 2010 na občnem zboru. Mini-
stre in predsednika Pustne sekcije Striček vsa-
koletno izvolimo na občnem zboru, prav tako 
bomo pregledali rezultate pustovanja 2009 in 
naredili nove okvirne načrte za pustovanje v 
letu 2010. Dogovorili se bomo tudi za sestanke 
z ministri in vsemi, ki delajo na pustnih maskah, 
ter omogočili finančno pomoč pri izdelavah do-
mačih mask! •

Program dogajanja v pustnem času         

Marina Pajer 

pustna sekcija Stricek šport

ospod Drago Kolenko, v vaši bogati nogometni 
karieri igrate nogomet za veteransko ekipo NK Vir 
in NK Domžale, številni ljubitelji nogometa pa se 
vas spominjajo tudi kot uspešnega igralca članske 

izbrane vrste. Ste se s treniranjem in vodenjem mladin-
skega nogometa na Viru že prej kdaj preizkusili tudi kot 
trener mlajših selekcij?

Kot trener se še nisem preizkusil, vendar sem kot nogometaš ves 
čas spremljal razvoj in delovanje mladinskega nogometa v Slo-
veniji.

Ste se kot trener že preizkusili v tujini? Lahko primerjate 
delo z mladimi nogometaši v tujini, pri naših severnih 
sosedih in pri nas?
Trenerskega dela nisem opravljal v tujini. Vendar sem spreml-
jal delo trenerjev v Italiji – klub Atalanta in Chievo, kjer z delom 
pričnejo otroci s šestimi leti in tako že zelo zgodaj nabirajo potreb-
no znanje za kakovostnega nogometaša.

Kakšno je delo znotraj kluba in kdo vam pri vašem delu 
pomaga?
Sem vodja mladinskega pogona NK VIR. Opravljam trenersko delo 
ekip U-9 in U-10. Imam pomočnika, trenerja Roka Cerarja, ki tre-
nira ekipo U-8.

Kdaj naj se otrok začne ukvarjati z nogometom, če želi biti 
v poznejših letih uspešen?
Otroci naj začnejo trenirati nogomet s šestimi leti. To obdobje je 
najprimernejše za začetek in razvoj v dobrega nogometnega ig-
ralca.

Kdaj naj mlad nogometaš zamenja okolje, da bi napre-
doval?
Okolje naj zamenja takrat, ko se mu ponudi priložnost za napredek. 
Seveda naj se o tej odločitvi posvetuje tudi s trenerjem. Trener je 
namreč tista oseba, ki igralca najbolj pozna.

Kakšna je najustreznejša starost mladega nogometaša za 
zamenjavo nogometnega okolja?
Na to vprašanje se ne da posplošeno odgovoriti, saj je vsak ig-
ralec individualna osebnost. Tako je tudi napredek odvisen od 
posameznika. Takšno odločitev naj sprejme skupaj s trenerjem in 
starši.

Kolikšno je največje in kolikšno najmanjše število trenin-
gov na teden za mladega nogometaša?
Otroci NK VIR imajo treninge trikrat tedensko, kar je za njihovo 
starost najbolj primerno.

Kako je mogoče omejiti vpliv (pre-) ambicioznih staršev 
na mladeganogometaša in (velikokrat mladega) trenerja?
Ambicioznosti se najlažje izognejo s skupnimi razgovori in sestanki, 
na katerih jih trener redno obvešča o napredku igralca.

Zakaj so naši člani ali članske selekcije praviloma manj 
uspešni(e) od mladinskih?
Predvsem je stanje v nogometnih klubih odvisno od finančnega 
stanja. Za nogomet je še vedno premalo sredstev, ki bi jih klubi 
potrebovali za dobro delovanje. Sponzorje je težko dobiti, sploh 
sedaj v teh kriznih časih v gospodarstvu. To se seveda odraža v 
stanju nogometa.

Mladi nogometaši imajo velikokrat idole, s katerimi se 
enačijo ali jim želijo biti čim bolj podobni. Je vloga idolov 
pri mladem nogometašu pozitivna ali negativna?
Vloga idola pri mladem nogometašu je zelo pomembna. Vsa velika 
tekmovanja otroci spremljajo in če ga na treningu pohvališ, da je 
igral tako dobro kot npr. Raul, dosežeš zelo velik učinek. Njegov 
pristop in volja do dela se tako samo še povečata.

