
Virjan junij 2010 1

Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir
Leto IV, številka 6, junij 2010

Delo Sveta KS v prvem polletju 2010

Anketa

Pregled mandatnega obdobja Sveta KS

Svetniška vprašanja

IV. Župnijski dan

Na Viru smo doma

Pustna Sekcija Striček

Društva in organizacije

Prostovoljno Gasilsko društvo Vir skozi čas: 2009

Po svetovnem dnevu v žongliranju

NK Vir

Kickboxing

Kratka predstavitev Šole zdravja

Predlog prostorske ureditve nasproti trgovine
Tuš na Viru
Intervju: direktor Količevo Karton, d.o.o.
Branko Rožič





URADNE URE KS TOMA BREJCA VIR:
TOREK                                                   od 16. do 18. ure
PETEK                                                    od 8. do 11. ure

Tel./Fax.: 01 721-21-43
E-naslov: krajevnaskupnostvir@gmail.com
Internet: www.domzale.si - pod rubriko krajevne skupnosti

Med 1. 8. in 31. 8. 2010 uradnih ur ne bo. 
Za nujne primere lahko pokličete na tel.: 
051-303-801, 041-629-406 ali 041-331-150 
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uvodnik
Poletje je tu, z njim pa težko pričakovane 
počitnice za otroke ter zasluženi dopust 
za odrasle, preden pa se razbežimo vsak 
na svoj priljubljen kotiček kjer si vsak po 
najboljših močeh napolnimo baterije, ste 
v nabiralnike prejeli novo številko glasila 
Virjan, tokrat že šesto po vrsti. Na več 
kot dvajsetih straneh vam prinaša pregled 
dogajanja v naši sredi v prvi polovici 
letošnjega leta. Da dokončam uvodno misel 
o dopustovanju - naravnost občudujem 
ljudi, ki lahko brez težav "prestavijo v nižjo 
prestavo" in prosti čas izkoristijo sebi v prid. 
Sam sem že zdavnaj prišel do zaključka, da 
se pred skrbmi in stresom ki ga delo prinaša 
s seboj najlažje "skrijem" s pomočjo športa, 
učinkovitejšega zdravila še nisem odkril. 
Zanimivo kako lahko nekaj uric na teden 
začinjenih s telesno aktivnostjo  sprosti 
napetost, ki se nenehno nabira. Ponavadi je 
eno izmed prvih vprašanj po dopustu, poleg 
tistega o vremenu, "Ali si se kaj odpočil?" 
Priznam da mi z dopusta še ni uspelo priti 
spočit, roko na srce, tega sedaj tudi ne 
pričakujem več, veselim se trenutkov na 
dopustu preživetih v krogu najbližjih, kljub 
temu, da po dopustu potrebujem še dodaten 
dopust. Drage bralke in bralci, uživajte v 
poletju, poskušajte odpočiti telo in duha, 
najhitreje to lahko storite s sprehodom ob 
reki, katera teče tudi čez našo krajevno 
skupnost in je iz leta v leto bolj privlačna.  •

                   
                   
                    Matjaž Vodlan
                    odgovorni urednik

kolofon

glasilo Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir

brezplačno ga prejemajo vsa 
gospodinjstva v KS Toma 
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Šaranovičeva 19
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Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

KRAJANKAM IN KRAJANOM ČESTITAMO ZA DAN DRŽAVNOSTI, 
VSEM ŽELIMO LEPO PRAZNOVANJE!
                                                                                           Svet KS Toma Brejca VIR

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.

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

Uredništvo 
glasila Virjan se 
za sodelovanje 
zahvaljuje vsem 
oglaševalcem.

Sodelujte tudi 
VI!
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DELO SVETA KS TOMA BREJCA VIR 
     V PRVEM POLLETJU 2010
mag.Lovro Loncar                              

Svet KS

bili na tem območju 18-oddelčna osnovna šola, vrtec, balinišče in 
večstanovanjski objekti s 156 stanovanji.
Svet krajevne skupnosti je ob prvi obravnavi tega predloga odloka, 
ko je bilo predvidenih poleg gradnje šole še 256 stanovanj, sprejel 
sledeča stališča:
1. Svet Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir podpira gradnjo šole na Viru, 
vendar pa se s predvideno lokacijo gradnje šole na podlagi odloka ne 
strinja oz. predlaga, da se prouči možnost druge lokacije na območju 
Vira za šolo, ki bo prostorsko sprejemljivejša.
2. Svet Krajevne skupnosti ne nasprotuje stanovanjski gradnji na tem 
območju, vendar nasprotuje gradnji v takem obsegu, tako po številu 
stanovanj kot po gabaritih objektov.
3. Proučiti je potrebno vpliv predvidene gradnje na komunalno in 
prometno infrastrukturo na območju KS Toma Brejca Vir.
4. Svet Krajevne skupnosti Vir opozarja na prostorsko preobremenjenost 
Vira ter na nesprejemljivo predvideno večstanovanjsko gradnjo na 
posameznih še nezazidanih območjih KS. 
Svet KS Toma Brejca Vir se je s popravljenim, novim predlogom 
odloka na podlagi prekinjene razprave na seji Občinskega sveta 
Občine Domžale, ki predvideva manjše število stanovanjskih enot 
na območju urejanja s prostorskim aktom, s strani pripravljavcev 
gradiva in predstavnikom investitorja seznanil na svoji 23. seji 
dne 15. 6. 2010. Svet KS se je podrobno seznanil z odgovori 
pripravljavcev gradiva na stališča sveta KS ob obravnavi prvotnega 
gradiva. V zvezi s tem Svet KS ni sprejel novih stališč oz. sklepov 
do popravljenega (novega gradiva), na podlagi razprave na seji 
sveta KS pa pričakuje, da bo Občinski svet Občine Domžale v 
primeru sprejema odloka v prvi obravnavi do druge obravnave 
proučil in realiziral predloge KS Toma Brejca Vir v smeri zagotovitve 
prometnih pogojev, pogoje za čimprejšnjo gradnjo šole na Viru in 
analiziral primernosti predvidenega števila novih stanovanj glede 
na prostorske, prometne, komunalne in druge infrastrukturne 
pogoje v KS.

S sklepom sveta KS je bil Občini Domžale posredovan predlog za 
dodelitev bronaste plakete Občine Domžale Pustni sekciji Striček 
za njeno 20-letno delovanje. Občinski svet Občine Domžale je 
predlog Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve, ki je 
predhodno predlog obravnaval, podprl in ob občinskem prazniku 
19. aprila je bila Pustni sekciji Striček podeljena za njihovo aktivno 
in prizadevno delo bronasta plaketa.

Na pobudo KS je bil v spomladanskem času ob nabrežini Kamniške 
Bistrice postavljen fitnes na prostem. Izvedbo je zagotovil Zavod 
za šport in rekreacijo Občine Domžale, v mesecu maju je bila tudi 
uradna otvoritev te nove športne pridobitve.
 
Precej časa smo namenili tudi pripravam na čistilno akcijo, ki 
je bila 17. aprila 2010. Priprave so terjale kar precej energije in 
koordinacije, kakor tudi sama izvedba. Ob tej priložnosti se Svet KS 
iskreno zahvaljuje vsem koordinatorjem in udeležencem akcije iz 
različnih društev, organizacij in institucij, ki so aktivno sodelovali pri 
pripravah in izvedbi akcije (PGD Vir, BŠK Balinar Količevo, Kulturno 
društvo Vir, Vrtec Palček Vir, Vrtec Cicidom Količevo, DU Vir, ZZB NOV 
Vir, ŠD Vir, Pustna sekcija Striček, Društvo Žongler) in seveda vsem 
krajankam in krajanom, ki so se akcije udeležili. Skrb in naloga nas 
vseh pa je, da tako očiščeno okolje tudi ohranimo. 

letošnjimi jesenskimi lokalnimi volitvami bo Svetu 
KS Toma Brejca potekel mandat, ki ga je nastopil 
jeseni leta 2006. Vendar je Svet KS ne glede na 
bližajoče se volitve v tem prvem polletju leta 2010, 

hkrati pa v zadnjem polletju svojega mandata, obravnaval 
precej zadev, ki so pomembne za našo KS.

V začetku leta je Svet KS sprejel finančni načrt za letošnje 
leto. Prihodki KS so v letošnjem letu ocenjeni na 56.680 EUR, 
odhodki pa na 49.050 EUR. Pri prihodkih finančnega načrta 
poleg sredstev za redno dejavnost, prejetih s strani Občine 
Domžale, predstavlja glavni vir prihodek od najemnin. Pri 
odhodkih smo v letošnjem letu zmanjšali stroške poslovanja 
KS, povečali pa sredstva za delovanje društev in organizacij 
na območju KS. Za letošnje leto tudi nismo predvideli večjih 
investicij v prostore oz. objekta KS, saj moramo prej zagotoviti 
izpraznitev prostorov s strani najemnika, kateremu je bila 
odpovedana najemna pogodba. Tako za letos planiramo le 
dokončno ureditev konstrukcije za razsvetljavo in sceno nad 
odrom v dvorani Delavskega doma in nakup dodatnih novih 
tapeciranih stolov za potrebe prireditev v dvorani. Nadzorni 
odbor KS je tudi pregledal poslovanje KS za preteklo leto 
2009, na katerega ni imel pripomb.

