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Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir
Leto IV, številka 7, december 2010
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glasilo Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir

brezplačno ga prejemajo vsa 
gospodinjstva v KS Toma Brejca 
Vir

izdaja:
KS Toma Brejca Vir
Šaranovičeva 19

odgovorni urednik:
Matjaž Vodlan

uredniški odbor:
Alojz Stražar, Meta Prelovšek, 
Marjan Prelovšek, dr. Anton 
Bergant, Janez Razboršek, Robert 
Pajer, Elizabeta Potočnik, Franci 
Kerč, Irena Štrukelj, 
Helena Urbanija

tehnično urejanje in 
oblikovanje:
Matjaž Vodlan

lektoriranje:
Maja Petek

naklada:
1300 izvodov

tisk:
Mediaprint Gostič d.o.o.
Ljubljanska cesta 1, 1233 Dob

Glasilo je vpisano v razvid medijev pri 
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno 
številko 1221

slika na naslovnici:
Matjaž Gerčar

Glasilo Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Naslednja številka Virjana bo 
izšla meseca junija 2011. 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 2011 na naslov: 
krajevnaskupnostvir@gmail.com 
ali na sedež KS, Šaranovičeva 19, 
Vir. 

Uredništvo glasila 
Virjan se za sodelovanje 
zahvaljuje vsem 
oglaševalcem.

Sodelujte tudi 
VI!

Matjaž Vodlan
odgovorni urednik 

glasila Virjan

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
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mag.Lovro Lončar                              
predsednik Sveta KS
Toma Brejca Vir

Svet KS Toma Brejca Vir

SVET KS TOMA BREJCA VIR V MANDATNEM 

                                                 OBDOBJU 2010-2014

olitve v Svet KS Toma Brejca Vir so za nami. Značilnost 
letošnjih volitev je relativno veliko število kandidatk in 
kandidatov, ki so se potegovali za mesto v Svetu KS. 
Novi člani Sveta KS Toma Brejca Vir so se sestali na svoji 

konstitutivni seji 8. oktobra 2010 in s tem formalno začeli nov 
mandat v prihodnjih štirih letih. Za predsednika Sveta KS Toma 
Brejca Vir so člani sveta ponovno izvolili mag. Lovra Lončar-
ja, za podpredsednika pa Aleša Tekavca. Tajniška dela bo še 
naprej opravljala Boža Antoni, hišniška opravila v prostorih 
KS vključno z Delavskim domom in njegovo okolico pa Marjan 
Furlan. 

Na prvi seji Sveta KS je bila imenovana volilna komisija KS Toma 
Brejca Vir, ki bo tudi v naslednjem mandatnem obdobju v enaki 
sestavi kot do sedaj: predsednik Boštjan Grošelj, namestnica pred-
sednika Alojzija Stare, člana Marjan Smolnikar in Franci Pančur, ml., 
namestnika člana Sašo Zajc in Marjan Prelovšek. Na naslednji seji 
bo imenovan tudi nadzorni odbor KS.

Člani Sveta so se na prvi seji seznanili s poročilom o realizaciji 
finančnega načrta KS; prihodki in odhodki so skladni s pričakovanji.

Sprejet je bil tudi okvirni plan dela Sveta KS Toma Brejca Vir v 
mandatnem obdobju 2010–2014. Med prioritetami so v programu 
navedene naslednje aktivnosti:
 
- nadaljevanje urejanja prostorov KS na Šaranovičevi 19: garderobe, 
  strop, centralno ogrevanje dvorane na plin, barvanje oken, prenova 
  vhoda, ureditev arhiva, ureditev kletnih prostorov;
-  zavzemanje za gradnjo šole na Viru z določitvijo najboljše lokacije;
- zagotoviti pogoje za izgradnjo žarnega pokopališča na Viru;
- spremljanje in aktivno sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov na 
  območju KS (Oljarna, Na Gmajni, območje ob K. Bistrici ...);
- zavzemanje za gradnjo doma upokojencev ali varovana stanovanja;
- zagotoviti izgradnjo povezovalne ceste Banka Vir–trgovina Hofer;
- zagotoviti priprave za gradnjo rondoja na križišču pri lekarni na   
  Viru; 
- zagotoviti ukrepe prometne varnosti (hitrostne ovire, omejitve 
  hitrosti …);
- skrb za prometne razmere, predvsem skozi naselje Količevo;
- enkrat letno sklic zbora krajanov;
- določiti vsakoletni krajevni praznik z družabnim dogodkom;
- pomoč društvom in organizacijam pri njihovem delovanju;
- zagotoviti pogoje za vzpostavitev krajevne ambulante in krajevnega 
  zdravnika.

Seveda se bo program dopolnjeval, skladno tudi s sprejetimi občin-
skimi proračuni za posamezno leto, ki so pomemben vir financiranja 
navedenih aktivnosti. Dejstvo pa je, da je Svet KS glede navedenih 
aktivnosti predvsem tisti organ, ki pristojne vzpodbuja in opozarja 
na nujnost realizacije posameznih aktivnosti.

Krajanke in krajane KS Toma Brejca Vir prosimo, da svoje pobude, 
predloge in tudi kritike v zvezi z delom in življenjem v naši KS posre-
dujejo krajevni skupnosti osebno, po telefonu ali po e-pošti. Veseli 
bomo, če boste tudi vi sodelovali pri oblikovanju življenja v naši in 
vaši  KS. ◄

V

Svet KS Toma Brejca Vir (od leve proti desni): Aleš Tekavc, Lojze Stražar, Bojan Vodlan, mag. Lovro Lončar, Tatjana Podbevšek, 

Milan Juhant, Jakob Zanoškar, Andrej Jereb, Meta Prelovšek, Marko Bergant, Matjaž Vodlan
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Svet KS Toma Brejca Vir

Naloge KS po Odloku o krajevnih 
skupnostih:
•sprejemajo delovne in finančne 
načrte; 
•občini predlagajo kratkoročne in 
dolgoročne programe investicij in 
razvoja krajevne skupnosti; 
•občini predlagajo ukrepe oziro-
ma dajejo predloge v zvezi s pri-
pravljanjem programov komunal-
ne ureditve ter možnosti lokacij za 
objekte javnega in komunalnega 
standarda; 
•občini predlagajo prednostno 
gradnjo in vzdrževanje lokalnih 
cest; 
•sprejemajo obvestila oziroma 
pritožbe občanov o problemih pri 
izvajanju javnih služb in posredu-
jejo le-te pristojnim službam;   
•sprejemajo obvestila občanov 
o kršitvah občinskih odlokov in 
posredujejo le-te pristojnim orga-
nom; 
•občini predlagajo ukrepe za 
urejen videz naselij, vzdrževanje 
čistoče in videza javnih nasadov, 
zelenic, igrišč in nezazidanih po-
vršin; 
•sodelujejo ter dajejo mnenje 
pri javnih razgrnitvah prostorskih 
planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje posamezne 
krajevne skupnosti; 
•oblikujejo pobude za spremem-
be prostorskih planskih in izved-
benih aktov ter jih posredujejo 
pristojnemu organu občine; 
•dajejo mnenja k podaljšanju 
obratovalnega časa gostinskih 
obratov na območju krajevne sku-
pnosti; 
•spodbujajo delovanje društev, 
klubov in drugih organizacij na 
svojem območju; 
•sodelujejo z vzgojno-izobraževal-
nimi in drugimi javnimi zavodi na 
svojem območju; 
•skrbijo za varovanje narave ter 
naravne in kulturne dediščine na 
svojem območju; 
•sodelujejo pri nalogah s podro-
čja civilne zaščite ter organizirajo 
pomoč pri elementarnih in drugih 
nesrečah;  
•organizirajo zbore krajanov, so-
delujejo pri izvedbi referendumov 
v krajevni skupnosti in volitev; 
•opravljajo prenesene naloge iz 
občinske pristojnosti, če se tako 
dogovorita krajevna skupnost in 
občina ter če občina za te name-
ne zagotovi posebna sredstva; 
•glede na svoje posebnosti ure-
jajo tudi druge zadeve krajevnega 
pomena, v kolikor niso v nasprotju 
s tem odlokom. ◄