Kakšni so načrti za prihodnost mladinskega nogometa na 
Viru?
Vsak učitelj si želi učenca, ki ga bo prekašal in na Viru si ne 
želimo prav nič drugega kot to, da bodo naši mladi še boljši in 
še uspešnejši. S tem bomo zagotovili uspešno nasledstvo sedanji 
članski izbrani vrsti.
Klubu želimo tudi v prihodnje dobro in povečati število ekip in s 
tem še okrepiti razvoj mladinskega nogometa na Viru.

In še vaše sporočilo bralcem in bralkam Virjana?
Bralcem želim sporočiti, naj skrbijo za telesno aktivnost otrok, ker 
je to ena izmed najboljših   investicij v njihovo pri-
hodnost. Ob tej priložnosti 
bi rad povabil vse, 
naj pridejo na 
igrišče NK VIR 
in si ogledajo 
delovanje kluba 
in tekme. •
              

ŠPORTNI PARK VIR – NOGOMETNI KLUB VIR20. OBLETNICA PUSTNE SEKCIJE STRIČEK
Gregor Horvatic

G
S

Toplini vsa vrata naj božič odpre,
naj srečno obdobje se zate prične!
A leto prihodnje naj zdravja ti da,
obilja, ljubezni pa v čaši brez dna! 
Srečno 2010!

Četrtek, 14. 01. 2010  
ob 18.00, Gostišče Kovač

Občni zbor Pustne sekcije Striček. Vabljeni vsi člani in tisti, ki bi to radi postali.

Sobota, 30. 01. 2010
ob 10.00, od Gostišča Kovač 
do lekarne na Viru

Postavitev strička. Zbor v Gostišču Kovač. Od tam po Bukovčevi ulici do Lekarne Vir s kuren-
ti, ministri, maskami. Po predaji občinskega ključa in razglasitvi pustnih zakonov zabava pri 
trafiki Zajc.

Sobota, 13. 02. 2010  
ob 20.00

Pustovanje pod velikim ogrevanim šotorom v Športnem parku Vir. Najlepše maske bodo 
bogato nagrajene.

V poletnih dneh  smo se udeležili  prvega  
karnevala  mask  na Kolpi, v Beli krajini. 
Hvala članom in članicam za številno 
udeležbo. Predstavljali smo masko Virjancev.

Nedelja, 14. 02. 2010   
od 10.00 naprej
ob 14. uri in 20 sekund

Torek, 16. 02. 2010

Otroški pustni program s čarovnikom. 

Bo potekal 20. tradicionalni pustni karneval od Papirnice Količevo po Bukovčevi in Zoisovi 
ulici do Športnega parka Vir, kjer se bo odvijala velika zabava ob živi glasbi.

Žalna slovesnost s sežigom Pusta. Slovesnost bo potekala po vsej domžalski občini.

Petek,  29. 01. 2010 Okraševanje Vira v pustno deželo. Naprošamo prebivalce Bukovčeve in Zoisove ulice, 
da tudi vi pripomorete k okrasitvi pustne dežele.

Natančne podatke o dogodkih boste našli na spletni strani: www.stricek.com.
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Budničar Količevo

šport

lub se je s člani rekreativci in tekmovalci v letošnjem letu veliko 
predstavljal v naši občini in drugod, tekmoval na raznih openih, X 
državnih in mednarodnih turnirjih ter predstavljal Slovensko repr-

ezentanco na Svetovnem prvenstvu v kickboxingu s člani kluba.
Zanimiva predstavitev je potekala tudi ob dnevu slovenske vojske v Kranju, kjer se je 
predstavila sedemkratna državna prvakinja v kickboxingu Tamara Radkovič, katero so 
vsi z navdušenjem opazovali pri izvedbah mojstrovin boksa in kickboxinga. Tamara je 
bila z najboljšimi uvrstitvami na državnih turnirjih v letu 2009 odlična.
 
Vse zainteresirane vabimo na treninge športnega boksa ter športnega kickboxinga. Več 
na: www.mladiboksardob.com. •

Stane Žavbi st.

eto 2009 je bilo za Balinarski športni klub Budničar zelo 
uspešno in potrudili se bomo, da bo leto 2010 še bolj. 
V tem letu namreč praznujemo 35-letnico uspešnega 
dela, zato si želimo, da bi bilo jubilejno leto res dobro – 

tako po tekmovalnih kot organizacijskih uspehih. Seveda brez 
pomoči sponzorjev ne bi šlo, zato prav vsem hvala za pomoč.

