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Zaradi partizanov med zmagovalci 
Osrednja gorenjska proslava v počastitev dneva zmage in osvoboditve 
jetnikov iz kaznilnice je bila v nedeljo v Begunjah. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Begunje • Nad 1000 ljudi se 
je zbralo v nedeljo popoldne 
pred gasilskim domom v Be-
gunjah na slovesnosti v po-
častitev praznika krajevne 
skupnosti Begunje, 60-let-
nice zmage nad fašizmom 
in nacizmom ter osvobodit-
ve 630 jetnic in jetnikov iz 
begunjskih zaporov in prve 
obletnice članstva Slovenije 
v Evropski uniji. Sodelujoči 
v kulturnem programu, pev-
ci veteranskega zbora iz Ra-
dovljice, godbeniki iz Lesc, 
recitatorji iz Bohinjske Bi-
strice in plesalci folklorne 
skupine Javornik, so nasto-
pili brezplačno. Predsednik 
radovljiške borčevske orga-
nizacije Ivan Cerkovnik je 
povedal, da oblast letos ni 

dala organizaciji Zveze bor-
cev niti tolarja. 

Predsednik krajevne skup-
nosti Begunje Drago Finž-
gar se je v govoru spomnil 
Katarine Šenk - Tetke, ki je 
maja leta 1945 sodelovala v 
pogajanjih z Nemci o izpu-
stitvi zapornikov. Živi v upo-
kojenskem domu v Radovlji-
ci, vendar se slovesnosti ni 
mogla udeležiti. Ker je osvo-
boditev zapornikov najpo-
membnejši dogodek v no-
vejši zgodovini Begunj, osta-
ja 4. maj še naprej krajevni 
praznik. 

"Partizani so kot del zavez-
niških sil pomagali uničevati 
nacifašistični stroj. Zaradi te 
zmage ni razlogov za občutek 
krivde ali za obračanje zgodo-
vinskih resnic. Treba se je 
vprašati, kje in zakaj je kdo 

uporabil orožje in kje ga je 
dobil," je povedal na proslavi 
radovljiški župan Janko S. 
Stušek. "Partizanska stran se 
je za svoja dejanja že opravi-
čila, druga stran pa še nikoli." 

Slavnosma govornica po-
slanka državnega zbora Dar-
ja Lavtižar - Bebler je spom-
nila, da brez partizanov Slo-
venija ne bi bila med zmago-
valci druge svetovne vojne in 
tudi samostojne Slovenije ne 
bi bilo. "Slovend partizanom 
niso pomagali zaradi zasvo-
jenosti z ideologijo, ampak 
zaradi upora proti tujim 
osvajalcem. To je resnica, ki 
je ni mogoče predrugačiti. 
Tudi tistim, ki so zaradi do-
mačih izdajalcev trpeli in 
umirali v begunjskih zapo-
rih, ni treba ničesar na novo 
razlagati," 'je dejala. Prapori na nedeljski proslavi v Begunjah. / fmo; iinj doh 

Odbite urbane pustolovščine 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Teden mladih se je 
prebudil v življenje v petek 
zvečer s koncertom Omarja 
Naberja in nadaljeval v sobo-
to s hip hop ritmi Eda Maaj-
ke, ki je s svojim pevskim 
talentom in humornimi 
vložld dodobra ogrel občin-
stvo. "Mestno jedro je ožive-
lo, ulice so bile polne mladih 
ljudi. Nekateri nam sicer 
očitajo prehrupno dogaja-
nje, a dejstvo je, da mladi po-
trebujejo zabavo. Poleg tega 
smo ponudili tudi veliko 
kultumih in špormih dogod-
kov. Vreme nam je bilo na-
klonjeno, izpeljali smo vse, 
kar smo načrtovali, razen 
ene gledališke predstave, ki 
so jo odpovedali," je poveda-

V soboto je bila uradna otvoritev skate parka na kranjskem 
stadionu. / FOM: RMI DOM 

la vodja programa Polona 
Ziherl. 

Zaključil se je Festival Re-
ciklaža, na katerem so štu-
dentke Gaja Zomada, Ana-

mafija Zovko in Patricija 
Trobevšek naredile skulptu-
re iz odpadnega materiala, ki 
jim ga je odstopil Dinos. 
"Gajin stiliziran človek, ki 

drži v roki krog - zemljo, je 
na ogled na Pungertu. Ana-
marijin človeški obraz stoji 
na gradu Khislstein, za Patri-
djino polkroglo iz jekla in že-
leza, na vrhu katere lahko po-
sadimo rožo, iščemo prostor 
na mestni zelenid," je pove-
dal koordinator projekta Zo-
ran Srdič. Izpeljali so tudi 
prvo urbano pustolovščino 
po mestnih ulicah. Na preiz-
kusu vzdržljivosti, ki ga je 
organiziral Pustolovec 
RAI D, sta bila prva v dlju do-
mačina Robert Rakovec in 
Klemen Udovič. Blatna, a za-
dovoljna, sta zmago skrom-
no pripisala tudi dejstvu, da 
sta imela nekaj prednosti v 
poznavanju terena. A teden 
za mladost se je šele dobro 
začel... 
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Začetek na odseku Vrba - Peračica 
Gorenjski avtocestni krak je dolg 67 kilometrov, doslej so 
ga zgradili 51 kilometrov, še preostalih 16 kilometrov ga 
bodo v naslednjih treh letih. Odsek Ljubljana Šentvid - Ko-
seze v dolžini 3,7 kilometra bodo predvidoma končali pri-
hodnje leto, 2,4 kilometra dolg odsek Peračica • Podtabor v 
letu 2007 in io-kilometrskl odsek od Vrbe do Peračice v letu 
2008. Medtem ko krajša odseka že gradijo, bodo proti kon-
cu leta začeli s prvimi gradbenimi deli tudi na odseku Vrba 
- Peračica, so povedali predstavniki Darsa na včerajšnji no-
vinarski konferenci radovljiške občine. Na tem odseku bo 
tudi cestninska postaja, v radovljiški občini pa si želijo, da 
bi v državi čimprej prešli na elektronsko "cestninjenje". C.Z. 
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A K T U A L N O 

Za Energetiko 
možen tudi stečaj 
Preddvor ima daljinsl(0 ogrevanje na 
lesno biomaso, kr zagotavlja Čistejši 
zrak. vendar povzroča tudi velike te-
žave. Ž e dve leti iščejo vzroke za sla-
bosti sistema. Če ne bo ustrezne re-
šitve, župan Franc Ekar ne izključuje 
možnosti stečaja. 

G O R E N J S K A 

Zmagali s kopijo skrinje 
Na srečanju slovenskih lesarskih Sol 
v Ljubljani je Sko^eloSka ekipa Samo 
jereb, Leon Potrebuješ, T o m a ž Cerar 
in Patrik Vlaj Bokal s kopijo skrinje iz 
okolice Škof je Loke zmaga la . Z njo 
bodo kandidirali tudi za naj slovenski 
turistični izdelek. Idejo zanjo so dobi-
li v Loškem muzeju. 

6 

Z A D N j A 

Kapcinarji na morišču 
starca očeta 
Kapcinarjev rod treh generacij iz 
Zgornje Besnice spoštuje svoje kore-
nine. Sredi aprila s o obiskali koncen-
tracijsko taborišče Mauthausen in 
njegovo podružnico Cusen, kjer s o 
konec leta 1944 utnorili starega očeta 
Artona Toneta Sušnika. g 

A Z V E D R I L O 

oni v Kranjski Gori 
etekli teden je marsikateri obisko-
ec Kranjske Gore in okolice debe-

0 pogledal ob pogledu na tri slone, 
'ripeljali so jih iz Italije In jih upora-

i na snemanju dokumentarnega 
ma o Hanibalu. Snemalna ekipa je 
a nad Slovenijo navdušena. 
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V R E M E 

Danes ho oUačno, občasno 
bodo padavine. Jutri bodo 
padavine :gutraj ponehale, 
čez dan se bo postopno 2jasnHo. 
V četrtek bo povečini jasno. 
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jutri: postopno se bo jasnih 
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KRATKE NOVICE 

Nova notarska tarifa 
Ministrstvo za pravosodje je Notarski zbornici Slovenije 
predlagalo spremembe in dopolnitve notarske tarife. Tretji 
odstavek 107. člena Zakona o notariatu določa, da minister 
tak predlog poda, če se spremeni zahtevnost posameznih 
opravil z delovnega področja notarjev, zaradi sprememb 
predpisov ali drugih razlogov. Cilji predlaganih sprememb 
je pocenitev notarske tarife in zaračunavanje sorazmerno s 
porabfjenim delovnim časom pa tudi večja transparentnost 
pri obračunavanju. Predlog sprememb in dopolnitev No-
tarske tarife je Ministrstvo za pravosodje izročilo predsed-
nici Notarske zbornice Slovenije Eriki Braniselj, ki mora v 
roku 30 dni ministru za pravosodje posredovati svoje mne-
nje oziroma pripombe k predlogu. Če se Notarska zbornica 
Slovenije s predlogom sprememb In dopolnitev ne strinja 
oziroma ne posreduje odgovora, ceno na predlog ministra 
določi Vlada Republike Slovenije. D. F. 