V začetku leta smo imeli sestanek tudi s predstavniki 
občine. Ključne teme sestanka so bile komunalne in 
prometne zadeve na območju KS, investicije na območju KS, 
financiranje delovanja KS in prostorske zadeve na območju 
KS. Največ pozornosti na sestanku smo namenili aktivnostim 
za morebitno gradnjo šole na območju Vira, možnosti za 
umestitev pokopališča in gradnji na območju bivše oljarne (t.i. 
Sončna vas). Pereč problem, ki je bil izpostavljen na področju 
prometa, je Koliška cesta in tamkajšnja gostota prometa 
ter posledično prometna varnost, izpostavljene so bile tudi 
druge kritične prometno-varnostne točke na območji KS. 
Pregledali smo delovanje zimske službe na območju naše 
KS, opozorili na nujnost primerne ureditve cestne povezave 
med Količevim in Češenikom, na nadaljevanje ureditve ceste 
od Podrečja proti Dobu, na gradnjo kanalizacije na Podrečju, 
gradnjo povezovalne ceste med banko in Hoferjem, na nujnost 
umiritve prometa s t.i. ležečimi policaji na odsekih nekaterih 
cest in ulic v naši KS in posledično na samo prometno varnost 
na območju KS.

Člani sveta so se seznanili tudi z izhodišči priprav prostorskega 
akta za območje bivše Oljarne, ki se v ideji imenuje Sončna 
vas. Z idejno zasnovo so načelno soglašali, pomembno pa je, 
da bodo svoje stališče do predloga ureditve tega prostora in 
umestitve novih večstanovanjskih objektov s približno 250 
stanovanji v ta prostor lahko dokončno podali tudi krajanke 
in krajani, ko bo akt posredovan s strani Občinskega sveta v 
javno razpravo in razgrnitev.

Precej pozornosti je v zadnjih tednih deležen predlog Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
V6/I Količevo – osrednji del. Gre za območje nasproti 
trgovine Tuš na Količevem, na travniku, kjer je vsakoletno 
tradicionalno prvomajsko kresovanje. Po zadnji varianti naj bi 

Z
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ANKETA »ODNOS OBCANOV DOMŽAL DO AKTUALNE PROBLEMATIKE«

V tem času smo na novo uredili tudi spletno stran KS, kjer si lahko 
na spletnem naslovu http://www.domzale.si/ pod rubriko Krajevne 
skupnosti ogledate vse pomembnejše dogodke in podatke o delu 
KS.

Precej časa smo namenili tudi upravljanju samih prostorov KS, 
predvsem dvorani Delavskega doma, saj se v njem dogaja čedalje 
več aktivnosti in je zanimanje za njeno uporabo v porastu, kar je 
razveseljivo, saj to pomeni, da je delo društev, organizacij in drugih 
civilnih iniciativ na območju naše KS pestro. 

Ponovno vabimo vse krajane in krajanke, da nam svoje pobude, 
mnenja, predloge in kritike posredujejo na sedež naše KS v času 
uradnih ur ali po e-pošti: krajevnaskupnostvir@mail.com.

Želimo vam prijetne dopustniške dni! •

Občina Domžale je pri agenciji Ninamedia, d.o.o. Ljubljana, v mesecu maju 2010 naročila telefonsko raziskavo o odnosu občanov 
Domžal do aktualne problematike. V zvezi z rezultati ankete vam predstavljamo nekaj zanimivih podatkov o odgovorih, ki so jih v 
povezavi s KS na nekatera vprašanja posredovali krajanke in krajani na območju KS Toma Brejca Vir, ki so sodelovali v anketi.

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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Svet KS

NEKATERE PRIDOBITVE IN AKTIVNOSTI    
  NA OBMOCJU KS TOMA BREJCA VIR 
V MANDATNEM OBDOBJU 2006–2010

KS glede na obdobje pred letom 2006.
- Poslovanje KS je bilo pregledano s strani Nadzornega odbora Občine 
Domžale in nanj ni bilo pripomb (pregled je vsako leto opravil tudi 
Nadzorni odbor KS).
- Pripravili smo načrt za obnovo prostorov KS.
- Na podlagi pobud in predlogov krajank in krajanov stalno in ažurno 
posredovali pobude in vprašanja ter zahteve za ukrepanje pristojnim 
službam na občini in drugim institucijam.

Večino ciljev, ki smo si jih zadali na začetku mandata (skrb za ureditev 
prometnih razmer, prostor za mlade in otroke, oživitev športnih površin 
in Delavskega doma, vključenost krajank in krajanov Vira pri ključnih 
odločitvah v KS, oživitev kulturnega in družbenega življenja na Viru, 
usklajeno urejanje prostora na Viru), smo uresničili. Ob teh odločitvah 
se je svet KS sestal v tem mandatnem obdobju 2006–2010 na 23. rednih 
sejah in opravil več korespondenčnih sej. 

Članom sveta KS ob tej priložnosti iskrena zahvala za ves trud in 
prizadevnost ter prispevek k razvoju in napredku KS, ki so ga vsak 
posebej in v okviru svojega delovanja prispevali k delu sveta KS. Svet 
KS se ob tej priložnosti zahvaljuje za korektno in tvorno sodelovanje 
tudi predstavnikom Občine Domžale, vsem organizacijam in društvom, 
podjetjem in obrtnikom na območju KS ter seveda krajankam in 
krajanom KS Toma Brejca Vir. •

- Skrb za izboljšanje prometne problematike in 
prometne varnosti na območju KS (dokončanje 
in odprtje t.i. jezička  Tosama, talna in svetlobna 
signalizacija na Bukovčevi in Koliški ulici, merilec 
hitrosti na Bukovčevi ulici, postavitev prometnih 
znakov, posredovanje predlogov za postavitev 
t.i. ležečih policajev ali drugih hitrostnih ovir na 
območju KS).
- Spodbujali začetek aktivnosti za dvig nabrežine 
Kamniške  Bistrice na strani KS Toma Brejca Vir in 
s tem povečali protipoplavno varnost na območju 
KS.
- Stalna skrb za zagotovitev ureditve pešpoti ob 
reki Kamniška Bistrica.
- Zaključek projekta plinifikacije.
- Aktivno sodelovanje s stališči, mnenji in predlogi 
o prostorskih zadevah na območju naše KS 
(območje bivše Oljarne, območje Elektroservisi Podrečje, 
odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih za gradnjo na območju 
naše KS, območje nasproti trgovine TUŠ Količevo, zavzemanje 
za umestitev v prostor in podana formalna pobuda za gradnjo 
pokopališča in šole na Viru, zahteva za gradnjo povezovalne ceste 
med banko Vir in trgovino Hofer (LN V10/2 Žito).
- Ureditev otroških igrišč (novo otroško igrišče ob K. Bistrici na koncu 
Šubičeve ulice). 
- Ureditev športnih površin (ureditev nogometnega igrišča in fitnes 
centra na prostem ob koncu Šubičeve ulice ).
- Oživitev kulturnega življenja v dvorani KS (ustanovitev Kulturnega 
društva Vir pri Domžalah in redne spomladanske prireditve Na Viru 
smo doma ter decembrske prireditve – miklavževanje in novoletna 
predstava).
- Ustanovitev in izdaja krajevnega glasila Virjan (izhaja dvakrat 
letno).
- Zmanjšanje stroškov poslovanja KS. 
- Povečali prihodke od uporabe dvorane Delavskega doma in 
povečali zasedenost dvorane s strani društev in organizacij na 
območju KS. 
- Pridobili sredstva za obnovo in vzdrževanje Delavskega doma 
in izvedbo prireditev v dvorani in na tej podlagi obnovili dvorano 
Delavskega doma na Viru (elektro instalacije, razsvetljava, beljenje, 
obnova oken in polken, nove zavese, nakup novih tapeciranih 
stolov, nakup novih reflektorjev in sodobnih naprav za zagotavljanje 
razsvetljave v dvorani v času prireditev, nov dvižni most nad odrom, 
nov računalnik s tiskalnikom in fotokopirnim strojem).
- Srečanja s predstavniki društev in organizacij na območju KS.
- Informiranje krajank in krajanov v aktivnosti KS (delni zbor krajanov 
maja 2007 na temo predvidene gradnje Elektroservisi na Podrečju, 
zbor krajanov na temo problematike odvoza in deponiranja 
komunalnih odpadkov, oblikovanje spletne strani KS in obveščanje 
prek krajevnega glasila Virjan).
- Zagotovili več sredstev za delo društev in organizacij na območju 

mag.Lovro Loncar                              

Člani sveta KS Toma Brejca Vir v mandatnem obdobju 2006–2010:  Aleš Tekavc (podpredsednik), 
Andrej Jereb, Marko Bergant, Milan Juhant, Janez Razboršek, mag. Milan Pirman, Marjan Prelovšek, 
Meta Prelovšek, Lojze Stražar, Bojan Vodlan, mag. Lovro Lončar (predsednik).
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Pobuda

VSEBINA: Na podlagi opozoril občanov dajem pobudo, da se 
odgovorne opozori na redno skrb za urejenost struge Kamniške 
Bistrice, konkretno od mosta na Viru do Šumberka.