15. septembra 2010 je bila v Delavskem domu javna razprava, na katero so bili vablje-
ni vsi krajani, glede prostorskega akta, ki ureja območje pozidave nasproti trgovine 
Tuš na Količevem, kjer so vsakoletna prvomajska kresovanja. Na javni razpravi, ki 
se jo je poleg predstavnikov občine udeležilo okrog 40 krajank in krajanov, so bila 
izpostavljena predvsem vprašanja glede ustreznosti lokacije za šolo, glede predvide-
nega števila stanovanj, prometne ureditve. Župan bo do pripomb in predlogov iz javne 
razprave zavzel stališča oz. se do njih opredelil v nadaljevanju priprave prostorskega 
akta za to območje, ki ga mora na koncu ob pridobitvi vseh soglasij sprejeti Občinski 
svet Občine Domžale. ◄

SVET KS TOMA BREJCA VIR ŽELI VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO TER USPEŠNO LETO 2011. 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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RESTAVRACIJA PRISTAN 
(na novi lokaciji - bivša Minutka)

Šaranovičeva 18
1230 Vir pri Domžalah

01/7211262

Nudimo vam:
- dnevno sveže morske dobrote
- t-bon steak
- jagenjček, zarebrnica, odojek,...
- izpod peke (kovač, romb, hobotnica,...)
- jedi po naročilu 
- za zaključene družbe in poslovne partnerje!

Cesta Količevo - Tu
rnše

Svet KS Toma Brejca Vir

Del Zoisove ulice končno 
asfaltiran

Poplave na Podrečju
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Najstarejši čclan 

                                  Sveta KS Toma Brejca Vir

Intervju

Milan Juhant

Društva in organizacije

Krajevna organizacija                 

                                        Rdecega Križa Vir

mo krajevna organizacija RK VIR in delujemo v sklopu občin-
ske organizacije RK Domžale. Med letom nudimo pomoč dru-
žinam in posameznikom, ki so te pomoči potrebni, ob novem 
letu pa se spomnimo vseh starejših nad 70 let. Obiščemo jih, 

z njimi poklepetamo, jih skromno obdarimo in jim tako polepšamo 
praznike. Tudi ob 8. marcu ne pozabimo na naže žene in mame. Le-
tos pa vodna ujma ni prizanesla našim krajanom – PODREČJE. Ob 
tej priliki smo se odzvali tudi mi;  trem družinam smo nudili pomoč. 
Med nami pa smo imeli tudi štiri jubilante. 90 let so praznovali SLAV-
KO VODLAN, FRANCKA MIHELČIČ, KATI ROVANŠEK in JOŽE VODLAN. 
Vsi so bili deležni našega obiska in pozornosti. V prihodnjem letu se 
bomo potrudili in še nadalje sodelovali z našimi člani.
Bliža se novo leto in zato ob tej priliki želimo vsem članom RK VIR, 
kakor tudi vsem našim krajanom, SREČE, ZDRAVJA IN USPEHOV V 
LETU 2011! ◄
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Društva in organizacije

Krajevna organizacija 

                                        Zveze borcev Vir

ruga polovica leta je bila kljub poletju in dopustu precej 
delovna. 
Takoj v začetku julija smo pripravili srečanje v spomin na 
nekdanji praznik, dan borcev, na katerem so starejši obujali 

spomine, nekaj besed pa je o pomenu NOB in nekdanjem prazniku 
povedal g. Slavko Belak. Po srečanju smo obiskali vse člane, ki se 
srečanja zaradi zdravstvenih težav niso mogli udeležiti.
10. julija smo se z avtobusom zapeljali na Pokljuko, kjer smo se 
udeležili tradicionalne proslave ob obletnici partizanskega pohoda 
na Triglav. Tokrat je bilo vreme lepo, govornica dr. Jelušič pa je po 
svojem govoru požela velik aplavz. Seveda smo imeli s seboj tudi pra-
porščaka, ki se je udeležil tudi proslave v Radomljah pri Križkarjevih 
smrekcah dne 27. julija, kjer se spominjamo prvega organiziranega 
pohoda v partizane na tem področju. 8. avgusta smo se z avtobusom 
udeležili tudi vsakoletne proslave na Špiku.
V začetku septembra smo se odpeljali na ogled obnovljene bolnice 
Franja, kjer so poleg obnovitve barak (oziroma postavitve novih) odlič-
no uredili tudi dostop, tako da tudi najstarejši člani niso imeli težav 
pri ogledu. Obiskali smo še idrijski grad, kjer nas je vodič seznanil z 

zgodovino idrijskega živega srebra, ogledali pa smo si tudi prelep 
muzej idrijskih čipk.
V dvorani Kulturnega doma v Domžalah je 15. septembra pote-
kala podelitev posebnih priznanj Zveze borcev Slovenije, ki jih je 
podelil tov. Janez Stanovnik, predsednik ZZB NOV Slovenije. Pri-
znanja so dobili Toni Dragar – zlato plaketo, Pepca Žebovec in Pe-
ter Kos – srebrno plaketo. Na Pepco smo resnično ponosni, saj si 
je za svoje dolgoletno delo v Krajevni organizaciji ZB Vir priznanje 
resnično zaslužila in ga končno tudi dobila.

Konec oktobra smo v sodelovanju z OŠ Rodica organizirali tradi-
cionalno komemoracijo pri pravočasno popravljenem spomeniku 
na Viru. Po lepem govoru g. Marjana Bolharja so kratek kulturni 
program izvedli šolarji v spremstvu njihovih mentoric. Še enkrat 
hvala za razumevanje in sodelovanje. 
Decembra nas čaka še en nakupovalni izlet v Trst in tovarno čo-
kolade, kjer se založimo za bližajoče se praznike. Pripravljamo 
tudi novoletno srečanje za vse člane, na katerem bomo še enkrat 
malo poklepetali in obujali spomine na minulo leto. Po srečanju 
še enkrat obiščemo vse bolne člane, ki se srečanja ne morejo 
udeležiti.
Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste kakor koli pripo-
mogli, da smo zadane naloge lahko uresničili.
VSEM SKUPAJ ŽELIMO ZDRAVO IN SREČNO 2011! ◄
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1. G. Juhant, verjamem, da Vas veči-
na Virjanov pozna, za tiste, ki Vas še 
ne poznajo, na kratko orišite svojo 
življenjsko pot.
Rodil sem se v Jaršah leta 1939, kjer 
sem tudi preživljal svoje otroštvo v 
družbi štirih bratov in sestre. Oče je bil 
kovač, izučen pri Avmanu na Viru, tako 
da smo doma imeli kovačijo. Življenje 
je bilo v tistih časih zelo drugačno od 
današnjega. Po šolanju sem bil vajenec 
v Litostroju vse do služenja vojaškega 
roka, ko sem bil dve leti v Črni gori. Po 
vrnitvi sem se kmalu poročil in z ženo 
Vero sva dobila otroke in leta 1967 smo 
se preselili v hišo na Viru, kjer živim še 
danes. Ljudje me najbolj poznajo po 

obrti, ki sva jo začela z bratom Janezom 
v Jaršah. Če je najin oče izdeloval orod-
je, kot so lopate, krampi ipd., smo mi 
izdelovali vozove za konjsko vprego, saj 
je bilo izdelovanje orodij že v domeni in-
dustrije. Kasneje smo imeli še nekaj bolj 
ali manj uspešnih investicij in produktov, 
že nekaj časa pa podjetje Metalprofil 
uspešno vodi sin Aleš.