LDS v Tržiču zahteva izredno sejo 

Občinski odbor LDS v Tržiču je na občino vložil zahtevo za 
izredno sejo Občinskega sveta občine Tržič. Tam želijo 
obravnavati ugotovitve Računskega sodišča v revizijskem 
poročilu o poslovanju Občine Tržič v letu 2003. Pravijo, da 
so ugotovitve županu prava zaušnica. LDS bo na seji zahte-
val odstop vseh članov občinske uprave in nadzornega od-
bora. Župan Rupar odgovarja, da mora opozjcija najprej 
zbrati tretjino podpisov in zagotoviti sklepčnost, da se seja 
sploh lahko skliče. D. F. 

Trinajsta pokojnina 
Predsednik LDS Anton Rop je kritiziral pokojninsko politiko 
nove vlade. Trdi, da bo vlada z usklajevanjem pokojnin s 
plačami povzročila ekonomske težave in da je to napačen sig-
nal gospodarstvu. Poleg tega gre vlada v neupravičene inves-
ticije, ki zmanjšujejo gospodarsko rast. Ne strinja se, da vla-
da daje upokojencem, jemlje pa študentom. Očita, da se 
bodo pokojnine najbolj povečale bogatim. Ponekod v Evropi 
so se odločili, da so ob dobri finančni situaciji vsem upoko-
jencem dali trinajsto pokojnino, ki je v enakem znesku za vse. 
LDS načeloma ne nasprotuje ugodnostim za upokojence, želi 
le da bi se izvajali ob boljših finančnih pogojih. Na vprašanje 
o borčevskih pokojninah je rekel, da se jih ne sme mešati z 
dodatki za invalidnine. D. F. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Vstopnice za ljubitelje glasbe 
v soboto, 14. maja, in v petek, 20. maja, vas vabimo na dva 
živahna koncerta. Prvi je ALPSKI VEČER, ki bo v športni 
dvorani na Bledu ob 20. uri, s priljubljeno narodnozabavno 
glasbo. Drugi koncert pa prirejajo v Poletnem gledališču na 
Studencu pri Domžalah, kjer se bo čez dva tedna razlegala 
temperamentna glasba TRUBAČEV Damira Sejdiča Iz srbske 
Cuče. Za naše bralce so vstopnice za trubače na voljo 
v Gorenjskem glasu, na oddelku za male oglase, na Zoisovi 
1 v Kranju. 
Za Alpski večer imamo za bralce Gorenjskega glasa trikrat 
po dve vstopnici. Pišite nam s kuponom ali pošljite sms z 
geslom Bled na številko: 031/69 n n ter pripišite ime in pri-
imek, najkasneje do torka, 10. maja. Med pošiljatelji bomo 
izžrebali 3 prejemnike dveh vstopnic. 
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Obsodba totalitarizma 
Evropska poslanca Lojze Peterle in Borut Pahor sta v ločenih tiskovnih konferencah govorila 
o podobnih rečeh. 

D O M I N I K F R E U H 

Ob tem času, ko v Evropi 
potekajo živahne razprave o 
preteklosti, praznovanju 
konca druge svetovne vojne 
v Moskvi in pri nas in svo-
bode ter demokracije, je 
Peterle dejal, da Slovenija 
zaostaja glede jasnega odno-
sa do totalitarne preteklosti 
in prav zato prihaja do čus-
tvenih reakcij. "Pri nas gre 
bolj v smeri k 'boljšemu to-
talitarizmu'. Narava vseh to-
talitarizmov pa je enaka, to-
rej nečloveška in nedemo-
kratična." Peterle pozdravlja 

KAMNIK 

Pahor odprl nove 
prostore 
Socialni demokrati območ-
ne organizacije Kamnik -
Komenda so skupaj z Mla-
dim forumom v soboto v 
središču Kamnika odprli 
nove prostore, v katerih bo 
odslej sedež stranke. Pred-
sednik kamniških socialnih 
demokratov Borut Žagar je 
v sredi z veseljem pozdravil 
Boruta Pahorja, s katerim 
sta nove prostore na Šutni 
tudi predala namenu. Pahor 
je povedal, da po spremem-
bi imena in pomladitvi 
stranke pričakuje še večje 
uspehe, ter poudaril, da se v 
simbole ponovno vrača rde-
ča barva. J. P. 

revizijo oziroma razčiščeva-
nje dogodkov in podpira 
proces, ki je namenjen od-
krivanju resnice. Kritičen je 
bil tudi do praznovanja v Aj-
dovščini. Pravi, da tista vla-
da ni bila demokratična, pač 
pa partizanska in revolucio-
narna, ki je bila tudi odgo-
vorna za povojne poboje. 

Dobro uro kasneje je v ti-, 
skovni konferenci Borut Pa-
hor poudaril, da obsoja vsa-
kršne totalitarizme, ki po-
menijo nasilno in nedemo-
kratično uzurpacijo oblasti. 
Naj bo to 2 leve ali pa z des-
ne strani. Socialni demokra-

ti ne zavračajo diskusije o 
tej temi. Ravnajo se po 
usmeritvi k evropski social-
ni demokraciji, ki ne odo-
brava nobenega revolucio-
narnega prevzema oblasti. 
Poudaril je, da je od tega tre-
ba ločiti partizanski boj, ki 
je bil pozitivna izkušnja. 
Kritičen pa je bil do enopar-
tijskega prevzema oblasti. 
Ob njem je bil navzoč tudi 
Igor Lukšič, podpredsednik 
stranke, ki je poudaril, da 
mora biti Slovenija enotna, 
saj je ob neenotnosti politi-
ke narod vedno plačal naj-
višjo ceno. Poudaril je 

usmerjenost v prihodnost 
in ne pretirano zaustavlja-
nje ob preteklosti. 

Ob tem je zelo zanimivo, 
da sta končno tako levica kot 
tudi desnica obsodili totali-
tarizem. Vprašanje je le, ali 
za Pahorjem stoji tudi stran-
ka. Če bo tudi "parlament 
sprejel podobno izjavo in bo 
polpretekla zgodovina pre-
puščena zgodovinarjem in 
resni obravnavi stroke, ima-
mo upanje, da bodo nasled-
nje generacije manj obre-
menjeno gledale na prete-
klost in svoje sile usmerile v 
prihodnost. 

Evropa 60 let brez vojn 
Evropska unija se je pokazala kot pozitivna tvorba, kajti v minulih šestdesetih letih znotraj unije 
ni bilo vojn. Prej pa 90 let neprestano. 

D O M I N I K F R E U H 

Včeraj je bil dan Evrope. 
Petinpetdeseti po vrsti. Dalj-
nega leta 1950 se je na ta 
dan Robert Schuman v kon-
tekstu sprave in zagotavlja-
nja trajnega miru v povojni 
Evropi zavzel za organizira-
no interesno povezovanje 
evropskih držav. V Schuma-
novi deklaraciji Evropa vidi 
začetek integracijskega pro-
cesa, ki je pripeljal do da-
našnje Evropske unije. 
Schuman je na pobudo Jea-
na Monneta, tedaj vodje 
francoske komisije za go-
spodarsko okrevanje, pred-
lagal, naj Francija in Nemči-
ja ter druge zainteresirane 
evropske države okrepijo so-
delovanje na področju pre-
moga in jekla ter za koordi-

nacijo sodelovanja ustanovi-
jo skupno telo. Schumanov 
načrt je bil uresničen leto 
dni kasneje, ko je bila usta-
novljena Evropska skupnost 
za premog in jeklo (ESCS), 
predhodnica današnje Uni-
je. Danes je v Evropski uniji 
25 držav (450 milijonov pre-
bivalcev), dve se za vstop po-
gajata, dve pa še čakata na 
začetek pogajanj. 

Upravičeno smo lahko po-
nosni, da smo del te tvorbe 
tudi mi. Trenutno znotraj 
Unije poteka postopek spre-
jemanja nove ustave, ki jo 
nekatere države (tudi Slove-
nija) sprejemajo v parlamen-
tih, druge pa bodo organizi-
rale referendume. S tem se 
trenutno ukvarja Francija, 
kjer bodo ustavo morda po-
trdili z rahlo večino, ali pa 

tudi ne. Evropski poslanec 
Lojze Peterle je ocenil, da je 
stanje tam neodločeno in ob 
morebitnem NE ustavi, bi to 
zelo zavrlo evropski proces. 
Pravi tudi. da druge itema-
tive, kot predlagana ustava v 
bistvu sploh ni. 