VPRAŠANJE POSREDOVAL: Rok RAVNIKAR 
POSREDOVANO NA: 34. seji, dne 21. 4. 2010

VSEBINA ODGOVORA: Vašo pobudo smo že večkrat prenesli na 
Ministrstvo za okolje, ARSO, ki so dolžni zagotavljati čiščenje struge 
Kamniške Bistrice in ostalih rek. Povedali so nam, da so v državnem 
proračunu zagotovljena sredstva za sanacijo samo nekaterih 
vodotokov. Kdaj natančno bo zadeva realizirana, je odvisno od višine 
sredstev, ki jih ima omenjeno ministrstvo na voljo za vzdrževanje rek 
in prednostnih sanacij rek, ki jih njihova strokovna služba izoblikuje 
na podlagi ocene in stanja vseh vodotokov  v občini (Rovščica, Rača, 
Pšata, Mlinščice).   

ODGOVOR PRIPRAVILA: Janez BIZJAK, pomočnik vodje Oddelka za 
komunalne zadeve, in Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne 
zadeve.

Vprašanje

VSEBINA : Električni drogovi na območju Vira
Lansko leto sem postavil svetniško vprašanje glede električnih drogov 
na območju Vira. Odgovorili ste, da ste stopili v stik s predstavniki 
upravljavca električnega  omrežja, ki so pojasnili, da bodo zadevo 
preverili in posredovali povratno informacijo. Zanima me, kaj se je na 
tem področju naredilo?

VPRAŠANJE POSREDOVAL: mag. Lovro LONČAR 
POSREDOVANO NA: 34. seji, dne 21. 4. 2010

VSEBINA ODGOVORA: Pobudo smo že lansko leto prenesli na pristojne 
organe (Elektro Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale). Po 
preverjanju, kaj je z elektrifikacijo pod zemljo na območju Vira in 
Količevega, so nam ustno zagotovili, da je gradbeno dovoljenje za 
ta poseg že bilo pridobljeno, realizacija pa še ni bila izvršena in je v 
planu za izvedbo. 

Pričakujemo, da bomo odgovor na podlagi našega pisnega zaprosila 
od  Elektro Ljubljana okolica dobili v prihodnjih dneh. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Janez BIZJAK, pomočnik vodje Oddelka za 
komunalne zadeve, in Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne 
zadeve.

Pobuda 

VSEBINA: Apeliram na smeti in pasje iztrebke ob pešpoti 
Kamniške Bistrice. Predlagam, da se v Slamniku ponovno objavi 
informacije o ravnanju z odpadki in pasjimi iztrebki ter da se 
postavijo opozorilne table in smetnjaki ob pešpoti.

VPRAŠANJE POSREDOVAL: mag. Lovro LONČAR  
POSREDOVANO NA: 32. seji, dne 3. 3. 2010

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: g. župan Toni Dragar

VSEBINA ODGOVORA: Zadnja zima je bila zelo radodarna s snežnimi 
padavinami na območju celotne Slovenije, nič drugače ni bilo tudi 
v Domžalah. Zaradi obilice snega je bila večina sprehajalnih poti in 
pločnikov večji del zime zasnežena. Kupi snega so sprehajalcem, 
predvsem njihovim psom, povzročali veliko težav. V normalnih 
okoliščinah pasji iztrebki niso vidni v tako velikem obsegu, kot se je 
pokazalo sedaj, ko je sneg skopnel.

Komunalni nadzorniki so v mesecu februarju 2010 pregledali javne 
površine (pločnike, sprehajalne poti …) in za najbolj kritična mesta 
tudi odredili odstranitev oziroma čiščenje. Ob sprehajalnih poteh 
so že postavljeni smetnjaki za pasje iztrebke, število pa se glede 
na potrebe dopolnjuje. Na novo so bili postavljeni v drevoredu v 
Grobljah. Ob glavnih sprehajalnih poteh so opozorilne table že 
postavljene.

Pričelo se je tudi že spomladansko obrezovanje sadnega drevja, 
živih mej, urejanje vrtov in podobno. Ker to vsako leto pomeni veliko 
bioloških odpadkov v neposredni bližini naselij, ob sprehajalnih 
poteh, smo že ob spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki pomembne novosti, o možnosti brezplačnega odvoza 
obreza na občinski zbirni center za ravnanje z odpadki, objavili dva 
prispevka v Slamniku. Poziv občanom o možnosti brezplačnega 
odvoza obreza na zbirni center je bil ponovljen v zadnji številki 
Slamnika, dne 5. 3. 2010, nameravamo pa ga vsaj še enkrat 
ponoviti.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc KOZINC, občinski inšpektor.

Pobuda 

VSEBINA: Dajem pobudo, da se na Viru na cesti pri spomeniku 
padlih talcev proti Tosami prouči dodatno varnost tega 
križišča.

VPRAŠANJE POSREDOVAL: mag. Lovro LONČAR  
POSREDOVANO NA: 32. seji, dne 3. 3. 2010

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: g. župan Toni Dragar

VSEBINA ODGOVORA: Vašo pobudo po ponovni preučitvi glede 
varnosti v križišču Litijske ulice in Virske ceste smo upoštevali 
in ugotovili, da je prometna signalizacija postavljena v skladu z 
Zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) in po Pravilniku o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
O vaši pobudi smo obvestili občinski SPV, katerega član je tudi 
uslužbenec  pristojne policijske postaje, ki bo o stanju  prometne 
varnosti na omenjenem križišču (udeležba pešcev ali kolesarjev v 
prometnih nesrečah) seznanil tudi ostale člane sveta. V kolikor se bo 
pokazala potreba po dodatnih ukrepih za večjo prometno varnost, 
bomo le-to tudi izvedli.     

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado JERANT, Oddelek za komunalne 
zadeve.

Svetniška vprašanja, postavljena na sejah Občinskega sveta
(vir: spletna stran Občine Domžale) 
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aktualno

PREDLOG ODLOKA O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NACRTU ZA OBMOCJE V6/1 KOLICEVO – OSREDNJI DEL

Predstavljamo vam ključne izvlečke iz gradiva, ki je predloženo 
občinskemu svetu Občine Domžale oziroma Odboru za prostor pri 
Občinskem svetu ob obravnavi  predloga prostorskega akta, ki bo 
določil prostorsko ureditev pozidave na travniku nasproti trgovine 
TUŠ na Količevem (na območju prvomajskega kresovanja). Če 
bo občinski svet Občine Domžale sprejel predlog odloka v prvi 
obravnavi, bo v okviru KS organizirana javna razprava in javna 
razgrnitev v zvezi s predlaganim aktom.

Ključne vsebine odloka:
- območje večstanovanjske gradnje (šest večstanovanjskih objektov z 
največ 168 stanovanji, etažnost stavb: pritličje + 2 nadstropji + terasna 
etaža),
- območje osnovne šole in vrtca (18-oddelčna osnovna šola in 
8-oddelčni vrtec),
- območje, namenjeno športu in rekreaciji (balinišče) s spremljajočo 
storitveno dejavnostjo (servisni prostori, prostori za trgovino športne 
opreme, servis za športno opremo, točilnica), 
- območje, namenjeno enostanovanjski gradnji (tri enostanovanjske 
stavbe),
- območje, namenjeno mirujočemu prometu (obstoječe parkirišče 
trgovine Tuš).
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1. Podjetje MM Količevo (Papirnica Količevo) je eno 
izmed najuspešnejših podjetij v Sloveniji. Kako bi 
lahko na kratko predstavili podjetje, ki ga vodite, v 
tem trenutku z vidika dejavnosti in najzanimivejših 
številčnih kazalcev (promet, zaposleni, velikost, la-
stniška struktura ...)?

Res je, podjetje Količevo Karton (bivša Sarrio Slovenija 
in še prej Papirnica Količevo) je že vrsto let eno najuspe-
šnejših in finančno najmočnejših velikih industrijskih 
podjetij v Sloveniji, ki veliko večino svojih proizvodov 
nameni izvozu. Papirnica je bralcem vašega lista pozna-
na, saj ravno letos praznujemo 90-letnico papirne de-
javnosti na tej lokaciji. Je eno prvih slovenskih podjetij, 
ki je bilo privatizirano daljnega leta 1992, še pred uved-
bo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; sprva 
so bili večinski lastniki Italijani, od leta 1998 naprej pa 
smo v 100-odstotnem lastništvu avstrijskega koncerna 
Mayr-Melnhof s sedežem na Dunaju. V tem času smo šli 
tudi skozi dokaj živahna, sem ter tja burna obdobja, saj 
je bilo potrebno poslovanje na vseh področjih preure-
diti in posodobiti. Naj zgolj za ilustracijo povem, da se 
je število zaposlenih v 10-ih letih, od leta 1988 do leta 
1998, skrčilo za dve tretjini, količinska proizvodnja pa 
več kot podvojila. Trenutno zaposlujemo 340 sodelavk 
in sodelavcev, dosegamo obseg poslovanja med 8 in 9 
mio € mesečno oz. preko 20.000 ton neto proizvedene-
ga premaznega kartona, več kot 90 % proizvodnje pa 
izvozimo v 60 držav po vsem svetu.

2. Gospodarska kriza verjetno ni zaobšla tudi vaše-
ga podjetja. Kako se podjetje spopada s težavami, 
ki jih prinaša svetovna gospodarska kriza? Katere 
ukrepe ste sprejeli?