2. V novi sestavi imate čast, da ste 
najstarejši član – modrost in starost 
gresta z roko v roki. Kaj pravite na to?
Nekaj bo že na tem. Modrost pride z iz-
kušnjami, slabimi in dobrimi, vse skupaj 
pa je povezano s časom. 

3. To je že Vaš peti mandat. Kaj se 
Vam je v teh letih sodelovanja pri 
vodenju lokalne skupnosti najbolj 
vtisnilo v spomin? Tako pozitivno kot 
negativno …
Kako čas hitro beži, je prva misel, ki mi 
pride na pamet, ko slišim svoje število 
mandatov v Krajevni skupnosti Toma 
Brejca Vir. Težko bi rekel, kaj je tisto, 
kar mi je najbolj ostalo v spominu. Delo 
v Svetu KS zaradi vzvodov, ki so ti na 
voljo, ni tako, da bi lahko premikali gore, 
ampak je potrebno s počasnimi, a vztraj-
nimi koraki urejati probleme, ki se po-
javljajo v lokalni skupnosti. Gledano na 
vse skupaj v celoti, moramo biti ponosni 
na delovanje društev in organizacij.

4. Kje vidite še rezerve, nove prilo-
žnost za boljši kraj, v katerem živi-
mo?
V povezanosti med seboj. Res je, da 
imamo kar nekaj društev in organizacij, 
ki povezujejo krajane, ampak mnogi 
se med seboj še vedno ne poznamo, 
čeprav že dolgo živimo drug poleg 
drugega. Na Viru predvsem pogrešam, 
da ni nekega središča – centra, ki bi 
združeval vse krajane. V prejšnjem man-
datu smo že začeli z obnovo dvorane 
KS, začeto pa bomo v tem mandatu 
nadaljevali.◄
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Društva in organizacije Društva in organizacije

VEDNO SE IMAMO LEPO …

                                         Župnijska Karitas Vir

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VIR

oktobra smo imeli tradicionalno jesensko sre-
čanje z našimi starejšimi, ostarelimi in bolnimi 
sovaščani. V cerkvi svetega Jožefa smo zmolili 
sveti rožni venec, nato pa smo se  odpravili v 

župnišče na pecivo in ostale dobrote, ki so jih napekle naše 
gospodinje, ter kozarček vina, pa tudi čaj in kavica sta bila zelo 
dobra.
Ob spremljavi Janeza Plahutnika na citrah nam je zapel naš pri-
ljubljeni pevec Janez Majcenovič. Bilo je zelo lepo in zabavno, 
prenekatero narodno pesem pa smo veselo zapeli kar skupaj. 
Želimo si snidenja spomladi.  

Mesec december nas vsako leto spomni, da bomo morali spet za-
ključiti s starim in začeti znova. Ampak ne ravno znova, nadaljevali 
bomo našo staro pot, ki jo bomo za nekaj dni zapustili …
Ustavili se bomo in pogledali nazaj v odhajajoče leto. Se zamislili na 
dobrim, iz slabega izluščili dobro. To bomo lahko storili mi, ki smo 
preskrbljeni tako finančno, duhovno, imamo tople domove, ljudi, ki 
nas vsak dan pričakajo z odprtimi rokami in nam povedo, da nas 
imajo radi.
Žal pa v tem trenutku razmišljam o tem, da ni povsod tako. Ni tako 
z ljudmi na ulici, z ljudmi, ki nimajo nikogar, ki bi jim povedal, da jih 
ima rad, ki nimajo toplega doma. 
Zakaj ne? Ostajam brez besed …
Verjetno ste to prebrali, slišali že velikokrat. Tudi jaz, a nič zato, če to 
preberemo, slišimo še enkrat, dvakrat …
Četudi ne moremo kaj veliko storiti, se lahko vsaj spomnimo in za-
vemo, da nismo sami na svetu in so blizu nas še drugi, ki jim ne gre 
tako »lahko« kot nam. Res si želim, da bi se večkrat zavedali dejstva, 
da ne obstajamo samo mi, ki nam gre skoraj vedno vse lepo, ampak 
da je nekdo tudi tam zunaj.      
V decembru, ko k nam prihaja najbolj priljubljeni mož, sveti Miklavž, 
ki je simbol darežljivosti in je bil zaradi svoje dobrote med ljudmi 
priljubljen že v času svojega življenja, ne pozabimo tudi na  tiste, ki 
jim ne gre tako dobro kot nam in so tam zunaj.
Ni čudno, da so si ga za zavetnika izbrali mnogi: tako mornarji, 
trgovci, študenti, mlinarji, peki, mesarji, pisarji, tkalci, odvetniki, 
lekarnarji, voskarji, delavci v kamnolomu, krojači, pa tudi berači, 
mlada dekleta, ki so si želele dobrega moža.     

Sodelavci Župnijske Karitas Vir vam 
želimo duhovno bogat advent in v srcu veselo
doživetje Jezusovega prihoda.  
V novem letu pa naj bo nad nami Božji blagoslov! ◄

ako hitro mine čas! Najbrž sicer res samo nam starej-
šim, saj se nam zdi, da smo komaj nazdravili letu 2010, 
a je tik pred nami spet novo leto. Zato je prav, da vsem 
krajanom Vira spet nekaj povemo o našem delu od juni-

ja naprej in vam predstavimo naš plan dela za leto 2011.

Menimo, da smo uresničili vse tiste dejavnosti, o katerih smo vam po-
vedali v prejšnji številki Virjana: udeležili smo se srečanja upokojencev 
Gorenjske na Pokljuki, šli smo na dva izleta, in sicer na Dolenjsko in 
na Štajersko; pridno kolesarili in hodili – izvedli celo balinarski turnir 
za prehodni pokal; sodelovali v Češminovem parku v Domžalah, kjer 
smo se srečale vse generacije (od najmlajših do najstarejših), skoraj 
vsa društva (od gasilcev, invalidov, kulturnikov do upokojencev), vse 
organizacije (od RK, Karitasa in ZZB in nevladnih organizacij) ter tako 
poskušali zgladiti spore, ki jih politiki  vnašajo s svojimi izjavami med 
nas (starajoča družba, za katero je treba veliko več denarja, še po-
sebej v zdravstvu in za pokojnine itd.). Vsi se tega zavedamo, vendar 
se ne zavedamo tega, da smo ravno starejši pomagali zgraditi večino 
tovarn, šol, zdravstvenih domov in drugih objektov, ki so sedaj, pa 
ne vemo po kakšnem ključu, prešli v zasebne roke in prav nihče ni 
odgovoren za to oziroma se vsi pristojni izmikajo odgovornosti in pre-
našajo odgovornost drug na drugega in si kot Pilat umivajo roke. Zato 
pozivamo mlajše in mlade, naj mislijo s svojo glavo in ne nasedajo 
raznim demamogijam, ker če bodo dočakali starost, bodo v enakih 
dilemah in stiskah, kot smo sedaj mi in z nami vsi.
Povejmo še, da smo sodelovali v Ljubljani na Festivalu za tretje ži-
vljensko obdobje, da smo pred prazniki obiskali starešje, bolne in 
invalidne člane, šli na martinovanje in bomo v decembru spet imeli 
tradicionalno novoletno srečanje. 