Odlični nastopi naših tekmovalcev so se vrstili vse leto. K temu so 
prispevali redni treningi, ki jih vodijo Stane Žavbi, ml., Jakob Zanoškar 
in Jože Vodlan, ml.  Tekmovalno leto se je začelo v aprilu s prvenstven-
imi tekmami. Naš klub je ob koncu prvenstva v I. državni ligi dosegel 
odličen uspeh, saj je drugo mesto delil s Tržičem. V spomladanskem 
času se je začela Liga veteranov, v kateri so Budničarji med 20 eki-
pami zasedli enajsto mesto. Kot vsako leto, smo se tudi v letu 2009 
udeleževali različnih turnirjev, na katerih smo dosegali lepe uspehe. 
Tako je ekipa članov zmagala na turnirjih na Duplici, v Mengšu ter Stra-
hovici, veterani pa so bili na turnirju v Žalcu peti. Veselili smo se tudi 
uspeha na mednarodnem turnirju na Hrvaškem, kjer je naša članska 
ekipa dosegla drugo mesto. Z lepimi uspehi so nadaljevali tudi mladi 
balinarji, ki so v ljubljanski območni tretji ligi zasedli šesto mesto, še 
boljše uspehe pa so dosegli na posameznih turnirjih ter kvalifikacijah 
posameznikov, kjer je bil naš najboljši Grega Dolenc.
 
Še uspešnejši smo bili v drugem delu leta 2009, ko so se še posebej 
odlikovali naši mladi – do včeraj še mladinci. Tako je bil avgust v zna-
menju tradicionalnega turnirja za prehodni pokal OBČINE DOMŽALE 
2009, na katerem je sodelovalo 16 ekip, med njimi pet s sosednje 
Hrvaške, dve iz Italije, ostalo pa so bile odlične ekipe iz Slovenije. 
Kot običajno, je bila tudi letos organizacija brezhibna, vse tekmov-
alce je ob začetku turnirja pozdravil župan Občine Domžale, Toni Dra-
gar. Domača ekipa v sestavi Branko Magerl, Stane Žavbi, ml., in Uroš 
Markič je osvojila prehodni pokal. 

Da balinarje s Količevega po uspehih poznajo ne le v Sloveniji, ampak 
tudi izven, je dokaz prijazno vabilo župana Občine Krk, ki je povabil par 
iz BŠK Budničar na mednarodno tekmovanje na Krku. Brane Magerl in 
Stane Žavbi, ml., sta tekmovala še z dvema paroma iz Francije, tremi 
pari iz Italije, dvema ekipama iz Slovenije ter osmimi pari s Hrvaške. V 
res hudi konkurenci, saj so se nekateri tekmovalni pari  oz. posamezni 
tekmovalci lahko pohvalili z odmevnimi rezultati (svetovni prvak), sta z 
borbenostjo zmagala prav naša odlična balinarja. Na odličen nastop ju 
bo vedno spominjal čudovit pokal in medalji, medtem ko sta se denar-
ni nagradi odrekla v dobro domačemu organizatorju. Iskrene čestitke! 
Na balinišču na Količevem so se pomerili tudi gostinci, veselo pa je 
bilo tudi na turnirju dvojic – veteranov za pokal DELFIN, kjer sta Miha 

Jurak in Vera Lavrič zasedla četrto mesto, 
pohvale pa tudi Jakobu Zanoškarju, ki 
je turnir odlično vodil.

Ker se vodstvo kluba zaveda 
pomembnosti vseh članov in članic, so 
tudi letos poskrbeli za prijetno druženje 
vseh, ki so se med seboj tudi pomerili 
v balinanju. Tako je bila med ženskami 
najboljša Urška Dolinar, druga je bila Vera Lavrič, tretja Tončka 
Belovič, četrta pa Marina Sušnik. Med člani je prvo mesto os-
vojil Brane Magerl, drugo Uroš Markič, Stane Žavbi, ml., je bil 
tretji, četrti pa Domen Grašič. Med dečki je bil najboljši Grega 
Dolenc, in sicer pred Gregom Markičem ter Blažem Cerarjem. 
Miro Slapar je zmagal med veterani, kjer je bil drugi Miha Ju-
rak, tretji Vencelj Vodnik, četrti pa Ivan Vidovič.