Kriza, ki se je za nas pričela jeseni leta 2008, je bila in je 
še vseobsežna in ne zaobide nikogar, ki ustvarja dodano 
vrednost. Pri nas se je to poznalo tako, da smo bili v ob-
dobju najkritičnejših 3 do 4 mesecev prisiljeni praktično 
razpoloviti proizvodnjo. Ne glede na to pa smo odgo-
vorili na krizne razmere aktivno in predvsem s pospeše-
no investicijsko dejavnostjo, saj menimo, da je to ravno 
pravšnji čas za doseganje novih tržnih pozicij. V zvezi s 
tem smo se odločili, da začnemo s prenovo manjšega 
kartonskega stroja KS 2, ki je bil sicer postavljen daljne-
ga leta 1960 in katerega usoda je bila v bližnji preteklo-
sti že kar nekajkrat postavljena pod vprašaj. Kvaliteta 
izdelkov in rezultati, ki smo jih na tem stroju v zadnjem 
obdobju dosegli, pa so prepričali tudi naše lastnike, da 
je njegova posodobitev in s tem tudi povečanje kapa-
citete smiselna in ekonomsko dolgoročno opravičljiva. 
Temeljiteje v tem obdobju tudi prenavljamo strukturo 
produktov, ki jih prilagajmo tržnim zahtevam, vse s ci-
ljem, da se okrepi naš konkurenčni položaj.

3.  Kakšni so načrti podjetja v prihodnje, predvsem 
na lokaciji Količevo, kjer je sedež podjetja?

Načrti, ki jih imamo za prihodnja obdobja, so seveda vsi 
osredotočeni na razvoj proizvodov, ki jih obvladujemo, 
to pa so premazni kartoni za komercialno pakiranje. S 
tem v zvezi ostajamo pri dveh kartonskih strojih, ki jih 
bomo korakoma posodabljali skladno s tržnimi mo-

Kolicevo Karton, d.o.o.
žnostmi in prioritetami, ki jih ima naš lastnik. V vsakem primeru pa bomo nadalje-
vali vsaj z našo dolgoletno investicijsko dejavnostjo, ki znaša letno med 5 in 6 mio 
€. Naša politika torej ostaja razvoj in nenehna izboljšava produktov in poslovanja 
do te mere, da na pomembnih proizvodno-poslovnih činiteljih predstavljamo 
vrh evropske konkurenčnosti.

4. Podjetje  je v preteklosti po dostopnih informacijah precej sredstev na-
menilo za razvoj, tudi investicijam na področju varovanja okolja. Katere 
ukrepe bi še posebej izpostavili v smislu varovanja okolja na območju naše 
KS, kjer je sedež vašega podjetja?

Vsaka papirnica je obremenjevalec okolja in tudi naša ni izjema. Moram pa reči, 
da smo že dokaj zgodaj začeli namenjati visoko stopnjo pozornosti temu vpraša-
nju in tudi vlagati znatna sredstva v zmanjšanje obremenjevanja okolja. Že v letu 
1996 smo zgradili aerobno biološko čistilno napravo za odpadne vode, ki smo jo 
v letu 2005 nadgradili z anaerobnim delom in s tem več kot zadovoljili zakonskim 
določilom obremenitve Kamniške Bistrice in Mlinščice z našimi izpusti. Na tem 
mestu naj omenim, da ti izpusti niso samo malenkostno pod zakonsko določeni-
mi, temveč nekateri dosegajo zgolj 5 do 10 % dovoljenih vrednosti. Dokaj pereč 
problem je bil hrup, ki smo ga v preteklosti tudi uspešno sanirali, tako kar zadeva 
njegovo zmanjšanje na mestu nastajanja kot tudi v smislu izdelav fizičnih zaščit 
do okolja. Na tem delu ravno v tem času dokončujemo protihrupno ograjo na 
našem južnem delu, ki meji na Papirniško cesto.

5. Kaj si od lokalne okolice v prihodnje želi oz. pričakuje vaše podjetje?

Vsako družbeno odgovorno podjetje si želi dobrih in uspešnih odnosov z lokalno 
skupnostjo, kamor je umeščeno, in tudi mi nismo izjema. Menim, da smo to v za-
dnjih letih dosegli in kar se nas tiče, se bomo potrudili, da se bodo ti odnosi tudi 
v prihodnje še uspešneje razvijali v obojestransko zadovoljstvo. • 

direktor Branko Rožic

intervju

spraševal mag.Lovro Loncar  
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IV.Župnijski dan
Matjaž Vodlan

kultura

ljub temu, da je bila nedelja, 20. junija 
vremensko kisla in dolgočasna je bila na 
kulturnem področju ravno obratno. V 
dvorani pod novo cerkvijo na Viru se je 

že četrtič odvijal Župnijski dan, ki že prerašča v 
tradicionalno prireditev. 

Pod režisersko in igralsko taktirko Igorja Horvata so 
se z nadaljevanjem lanskoletne komedije  "Kdo koga 
ne razume po se pejt 2" predstavili igralci igralske 
skupine Face in nasmejali polno dvorano. S pestrim 
repertoarjem so se predstavili  vsi štirje pevski zbori, 
zanimivo popoldne pa se  je končalo s srečolovom in 
prijetnim kepetom ob sladkem pecivu. •

K
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Na Viru smo doma
Saša Lavric

kultura

petek, 23. aprila, smo v Kulturni dvorani 
na Viru za obiskovalce pripravili tretji 
razvedrilni koncert NA VIRU SMO DOMA. 
Prepričani smo, da se je v skrbno priprav-

ljenem, pestrem in raznolikem programu za vsake-
ga obiskovalca »nekaj našlo« in da smo pričarali za-
baven in prijeten večer za vse naše obiskovalce. 

Kot prvi so se predstavili fantje iz ansambla Leteči muzi-
kanti, ki so z valčkom in poskočno polko razigrali naša 
srca. Oktet bratov Pirnat, ki se je zaradi našega koncerta 
posebej zbral in dokazal, da so kljub letom še vedno 
pripravljeni za oder, je zapel dve fantovski pesmi. Gos-
tje iz Kamnika, Mešani pevski zbor Šutna ter solo nas-
top sopranistke Katarine Pustinek Rakar ob spremljavi 
dirigenta pevskega zbora Šutna, Roka Rakarja, so poželi 
glasen aplavz, saj so pričarali zares poseben nastop.

Na flavto je zaigrala tudi mlada virtuozinja Annemarie 
Glavič ob spremljavi Laure Medved Šemrov. Annemarie 
se udeležuje glasbenih tekmovanj, na katerih tudi prid-
no zmaguje. Mladi nadobudni kvartet družine Kovačič 
- Ivanko iz Depale vasi pa je s svojim izborom pesmi 
navdušil prav vse v dvorani. Trio Tineta Stareta nas je s 
svojimi izvedbami popeljal v lovske vode. 

Svoj plesni talent so nam na odru prikazale razigrane 
plesalke in plesalci Plesne skupine Miki. S skeči in vici pa 
nas je do solz nasmejal komedijant Kondi Pižorn. Ob tej 
priložnosti se nam je predstavil še Ivan Lindič, ki je letos 
praznoval 80 let. Gospod Lindič še vedno z veseljem 
zaigra na svojo harmoniko. V pogovoru z avtorico kn-
jige Super mami z napako in novinarko časnika Delo, 
Karolino Vrtačnik, smo izvedeli, kako ona gleda na naš 
kraj in kaj vse jo navdušuje. Zoran Poljšak, predsednik 
Obrtne zbornice Domžale, pa nam je predstavil delo-
vanje le-te. 

Veseli smo, da je večina obiskovalcev odhajala z nasme-
hom na obrazu. Želimo si, da bi bilo takšnih prireditev 
še več. Ob tej priložnosti bi se še enkrat rada iskreno 
zahvalila vsem izvajalcem, sponzorjem, Bojanu, Mar-
janu, Marku, Matjažu, Mari, Marjani, Karmen, Alešu 
za vso pomoč, posebna zahvala pa seveda Lojzetu in 
Lovru za vse ideje, pozitivno energijo in dobro voljo pri 
izvedbi koncerta. •

V
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Poleg teh prireditev pa smo naredili tudi občni zbor, zabavo s kurenti v 
Domžalah, Mengšu, Kamniku in še kje, okrasili Vir, izpeljali letos sneženo 
postavitev Strička in poskrbeli za žalne slovesnosti, ko smo pusta na 
koncu pustne sezone zažgali. Ja, pokojni pust je bil spet glavni krivec za 
večino tegob Virjanov in Virjank.

Novo vodstvo 2010
Pustna sekcija Striček je na občnem zboru 2010 in na sestanku 
organizacijskega odbora potrdila  naslednje svoje člane, ki bodo izpeljali 
pustne prireditve 2011: 
• Predsednik: Peter Kosec - Pipi
• Podpredsednik in papirolog: Jure Sušnik – Šlager
• Častni minister: Janez Lavrič – Ičo
• Minister za finance: Franci Pančur – Čuri
• Nadminister za maske in karneval: Marjan Prelovšek – Škot
• Minister za domače in okoliške maske: Stane Srša
• Minister za tuje maske: Robi Pajer – Pajo
• Minister za vstopnino: Drago Stražar – Strž
• Minister za sceno in operativna dela: Bojan Prašnikar – Bojči
• Minister za obrambo in varnost: Peter Gostič –  Pero
• Minister za internet in PR: Franci Lajovic – Lajko
• Minister za propagando: Stane Cencelj –  Cene
• Ministrica za virsko javno upravo: Erika Lavrič

Stričkom se dogaja tudi izven pustnega časa
Tradicionalno smo organizirali junijski piknik v Črnelem in izlet na Ptuj, 
kjer smo se s pobratenimi kurenti zabavali na pikniku. 