Ko boste prejeli zadnjo številko Virjana v letu 2010, bo že pravi pred-
božični in prednovoletni čas. Zato vam, vsem krajanom in krajankam 
KS Toma Brejca Vir, želimo malo bolj brezskrbne, predvsem pa zdra-
ve in sreče polne praznike in vse dni v letu 2011! ◄
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Utrinki z jesenskega srečanja 

Sveže mleko Kmetije Zalaznik-Hudman 
lahko vsak dan kupite na Viru pri Domža-
lah na dvorišču gostilne Ribič, Mlekomat 
že ima stalne kupce, ki z veseljem popije-
jo kozarec naravnega domačega mleka. 
Mleko je tudi primerno za kisanje. Vablje-
ni vsi, da si ogledate, kako se tej stvari 
streže.

Na zdravje s kozarcem mleka!

PRI BARU RIBIČ - Bukovčeva 12

Za leto 2011 pa je naš plan naslednji:

mesec                       
namen

februar   kopanje

marec   pustovanje

   letna skupščina

april   spomladansko srečanje

maj   Bele vode

junij   predvideno srečanje 

                           
                     slovenskih upokojencev

julij   izlet Kumrovec

avgust   bolnišnica Franja

september  srečanje gorenjskih 

                           
                     upokojencev

oktober   razstava

   Sevnica

november  martinovanje

december  decembrsko praznovanje

+386 41 525 617

PEÈARSTVO ŠTUPAR
Štupar Tomaž s.p.
Finžgarjeva 5, SI-1230 Domžale

E-mail: stupar.tomaz@siol.net

polaganje kamna in keramike
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Društva in organizacije

Leto 2010 v Balinarskem športnem klubu               

                                                Budnicar Kolicevo 

a leto 2010 lahko zapišemo, da smo v njem nada-
ljevali s tekmovalnim in organizacijskim razvojem 
našega Balinarskega športnega kluba Budničar. 
Pokrito balinišče je privabljalo tako mlade kot 

starejše, ki so prišli trenirat, se rekreirat ali le ogledat 
katero od tekmovanj, ki jih na Količevem tudi v leto-
šnjem letu ni manjkalo.

Začnimo pri tradicionalnem mednarodnem tekmovanju za 
prehodni POKAL OBČINE DOMŽALE, ki smo ga osvojili doma-
čini, kar je bil zelo lep uspeh, saj je sodelovalo kar 16 ekip, 
med njimi tudi naši sosedje – italijanski in hrvaški balinarji. Ta 
turnir je lepo uspel, tudi zaradi finančne in druge pomoči, za 
katero bi se radi zahvalili vsem, ki so nam pomagali, še pose-
bej pa Občini Domžale ter Restavraciji Park Domžale. 

Ob tem največjem tekmovalnem uspehu našega kluba pa ne 
smemo pozabiti tudi na druge odlične nastope naših balinar-
jev, ki so se posebej odlikovali na mednarodnem balinarskem 
turnirju v Lovranu. Na Maronadi, 17. oktobra 2010, so poleg 
domačinov in naših balinarjev sodelovali še tekmovalci iz Ita-
lije in Črne gore. To je bil srečen in uspešen dan za Balinarski  
klub Budničar Količevo, saj so Brane Magerl, Robi Skok in Sta-
ne Žavbi, ml., zmagali in ponovno ponesli glas o uspešnem 
klubu tudi v druge države. 

O uspešnih nastopih lahko govorimo tudi v okviru 1. državne 
lige, saj smo Budničarji s Količevega osvojili četrto mesto. Ob 
tem je treba povedati, da je bil zastavljen cilj dosežen. 

Na balinišču smo uspešno proslavili tudi 25. obletnico turnir-
jev, na katerih se vsako leto merijo gostinci iz občin Kamnik, 
Komenda, Mengeš, Lukovica in Domžale. Nastopalo je 16 
ekip, ki so pokazale veliko znanja, pa tudi veliko prijateljstva, 
saj se srečujejo že več kot dve desetletji. Posebej pa sta bili is-
krenih čestitk deležni ekipi balinarjev gostilne Škarja s Prevoj 
in Gostišča Marjanca iz Kamnika, ki sta sodelovali na vseh 25 
tekmovalnih srečanjih. 

Da je balinanje še kako primeren šport tudi za starejše, so 
dokazali številni veterani in veteranke, ki so se tudi letos na 
zaključku lige v septembru zbrali na balinišču na Količevem. 
Kar 24 ekip je bilo iz osmih občin in za vse lahko rečemo, da 
so bile zmagovalke, saj so se vsi tekmovalci in tekmovalke 
trudili, da so opravili vse mete in bili z uvrstitvami vedno zelo 
zadovoljni, posebej pa s prijateljskimi srečanji, ki ob balinanju 
nikoli ne manjkalo.

Naš klub se je tudi letos trudil, da bi na balinišče privabil čim 
več rekreativcev ter tistih, ki balinajo iz veselja. Radi so priha-
jali in so pravi pripadniki kluba, zato upamo, da bodo z nami 
tudi v naslednjem letu.                                                                  

Ob koncu sezone najboljši, seveda, dobijo priznanja oz. poka-
le, ki jih letos ni manjkalo v klubu, mi pa napišimo le tiste, ki 
so bili najboljši na klubskem prvenstvu ter jim bomo pokale 
izročili na posebnem srečanju. Med dečki je bil najboljši Grega 
Markič, pred Gregom Dolencem in Blažem Cerarjem. Največji 
pokal med veterankami bo prejela Dani Ilijaš, za njo se je uvr-
stila Lojzka Hribar, Vera Lavrič je bila tretja, Rezka Zemljarič 
pa četrta. Največji pokal bo med veterani domov odnesel Miro 
Slapar, takoj za njim se je uvrstil Jakob Zanoškar, tretji je bil 
Janez Vodlan, četrti pa Janez Kožar. Najbolj borbeno je bilo 
med registriranimi člani, kjer je tekmovalo 14 tekmovalcev, 
prvo mesto pa je osvojil Brane Magerl, pred Urošem Marki-
čem, Romanom Borcem in Alešem Žavbijem. Vsem dobitni-
kom pokalov iskreno čestitamo in želimo tudi v prihodnje ve-
liko uspeha. 

Ob številnih balinarskih turnirjih in tekmovanjih pa je Balinar-
ski športni klub Budničar pod pokroviteljstvom Občine Dom-

žale tudi letos organiziral tradicionalno prvomajsko srečanje, ki je zelo lepo 
uspelo.

Veseli bomo, če boste tudi v letu 2011 z nami. Pridružite se nam na balini-
šču, obiščite prvomajski kres ali se le zaustavite ob našem balinišču, kjer 
je vedno veselo. Ob tem vam želimo, da vam veselo minejo tudi decembrski 
prazniki, predvsem pa, da je, za vse bralce in bralke Virjana, leto 2011 
zdravo, srečno in veselo. ◄
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Zmagovalci turnirja za prehodni pokal Občine Domžale 2010 - ekipa Budničar Količevo

Najboljši med člani

Društva in organizacije

Klub borilnih vešcin Domžale

letu 2010 so bili člani kluba zelo aktivni na rekreativnem, 
tekmovalnem in delovnem področju.