Aleš Debeljak pravi, da se 
Evropska unija razvija v 
neko svojo tvorbo, ki ni ne 
federacija, ne konfederacija. 
Izumlja se nov sistem. Si-
stem konsenza in vzajemne-
ga spoštovanja. Vse to pa 
povzroča portKine težave, ki 
se kažejo v burnih debatah 
in negotovosti nekdanjih ve-
lesil. 

Letos praznik Evrope sov-
pada s 6o-letoico konca dru-
ge svetovne vojne. EU je na-
stala kot poskus preprečitve 
vojaških spopadov med ev-

ropskimi državami in danes 
raste v novo stvarnost, ki je 
nismo sposobni še čisto jas-
no definirati. Vsekakor je 
njen prvi namen uspel. Voj-
ne v Evropi ni bilo že 60 leL 
Nevarno pa je, ker so bile 
vojne na njenem obrobju. 
Na večno nemimem Balka-
nu so morali posredovati 
Američani. Evropa se sooča 
s krizo enotnosti in učinko-
vitosti. Države prelagajo vse 
več pooblastil na Bruselj, 
vendar bistvenih še niso. 
To so davki, zunanja politi-
ka in vojska. Ko se bo zgodi-
lo tudi to, bo Evropska unija 
iz ekonomske velesile posta-
la tudi politična in vojaška. 
Upam le, da do takrat slo-
venščina še ne bo izginila, 
kajti bistvo imperija je tudi 
enoten jezik. 

mailto:dominik.Jrelih@g-gias.si
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Kup težav z ogrevanjem 
Preddvor ima daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, ki prinaša čistejši zrak. Žal to ne odtehta 
slabosti pri izvedbi projekta. Župan Franc Ekar napoveduje, da je možen celo stečaj te družbe. 

STO J AN S A J E 

Preddvor - Načrtovanja in 
uresničitve projekta daljin-
skega ogrevanja na lesno bio-
maso se je lotilo prejšnje 
vodstvo občine Preddvor. 
Približno 3,8 milijona evrov 
vredno naložbo so finančno 
podprli evropski program 
Phare, avstrijski ekološki 
sklad in ministrstva naše dr-
žave. Leta 2001 je občina 
ustanovila z avstrijskim pod-
jetjem Steirische Femwaer-
me in podjetjem El-Tec Mu-
lej z Bleda družbo Energeti-
ka Preddvor, v kateri ima 51-
odstotni delež. Naslednje 
leto so postavili kotlovnico in 
začeli graditi toplovodno 
omrežje, na katerega so v 
letu 2003 priključili 107 po-
rabnikov. Sistem ogrevanja 
deluje dobro kljub nekaterim 
pomanjkljivostim, kar pa ne 
velja za družbo Energetika. S 
kakšnimi težavami se ubada, 
je v pogovoru povedal Franc 
Ekar, župan občine Preddvor. 

Koliko d e i ^ a je morala pri-
spevati občina za projekt da-
ljinskega (^evanja in kolik-
šen del obveznosti je ostal ne-
odplačan? 

"Občina zaenkrat še ni nič 
prispevala za to naložbo, ra-
zen vložka nekaj več kot mili-
jon tolarjev v podjetje Energe-
tika in stroškov za režijsko ter 
drugo delo. Občina se je po-
godbeno obvezala za naročilo 
daljinskega omrežja v vredno-
sti dobrih 200 milijonov to-
larjev, skoraj 600 milijonov 
tolarjev vrednega kotla in 
okrog 100 milijonov tolarjev 
vrednih toplovodnih postaj. 
Bremenijo jo pogodbe za ves 
znesek, vendar občinski svet-
niki trdijo, da o tem niso bili 
seznanjeni. Finančna kon-
strukcija se je delala po 
prenosno-prodajni pogodbi, 
ki je predvidela odprodajo 

opreme, s čimer bi poravnali 
obveznosti občine. Davčni in-
špektorat nas je opozoril, da 
predvideni način ni možen. 
Na zahtevo Avstrijcev smo na-
ročili elaborat prodaje kotla in 
omrežja, ki r«s je stal skoraj 
5000 evrov, na razpis pa se 
potem ni prijavil nihče. Zato 
ostajajo finančne obveznosti 
odprte, na drugi strani pa se 
pojavljajo tožbe dobaviteljev 
opreme in izvajalcev. Zatika 
se tudi pri primopredajnih za-
pisnikih. Župan ne bo podpi-
soval ničesar na pamet. Hoče-
mo imeti točno specifikacijo, 
da so bila sredstva namensko 
uporabljena, da so bila dela 
narejena po projektni doku-
mentaciji in tako naprej. Da 
dejansko stanje preveč odsto-
pa od projekta, kaže poslova-
nje Energetike. Izguba naraš-
ča, od 21 milijonov leta 2002 
do skoraj 80 milijonov tolar-
jev lani." 

Pred nedavnim ste dobili po-
ročilo o pregledu kotlovnice, 
ki navaja vrsto pomanjkljivo-
sti Kdo je odgovoren za napa-
ke in kdaj bodo odpravljene? 

"Že dve leti smo zaman 
skušali ugotoviti slabosti si-
stema. Pri tem smo odkrivali 
eno težavo za drugo. Nihče ni 
hotel odgovoriti, zakaj je takš-
no odstopanje od projektnih 
ciljev. Letos je prišlo do neod-
visnega strokovnega pregleda 
kotlovnice na zahtevo avstrij-
skih družbenikov. V poročilu 
so zapisane zahteve za zame-
njavo opreme, ki ni v skladu s 
projektom. Za pomanjkljivo-
sti je v največ primerih odgo-
vorna družba IBE kot glavni 
izvajalec. V ta namen bo že 
tretjič podaljšana bančna ga-
rancija za izvedbo del. 

Izvirni greh, zaradi katere-
ga tožijo občino, je potrdilo o 
začasnem prevzemu sistema 
iz leta 2002. Dobavitelji opre-
me in nadzorniki so potrdili, 

Franc Ekar 

da je vse v redu, dokument pa 
je nato podpisal tedanji žu-
pan. Sedaj se je izkazalo dru-
gače. V naš prid govori poro-
čilo EU, ki izraža začudenje 
nad izdajo tega potrdila ob ne-
urejenem stanju. Drugo bre-
me sta družbena in sindikal-
na pogodba med občino in 
družbo Thermoglobal ter 
koncesijska pogodba z Ener-
getiko Preddvor, ki jih niso 
uskladili z našo zakonodajo. 
Tudi pri tem so odstopanja in 
konflikti. 

Glede na znana dejstva bo 
treba prilagoditi opremo, da 
bo funkcionirala v vseh letnih 
časih in ob odstopanju pri od-
vzemu energije. Skoda je, da 
je iz projekta izstopila Jelovi-
ca. Tam je baza za kakovostne 
odpadke in konstantna pora-
ba energije, zato si prizadeva-
mo za njeno vključitev v 
skupni sistem ogrevanja. Vse-
kakor bo treba izboljšati kako-
vost biomase, bolje izkoristiti 
zmogljivosti kotla in zmanjša-
ti stroške obratovanja siste-

Kaj pomenijo nerešeni pro-
blemi za nadaljnji obstoj pod-
jetja Energetika, v katerem je 
občina večinski lastnik? 

"Reševanje problemov je 
odvisno tudi od druge, avstrij-

ske strani. Vedeti moramo, da 
sta zemljišče in zgradba za 
kotlovnico avstrijska. Pričaku-
jemo, da bomo že maja dobili 
od Avstrijcev odgovor, ali so 
zainteresirani za sanacijo 
ugotovljenih pomanjkljivosti 
in ozdravitev skupne družbe. 
Naš cilj je, da poravnamo z 
vrednostjo kotla in omrežja 
pogodbene obveznosti, ki bre-
menijo občino. Ce ta oprema 
ne bo prodana, se zaradi pra-
vnomočnosti f)ogodb obeta 
stečaj Energetike. Seveda se 
vsak bori za svoj obstoj in in-
terese. V tej fazi je kredit ena 
od najboljših možnosti za iz-
hod iz zagate. Občina hoče 
zagotoviti zanesljivo in kako-
vostno obratovanje sistema 
ogrevanja, ki bo cenovno 
sprejemljiv. Kdo bo sistem 
upravljal v prihodnje, še ni 
znano. ImeL smo nekaj obis-
kov glede prevzema in odku-
pa naših obveznosti, zato upa-
mo v rešitev. 