V sodelovanju s KD Kučar Podzemelj organiziramo 2. poletni karneval na 
reki Kolpi. Prireditev bo 7. avgusta 2010 ob 15. uri v kampu Podzemelj. 
Glede udeležbe in prevoza se pozanimajte pri naših ministrih ali na 
spletni strani stricek.com.

Kako se vključite v naše društvo?
Vabimo čim več mladih Virjanov in Virjank, da se nam pridružijo. Vse tiste, 
ki še oklevate, ali bi se pridružili našemu društvu, vabimo, da izpolnite 
prijavnico, ki se nahaja na naši spletni strani www.stricek.com/clanstvo 
in jo pošljite po pošti. Poiščite nas tudi na vedno bolj priljubljenem 
Facebook-u, si oglejte fotografije in postanite naši prijatelji!

Uspešna organizacija že 20. jubilejnih pustnih prireditev na Viru
Letos smo pustne rokave zavihali že precej prej kot navadno, saj smo poleg tiskanja 
koledarjev hiteli tiskati tudi zgibanke, plakate in vstopnice za veliki koncert »Pust na 
Viru skozi čas«, ki smo ga razprodali in izpeljali 23. januarja 2010 v Hali komunalnega 
centra v Domžalah. Nastopilo je 8 ansamblov, obiskali so nas tudi humoristi, župani in 
pustni prijatelji širom Slovenije.

Tudi ostale letošnje prireditve so bile odlično obiskane, privabile so več kot 20.000 
obiskovalcev, na 20. pustnem karnevalu pa smo si lahko ogledali preko 40 skupinskih mask 
z okoli 700 udeleženci pustne povorke, ki se je tudi tokrat vila po tradicionalni trasi pustne 
dežele Vir od gostišča Kovač do Športnega parka na Viru. Na pustno soboto in pustno nedeljo 
smo ponovno napolnili velik ogrevani šotor, kjer je bilo poskrbljeno za vse generacije, s 
Fredijem Milerjem, Okroglimi muzikanti in čarovnikom Gregom za najmlajše. 

20 let pustne sekcije

StricekFranci Lajovic

Pustna sekcija Stricek
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Zahvala vsem, ki pomagate!
Predvsem se zahvaljujemo vsem Virjanom in Virjankam, 
ki v času pustne norije naše prireditve podpirate, vsem 
sponzorjem za sredstva ter članom društva za pomoč 
pri organizaciji. 

Letos je prišlo tudi do zamenjave predsednika, zato 
se iskreno zahvaljujemo Ičotu za ves dosedanji trud in 
vzorno izpeljane prireditve, novoizvoljenemu Pipiju 
pa veliko uspeha, izzivov ob doseženemu res ne bo 
zmanjkalo!  •
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društva

red vami je nova številka krajevnega glasila Virjan, zato je prav, da vsem krajanom KS Toma Brejca Vir na kratko povemo, kaj se 
je dogajalo v Društvu upokojencev v času od prejšnje številke Virjana do te, ki jo imate pred seboj.
Najprej naj se pohvalimo, da sta obe že tradicionalni srečanji lepo uspeli (novoletno in pomladno), saj se je v gostilni Kovač 
zbralo prav lepo število članov. Obakrat smo se naklepetali, naplesali, se pogovorili o problemih, še posebno o novem domu 

za starejše v Domžalah. Največ problemov, ki tarejo nas starejše, mlajši in mladi niste prav nič izvzeti, pa smo obravnavali na rednem 
letnem občnem zboru društva. Na njem smo tudi izvolili nove delegate in člane upravnega in nadzornega odbora ter za častna člana 
društva imenovali gospoda Janeza Novaka in gospoda Venclja Vodnika, ki sta s svojim delom, kljub boleznim, veliko prispevala k ugledu 
in dejavnostim društva. Naj se obema ob tej priliki še enkrat zahvalimo za vse, jima zaželimo še veliko lepih doživetij med nami ter ju 
vabimo še k nadaljnjemu sodelovanju.
Veselo je bilo tudi na pustovanju v Beli krajini, na izletu gospodinj na Ptuju, kjer smo si ogledali razstavo dobrot slovenskih kmetij in 
grad Ptuj; prijetno je med kolesarji, balinarji, pohodniki in sploh med vsakodnevnimi srečanji, saj si imamo vedno kaj novega povedati. 
Včasih ob tem tudi mirimo jezo, saj nas v teh dneh najrazličnejše afere in krize še kako globoko prizadevajo. 
Nikakor nismo pozabili na tiste, ki so bolni ali starejši in samevajo doma. Obiskali smo jih že decembra, 
ravno sedaj, v juniju, jih bomo obiskali ponovno in še vse tiste, ki si takih obiskov želijo 
in so jih potrebni. Mnogi pa se srečujemo z njimi skoraj vsakodnevno 
in tako jim preganjamo samoto in dolgčas, saj ste mladi 
tako vpeti v vsakdanje skrbi pri delu in v službah, da 
vam mnogim zmanjkuje časa še za lastno družino in 
vsebinsko preživljanje tistega prostega časa, ki vam 
sploh ostane. Nikar ne mislite, da tega mi starejši ne 
vidimo in ne opazimo. Pa še pomagali bi vam radi, ko 
bi mogli!
V tem delu leta, ki je še pred nami, bomo skušali 
uresničiti še tisti del plana dela, ki smo ga sprejeli za 
leto 2010: udeležili se bomo srečanja upokojencev 
gorenjske regije, srečanja upokojencev Slovenije ne bo, 
šli bomo še na kak izlet, martinovanje, še naprej bomo 
pridno kolesarili, balinali in hodili po ustaljenih poteh 
ter sodelovali z vsemi, ki nas bodo potrebovali in nas 
povabili.
Tako, to bi bilo trenutno vse, kar smo vam želeli povedati 
o našem delu in življenju. Če ne prej in kje drugje, pa 
nasvidenje v naslednji številki Virjana.
Srečno! 

 Društvo upokojencev Vir •

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIR

P

eto 2010 smo pričeli delovno 9. januarja 2010 z udeležbo na proslavi v Rudniku ob 65-letnici uničenja tiskarne in poboja aktivistov 
OF.
27. februarja 2010 smo se udeležili proslave na Oklem ob 66-letnici, zaradi izdaje padlih borcev Kamniško-zasavskega odreda. 

6. marca 2010 smo imeli redni letni občni zbor, na katerem smo pregledali delo KO ZB Vir v preteklem obdobju, finančno poslovanje, 
kadrovske zadeve in plan dela za leto 2010. Spomnili smo se članov, ki so umrli v letu 2009 in se z enominutnim molkom poklonili 
njihovemu spominu. Izvolili smo novega predsednika, g. Marjana Furlana, ki je že v preteklem obdobju pokazal veliko prizadevnosti 
in delavnosti v KO ZB Vir. Vsem udeleženkam smo poklonili tradicionalni nagelj za 8. marec, bolne in nepokretne člane pa smo obiskali 
in obdarili naslednji teden.
27. aprila 2010 smo se udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju na Žejah. Proslava je vsako leto zelo lepa in dobro 
obiskana.
08. maja 2010 smo se udeležili osrednje Slovenske proslave v Ljubljani na Prešernovem trgu ob 65-letnici konca druge svetovne vojne 
in zmage nad fašizmom.
Vmes pa smo šli še na dva nakupovalna izleta, in sicer v Italijo in na Madžarsko.
V juliju pripravljamo srečanje za vse člane in ponoven obisk vseh bolnih članov. Udeležili se bomo proslave na Pokljuki, proslave v 
Radomljah pri Križkarjevih smrekcah ob 69-letnici odhoda prvih borcev v partizane ter proslave na Šipku. Skušali bomo organizirati še 
en izlet v neznano, pripraviti moramo komemoracijo pri spomeniku na Viru, pred decembrskimi prazniki iti v Italijo in na Madžarsko 
na nakupovalni izlet ter leto zaključiti z novoletnim srečanjem, na katerem še enkrat obudimo spomine, obdelamo minulo leto ter 
ponovno obiščemo vse bolne in nepokretne člane.
Prijetno poletje vsem skupaj želi ZB Vir. •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZVEZE BORCEV VIR

L
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rganizacija RK Vir nudi pomoč družinam, katere so le-te potrebne. Skozi vse leto smo obiskovali bolne in vse tiste, ki so se vrnili 
iz bolnišnic. Družinam smo nudili pakete FIIHO.
Ob novem letu smo obiskali vse člane, ki so stari več kot sedemdeset let. Prav tako so bile naše pozornosti deležne tudi vse 

članice ob prazniku žena.
V tem letu smo obiskali tudi dva 90-letnika: gospo Marijo Skol in gospoda Jožeta Vodlana. Ob njuni visoki obletnici smo jima člani RK 
Vir zaželeli zdravja in sreče.
Ponovno pozivamo vse, da smo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00 prisotni v prostorih KS Vir, kjer nam lahko zaupate vašo 
stisko. Radi vam bomo pomagali. •

aj vse smo počeli v prvem polletju letošnjega leta?  
Sodelavci Župnijske Karitas Vir smo pred velikonočnimi 
prazniki obiskali naše bolne in ostarele sovaščane, z njimi 

malo poklepetali in jim zaželeli lepo praznovanje. 

V mesecu februarju smo začeli z organizirano telesno vadbo pod 
vodstvom naše sodelavke Martine za ženske po 50. letu starosti 
za ohranitev sklepne gibljivosti in mišične moči.  