Balinarji s Količevega si želimo, da bi z dosedanjimi  uspehi 
nadaljevali, zato se bomo v letu 2010, ko praznujemo prvih 
35 let uspešnega dela, še posebej potrudili – tako po tekmov-
alni kot organizacijski plati. Ob tem pa vemo, da brez mladih 
našega napredka ne bo, zato vabimo mlade in njihove starše, 
da se nam pridružite. Čakajo vas strokovno usposobljeni va-
ditelji in trenerji ter prijetna sredina, v kateri bomo poskrbeli 
za vse, ki si želijo, da bi balinanje postalo njihova rekreacija. 
Za vse, ki pa si želijo več – da bi v balinanju tudi tekmovali, pa 
poskrbimo tudi za vključitev v balinarske šole. Vabljeni fantje 
in dekleta! Pokličite 040/250-383.

Vsem krajanom in krajankam, našim članom in članicam, 
donatorjem in vsem, ki imajo balinanje radi, voščimo v letu 
2010 veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva, želimo 
vam prijetne praznike ter vas vabimo, da si skupaj z nami 
polepšate leto 2010 z obiskom tradicionalnega prvomajskega 
kresovanja. ●

Balinarski športni klub
Uspešno na poti k jubilejnemu letu 

Kickboxing

K

L

Klub borilnih vešcin Domžale

Najboljši na turnirju DELFIN



e sedmo leto zapored aktivno deluje v naši sredini av-
tokros klub Mustang. V zelo močni konkurenci avtokro-
sistov Slovenije se ponosno lahko pohvalimo z največ 
lovorikami državnega prvaka, kot tudi ostalimi najvišjimi 

mesti in tako trdno ostajamo še vedno najuspešnejši avtok-
ros klub v Sloveniji. Poleg rezultatov, ki jih dosegajo fantje, je 
potrebno omeniti, da je za klub Mustang privozil naš domačin 
Jure Sušnik z bugijem VW 1600 dva naslova državnega podpr-
vaka, lansko leto pa je v zares hudi konkurenci osvojil naslov 
najboljšega v najmočnejši kategoriji Buggy. Kot član istega klu-
ba nastopa tekmovalec iz Škofje Loke Matija Rakovec z bugi-
jem hayabusa 1300, ki je z letošnjim letom privozil sebi že peti 
naslov prvaka, klubu Mustang pa četrtega. Med osmimi tek-
movalci pa najdemo tudi najhitrejšega frizerja v Sloveniji. Kdo 
ne bi poznal zagnanega in nasmejanega Petra Kosca, ki letos 
nastopa v avtokrosu s svojim yugom že tretje leto in mu dobri 
rezultati prav tako niso tuji. Poleg že naštetih tekmovalcev je 
v ekipi tudi sicer generalni pokrovitelj kluba Mustang, Damjan 
Dolinšek iz Kamnika, ki nastopa z bugijem VW 1600. Prav tako 
prihajata iz Kamnika Boštjan Selan, ki vozi yuga, in Gašper 
Plevel z bugijem fiat 2000, z audijem bugi 2000 je nastopal 
Milan Jemec (Žan Tot) iz Lukovice, Dejan Petrič pa s svojim 
bugijem opel 2000 prihaja iz Cerknice.
Letošnja sezona, razen atraktivnih voženj in pestrega doga-
janja, ni prinesla presenečenj, ker je kar nekaj tekmovalcev 
manjkalo v prijavi za državno prvenstvo, saj se večina tekmov-
alcev ni strinjala s sistemom, ki ga je uvedla matična zveza AŠ 
2005 (plačilo polovične štartnine na račun zveze AŠ 2005 za 
celotno sezono). Poleg tega pa je avtokros na zvezi še vedno 
slabo zapisan in postavljen na rob, pa čeprav se v zadnjih letih 
najhitreje razvija in dopolnjuje od vseh avtošportov.
So se pa naši tekmovalci udeležili prestižnih tekmovanj za ev-
ropsko prvenstvo v avtokrosu na Češkem in nekaj kasneje še 
na Madžarskem. S ponosom lahko trdimo, da so naši fantje še 
kako konkurenčni in mora v prihodnjih letih evropska avtok-
ros elita še kako računati na Mustangove voznike. V Češkem 
Prerovu je Jure Sušnik kljub težavam z motorjem zasedel sk-
upno 16. mesto, na Madžarskem pa sta nastopila Jure Sušnik 
in Matija Rakovec. Slednji je zasedel 14. mesto, Jure pa je imel 
smolo in je v predtekmovanju poškodoval dirkalnik do te mere, 
da popravilo na mestu samem ni bilo več možno.