Ob vsem tem lahko rečem, 
da sistem daljinskega ogreva-
nja v Preddvoru deluje še naj-
bolj zanesljivo med podobni-
mi v Solčavi, Ljubnem in Gor-
njem Gradu. Prebivalci so 
večinoma zadovoljni z nači-
nom ogrevanja, predvsem pa 
z občutnim izboljšanjem 
ozračja v kraju." 

Letos zadnjič po starem 
M A T E J A R A N T 

Kranj - Državni zbor bo sredi 
maja obravnaval spremembe 
zakona o osnovni šoli, ki pri-
našajo precejšnje novosti v 
delu, ki se dotika nacional-
nih preizkusov znanja. Pri 
ministrstvu za šolstvo in 
šport predlagajo odpravo teh 
preizkusov ob koncu prvega 
triletja, ob koncu devetega 
razreda pa bi bili nacionalni 
preizkusi znanja obvezni, 
vendar resnJtati ne bi vplivali 
na končni uspeh učencev. 
Učenci devetega razreda po 

novem tudi ne bi več sami iz-
birali tretjega preverjanega 
predmeta, ampak bi ga dolo-
čil minister na podlagi mne-
nja pristojnega strokovnega 
organa. 

V strokovni javnosti se že 
nekaj časa pojavljajo pomis-
leki glede predlaganih spre-
memb. O izkušnjah z nacio-
nalnimi preizkusi znanja 
smo zato povprašali ravnate-
ljico osnovne šole Matije 
Čopa Marijo Mustar. Ome-
njena šola je bila namreč 
med prvimi osnovnimi šola-
mi na Gorenjskem, ki so za-

čele uvajati devetletko. Po-
udarila je, da nacionalne pre-
izkuse znanja vsako leto 
opravljajo vsi njihovi učend. 
"Čeprav preizkusi niso ob-
vezni, razen za tiste, ki potre-
bujejo točke za vpis v srednjo 
šolo z omejitvijo vpisa, učen-
ci očitno želijo izvedeti, koli-
ko veljajo na nacionalni rav-
ni," je domnevala Marija 
Mustar. Zagotovila je še, da v 
njihovi šoli v zvezi z opravlja-
njem ekstercev ni bilo nobe-
nih stresnih situacij. "Seveda 
pa smo se močno potrudili, 
da smo pridobili zaupanje 

tako otrok kot njihovih star-
šev. Zato je vse skupaj zelo 
dobro teklo," je končala Mu-
starjeva. 

Ob pripravi predlaganih 
sprememb so pri ministr-
stvu še izračunali, da bi leta 
2009, ko bodo nacionalne 
preizkuse znanja opravljale 
vse generacije osnovnošol-
cev, po sedaj veljavni zakono-
daji za njihovo izvedbo po-
trebovali okrog petsto milijo-
nov tolarjev. Spremembe, ki 
jih predlagajo, pa bi te stro-
ške oklestile za vsaj dvesto 
milijonov tolarjev. 

Dvomi v naložbo 
na Starem vrhu 
Dvosedežnico na Starem vrhu nameravajo letos 
zamenjati s šestsedežnico, za kar bo treba 
zagotoviti 1,2 milijarde tolarjev. 

M A T E J A R A N T 

Corenja vas - Poljane - Z na-
ložbo v posodobitev smučišča 
na Starem vrhu je svetnike na 
zadnji seji občinskega sveta 
seznanil direktor Smučarsko 
turističnega centra (STq Stari 
vrh Matevž Demšar. Poudaril 
je, da je obstoječe naprave sta-
re treba zamenjati. Obenem, 
je dejal Demšar, bi bilo treba 
spodbuditi tudi lazvo) pole-
tnega turizma. Pri tem je mis-
lil predvsem na postavitev let-
nega sankališča. Čeprav so 
svetniki načeloma naldonjeni 
naložbam v turizem na Sta-
rem vrhu, so imeli kljub temu 
nekaj pomislekov glede nalož-
be, ki naj bi jo izpeljali letos. 
Med drugim so opozorili na 
vrsto pomanjkljivosti v njeni 
finančni konstmkdji. 

Povečanje števila smučarjev 
v preteklih letih gre predvsem 
na račun številnih vlaganj v 
smučišče. V posodobitev 
smučišča, ki vključuje zlasti 
umetno zasneževanje in ure-
ditev pogojev za nočno smu-
ko, so doslej vložili pol milijar-
de tolarjev. Vendar svetniki 
gorenjevaškopoljanske obči-
ne, ki je tretjinska lastnica 
podjetja STC Stari vrh, niso 
bili pripravljeni kar tako hitro 
odvažati mošnje. Že letos bi 
namreč za to morali zagotovi-
ti trideset milijonov tolarjev, 
česar v proračunu niso predvi-

deli, je opozoril Silvo Pivk. 
"Prav pa je, da se o tem začne-
mo pc^ovarjati. To revno ne-
vesto smo kupili in kot njeni 
delni lastniki smo tudi odgo-
vorni za njen razvoj." 

Svetniki so namreč močno 
podvomili v izvedljivost ome-
njene naložbe, saj naj bi teme-
ljila na nerealnih pričakova-
njih. Juriju Krvini se recimo 
zdi tvegano, da nameravajo 
polovico potrebnih sredstev 
zagotoviti s prodajo smučar-
skih kart, pri čemer jim je le-
tos iz tega naslova uspelo za-
gotoviti zgolj deset milijonov 
tolarjev, v prihodnjem letu pa 
naj bi to povečali na osemde-
set milijonov tolarjev. "Verja-
mem, da se glede na konku-
renco mudi, a ta naložba lah-
ko pomeni tudi konec vsega," 
je bil črnogled Krvina, ki so ga 
zmotile tudi številne nepravil-
nosti v finančnem načrtu. 
"Naložbo ste ocenili na 1,2 tni-
Ljarde tolarjev, a če natančne-
je pogledamo stroške finand-
ranja posojila in lizinga, to na-
nese 1,4 milijarde tolarjev." 
Tudi Dušan Marc se je stri-
njal, da bi bilo najprej treba 
narediti podroben investidjsld 
program, saj so v igri tudi jav-
na sredstva. Zato predlagane-
ga načrta posodobitve svetniki 
niso želeli potrditi, ampak so 
ga sprejeli zgolj kot informad-
jo, ki zahteva številne dopol-
nitve. 
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KRATKE NOVICE 

BREZI E 

Za Florjana nov avto 

Predstavniki gasilskega društva Brezje ob novem avtomo-
bilu in najstarejši motorni brizgalni. 

Sobotno vseslovensko romanje gasilcev na Brezje v čast sv. 
Florijana je bilo še posebej pomembno za domače gasilce, 
ki so dobili novo vozilo, ki bo skupaj z opremo stalo 40 mi-
lijonov tolarjev. Skoraj dve tretjini denarja bodo zbrali kra-
jani sami. Lani in letos je bilo na območju Brezij več 
požarov, zato je pomembno imeti dobro izurjene in opreml-
jene gasilce, je povedal na sobotni slovesnosti radovljiški 
župan janko S. Stušek. Nov avto je blagoslovil ljubljanski 
nadškof in metropolit Alojzij Uran, ki je pred tem v baziliki 
Marije Pomagaj maševal za gasilce in blagoslovil njihova 
vozila, postavljena pred cerkvijo. Gasilce je nagovoril z željo, 
da bi še naprej pomagali ljudem, gradili njihovo solidarnost 
in razen požarov gasili tudi sovraštvo. J. K., fbto: T. D. 

DOV)E 

Blagoslov motorjev na Dovjem 

Toliko bleščečih motorjev kot 7. aprila na parkirišču pri 
spomeniku jakobu Aljažu še ni bilo. Svoje jeklene konjičke je 
k žegnu ra srečno vožnjo iz vse Slovenije pripeljalo okoli 
dvesto motoristov, ljubiteljev in članov IPA (mednarodne 
zveze policistov) moto kluba Slovenije. "Za srečanje na Dov-
jem smo se odločili prav zato, da v tej dolini do Kranjske 
Gore in Rateč naredimo nekaj za promocijo turizma," je 
povedal Boštjan Knific, poverjenik gorenjske skupine IPA 
moto kluba. Njihov predsednik Vinko Otovič pa je pojasnil, 
da se v okviru mednarodne zveze policistov povezujejo po 
načelu "Služi prijateljstvu" in sodelujejo na kulturnih, šport-
nih in drugih srečanjih. Sekcija motoristov lahko veliko nare-
di tudi v pogledu varnosti, saj organizirajo različne seminar-
je, okrogle mize, spretnostne vožnje. Blagoslov je dal dovški 
župnik Franc Urbanija ob pomoči kranjskogorskega župnika 
janeža Avsenika, motoristi pa so se ob varovanju prometne 
policije in policistov Policijske postaje Kranjska Gora odpra-
vili na krožno vožnjo do mejnega prehoda v Ratečah ter 
nazaj na družabno srečanje v Kranjski Gori. M. K. 