Klub je s člani zopet zabeležil naslove državnih prvakov v športnih 
disciplinah boksa in kickboxinga v Boksarski zvezi Slovenije in Kickboxing 
zvezi Slovenije; obe sta članici Olimpijskega komiteja Slovenije.
V letu 2010 ima klub kar sedem državnih prvakov in dva prvaka v ligi prva-
kov v boksu za posameznike sezone 2009/2010, ekipno pa je v ligi boks 
prvakov klub zasedel 3. mesto slovenskih boks klubov Boksarske zveze 
Slovenije. Za odlične rezultate izven telovadnice so prispevale tudi pripra-
ve na Rogli, tek na Sv. Primoža, Kamniški Vrh, Sv. Trojico …
Udeležili so se organizirane čistilne akcije po Sloveniji, pomagali pri organi-
ziranem blejskem maratonu, poleti uspešno organizirali klubski piknik, se 
predstavljali v društvih, osnovnih in srednjih šolah na področju športa, se 
prvič skupno udeležili športnih iger ob prazniku KS Dob kot boksarsko-no-
gometna ekipa, se udeležili rekreativnega teka »Domžale tečejo«, uspešno 
opravili vaditeljske – trenerske in sodniške licence. 
Z novico je članice in člane kluba presenetila članica kluba, vrhunska 
športnica – mednarodni razred Olimpijskega komiteja Slovenije, Tamara 
Radkovič, da zaenkrat prekine svojo bogato športno tekmovalno kariero. 
Članice in člani ji želimo vse najboljše tudi na drugih področjih …
Na kratko nekaj Tamarinih rezultatov: sedemkratna državna prvakinja v 
kickboxingu, full contactu, 2. in 3. mesto na svetovnem pokalu, 3. mesto v 
Evropi, 5. mesto na svetu itd.

Klub se zahvaljuje vsem navdušencem športa za spodbude in pomoč!

Vsi zainteresirani za treniranje športnega boksa in kickboxinga do-
bite več informacij na: www.mladiboksardob.com.
Vsem bralcem Virjana članice in člani želimo predvsem zdravo, aktivno 
in športno 2011! ◄
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Polagamo vse vrste talnih oblog in 
parketov, kot so topli podi, tekstil, laminati, 
gotovi parketi, lamelni, klasièni, z brušenjem 

in lakiranjem pa vam stari parket tudi obnovimo.

: 9T  041 703 5 9
SANDI GRILJ

I A d. .GR M R o.o



V
i
r
j
a
n

V
i
r
j
a
n

d
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
1
0

d
e
c
e
m
b
e
r
 
2
0
1
0

1514

Pustna sekcija Striček

teh zimskih dneh se sprašujemo, kako huda bo letos 
zima. Ne gre tvegati, zato člani Pustne sekcije Striček 
že tičimo skupaj in tuhtamo, kako bomo letošnjo zimo 
pregnali. Lansko leto smo praznovali in izpeljali obsežen 

program 20. obletnice Pustne sekcije Striček in zdaj že bivši 
predsednik Ičo bi zavzdihnil, da je »vse na glavo«. Še kako 
res, letos smo namreč dobili novega predsednika Petra Kosca 
– Pipija, ki je ves čas povezan s pustom na Viru. Na koncu 
članka je objavljen tudi kratek intervju z njim in, kot kaže, 
optimistično in delavno gleda v prihodnost.

Uredili smo sobo v Športnem parku na Viru
Kadar se človek v nekem prostoru dobro počuti, potem v njem lahko 
tudi ustvarja in opravlja kvalitetno delo. Zato smo se odločili, da si 
uredimo prostor, ki bo namenjen našim sestankom, kovanjem novih 
načrtov in izpolnjevanju zastavljenih nalog, ki nas čakajo v priho-
dnosti. Naša klubska sobica je s pomočjo naših pridnih in zavzetih 
fantov dejansko dobila podobo prijetnega prostora za naša nadaljnja 
srečanja, opremljena je z udobnimi oblazinjenimi klopmi in mizami 
ter fotografijami in simboli zgodovinskih trenutkov Pustne sekcije 
Striček skozi vsa leta delovanja. V nadaljevanju bomo napeljali še 
dostop do interneta, postavili kakšen TV-sprejemnik in tako bo naša 
sobica tudi kraj prijetnega druženja, ne pa zgolj kraj, kjer »človek 
dobi še več zadolžitev«. Torej, vabljeni na članske sestanke društva, 
ki bodo predvidoma februarja 2011 ob četrtkih, ob 18. uri, še prej 
pa na občni zbor!

Koledar 2011
Letos smo že zelo zgodaj začeli 
pripravljati koledar za leto 2011, da 
se nam ne bi spet primerilo, da je 
kak datum narobe označen ali pa 

celo tako kot nekoč, 

ko smo natisnili kar koledar za leto, ki se je že iztekalo. V 
letošnjem koledarju smo upoštevali naše pustne barve in 
umestili nekaj utrinkov pustnih prireditev na Viru. Dogod-
kov v pustnem času je seveda veliko več, kot smo jih uspe-
li nalepiti na »majcen« koledar formata A3, zato se seveda 
opravičujemo vsem, ki se letos niste našli na fotografijah: se 
boste pa drugo leto! Dodali smo seveda tudi vse fotografije, 
ki ste nam jih posredovali preko Facebooka. Že vnaprej pa se 
zahvaljujemo vsem, ki vsako leto za koledar prispevate kak evro 
in nam tako pomagate pri izpeljavi naših prireditev!
 

Pustna sekcija na Facebooku
Pohvalimo se lahko, da imamo že skoraj 1.000 prijateljev na Face-
booku. Zahvaljujemo se vam za vse vaše komentarje, prispevke, 
vzpodbudne besede in seveda tudi kakšno grajo: prireditve so naše 
skupne, ne pa od »ta glavnih«. Objavljamo nekaj fotografij, ki so jih 
na našem zidu objavili naši prijatelji. Povabite vaše prijatelje, če ste 
že naši prijatelji, ali pa postanite naši prijatelji, če še niste! Poiščite v 
iskalniku »Pustna sekcija Striček« in ne pozabite klikniti gumba »Všeč 
mi je«. ◄
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Priprave na Pustno deželo Vir 2011 

                                                 so se že  zacele

Pustne prireditve 2011Napovedujemo že redni letni občni zbor Pustne sek-cije Striček, ki bo 20. januarja 2011, ob 18. uri, v Gostišču Kovač. Pripravljamo pa tudi že skelet pustnih prireditev 2011, ki se jih bomo Virjani ude-ležili, saj veste, kdor na Viru ni za pusta, naj se izseli do avgusta:
► petek, 18. februar 2011: okrasitev pustne dežele Vir;

► sobota, 19. februar 2011 ob 10. uri: postavitev Strička, sprevod od Kovača do lekarne na Viru;► pustna sobota, 5. marec 2011 ob 20. uri: noro pustno rajanje s skupino Pop Design;► pustna nedelja, 6. marec 2011: otroški živžav za najmlajše ob 10. uri, karneval ob 14. uri in 21 sekund, Leteči muzikanti po karnevalu;► pustni torek, 8. marec 2011: žalne slovesnosti in sežig pusta nekje v naši občini.