Ena izmed udeleženk je povedala:
»Vsak četrtek se zberemo v župnijski dvorani in pod vodstvom 
fizioterapevtk Martine in Mihaele ter ob prijetni glasbi vadimo in 
razgibavamo svoja okorela telesa. Vesele smo vsakega nasveta, 
kakšne vaje so primerne za naša leta. Hvaležne smo gospodu 
župniku, da nam dovoli uporabo prostora, ki je kar prijetna 
telovadnica. S ponosom ugotavljamo, da imamo sedaj boljše 
ravnotežje in smo vse bolj gibljive, seveda pa rade po končani 
vadbi tudi malo poklepetamo.«      

Na pomladnem 
srečanju smo pri 
šmarnicah skupaj 
zapeli, nato pa 
se poveselili ob 
kozarcu pijače in 
dobrem domačem 
pecivu. Zabavala 
nas je prijetna 
druščina pevk 
pod vodstvom 
hudomušne voditeljice Mare.  

Bilo je zelo prijetno, vsi smo bili tako navdušeni, da smo skoraj 
pozabili na čas. 

Jesensko srečanje zagotovo bo. Vabljeni v našo družbo tudi tisti, 
ki se nam v maju niste pridružili.  

Župnijska Karitas Vir  •

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA VIR

ŽUPNIJSKA KARITAS VIR

O

K
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V letu 2009 smo gasili požare na Podrečju, Količevem in Viru. Naj 
omenimo, da je bilo v začetku leta kar pet dimniških požarov na 
področju naše krajevne skupnosti, ki pa so bili hitro in uspešno 
pogašeni. Leto tudi ni prizaneslo z neurji in poplavami kleti občanov. 
V maju in avgustu smo črpali vodo na področju naše krajevne 
skupnosti in tudi na področju celotne občine Domžale. Sodelovali 
smo tudi na čistilni akciji 24. aprila ob tednu zemlje. S čistilno akcijo 
smo pokrili del krajevne skupnosti, od magistralne ceste proti 
avtocesti in med Litijsko cesto in obvozno cesto avtoceste proti 
križišču Tosama. Kljub slabemu vremenu, ponagajal nam je dež, smo 
očistili skoraj vse področje, kar pa je ostalo, smo postorili še naslednji 
dan. Pri akciji so se posebno izkazali mladi gasilci in njihovi mentorji.

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 vanjo. Po maši nas je gospod 
župnik povabil na zakusko. Na začetku meseca maja je društvo 
organiziralo vajo operativne enote. Dne 9. maja 2009 so se naše 
mlade ekipe udeležile tekmovanja v orientaciji, ki se je vršilo na 
Studencu. Na tem tekmovanju sta naši mlajši pionirski ekipi zasedli 
3. in 14. mesto, starejše ekipe pionirjev in pionirk so zasedle 6., 8. in 
10. mesto, mladinska ekipa pa je zasedla 4. mesto; 23. maja pa se je 
ekipa mlajših pionirk udeležila regijskega tekmovanja v orientaciji 
na Selah v Tuhinjski dolini, kjer so zasedle 9. mesto. 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 smo se udeleževali prireditev sosednjih društev 
in nadaljevali z aktivnostmi za nabavo novega gasilskega 
vozila. Operativna enota je sodelovala na medsektorskih 
gasilskih vajah v Jaršah, Radomljah in na Rovah. Dne 7. 
junija 2010 smo se udeležili parade ob 140-letnici gasilstva 
na Slovenskem v Metliki. Mladi so se avgusta udeležili 
tradicionalnega gasilskega tabora v Libeličah na Koroškem. 

V avgustu so se pričele priprave mladih za gasilska tekmovanja v 
septembru. Dne 19. septembra 2009 smo se s petimi desetinami 
udeležili občinskega gasilskega tekmovanja v Radomljah. 
Desetina pionirjev je zasedla 9. mesto, pionirke so zasedle 
4., mešana desetina pionirjev in pionirk 13. mesto, mladinci 
izvrstno 2. in mladinke prav tako izvrstno 3. mesto. Mladinci 
in mladinke so za odlične rezultate prejeli lična pokala. Za 
tekmovanja so se desetine pripravljale na številnih vajah.  

prvih petih številkah glasila Virjan smo krajanom 
prikazali zgodovino gasilstva na Viru, od ustanovitve 
društva leta 1922 do leta 2008. Pred vami je šesti 
prispevek, ki se dotika dogodkov od začetka leta 2009 do 

začetka leta 2010, ko je društvo praznovalo oseminosemdeset 
let uspešnega delovanja. V naslednjih izdajah glasila bomo 
nadaljevali s predstavitvijo tekočega delovanja društva. 

Na začetku leta 2009 smo organizirali tradicionalni občni zbor 
društva, ki se ga je udeležilo veliko gasilcev in predstavnikov 
organizacij v naši krajevni skupnosti. Na zboru 11. februarja je bil 
sprejet pomemben sklep, da pričnemo z aktivnostmi za nakup 
novega gasilskega kombija (tipizirano gasilsko vozilo GVM-1). Stari 
kombi namreč ne ustreza več predpisu o najvišji starosti, kakor tudi 
opremljenosti vozila za prevoz mladine. Med gasilci raste obetavni 
mladi rod, ki za prevoze na vaje, tekmovanja in prireditve potrebuje 
ustrezno vozilo. Slednje po sprejetem planu delno financira 
Občina Domžale, delno pa tudi naša krajevna skupnost in tudi 
samo društvo s pomočjo krajanov. Občina Domžale je v začetku 
leta 2010 že odobrila sredstva za ta namen. V začetku leta 2010 
smo naročili vozilo Renault Master, ki je že prevzeto in je trenutno 
v fazi predelave v tipizirano gasilsko vozilo. Nadgradili bomo tudi 
prikolico za prevoz motorne brizgalne in pripadajoče opreme. 

V letu 2009 smo veliko pozornosti posvetili usposabljanju naših 
operativcev, potekalo pa je skozi vse leto. V januarju sta dva 
naša gasilca uspešno opravila tečaj za nosilca izolirnih dihalnih 
aparatov, štirje pa tečaj za uporabo in delo z motorno žago.

Dne 7. februarja 2009 so se člani društva udeležili smučarskega 
tekmovanja Beli dan na Soriški planini. Na tem tekmovanju je 
sodelovalo 15 naših mladih gasilcev, zasedli pa so vidne uvrstitve. 
Za uspešno in prizadevno delo v letu 2008 so bili mladi nagrajeni 
s prijetnim izletom na Dolenjsko. Izlet smo organizirali 28. marca. 
Mladi so obiskali poklicno enoto v Novem mestu in se kopali v 
Termah Čatež. 3. in 4. aprila 2009 smo se udeležili kviza mladih na 
Viru, na katerem je mlajša pionirska ekipa osvojila 4. mesto, starejša 
pionirska ekipa pa izvrstno 1. mesto. Prvo mesto je dosegla tudi 
mladinska ekipa. Kviza so se udeležili tudi predstavniki društva. Na 
koncu kviza smo imeli družabno srečanje. Pokrovitelj kviza je bila 
Gasilska zveza Domžale. Za dobro organizacijo in tekmovalni uspeh 
smo dobili kar nekaj pohval s strani Gasilske zveze in gostujočih ekip.

Obisk pri poklicnih gasilcih v Novem mestu 
dne 28. marca 2009

dr. Anton Bergant, PGD Vir

Virski gasilci ob praznovanju zašcitnika gasilcev 
sv. Florjana pred novo cerkvijo na Viru dne 3. maja 2009 

2009
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIR SKOZI CAS:

V

zgodovina
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V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo predstavili svoje 
delovanje krajanom. Na koncu oktobra smo izvedli tradicionalni 
obisk v vrtcih CICIDOM in PALČEK, otrokom smo predstavili 
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 videnim, saj so pri tem aktivno sodelovali. V tem obdobju 
smo urejali okolico gasilskega doma in orodišče v njem.

V začetku oktobra smo izvedli test pozivnikov v sektorju Vir - 
Dob. 9. oktobra smo izvedli veliko sektorsko vajo na zgornjem 
Viru, pri kateri 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, ki je poudaril nujnost usposabljanja 
gasilcev za primere večjih nesreč. Naj omenimo, da se je 25. 
oktobra zgodila prometna nesreča, pri kateri so nas gasilci CPV 
prosili za pomoč pri odstranjevanju njenih posledic. Vozilo je 
podrlo letni vrt pri lokalu Don Juan. Zaradi nevarnosti rušitve je 
bilo potrebno nadstrešek v celoti odstraniti. Sodelovali smo tudi 
na veliki občinski gasilsko-reševalni vaji  23. oktobra v podjetju 
Helios. Na vaji je sodelovalo 14 operativnih članov PGD Vir.

 Z dvema ekipama mladih gasilcev smo se udeležili kviza Regije 
Ljubljana III, ki se je vršil 24. oktobra v Lukovici. Ekipi sta zasedli 
odlično 3. in 5. mesto. Na koncu meseca oktobra smo izvedli 
slikanje članov za posebno evidenco 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 sicer 
enakopravno vključujejo v delo društva. V mesecu novembru so 
tri članice uspešno opravile osemdeseturni tečaj iz prve pomoči. 