Manj odpadkov na deponijo 
Na deponiji končalo 150 ton manj komunalnih odpadkov. 

R E N A T A Š K R J A N C 

Bled - V blejski občini so 
med prvimi v Sloveniji začeli 
ločeno zbirati komunalne 
odpadke, ločeno zbiranje pa 
se je v zadnjih letih že izka-
zalo za uspešno. Kljub temu 
da se količina vseh komu-
nalnih odpadkov veča, leta 
2003 so jih zbrali 4391 ton, 
lani pa 4442, so jih na depo-
nijo odpeljali za okoli 150 ton 
manj. Slednje je po besedah 
direktorja Infrastrukture 
Bled Mira Ulčarja posledica 
ločenega zbiranja odpadkov, 
ki so ga dobro sprejeli tudi 
občani, z njim dobršen del 

odpadkov lahko predelajo, 
zato jih na končni deponiji 
konča manj. Na Bledu loče-
no zbirajo pločevinke, plasti-
ko, papir, steklo, tekstil, je-
dilno olje, les, zelene odpad-
ke, nevarne odpadke, kovine 
in gradbeni material. Loče-
nemu zbiranju odpadkov so 
namenjeni tudi ekološki oto-
ki, v blejski občini jih je 70, 
blejsko komunalno podjetje 
pa naj bi jih uredilo še 50. 
Občani lahko pločevinke, pa-
pir ter steklene in plastične 
odpadke pripeljejo tudi na 
zbirno dvorišče ob poslovni 
stavbi Infrastrukture Bled. 
Blejska komunala dvakrat 

mesečno poskrbi za odvoz 
plastičnih odpadkov, lani so 
jih zbrali kar 65 ton, še letos 
pa naj bi poskrbeli tudi za 
redni mesečni odvoz papirja. 

"Vse več gospodinjstev se 
zadnje čase odloča za nakup 
posebnega zabojnika za pla-
stične odpadke, zelo zado-
voljni pa smo tudi z zbira-
njem rabljenih oblačil in 
obutve. En zabojnik Huma-
ne je pred našo poslovno 
stavbo, enega smo namestili 
v Gorjah, samo lani pa so 
odpeljali kar štiri kombinira-
na vozila takih oblačil in 
obutve. Ljudje so dobro 
sprejeli nov način zbiranja 

odpadkov, kar je verjetno po-
sledica njihove večje ozaveš-
čenosti, seveda pa morajo 
imeti za to tudi pogoje, in ve-
deti morajo, da ločeno zbra-
ni odpadki ne končajo na is-
tem kupu," je povedal Ul-
čar. V teh dneh potekajo na 
Bledu spomladanske čistil-
ne akcije, za katere bodo 
tudi letos med drugimi po-
skrbeli šolarji, ribiči, lovci 
in člani turističnega druš-
tva, komunalno podjetje za 
brezplačni odvoz zbranih 
odpadkov, lani pa so z njimi 
okolje "olajšali" kar za 50 
kubičnih metrov različnih 
odpadkov. 

Rektor Mencinger na Jesenicah 
M E N D I K O K O T 

Jesenice • "Univerzo skuša 
spremeniti v podjetje, kamor 
pridejo študenti kot repro-
dukcijski material in odidejo 
pripravljeni za trg dela," med 
drugim gleda na bolonjsko 
deklaracijo rektor ljubljanske 
univerze dr. Jože Mencinger. 
Kot je povedal na večernem 
klepetu 5. maja v okviru ob-
letnic Gimnazije Jesenice in 
Radia Triglav, je dvomljiva 
pozitivna stran uvedbe sto-
penjskega študija, ki naj bi 
ga jeseni začeli na ekonom-
ski in upravni fakulteti ter fa-
kulteti za družbene vede. 
Našo univerzo v primerjavi s 
tujimi šteje za kakovostno, 
saj študenti, ki odhajajo na 
študij v tujino, dosegajo do-
bre rezultate. Ne verjame pa, 
da je dobra množica univerz 
in različnih centrov, ki se od-
pirajo po Sloveniji. "Nisem 
proti konkurenci, sem pa 

Dr. Jože Mencinger (v sredini) v pogovoru z gimnazijskim 
sošolcem Tomažem Zalokarjem in profesorico matematike 
na jeseniški gimnaziji Ano Miler. 

skeptičen, če jo predstavljajo 
naši profesorji." 

O poUtiki meni, da ne bi 
smela vplivati na univerzo, 
sedanja vlada pa ga je prese-
netila z zamenjavami vodil-
nih v podjetjih in ustanovah. 
"V Sloveniji nimamo presež-
ka ljudi, ki bi opravljali te 

fiinkcije." Motijo ga tudi ide-
je o strateškem svetu: "Pri 
teh mladih ekonomistih je 
problem v temeljnem razu-
mevanju ekonomije. Obra-
vnavajo jo kot mehanizem, 
kjer ni nobenih ljudi in je po-
memben samo dobiček. Mo-
teč je nesocialni pristop." 

KRATKE NOVICE 

J E S E N I C E 

jeseničanke v dobri 
kondiciji 

Zdravstveni dom Jesenice je 
ob karavanškem platoju pri-
pravil test hoje na dva kilo-
metra. Po besedah diplomi-
rane medicinske sestre Va-
siljke Kokalj na test telesne 
zmogljivosti v veliki meri pri-
dejo tisti, ki ga že poznajo, 
novincev je žal malo. Tokrat 
je s hitrimi koraki dva kilome-
tra premerilo 41 udeležencev, 
od tega 32 žensk in 9 moških, 
večinoma med 40. in 60. le-
tom starosti. V povprečju so 
ženske dosegle indeks tele-
sne pripravljenosti 98, moški 
pa s povprečnim indeksom 
83 slabše. Kako lahko izbolj-
šamo kondicijo.' "Dovolj je, 
če vsak dan pol ure do uro 
hodimo, vendar ne počasi, 
ampak zmerno, da se malo 
zadihamo in oznojimo. Že s 
pol ure vadbe dnevno se tele-
sna pripravljenost izboljša," 
zatrjuje Vasiljka Kokalj. M. K. 

MIHANAGUČ 
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Največji javni shod 
v Žireh 

Kako bi odgovorili, če bi 
vas nekdo vprašal, kateri je 
bil največji človeški shod v 
zgodovini? Ob smrti papeža 
Janeza Pavla 11. so poročevalci 
za takega označili njegov po-
greb. O tem ni dvoma oziro-
ma ni podatkov, da bi se ob 
slovesu od kateregakoli druge-
ga človeka zbralo še več solju-
di Ocenjujejo, da jih je v Rim 
posebej za to priložnost pripo-
tovalo več kot tri milijone, na 
Trgu svetega Petra in v nepo-
sredni bližini se jih je nagne-
tlo več kot 300.000 (za več pač 

ni bilo prostora), na pogrebni 
slovesnosti so se zbrale dele-
gacije 200 držav z vsega sveta. 
70 od njih so zastopali njihovi 
najvišji predstavniki. Če bi ti-
stim, ki so priromali v Rim, 
prišteli še stotine milijonov 
teh, ki smo dogodek spremlja-
li po televiziji, potem je bil to 
res veličastni avditorij. 

Če bi bil sredi Rima dovolj 
velik prostor, bi se torej na 
njem zbralo več kot hi milijo-
ne ljudi. Ob tem se postavlja 
vprašanje, ali se je na kakem 
drugem kraju in v nekem dru-
gem času zaradi enega same-
ga namena oziroma človeka 
zbrala še večja množica, 

(i)zbrana tako po kolikosd kot 
po kakovosti? Hitler, Stalin, 
Mao, Tito in drugi veliki dikta-
torji 20. stoletja so radi prireja-
li množične mitinge in se na 
njih pustili poveličevati. Pa 
jim najbrž ni uspelo zbrati še 
večjega števila podanikov? 
Tudi če bi jim ga, je ena bistve-
na razlika: na njihove shode 
so mnogi prišli pod prisilo, na 
papežev pogreb pač ne. Razli-
ka je seveda tudi v tem, da v 
minulih stoletjih prometna 
sredstva in nafini potovanja 
sami po sebi niso dopuščali, 
da bi se toliko ljudi v tako krat-
kem času iz c e l ^ sveta napo-
tilo na skupni dlj in pravočas-

no pripotovalo na kraj dogod-
ka. 