Mustang klub pa se ta leta ni ukvarjal le s tekmovanji svojih 
varovancev, ampak se je letos zaključila tudi šesta sezona or-
ganizacij dirk v avtokrosu, katere so člani ASC Mustang orga-
nizirali v Tunjicah pri Kamniku. V teh letih se je zvrstilo enajst 
zares lepih tekem, na katere so se vedno radi vračali tako tek-
movalci kot tudi gledalci. 
V letu 2010 člani Mustang kluba nimamo v načrtih organizacije 
tekem, zato pa se bomo toliko bolj posvetili nastopom na ev-
ropskih prvenstvih, nastopom v pokalu Alpe Adria in regijskim 
prvenstvom na Hrvaškem.
Ob zaključku sezone bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli k razvoju in delovanju našega kluba, ter ob 
prihajajočem letu zaželel vsem obilo zdravja, sreče, športnikom 
pa športne sreče in odličnih rezultatov.  •
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Stane Sušnik
AVTOKROSISTI VIRA
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kulturno društvo vir

Novoletna predstava, KOMEDIJA ob zakljucku leta

Boris Kobal

sreda, 
       30. december,

ob 19.uri
       KULTURNI DOM VIR

vstopnica
15,00 EUR

ulturno društvo Vir pri Domžalah tudi za 
zaključek leta pripravlja novoletno prireditev 
z monokomedijo »Kdo vam je pa to delal?« 
v izvedbi Borisa Kobala, ki bo 30. decembra 

2009 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Toma 
Brejca Vir.

Predstava nas bo popeljala v svet Joškota Duše, najboljšega 
filozofa med vodoinštalaterji in najboljšega vodoinštalaterja 
med filozofi. Njegov moto je, da voda iz pip nemoteno teče 
in da odtoki niso zamašeni in je tako vodi omogočeno nje-
no dialektično kroženje. Zavezan etiki svojega poklica, se 
takoj odzove klicu na pomoč. Svoje delo opravlja vestno 
in natančno, vedno je pripravljen pomagati, zato so med 
njegovimi strankami številne znane Slovenke in Slovenci. V 
predstavi z naslovom »Kdo vam je pa to delal?« Joško Duša 
med tem, ko pri stranki popravlja vodovodno napeljavo, 
pripoveduje o sebi in svojem delu in pri tem opiše nekaj na-
jbolj zanimivih doživetij s prehojene poklicne poti. Skladno 
z duhom sedanjega trenutka je njegova pripoved sproščena 
in uravnotežena, v njej nastopajo filozofi, umetniki in politiki 
tako z levice kot desnice, največ pa jih je s politične sredice. 
Tako Joško Duša pripoveduje, kako je zamenjal »bojler« 
pri Slavoju Žižku, zakaj Borut Pahor ne uporablja stranišča, 
kakšno keramiko ima v kopalnici kardinal Rode, zakaj ima 
minister Rupel slab spomin in zakaj se pri predsedniku 
Türku nikoli nič ne zamaši. Nenazadnje uspešno reši kon-
certno zagato v Cankarjevem domu ter da kopico koristnih 
nasvetov zaskrbljenim staršem zaljubljene mladenke. Tako 
kot Joško Duša v svoji zgodbi poskrbi, da voda na koncu le 
priteče, bo Boris Kobal v vlogi vodoinštalaterja poskrbel, da 
bo predstava nemoteno pritekla do konca. ●
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udi letos bo sveti Miklavž v naši kulturni dvorani obiskal Virjane. 

Miklavž nikoli ne pride praznih rok, vedno ima kaj pri sebi za pridne otroke. Letos bo darila 
prinesel za vse predšolske otroke, za vse tiste, ki si bodo ogledali otroško igro z naslovom 

»Čudeži se dogajajo« v izvedbi Gledališke skupine Face.

Sobota je gotovo najbolj primeren čas, da obiščete MIKLAVŽEV VEČER v domači dvorani in 
omogočite svojim otrokom ali vnukom večer, ki si ga bodo morda še dolgo zapomnili. •        

Kulturno umetniško društvo Vir pri Domžalah vabi na ogled komedije 
RADIO PLAMEN v izvedbi Radia Ognjišče 
v nedeljo, 17. januarja 2010, ob 19.30 v kulturnem domu na Viru. 
Cena: 5 €. 
Rezeravcije vstopnic: 051 61 61 51 in 051 61 61 71.
Obeta se vam obilo smeha in dobre volje. Ne zamudite!

Velike in male otroke vabi dobrotnik Miklavž v Kulturno 

dvorano na Viru v soboto, 5. decembra 2009, ob 18.30 uri.

Saša Lavric

Saša Lavric

Kdo vam je pa to delal??

rezervacije na: 051 616 171 in na 051 616 151