Leto 2009 je prvo leto, v katerem smo vse zapisnike in dopise 
kreirali s pomočjo računalnika. Vsi  prispeli dopisi se kopirajo 
v elektronski zapis in najkasneje v roku dveh dni po e-pošti 
posredujejo predsedniku, poveljniku in po potrebi ostalim 
članom društva. Čedalje več dopisov prejmemo in odpošljemo 
po e-pošti. V tem letu smo tudi poskusno pričeli z obveščanjem 
članov o sestankih preko SMS sporočil. V naslednji izdaji glasila 
bomo nadaljevali s predstavitvijo delovanja društva v letu 2010.• 

Mladi gasilci z mentorji in poveljnikom na gasilskem 
tekmovanju v Radomljah dne 19. septembra 2009
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Matjaž Gercar, foto: Gašper Kocjancic, Žiga Cikic 
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soboto, 19. junija, je bil svetovni dan žongliranja. 
Ob tej priložnosti smo se letos že tretjič zbrali 
slovenski žonglerji na največji žonglerski prireditvi 
v Sloveniji. Letošnji dan je bil še posebej pester 

in se je začel s popoldanskimi cirkuškimi delavnicami. 
Obiskovalci, ki jih je bilo skozi celo popoldne kakšnih 300, 
so se lahko od blizu spoznali s cirkuškimi veščinami. Vsak 
je imel možnost, da se je naučil žongliranja z žogicami 
ali diabolom, da se je preizkusil v hoji po vrvi, morda, da 
je naredil kakšno živalco iz balončkov ali pa da je samo 
opazoval. Pogled na pisano druščino je bil zares zanimiv. 
Veliko stvari je letelo po zraku. Tudi vreme nam je kljub 
slabim napovedim dobro služilo vse do konca delavnic.

Zvečer nas je čakal zagotovo najbolj razburljiv del dneva. Večerna 
žonglerska predstava je navdušila prisotne, ki so se prepustili skoraj 
dvournemu programu. Nastopili so najboljši slovenski žonglerji, ki so 
se pomerili na državnem prvenstvu v žongliranju. Naslov državnega 
prvaka je ubranil Blaž Slanič s Ptuja, ki je še enkrat dokazal, da ne spi 
na lovorikah, temveč pridno trenira, ker se lepo vidi pri njegovem 
napredku. Drugo mesto si je priboril polfinalist oddaje Slovenija ima 
talent, Jakob Bergant, ki nam je pokazal odlično tehnično žongliranje 
in nam sporočil, da lahko nanj še računamo ter da še ni izrekel zadnje 
besede. Tretje mesto pa si je letos z odličnim umetniškim žongliranjem 
prislužil Rožle Bregar, ki je dokazal, da zares sodi v sam vrh slovenskega 
žongliranja.

Žonglerji so se pomerili tudi v dvojicah, kjer 
sta zmago po hudem boju slavila Blaž Slanič 
in Matjaž Kekec. Odlično sta se odrezala 
tudi drugouvrščena Rožle Bregar in Tadej 
Gorzeti, tretja pa sta bila zelo mlada, a 
obetavna žonglerja, Maj Žnidar in Andraž 
Kavčič. Med najmlajšimi pa je zmago 
zanesljivo osvojil Juš Pavlovski.
Med tekmovanjem je z odličnim petjem 
popestrila program tudi Vesna Kociper, 
ki je vsem zbranim pokazala, da se 
povsem uvršča na žonglerski oder. 
Svoje mojstrovine je pokazal še en 
polfinalist oddaje Slovenija ima talent, 
Vid Skrbinšek. Po tekmovanju je na 
vrsto prišel trenutek, ki smo ga vsi 
zelo nestrpno pričakovali. Na oder je 
stopil svetovni prvak v žongliranju 
in lastnik mnogih žonglerskih 
rekordov, Thomas Dietz. Njegov 

brezhiben nastop je zares paša za oči, saj tako dobrega žongliranja v Sloveniji še 
nismo videli. Thomas je bil navdušen nad Slovenijo, prav tako pa nad našo prireditvijo. 
Sicer je navajen nastopati pred nekaj tisočglavo množico, je pa rekel, da mu je majhnost 
Slovenije in prireditve izredno pri srcu. Za njim je nastopil še en odličen žongler iz 
Nemčije, Christof Buff. Žonglerska predstava se je zaključila s podelitvijo pokalov 
in medalj najboljšim v Sloveniji, potem pa je bil že čas, da smo se preselili ven, pred 
dvorano. Tam nas je že čakal ogenj in videli smo lahko kratko ognjeno predstavo, ki pa 
jo je pogasil kar močan dež.
Tako kot že prejšnja leta, smo bili tudi tokrat vsi enakega mnenja: se vidimo prihodnje 
leto na Viru ob naslednjem svetovnem dnevu žongliranja.

                                                                                     Društvo Žongler 
                                                                                     http://www.SvetovniDanZongliranja.com

aktualno

V
Po svetovnem dnevu

žongliranja

Thomas Dietz

Blaž Slanič

Najboljši

Delavnica s Thomasom
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šport

času najvišjih temperatur so nogometne selekcije ŠD 
Vir pozdravile poletje z zaključki letošnje sezone, ki jo 
glede na vse selekcije lahko ocenimo z visoko oceno.

Prednost v pregledu sezone tokrat namenjamo »novincem« v 
ŠD Vir, torej malim nogometašem in nogometašicam Mladinske 
nogometne šole NK Vir (MNŠ NK Vir), ki  so  s svojo trdno voljo in 
treningi odločeni postati uspešni nogometaši starejših selekcij in 
seveda kasneje tudi članske izbrane vrste NK Vir.
Mladinske selekcije U-8, U-9, U-10, ki so bile ustanovljene v aprilu 
leta 2009, so zimsko obdobje letošnje sezone 2009/2010 dobro iz-
koristile za nujno potrebno zvišanje forme malih  igralcev, le-ta pa 
se je v odlični luči pokazala na kar nekaj turnirjih in posamičnih 
tekmah na področju celotne Slovenije. Treningi, ki sicer potekajo 
trikrat tedensko, so v zimskem delu sezone potekali enkrat teden-
sko, med vikendom so potekali turnirji in posamične tekme. 
Ekipa U-8 je igrala v zimski ligi na Bežigradu, septembra bo prvič 
pričela z igrami v redni regionalni ligi. V tem letu je ŠD Vir za ekipo 
U-8 že organiziral dva turnirja v marcu in juniju 2010.
Ekipa U-9 je pričela pomladanski del sezone 2009/2010 v region-
alni ligi. Za ekipo je ŠD Vir oz. NK Vir organiziral turnirja v marcu in 
v juniju, sledi še v oktobru 2010. V regionalni ligi je ekipa U-9 na 
petem mestu.
Ekipa U-10 je prav tako v sezoni 2009/2010 igrala v zimski in region-
alni ligi. Selekcija U-10 sodeluje na turnirjih, na katerih so dosegli 
dobre rezultate. Selekcija U-10 je letošnjo sezono  v regionalni ligi 
zaključila na sedmem mestu.

V klubu NK Vir so bili torej v pretekli sezoni organizirani številni 
turnirji, ki so se po številu udeležencev pokazali za zelo uspešne. S 
tem namerava NK Vir v spomladanskem delu nadaljevati. To  prinaša 
nove izkušnje in tudi nova poznanstva med klubi. Na sodelujočih 
turnirjih kot mlade ekipe vse mladinske selekcije dosegajo dobre 
rezultate. Na zadnjih petih turnirjih, kjer so bile udeležene mladin-
ske selekcije NK Vir, so mali nogometaši vedno prejeli priznanja za 
najboljšega vratarja in najboljše igralce. 

Zadnji teden v mesecu marcu letošnjega leta je pod okriljem ŠD Vir 
in v organizaciji mladinskih selekcij NK Vir ter staršev otrok le-teh 
selekcij v Športnem parku Vir potekal 1. spomladanski kros, ki se 
ga je udeležilo preko 100 otrok, sicer članov in članic otroških in 
mladinskih selekcij NK Vir. Na krosu so sodelovali tudi njihovi starši, 
člani ter članice ŠD Vir in ostali tekmovalci z Vira in okolice.
Vreme, ki je sicer sprva kazalo bolj »kisel obraz«, se je kaj kmalu 
razjasnilo in s tem še povečalo voljo in tekmovalnega duha 
udeležencev. 
Tekmovalci in tekmovalke, ki so sodelovali v teku na 800 m ter na 1, 
2, 3 in 7 km, so bili razdeljeni v 10 različnih kategorij.
V ŠD Vir smo bili veseli dobrega odziva s strani sponzorjev in os-
talih, ki so kakor koli pripomogli k uspešni izvedbi 1. spomla-
danskega krosa na Viru, tako se moramo zahvaliti Radiu Hit, At-
letski zvezi Domžale, Finale Baru, Fotu Aleksander Soklar, Miru 
Pircu (ozvočenje), Meliti Šušteršič (Trzin), Zavodu za šport Občine 
Domžale, KS Vir ter vsem članom in članicam ŠD Vir.

Člansko moštvo NK Vir je letošnjo sezono zaključilo na 7. mestu 
MNZ lige, vendar pa je treba poudariti, da se je ves čas spopada-
lo s poškodbami ključnih igralcev, tako je bilo sila težko sestaviti 
uspešno »enajsterico«, ki bi lahko kljubovala najboljšim v ligi.
Naj strelec letošnje sezone v NK Vir je Bogomir Deisinger, ki je v 13 
nastopih za člansko ekipo dosegel kar 11 golov. 
V letošnji sezoni je prišlo do menjave tudi v strokovnem vodstvu, 
vroč trenerski stolček je do konca sezone vodil domač strateg 
Janez Pustotnik. 