Zdaj pa si enako vprašanj 
postavimo še za Slovenijo: ka-
teri je bil največji slovenski 
shod vseh časov? Veliki romar 
iz Vatikana je na svojih poto-
vanjih in megamašah zbiral 
velikanske množice vernikov, 
tudi pri nas. Ko je prvič obis-
kal Slovenijo, se je v Stožicah. 
pri Postojni in na maribor-
skem letališču vsakič zbralo 
več deset tisoč vernikov. Za 
primerjavo: največje sloven-
sko ljudsko zborovanje vseh 
časov naj bi bilo 19. septembra 
19 54, ko se je v Ostrožnem pri 
Celju pod geslom Štajerska v 

borbi zbralo okrog 350.000, 
6. septembra 1953 j a v Okro-
n a nad Gorico zaradi Trsta 
nad 300.000. Obakrat je go-
voril maršal Tito. 

In naposled enako vpraša-
nje še na čisto lokalni ravni: 
kateri je bil največji človeški 
shod vseh časov v Žireh? 
Vprašanje se zdi enostavno, 
povsem zailesljivi odgovor 
skoraj nemogoč. Ker niso 
zbranih ob ta l^ priložnostih 
nikdar natančno prešteli ali 
njih število vsaj približno oce-
nili, je mogoče le ugibati. Pred 
1. sv. vojno je izpričano, da se 
je prav veliko ljudstva zbralo 
ob odprtju novega sokolskega 

doma (1908) in razvitju sokol-
skega prapora (1914) ter ob po-
svetitvi nove župnijske cerkve 
(1912). Med obema svetovni-
ma vojnama so bili množični 
shodi pri žalni slovesnosti ob 
smrti kralja Aleksandra 
(1934) in ob 30-letnici katoli-
škega prosvetnega društva 
(1938). Po 2. sv. vojni, ko je 
bilo takšnih prireditev še več, 
pa zaenkrat izpostavimo le 
veliko in najbrž tudi nasploh 
največjo množico, ki se je 
udeležila odprtja nove tovar-
ne Alpina (1948) in veliki po-
stpartizanski shod ob 40-let-
niči Prešernove brigade 
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Za lažjo vrnitev iz l(omune 
Domačije Pr' Primožk' na Pristavi pri Tržiču, ki je v lasti Fundacije Vincencija Draksierja, doslej niso 
uspeli prodati, namenili jo bodo programu reintegracije odvisnikov za potrebe Kranja in Gorenjske. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Kranj, Pristava - Fundacija 
Vincencija Draksierja je bila 
osnovana leta 2000 za po-
moč odvisnikom in njihovim 
svojcem, kot ustanovitveni 
kapital pa je pridobila od 
Vincenca Draksierja, rojaka, 
ki živi v Švici, domačijo in 
gostilno Pr' Primožk' na Pri-
stavi. Ker je bila lastnina 
obremenjena z vlaganji biv-
šega lastnika, so vlaganja po-
plačali v višini 165 tisoč nem-
ških mark, in sicer s prodajo 
dveh parcel in z donacijami 
ter sponzorskimi prispevki 
ob vsakoletnih Županovih te-
kih. Uprava fundacije je ho-
tela stavbo prodati, vendar ji 

to doslej ni uspelo, zato se je 
lotila obnove objektov, da se 
na njih ne bi delala škoda. 
Kot je povedala načelnica od-
delka za družbene javne 
službe mestne občine Kranj 
Nada Bogataj Kržan, so v ob-
novo v zadnjih letih vložili 
več kot 10 milijonov, največ v 
obnovo strehe. Stavbo bodo 
torej obdržali; namenili pa 
naj bi jo delovno reintegracij-
skemu centru. 

To ne pomeni, da bo na 
Pristavi komuna za odvisni-
ke, pač pa bo program, na-
menjen tistim, ki že "čisti" 
pridejo iz komun in se poča-
si privajajo življenju v svo-
jem domačem okolju. Gre za 
nekakšno bivalno skupino. 

kjer živijo največ eno leto, se 
skušajo spet zaposliti, obno-
viti odnose s svojci in ob po-
moči strokovnjakov spet za-
živeti v socialnem okolju, 
Pred tem so bili dve leti v ko-
muni, izločeni iz nevarnega 
okolja, kjer so bili odvisni od 
drog. Nato se morajo spet vr-
niti v "zverinjak" in prehod 
iz zaprte skupnosti vanj bi 
jim radi čimbolj olajšali. 
Tako je smisel delovno i;ein-
tegracijskega centra razložil 
Mile Hodnik, vodja Centra 
za odvisnosti v Kranju. Pravi, 
da v sodelovanju z Ministr-
stvom za zdravje in Ministr-
stvom za delo, družino ui so-
cialne zadeve nastaja pilotski 
projekt tega programa, ki bo 

poskusno "stekel" leta 2006. 
Pred začetkom delovanja ga 
bodo predstavili lokalni 
skupnosti, da pri ljudeh ne 
bo nezaupanja, ki navadno 
spremlja programe, poveza-
ne z odvisnostmi. 

Pogovori o programu so 
spet aktualni pred 21. ma-
jem, ko bo na Brdu spet tra-
dicionalni Županov tek. To-
krat bo peti po vrsti, prilož-
nost za zbiranje denarja za 
Fundacijo Vincenca Draks-
ierja (zdomec se vsako leto 
izkaže s darežljivim prispev-
kom), pa tudi priložnost za 
razmislek o problematiki 
mamil in težnji po pomoči ti-
stim, ki bi se radi iztrgali nji-
hovi odvisnosti. 

Nadzorniki nimajo pripomb 
Nadzorni odbor občine Cerklje pri pregledu poslovanja občine v lanskem letu ni naletel 
na kršitve. Opozicija nezadovoljna. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Nadzomi odbor ob-
čine Cerklje se je odzval na 
zahtevo občinskega odbora 
SDS in opravil temeljit nad-
zor nad zakonitostjo poslova-
nja občine in smotrnostjo 
porabe sredstev občinskega 
proračuna v letu 2004. V 
njegovem poročilu ni zazna-
ti, da bi občina poslovala v 
nasprotju z zakonodajo. Edi-
no, kar jih je zmotilo, je bilo 
napačno knjiženje izplačil 
dodatkov k plačam občinskih 
uslužbencev. 

Cerkljansko SDS je sicer 
zanimalo ozadje izbire izva-
jalca in upravljavca občinske-
ga spletnega portala podjetja 
Dialog-si.net iz Ljubljane in 
upravičenost vrednosti po-

godbe s tem podjetjem. Nad-
zomi odbor je moral preveri-
ti tudi zaslužek občine od 
predvolilnega oglaševanja 
župana Franca Čebulja na 
občinskih tablah javne raz-
svetljave, ugotoviti razdelil-
nik prihodkov za športno 
dvorano. Odgovoriti je moral 
tudi na vprašanji o nezdruž-
ljivost dejavnosti in fiinkcij s 
ftinkcijo člana občinskega 
sveta in kdo v občinski upra-
vi prejema dodatke za delo v 
posebnih pogojih. 

"SDS nam je na videz po-
slal sedem vprašanj, v resnici 
pa z podvprašanji dvakrat to-
liko. Pregledati smo morali 
ogromno količino dokumen-
tacije, kar je za člane nadzor-
nega odbora, ki smo skoraj 
vsi tudi v službah, nespre-

jemljivo. Ker nekatera vpra-
šanjih nismo razumeli, smo 
stranki poslali dodama vpra-
šanja. a nam na žalost niti v 
mesecu dni niso odgovorili. 
Od nas po drugi strani priča-
kujejo zelo podobne pregle-
de," se je na seji občinskega 
sveta pritožil predsednik 
nadzornega odbora Janez 
Petrič. Člana odbora Janeza 
Najobeja je zmotila artikula-
dja zastavljenih vprašanj: "V 
vsakem stavku se nahaja be-
seda zahtevamo. Na tak na-
čin se ne da delati. Primer-
nejši izrazi so: dajemo pobu-
do, preverite, prosimo." 

Opozicijski svetniki so bili 
nezadovoljni, ker nadzomi 
odbor ni poročal o nobeni 
nepravilnosti. "Nadzorni od-
bor je farsa, v njem ni nobe-

nega predstavnika opozicije. 
Če bi ga imeli, te razprave 
sploh ne bi imeli. Sicer pa ne 
vem, zakaj tako razburjenje, 
če SDS zahteva konkretne 
odgovore. Naloga nadzorne-
ga odbora je izvajanje kon-
stantne kontrole nad poslo-
vanjem občine." 

"V nadzomi odbor nas je 
postavil občinski svet, nismo 
se sami javili. Kako so člani 
odbora politično opredelje-
ni, nas pri delu ne zanima. 
Delamo neodvisno in v skla-
du s poslovnikom, če vas pa 
tO moti, nas odstavite," mu 
ni ostal dolžan predsednik 
odbora. "Narobe za SDS je 
samo to, da sem jaz župan," 
je po razvlečeni in vroči 
razpravi ocenil župan Franc 
Čebulj. 