Pipi in Pipilady, še pred časom Indijanca, zdaj pa 
pomembna člena pri organizaciji pusta na Viru

naprej. Brez uigrane in zanesljive ekipe pustnih ministrov ter bivšega 
predsednika, sedaj častnega člana, si moje nove vloge predsednika ne 
bi mogel predstavljati. Zavedam se, da bo težko preseči njegove dosež-
ke minulih let, ampak skupaj nam bo zagotovo uspelo.

Kaj novega se obeta na pustnem karnevalu, kaj boste spreme-
nili? 
V samem pustnem karnevalu bomo letos delali predvsem na tem, da 
privabimo k sodelovanju čim več mladih, seveda pa bodo toplo dobro-
došle tudi že ustaljene ekipe z novimi idejami. Spremembe so se zgo-
dile že v samem vrhu Pustne sekcije Striček, ko sem bil izglasovan za 
novega predsednika. Pravijo, da nov, svež veter prinaša tudi nove ideje 
in energijo!

Koliko je članov v sekciji, imate kakšne načrte za povečanje 
števila članov?
V Pustni sekciji Striček je nekje okrog 200 članov, seveda pa vsako 
leto vabimo nove člane, da se nam pridružijo pri tej veliki organizaciji 
prireditev ter s svojimi idejami in pridnimi rokavi pomagajo soustvarjati 
pustni karneval. Bistvo ni samo v številčni okrepitvi članov, ampak je še 
kako pomembno, da so člani aktivni.

Kako ste zadovoljni s podporo pustu članov sekcije, domačega 
kraja in Virjanov?
Ker ima pust na Viru že dolgo tradicijo in Pustna sekcija Striček obstaja 
že več kot 20 let, lahko rečem, da člani, prebivalci Vira, torej domačini, 
zaživijo s pustom na Viru. Dejansko se radi udeležujejo dogodkov okrog 
pusta, kar mi je v veliko veselje in upam, da bo tako tudi ostalo.

Kako ste zadovoljni s podporo občine, sponzorjev in vseh osta-
lih?
Pustnih rajanj brez pomoči občine in sponzorjev ne bi mogli izpeljati. 
Haha … pravijo: malo denarja, malo muzike in res je tako. Ker pa nas je 
doletelo obdobje recesije, je tudi denar postal problem, tako da upamo 
na najboljše.

Boste kaj sporočili našim bralkam, glede na to, da bo prihodnji 
pust ravno na 8. marec, dan žena?
Seveda. Drage moje, prav posebej dobrodošle, preživite čisto drugačen 
8. marec, poveselite se z nami! 

Vaše sporočilo bralcem Virjana?
Hehehe … »Slavna Pustna sekcija Striček vabi vas na karneval, tam 
na Viru spet bo veselo, pridite ga bomo skupaj sral,« je naše geslo in 
hkrati moje povabilo na veselo rajanje. Dobrodošli. In berite Virjana še 
naprej. ◄

Kaj vam pomeni pust na Viru?
Druženje, zabavo, veliko dela, določenega odrekanja, predvsem pa ve-
selje … in rezultat je tu, pust na Viru!

Kakšno stanje ste podedovali od prejšnjega predsednika?
Prejšnji predsednik, Janez Lavrič - Ičo, mi je dal odlično izhodiščno toč-
ko, da Pustno sekcijo Striček in vse dogodke znotraj nje lahko peljem 

Intervju z novim mladim predsednikom
Pustne sekcije Striček, Petrom Koscem – Pipijem

Najdete nas tudi na FB-ju:)

Soba v Športnem parku na Viru
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reden se dotaknemo dogodkov v mesecu požarne 
varnosti, bomo predstavili dva pomembna dogodka, 
ki sta se zgodila v juniju in septembru. Junija je PGD 
Vir pridobilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, in 

sicer GVM-1 tipa Renault Master OV. Stari kombi, 
Peugeot Boxer, ni več ustrezal predpisu 
o najvišji starosti, kakor tudi opremlje-
nosti vozila za prevoz mladine. Med 
gasilci namreč raste obetavni mladi 
rod, ki za prevoze na vaje, tekmovanja 
in prireditve potrebuje ustrezno vozilo. 
Novo predelano vozilo je med drugim 
pregledala Tehnična komisija GZ Slove-
nije in dala dovoljenje za uporabo. Nakup 
vozila sta v veliki meri podprli Občina 
Domžale in Krajevna skupnost Toma Brej-
ca Vir, del sredstev pa smo pridobili tudi od 
Ministrstva za obrambo in donacij krajanov. 
Dodatna sredstva smo pridobili tudi s 
prodajo starega kombija hrvaškim gasilcem 
v GZ Koprivnica. Vsem skupaj se iskreno 
zahvaljujemo za dobrohotno pomoč. Zahvala 
gre tudi tistim požrtvovalnim gasilcem, ki 
so v izjemno kratkem roku izpeljali nakup in 
predelavo vozila. V letu 2011 bomo nadgradili 
obstoječo prikolico za prevoz motorne brizgalne 
in pripadajoče opreme. 

Drug pomemben dogodek pa so bile septembrske poplave na 
področju naše krajevne skupnosti, še posebej na Podrečju. Virski ga-
silci so sodelovali z vso razpoložljivo opremo pri nadzoru in reševanju 
od 17. do 21. septembra. Na intervenciji je sodelovalo 36 gasilcev. 
Za delo so porabili približno 600 delovnih ur. Naj omenimo, da je v 
fazi obnove prostor za hranjenje opreme ekipe prve pomoči civilne 
zaščite.  

V mesecu požarne varnosti smo tudi letos predstavili svoje delovanje 
krajanom. V začetku oktobra smo obiskali učence na Osnovni šoli 
Rodica. Dne 9. oktobra je bil dan odprtih vrat v društvu in  številnim 
krajanom smo prikazali delo društva in gasilsko opremo. Dne 14. 
oktobra je bila v sodelovanju s CPV izvedena evakuacijska vaja v vrt-
cu PALČEK. Otroci so bili zelo navdušeni nad videnim, saj so pri tem 
aktivno sodelovali. V tem obdobju smo urejali tudi okolico gasilskega 
doma in orodišče v njem. V mesecu požarne varnosti so se posebno 
izkazali naši mladinci, ki so na izbirnem tekmovanju za mladinsko 
olimpijado zasedli odlično deseto mesto. Izbirno tekmovanje se je 
vršilo 3. oktobra v Kočevju. Z dvema ekipama mladih gasilcev smo se 
udeležili kviza regije Ljubljana III, ki se je vršil 23. oktobra v Gabrovki. 
Ekipi sta zasedli odlični 6. in 10. mesto. Posebno pozornost smo po-
svetili tudi usposabljanju naših operativcev. V oktobru smo sodelovali 
na gasilskih vajah, kjer preizkusimo usposobljenost gasilcev za delo 
na požarišču in delovanje gasilske tehnike. Sodelovali smo na sek-
torski vaji 15. oktobra v Kokošnjah in na občinski gasilsko-reševalni 
vaji 29. oktobra v podjetju Helios. V začetku novembra se je v okviru 
GZ Domžale pričel tečaj za strojnika, ki se ga udeležuje sedem virskih 
gasilcev. Virski gasilci pa na tem tečaju sodelujejo tudi kot predavate-
lji in inštruktorji.

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. ◄

zahvalo za trud in vzpodbudo za vložen čas, energijo in 
prizadevanja je Mladinska komisija PGD Vir, ki je v za-
dnjih letih dosegla vidnejše rezultate tako na področju 

tekmovanj kot tudi izobraževanj mladine, organizirala v začetku 
novembra izlet na Gorenjsko. 