V mesecih poletnega premora bo vodstvo kluba sprejelo odločitve 
o imenovanju strokovnega vodstva v prihodnji sezoni. 

Veterani NK Vir 

Vsekakor pa je ŠD Vir (NK Vir) storil korak naprej z letošnjim občnim 
zborom članov in članic ŠD Vir.
Natančneje, 8. aprila 2010, je v gostišču Kovač na Količevem potekal 
redni letni občni zbor članov in članic ŠD Vir.
Na zboru je članstvo  obravnavalo in sprejelo poročila organov 
društva v  preteklem mandatu ter poročila nogometnih selekcij NK 
Vir.
Prvi je tako članstvu podal poročilo predsednik ŠD Vir, Uroš 
Potočnik, le-ta je poročal o svojem delu in o delu UO ŠD Vir, sledila 
pa so še poročila o delu tajništva (Tjaša Banko) in financ društva 
(Primož Jere) ter zaključno poročilo nadzorne komisije, le-to je po-
dal Maksimiljan Mav. 
Na zboru so bili obravnavani prav vsi sprejeti sklepi prejšnjega 
zbora ŠD Vir (2009), prisotni pa so z odobravanjem sprejeli dejstvo, 
da je društvo izpolnilo vse naloge ter doseglo večino zastavljenih 
ciljev v letu 2009, izpolnjeni niso bili le cilji, ki so še v teku.

Letošnji občni zbor pa je bil tudi volilne narave, tako so delegati 
soglasno zaupali nov mandat predsedniku ŠD Vir, Urošu Potočniku, 
ter z večino glasov izvolili 13-članski UO ŠD Vir, sestava le-tega je 
sledeča: 
 
  1. Predsednik: Uroš Potočnik
  2. Podpredsednik: Gregor Horvatič
  3. Tajnica: Tjaša Banko
  4. Blagajnik: Primož Jere
  5. Delovni odbor: Sandi Ceglar
  6. Tehnični vodja: Simon Andrejka
  7. Vodja Mladinske nogometne šole: Drago Kolenko
  8. ŽNK Vir: Stane Srša
  9. Brane Maučec
  10. Grega Švigelj
  11. Damjan Ladinik
  12. Franci Zgonc
  13. Tugo Gavranovič

Posebne točke dnevnega reda so bile deležne nogometne sekcije 
NK Vir, tj. člansko moštvo, veteranska in ženska ekipa (ŽNK Vir) NK 
Vir ter MNŠ NK Vir, ki je razdeljena v štiri selekcije U-7, U-8, U-9 in 
U-10, le-te štejejo že preko 60 otrok. V planu dela za leto 2010, ki sta 
ga po poročilih o svojem delu v letu 2009 podala vodja MNŠ NK Vir 
Drago Kolenko in Rok Cerar (trener MNŠ NK Vir), je tudi ustanovitev 
še pete selekcije in sicer U-11 (mlajši dečki), s tem pa se bo NK Vir s 
svojo aktivnostjo v otroškem in mladinskem nogometu prebil med 
bolj aktivne v naši občini in državi.

Gregor Horvatic, podpredsednik SD Vir

V
V ŠD Vir uspešno zakljucile sezono 2009/2010 vse                       
                                   nogometne selekcije 



šport

Seveda pa so poleg športnih aktivnosti prav vsak teden na kole-
darju tudi vzdrževalna dela Športnega parka Vir, ki jih zaradi vse 
večjega obiska Virjanov in Virjank seveda ni malo.
Na glavnem igrišču se je tako v celoti obnovila travnata podlaga, na 
južni strani igrišča (za golom) se je postavila varovalna mreža (le-ta 
je potrebna tudi na severni strani), v celoti se je obnovila ograda 
okoli igrišča in Športnega parka, prav tako pa so se obnovila sedišča 
za gledalce. Prepleskali so se notranji prostori ŠD Vir, garderobe, 
obnovil se je tudi vhod v garderobe.
Prav v zadnji delovni akciji članov in članic ŠD Vir se je uredil še 
dostop do asfaltnega igrišča, v prihodnje se bodo na gole in koše 
namestile tudi mreže, saj v ŠD Vir želimo, da igrišče služi svojemu 
namenu. Tu velja omeniti zahvalo Zavodu za šport Občine Domžale 
(g. Zupančiču) ter KS Vir (g. Lončarju) za odlično sodelovanje.
Uprava ŠD Vir in NK Vir se zahvaljuje vsem članom in članicam za 
sodelovaje pri projektu OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU, ka-
kor tudi za sodelovanje in pomoč pri rednih in izrednih vzdrževalnih 
in ostalih delih v Športnem parku Vir in okolici.    

Ker je na Viru nogomet doma že skoraj 30 let, prav letos bo klub na 
Viru praznoval svoj »okrogli jubilej«, torej polnih 30 let, je zagotovo 
na mestu povabilo vsem, ki radi uživate ob gledanju nogometa, da 
se nam pridružite v Športnem parku na Viru in tako še naprej zvesto 
spremljate in vzpodbujate Virjane k novim zmagam naproti.

Športni pozdrav z Vira! •
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KICKBOXING – DRŽAVNO PRVENSTVO V 
                   KICKBOXINGU 2010

maja je Kickboxing zveza Slovenije v Postojni 
organizirala Državno prvenstvo v kickboxingu 
športnih disciplin, light contacta in low kicka.

Sledeči člani Kluba borilnih veščin Domžale so postali državni 
prvaki za leto 2010:
- mladinec Jan Srša: -57 kg,  
- veteran Franci Pavlič: +75 kg,
- mladinec Žiga Štiftar je postal državni prvak kar v dveh disciplinah: 
obakrat -69 kg.

Vice državni prvaki so postali naslednji člani kluba:
- Jan Dolinar kar v dveh kategorijah mladincev: -74 kg in -79 kg,
- Jan Srša − mladinci: -63 kg.
 
3. mesto pa je med člani osvojil Matej Balantič: -89 kg.

22.
Marjan Bolhar

Klub borilnih vešcin Domžale
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KICKBOXING – DRŽAVNO PRVENSTVO V 
                   KICKBOXINGU 2010

KRATKA PREDSTAVITEV 
ŠOLE ZDRAVJA
Zdrav moški + zdrava ženska = zdrava družina = zdrava družba.
Osnovna ideja "ŠOLA ZDRAVJA" je organizirano delovanje 
posameznikov od rojstva do smrti. Cilji "ŠOLE ZDRAVJA", so usposobiti 
človeka za zdravo ravnanje s samim seboj, s svojim telesom, z umom. 
Sami lahko največ naredimo za svoje zdravje. Osnovna aktivnost šole 
zdravja je jutranja telovadba.

Na kratko:

KAJ: TELOVADBA "1000 GIBOV" (vaje za sklepe). Vaje 
je sestavil dr. Nikolay Grishin (nevrolog)

KDAJ: VSAKO JUTRO od 7.30 - 8.00 s pričetkomm 
3.maja 2010

KJE: NA PROSTEM - VIR (nogometno igrišče ob 
Kamniški Bistrici v bližini lokala Sahara)

KDO: VSAK (trenutno telovadi vsaj dan 300-400 ljudi)

KAKO: Pod vodstvom prostovoljcev na prijazen in 
neboleč način

KOLIKO STANE: 
NIČ = 0,00 EUR.

VLJUDNO VABLJENI

KONTAKTNA OSEBA: Frančiška Horvat (041/463 289), 
Božena Lavrič (01/721 60 74)



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





Lekarna Vir je v sedmih letih svojega delovanja dosegla tisto, kar smo si zastavili. 
Vključili smo se v okolje Virjanov in Virjank, sprejeli ste nas za svoje, saj se tudi izven 

lekarne velikokrat srečamo in pokramljamo. Z vami smo razvili prijateljske odnose in 
verjamemo, da se tudi vi počutite v naši lekarni prijetno. 

SLIKA: od leve proti desni kot smo prihajali v lekarno: Blanka Kos, mag.farm. koncesionarka, Aleksandra Maletić, mag.farm., 
Andrej Rezar, mag.farm., Monika Pandurić, farm. tehnik, Primož Buh, mag.farm., Jaka Kos, farm. tehnik

Nagradno vprašanje:
Kateri rojstni dan v začetku julija 2010 praznuje LEKARNA VIR?

PETI                                 SEDMI                                 DESETI

Trije izžrebanci, ki  bodo do 1. julija 2010 poslali pravilne odgovore na naslov : 
Lekarna Vir, Čufarjeva 23, 1230 DOMŽALE (ne pozabite pripisati imena in priimka ter telefonske številke) 

lahko v začetku julija pričakujejo povabilo na ogled lekarne in prevzem daril:
1. nagrada:     paket naravnih izdelkov A. VOGEL
2. nagrada:     paket izdelkov iz sončne linije ESI

3. nagrada:     paket izdelkov iz linije FIDIMED

Za 7. rojstni dan podarjamo vsem našim obiskovalcem še bolj prijazen delovni čas.

NOV DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka : od 7.45 do 19.15

sobota : od 7.45 do 12.15

Lekarna Vir, Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Lekarna Vir, Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82Čufarjeva 23, 1230 Domžale, Tel.: 01 724 45 82