• Možnost nakupa i ČEKI NA 12 OBROKOV BflEZ OBRESTII 
PodrDbrX|'{c mfofmjcil« odo<f4tmKugodnotti h dotrile al CKOddjnlh mfttih. 

MERKUR 
Ustvaijamo /adovoljstvo 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Nadškof obiskal varovance VDC Kranj 

Nadškof in metropolit Alojz Uran je v petek znova obiskal 
Kranj. V družbi z duhovniki, med katerimi je bil tudi kranjski 
dekan Stanislav Zidar, je bil v gosteh pri varovancih Varstve-
no delovnega centra Kranj. Ti "veliki otroci" so odličnega 
gosta prisrčno sprejeli: z dobrodošlico direktorice Ivice 
Matko, pesmijo zborčka pod vodstvom Polone Kandus in 
Stanke Kuhar, umetnice na električnih klaviaturah, ter izraz-
nim plesom Eve Pirnat, varovanca Robi in Jana pa sta mu 
napisala tudi priložnostni pesmici. Nadškof, ki slovi po 
svoji prijazni naravi in glasbenem daru, je z varovanci tudi 
skupaj zapel, jim s preprostimi besedami približal svojo 
življenjsko zgodbo, nato pa obiskal delavnice, v katerih 
delajo ti ljudje s posebnimi potrebami. V kranjski, škofjelo-
ški in tržiški enoti jih je 97, ki jim bo petkov obisk ostal v 
n e i z b r i s n e m s p o m i n u . D.Ž. / f»io couid kjv<k 
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VISOKO 

Počastili tudi 6o-letnico osvoboditve 

Kulturno društvo Brdo iz Kranja je v soboto pripravilo svoj 
drugi letni koncert "Džurdževdanske igre", s katerim so po-
častili pravoslavni dan Sv. Jurija, obenem pa tudi 6o-letnico 
osvoboditve izpod fašizma in nacizma. Poleg njihove fol-
klorne skupine je v poltretjo uro dolgi predstavi v polni dvo-
rani na Visokem nastopilo tudi zelo znano srbsko kulturno 
društvo Kosta Abraševič iz Bačke Palanke. V kulturno druš-
tvo Brdo je včlanjenih 90 družin, večinoma iz Kranja in osta-
le Gorenjske, poleg folklore pa v okviru društva delujejo tudi 
športna, šahovska in literarna sekcija. S. Š./fom-simon šubic 

TRŽIČ 

Ogled mineralov in soteske 

V soboto, 14. maja 2005, ob 9. uri bodo v Dvorani tržiških 
olimpijcev odprli že 33. mednarodne dneve mineralov, fo-
silov in okolja. Prireditev v organizaciji Turističnega društ-
va Tržič, Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 
• Tržič in Občine Tržič bodo letos posvetili nadzemnim 
rudnikom - odprtim kopom v Sloveniji, o čemer bodo go-
vorili na okrogli mizi dve uri pozneje. V soboto in nedeljo 
bodo v dvorani poleg sejma mineralov in fosilov na ogled 
razne strokovne razstave in predstavitve dejavnosti 
geoloških krožkov. Oba dneva bodo vodiči peljali obisko-
valce v Dovžanovo sotesko in Razstavno izobraževalno 
središče Dolina. Tam bo danes, 10. maja, ob 18. uri 
okrogla miza z naslovom Življenje in razvoj v Dovžanovi 
soteski. Jutri ob 16. uri bodo v tržiški Abanki odprli razsta-
vo Kalcit Slovenije, uro pozneje bo v občinski sejni sobi 
Skupščina društva prijateljev mineralov in fosilov, ob 18. 
uri pa še predavanje Rudnik cinabarita Sv. Ana v 
Podljubelju • vplivi na okolje. S. S. 
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Š M A R T N O V T U H I N J U 

Športniki razveselili mlade 

v Termah Snovik so letos ponovno organizirali prijateljsko 
nogometno tekmo med znanimi slovenskimi športniki, ki je 
že lani naletela na lep odziv. Z željo, predstaviti športnike 
mladim v Tuhinjski dolini in tako pripomoči k še večjimi pri-
ljubljenosti športa, so se za podobno akcijo odločili tudi le-
tos. Vabilu organizatorjev se je v četrtek, 5. maja, odzvalo 
skoraj 20 športnikov, med njimi tudi Rok Benkovič, Franci 
Petek, (gor Prime, Robert Kranjec in drugi. V telovadnici OŠ 
Šmartno v Tuhinju so se pomerili v nogometu, nato pa so 
se skupaj s šmarskimi osnovnošolci podali v terme na pri-
jetno druženje.). P. 

KOMENDA 

Mladi za turizem 

Kakšnih 10 mladih študentov geografije, zgodovine, etnolo-
gije, turizma in gostilništva iz Komende in okoliških krajev 
se je na pobudo članov Turističnega društva Komenda iti 
predsednika Primoža Kepica, v četrtek, 5. maja, zbralo na 
okrogli mizi, ki so jo ob letošnjem občinskem prazniku po-
svetili razvoju turizma v občini. Glavarjeva knjižnica. Spo-
minska soba Ivana Selana, hipodrom, lončarstvo, načrtova-
na poslovna cona, bližina letališča in kamniških planin je le 
nekaj turističnih znamenitosti in prednosti, ki bi jih občina v 
turizmu lahko tržila. Ob vrsti različnih idej so si bili mladi 
enotni predvsem v tem, da Komenda nujno potrebuje celo-
vito strategijo razvoja turizma v občini, da bo potrebno po-
zornost nameniti predvsem mladim, tudi iz tujine, da je da-
nes glavni vir informacij internet, ter da kraj mora izkoristiti 
poslovno cono ter možnosti poslovnega turizma, j. P. 

G O R E N J A VAS - P o g A N E 

Ravnatelju podaljšali mandat 

Svetniki so na zadnji seji podali pozitivno mnenje k imeno-
vanju Valentina Kokalja za ravnatelja osnovne šole Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi. Sredi avgusta mu namreč poteče 
mandat, na razpis za prosto delavno mesto ravnatelja pa se 
je prijavil zgolj sedanji ravnatelj. M. R. 

Vrtanje obrodilo sadove 

Pri izdelavi vrtine pri Topličarju so delavci v minulih dneh 
prišli do globine okrog štiristo metrov, kjer so naleteli na 
vodo s temperaturo 22,7 stopinje. Iz vrtine se lahko nade-
jajo 12,2 litra vode na sekundo. "Ta čas strokovnjaki 
opravljajo kartiranje, ta teden pa se bomo sestali s pristoj-
nimi pri geološkem zavodu, da bi se dogovorili, kako 
naprej. Verjetno bo smiselno kopati še bolj v globino, reci-
mo do osemsto metrov, saj se je voda s tako temperaturo 
pojavila čisto na dnu sedanje vrtine," je razložil župan jože 
Bogataj. Interes za sofinanciranje naložbe je pokazalo tudi 
podjetje Marmor Hotavlje, ki naj bi za to namenilo šest 
milijonov tolarjev. M. R. 

Zmagali s kopijo sl<rinje 
Dijaki Samo Jereb, Leon Potrebuješ, Tomaž Cerar in Patrik Viaj Bokal zmagovalci letošnje Lesariade. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofla Loka - Na srečanju slo-
venskih lesarskih šol, kjer di-
jaki pokažejo lesarske spre-
tnosti in znanja, Lesariada 
2005 v Ljubljani, je škofjelo-
ška ekipa osvojila prvo mesto. 
Tokrat so na tekmovanju 
predstavljali izdelke, ki so 
značilni 5a pokrajino, iz kate-
re prihajajo. "Mi smo izbrali 
skrinje iz okolice Škofje Loke, 
kakršne so uporabljali v 17. in 
18. stoletju. Idejo smo dobili v 
Loškem muzeju, mnogi dija-
ki pa imajo takšno skrinjo 
tudi doma," nam je razložO 
mentor Klemen Bedekovič. 