Najprej smo si ogledali zanimiv gasilski dom PGD Radovljica, kjer so 
nam pokazali opremo in vozila ter predstavili tudi najtežje gasilsko 
tekmovanje FCC. Poizkusili smo prenesti lutko, ki je tehtala 80 
kilogramov. Ogledali smo si tudi fotografije z razstave Gasilka. Pot 
smo nadaljevali proti Jesenicam, kjer smo obiskali JZ GARS Jesenice. 
Poklicni gasilci so nam pokazali njihovo opremo in prikazali uporabo 
nekaterih specialnih vozil. Najzanimivejše je bilo gasilsko reševalno 
vozilo z lestvijo dolžine 42 metrov. Večina se nas je z lestvijo dvignila 
nad Jesenice in občudovala razgled z višine. Nato pa smo si ogledali 
še nadzorni center DARS-a na Hrušici, kjer so nam najprej pokazali 
film o gradnji tunela Karavanke, nato pa še nadzorno sobo, kjer preko 
več kamer spremljajo dogajanje v tunelu. V Vodnem parku Bohinj 
smo uživali v raznih aktivnostih v vodi, se spuščali po toboganih, 
plezali po plezalni steni, se vozili po hitri reki in se sproščali z vodnimi 
masažami. Vmes je bilo veliko plavanja in iger. Po pestrem in zani-
mivem dnevu smo se utrujeni vrnili domov in si obljubili, da bomo še 
naprej pridno hodili h gasilcem, se izobraževali in tekmovali in še kdaj 
odšli na kakšen izlet. 

Na koncu pa še zahvala našim mentorjem in njihovim pomočnikom, 
ki si preko celega leta vzamejo čas za gasilstvo in nas mlade ter nas 
učijo gasilskih in gasilsko-športnih vsebin, nas pripravljajo za razna 
tekmovanja in kvize ter poskrbijo, da osvojimo gasilske čine, gasilske 
veščine in preventivne značke Preprečujmo požare. ◄
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OB MESECU POŽARNE VARNOSTI – 

                                                       OKTOBER 2010

Društva in organizacije

Novo gasilsko vozilo GVM-1 s prikolico za prevoz gasilske opreme 

na vajah za tečaj strojnika pri CPV, 13. november 2010

a občinskem tekmovanju se je ekipa mladicev iz 
PGD-ja Vir uvrstila na izbirno tekmovanje za Olim-
pijado, ki bo drugo leto. Po tednih priprav smo se v 
nedeljo, 3.10.2010 odpravili v Kočevje, kjer je bilo 

tekmovanje. Naša desetina se je z drugimi ekipami iz naše 
okolice tja odpeljala z avtobusom, mentorji, pomočniki men-
torjev in navijači pa smo jim sledili z gasilskim kombijem. Po 
dolgi vožji smo prispeli in se udeležili slavnostne otvoritve. Ko 
so nastopile prve skupine, je napestost naraščala. Konkuren-
ca je bila huda, a naši ekipi to ni vzelo poguma. Odločno so 
se ogreli in odšli na tekmovališče. Kljub temu, da so naredili 
nekaj malenkostnih napak, so dokazali da ne zaostajajo 
za ostalimi ekipami. Nasprotno, dosegli so izvrstno deseto 
mesto in bili najboljši iz našega okoliša. Čeprav se mladinci 
niso uvrstili na Olimpijado, smo se polni zmagovalnega duha 
vrnili domov. Upamo, da bomo kdaj uspeh ponovili in ga še 
izboljšali! ◄
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MLADINCI IZ PGD VIR 10. V DRŽAVI

IZLET MLADIH GASILCEV IZ PGD VIR 2010

Društva in organizacije

Mladinska desetina in navijači PGD Vir

Ogled tehničnega vozila z dvigalom na Jesenicah

KOŽAR in partner d.n.o.
Papirniška cesta 2a, Vir, 1230 Domžale

Tel: 01 721 22 86
Gsm: 041 982 591, 
        051 435 206

- ŽELEZNE KONSTRUKCIJE, PODESTI, VRATA  - GAVTRI, NADSTREŠKI IN DRUGI KOVINSKI DELI 
- OGRAJE VSEH VRST (kovane ali moderne)  - STOPNICE (polžaste, zavite ali ravne)  
- ALU OKNA, VRATA, VETROLOVI IN ZIMSKI VRTOVI  - ZASTEKLITVE BALKONOV Z DRSNIMI PROFILI  - INOX OGRAJE
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b zaključku jesenskega dela prvenstva sezone 2010/11 
si v ŠD Vir lahko vzamemo čas za pregled delovanja vseh 
nogometnih selekcij NK Vir, ki delujejo pod okriljem ŠD 
Vir.

Vse aktivnosti so sicer potekale v »senci« praznovanja 30-letni-
ce obstoja delovanja NK in ŠD Vir, osrednja prireditev je pote-
kala 11. septembra 2010, poudarek je bil seveda na športu in 
nogometnih turnirjih različnih selekcij in generacij.

ČLANSKA EKIPA NK 
VIR 
Prav je, da na začetku analiziramo delo članskega moštva NK Vir, ki 
je prav v jeseni letošnjega leta dočakalo spremembo na trenerskem 
stolčku, nogometaši sedaj trenirajo in igrajo pod taktirko izkušenega 
trenerja Slobodana Geriča, ki je v svoji dolgi trenerski zgodovini vodil 
kar nekaj klubov.
Člansko moštvo bo do pričetka pomladanskega dela prvenstva leto-
šnje sezone »prezimilo« na 4. mestu 5. SNL (Liga MNZ Ljubljana), za-
ključek pa je bil odličen, saj so Virjani s težkega gostovanja v Črnučah 
odnesli vse tri točke in vknjižili novo zmago, le-ta je bila še posebej 
sladka, saj je bila to zmaga proti neposrednemu tekmecu na lestvici. 
Vse upe po uspehu nasprotnika in v veselje Virjanov je na gostovanju 
v vsega dveh minutah pokopal Denis Agovič, ki je dosegel dva gola.
Najboljši strelec v jesenskem delu prvenstva NK Vir je s štirimi goli Da-
mjan Pipan, nogometašem NK Vir pa tudi lahko čestitamo za pošteno 
in srčno  igro, saj na »fair-play« lestvici lige MNZ Ljubljana zasedajo 
2. mesto. Prvenstvo se bo nadaljevalo v mesecu marcu 2011, zato 
vsi navijači in navijačice NK Vir, obiščite tekme članskega moštva v 
Športnem parku na Viru in spodbujajte Virjane novim 
zmagam naproti!

MLADINSKA NOGOMETNA ŠOLA NK VIR (MNŠ NK VIR)
Zagotovo pa se Viru ni potrebno več bati za obstoj nogometa v priho-
dnje, saj Mladinska nogometna šola (MNŠ Vir) na Viru resnično ni več 
neznanka v naši občini, kakor tudi ne izven meja, tako občine, kakor 

države, saj se v šolo nogometa vključuje vse več otrok in mladincev, 
ki zastopajo barve Vira tako v prvenstvu, kakor tudi na občinskih, dr-
žavnih in v zadnjem času tudi mednarodnih turnirjih. MNŠ Vir že od 
samega začetka vodi Drago Kolenko, ki trenira selekcijo U-10 (zase-
dajo 2. mesto na prvenstveni lestvici) in mlajše dečke. Seveda pa mu 
pri tem zelo uspešno pomagajo še trije trenerji: Rok Cerar, ki trenira 
selekcijo U-9, Janez Pustotnik, ki trenira selekciji U-7 in U-8, in Ma-
ksimiljan Mav, ki trenira selekciji U-5 in U-6. Do zaključka jesenskega 
dela prvenstva letošnje sezone so mali nogometaši vseh selekcij odi-
grali preko 70 prvenstvenih tekem in preko 30 prijateljskih tekem ter 
sodelovali na 10-ih turnirjih.     

Zadnje dejanje jesenskih aktivnosti MNŠ Vir pa je bil drugi letošnji 
KROS ŠD Vir, ki so se ga udeležili tudi starši otrok, ki v klubu pred-
stavljajo nepogrešljivo podporo pri prav vseh aktivnostih MNŠ Vir, NK 
Vir in ŠD Vir, tako v smislu sodelovanja, kakor tudi v organizacijskem 
smislu delovanju celotnega ŠD Vir. Krosa so se udeležili tudi številni 
sokrajani in sokrajanke Vira ter tudi drugi soobčani in soobčanke naše 
občine, vsi skupaj pa so se pomerili na 1, 2, 3, 5 in 7 km dolgih pro-
gah. Ob tekmovalni kondiciji pa so se vsi udeleženci in gledalci preiz-
kusili tudi v tem, kako »srečno roko imajo«, saj je potekal tradicionalni 
srečolov, vsa sredstva pa so namenjena MNŠ Vir. Na mestu je seveda 
zahvala vsem sponzorjem za nagrade.

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB VIR (Ž NK VIR)
»Oranje ledine« ženskega nogometa zagotovo ni lahko delo, še pose-
bej, ker ženski nogomet žal ne dosega takšne popularnosti kakor igra 
»njihovih slabših polovic«, pa vendarle tudi to na Viru dekleta in žene 
zmorejo.
Ženski nogomet se na Viru igra že drugo sezono, zagotovo so tekme 
Virjank ene bolj obiskanih, še posebej sedaj, ko se »tradicionalno sre-
čajo« z rivali, »sosedami iz Radomelj«, obe letošnji tekmi pa sta bili 
izredni, rezultat pa je v zmagah neodločen, zato z veliko nestrpnostjo 
pričakujemo naslednji »derbi«, ki ga sedaj glede na videno doslej, po-
imenujemo kar »na vse ali nič«. Vzdušje na tekmah je fenomenalno, 
navijanja zagotovo nikoli ne manjka.
Trenutno na Viru trenira trinajst deklet, in sicer pod nogometno tak-
tirko izkušenega trenerja Staneta Srše. Dekleta se tudi udeležijo vsa-
koletnih priprav na Kolpi, kjer se seveda »spoprimejo« s tamkajšnjimi 
nogometašicami NK Kolpa.
Cilj v prihodnje je, po besedah trenerja, uvrstitev v 1. ŽNL, v zimskem 
odmoru pa se bodo nogometašice z Vira posvetile predvsem kondicij-
skim pripravam. 
Dekleta in žene, če imate željo po aktivnem preživljanju časa in je v 
vas športno-tekmovalni duh, se pridružite Virjankam v najbolj popu-
larnem športu na svetu.  

VETERANI NK VIR
Nikakor seveda ne moremo mimo tistih na Viru, ki so nam omogočili, 
da se na Viru sploh igra nogomet, to pa so zagotovo tudi VETERANI 
NK Vir, ki igrajo v Veteranski ligi MNZ Ljubljana, tekmovanje, ki se je 

pričelo 3. septembra 2010, je sicer zelo aktivno in naporno, saj 
bodo v letošnji sezoni Veterani NK Vir odigrali kar 19 tekem. 
Jesenski del prvenstva so veterani z Vira odlično zaključili, zase-
dajo odlično 5. mesto.
Letošnja sezona se bo za Virjane pričela 25. marca 2011, ko 
bodo na domačem igrišču v Športnem parku na Viru gostili vete-
rane NK Komenda.

OSTALE AKTIVNOSTI ŠD VIR
Največja aktivnost, če izvzamemo šport, je seveda vzdrževanje, 
obnova in novogradnja nogometnega igrišča ter ostalih športnih 
prostorov ter površin v Športnem parku na Viru.
Tega se v ŠD Vir zagotovo zelo dobro zavedamo, zato so te aktivno-
sti zelo dejavne.
Glavno igrišče je eno bolj urejenih v 5. SNL, vzdržuje se ga večkrat 
tedensko, urejenost pa nam zavida tudi marsikateri »višjeligaš«. Ure-
dila se je tudi okolica igrišča, posebno pozornost smo namenili obi-
skovalcem tekem, zato smo prenovili tudi glavno »tribuno« z novimi 
sedišči.
Največja pridobitev, ki še ni dokončana, je oz. bo pomožno travna-
to nogometno igrišče, ki je nastalo z vztrajnim prostovoljnim delom 
članov in članic ŠD Vir. Prav tako se je obnovila zelo dotrajana ograja 
okoli glavnega igrišča, v planu pa je še osvetlitev asfaltnega igrišča, 
tako bo le-to igrišče zaživelo tudi v večernih urah.  

V zaključku naj še enkrat povabim vse Virjane in Virjanke v Športni 
park Vir, ki je dom ne samo ŠD Vir in NK Vir, pač pa tudi dom športa 
vseh krajanov in krajank KS Vir, saj boste z vašo aktivno udeležbo na 
vseh aktivnostih in prireditvah ogromna podpora našemu skupnemu 
delu na Viru.
 
Športni pozdrav in se vidimo v Športnem parku Vir!

»Gremo Vir, dejmo Vir!« ◄
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V ŠD Vir uspešno zakljucile sezono    

      2009/2010 vse nogometne selekcije 

Društva in organizacije
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(pred)Novoletno žongliranje

TOREK, 21. DECEMBER 2010, ob 19.00
(žongliranje, druženje, odppi oder,...)

Dvorana Delavskega doma
na Viru

Odppi trening 
Društva Žongler

www.zongler.info

NOVOLETNA PREDSTAVA

Društva in organizacije

30. 12. 2010 ob 19. uri vas Kulturno društvo Vir vabi na 
tradicionalno novoletno predstavo, ki bo dvorani KS na Viru. 
Kot vedno, vam obljubljamo veliko smeha.

Pravočasno si rezervirajte svojo karto! 

Lepo vabljeni!



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

Proizvodni programi
 
NOVI Kromopak (GC): uporaba za najzahtevnejšo embalažo v farmacevtiki, 
kozmetiki in konditorski industriji. Izboljšane tehnične lastnosti kartona, 
hkrati pa ohranjena visoka belina in sijaj.  

Belpak (GT): farmacevtika, kozmetika, zahtevnejša embalaža v prehrambni 
industriji,

Grafopak Kraft (GT): za embalažo, ki zahteva močnejši karton, ter pralne 
praške, 

Grafopak in Multicolor Spezial (GD): množična uporaba za vse vrste embalaže,

MM Liner (GD): za kaširano embalažo.

Vsi proizvodi so primerni za najkvalitetnejši tisk, lakiranje in nadaljnjo 
predelavo.

Za vse izdelke vam lahko izdamo FSC in PEFC certifikat.

KOLIČEVO KARTON d.o.o.,
Papirniška cesta 1,1230 Domžale

tel.:(01) 7290 564, fax :(01) 7290 567, e-mail: prodaja.kartona@mm-karton.com