Dijaki so naredili makete 
skrinj, s katerimi bodo letos 
kandidirali tudi za naj turi-
stični spominek v organiza-
ciji Turistične zveze Sloveni-
ja. Komisijo Lesariade sta 
prepričali predvsem repliki 
skrinj iz leta 1698 in 1810, ki 
sta takrat bolj kot pohištvo 
služila kot ženitovanjska 

skrinja, v kateri je nevesta . 
prinesla balo. Samo, Leon, 
Tomaž in Patrik so ekipa, ki 
je že lani osvojila prvo mesto 
na Lesariadi, zato so se tudi 
letos skupaj lotili naloge. 
"Skrinje smo izdelovali v pa-
rih, največji problem pri iz-
delavi pa je bil kratek rok iz-
delave," nam je povedal To-
maž Cerar in nadaljeval s po-
drobnostmi: "Skrinje smo iz-
delovali ročno, brez uporabe 
strojev, saj smo pristopili k 
projektu tako, kot so skrinje 
delali včasih mizarski moj-
stri iz Škofje Loke." Med bolj 
zahtevna opravila so fantje 
šteli tudi poslikavo skrinje, 
saj so morali ugotoviti pravi 
ton barve in pri vsem upo-
rabljali le naravne materiale. 

2Lanimiva je bila tudi pred-
stavitev škofjeloških dijakov. 
Odločili so se za odigrano 
predstavo, na računalniku so 
prikazali slike originalov, 
predstavili značilnosti skrinj 
in načrt izdelave. Cez mesec 

Samo jereb, Leon Potrebuješ, Tomaž Cerar in Patrik Viaj Bokal. 

dni, od 14. do 17. junija, bodo 
skrinje in tudi druge izdelke 
lesarske šole predstavili v 
stolpu Loškega gradu. Samo 
Jereb, ki je sodeloval v ekipi. 

je skupaj z Mitjem Gašperli-
nom osvojil tudi zlato pri-
znanje na 5. tekmovanju v 
znanju matematike srednjih 
poklicnih in tehniških šol. 

Sodobnejša lekarna v Žireh 
MATEJA R A N T 

ŽirI - Žirovska lekarna po no-
vem posluje v svetlejših in 
sodobneje opremljenih pros-
torih. Pred časom so se na-
mreč Gorenjske lekarne od-
ločile za temeljito obnovo, v 
katero so po besedah direkto-
rice Romane Rakovec vložili 
58 milijonov tolarjev. "Lekar-
na na sedanji lokaciji deluje 
že dobrih dvajset let, zato je 
bila oprema že precej dotra-
jana in zastarela. Obenem so 

se v tem času spremenile za-
konske zahteve na tem po-
dročju in način dela." Doslej 
so se vsem zahtevam prilaga-
jali sproti, s temeljito obnovo 
pa so tudi v 2ireh dobili so-
dobno lekarno, opremljeno v 
skladu z vsemi predpisi. 
"Prostori so svetlejši in pri-
jaznejši do kupca. Poleg 
osnovne dejavnosti bo odslej 
laže opravljati tudi prodajo 
izdelkov za nego in ohranja-
nje zdravja," je še dodala Ro-
mana Rakovec. 

MARIJA VOLČJAK 

Z L U B N I K O M P O A V S T R A L I J I 
Tam se človek počuti kot droben prah f vihatju, narava prešerno 
razkazuje svojo moč in z enim samim sunkom vetra odpihne 
človeški napuh. 
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Dvanajst apostolov 

Južna obala Avstralije je 
polna strmih pečin, vanjo se 
zaganjajo visoki valovi, ki jih 
ženejo močni in mrzli vetrovi 
z Antarktike. Največja zname-
nitost je Dvanajst apostolov -
dvanajst čeri pred strmo oba-
lo, kamor se po Veliki ocean-
ski cesti valijo trume turistov. 

"Tam je tako lepo, da se je 
moja hči Anja vrnila vsa 
spremenjena. Prej je narava 
ni kaj dosti zanimala, zrasla 
je pač v velikem, večmilijon-
skem mestu. Po izletu k Dva-
najstim apostolom je hotela 
videti vso Avstralijo in živeti 
v naravi, sedaj živi na severu, 
kjer je zelo vroče," mi je pri-
povedo-vala Lidija, ki v Mel-

bournu živi že trideset let. 
Verjetno malce pretirava, 
sem si mislila, ko smo se ne-
kaj dni kasneje peljali k Dva-
najstim apostolom. Težko je 
verjeti, da bi naravne lepote 
tako spremenile življenje 
mlademu dekletu. Pot je dol-
ga, dopoldne smo se vozili 
tja, popoldne nazaj. Po Veliki 
oceanski cesti, ki se vije po 
južni obali Avstralije. Že ce-
sta je nekaj posebnega, gra-
diti so jo začeli leta 1919, po 
prvi svetovni vojni, ko so se 
fantje vrnili iz Evrope. 

Kar 114 tisoč avstralskih 
prostovoljcev je sodelovalo v 
prvi svetovni vojni, 19 tisoč 
jih je padlo. Avstralci zelo 
spoštujejo njihov spomin, 
vsak večji kraj ima vojaški 

spomenik in Velika ocean-
ska cesta je svojevrsten spo-
menik prostovoljcem v prvi 
svetovni vojni, Z izgradnjo 
ceste so fantom, ki so se vmi-
U s fronte, zagotovili delo. 
Trdo delo seveda, saj meha-
nizacije takrat še ni bUo. Pr-
vih 75 kilometrov ceste so 
gradili trinajst let. 

Velika oceanska cesta se 
vije po obali, ki je zelo sliko-
vita, večinoma strma in ne-
varna. Naposled prispemo 
do Dvanajstih apostolov, kjer 
je po nevarnih pečinah vamo 
speljana steza. Na razgledni 
točki se odpre čudovit raz-
gled na čeri v morju; zgoraj 
je šest skalnih otokov, spodaj 
štirje, za ovinkom še dva. 
Obalne pečine so visoke se-

demdeset metrov, najvišji 
'apostol' se dviga petdeset 
metrov nad morsko gladino. 
Močni valovi in erozija ap-
nenca so ustvarili obalo, ki je 
osupljiva v svoji divji lepoti. 

Tam se Človek počuti kot dro-
ben prah v viharju, narava 
prešerno razkazuje svojo 
moč in z enim samim sun-
kom vetra odpihne človeški 
napuh. Sedaj razumem, kaj 

se je Anji zgodilo na tej oba-
li, zakaj se je v njej prebudilo 
spoštovanje narave. 

Dvanajstim apostolom 
pravijo tudi obala brodolo-
mov. Kar nekaj zgodb se je 
spletlo, najlepša je seveda 
ljubezenska, ki je na kratko 
izpisana na kovinski plošči 
razgledišča in pripoveduje o 
tem, kako sta se s potopljene 
ladje rešila samo fant in de-
kle, se na tej obali nato zalju-
bila in tam srečno živela do 
konca svojih živih dni. Men-
da le ni bilo 6sto tako in je 
^odba prirejena za turiste, 
ki jih je tam veliko vse leto. 
Življenje v divjini je bilo trdo 
in samo od ljubezni se ni 
dalo živeti. Dekle se je vrnilo 
v Anglijo... 
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Termo jutri s Celjani 
Rokometaši škofjeloškega Terma so se uvrstili v polfinale državnega rokometnega prvenstva, v 
katerem že jutri na Podnu gostijo ekipo Celja Pivovarne Laško. Starejši dečki Terma državni prvaki. 

V I L M A STANOVNIK 

Škdja Loka - "Pričakovali smo 
sicer, da nam po visoki zmagi 
in razliki devetih golov na d o 
mafi tekmi uvrstitev v pjolfinale 
ne more več uiti, kljub temu pa 
se je bilo treba za napredovanje 
v Trebnjem pošteno potruditi. 
Domačini so pošteno napadli, 
mi pa smo imeL še smolo s po-
škodbo Grege Jelčiča. K sreči 
ga je odlično zamenjal Boštjan 
Frdih in na koncu nam je po-
raz s tremi goli zadoščal za uvr-
stitev med četverico najboljših 
slovenskih rokometnih ekip, 
kar je še en podvig našega klu-
ba in tako rekoč zgodovinski 
dosežek," je po sobotni povrat-
ni tekmi v Trebnjem, ki so jo s 
26:23 dobili domačini, povedal 
direktor škofjeloškega Terma 
JožeGalof. 

Rokometaši Terma pa seve-
da podobn^ uspeha ne priča-

kujejo v polfinalu, saj je ekipa 
Celja Pivovarne Laško, ki v 
Škofjo Loko na prvo tekmo pol-
finala prihaja že jutri ob 20. uri, 
zagotovo močnejši nasprotnik. 
Časa za pofitek po četrtfinalu je 
malo. vseeno pa Ločani obljub-
ljajo, da se bodo borili po naj-
boljših močeh. 

Po najboljših močeh pa so se 
minuli konec tedna na final-
nem turnirju državnega prven-
stva v rokometu za starejše deč-
ke A borili mladi rokometaši 
Terma, ki so bili boljši od vseh 
nasprotnikov (Celje Pivovarna 
Laško, Cimos Koper, Gorenje) 
in zasluženo osvojili naslov dr-
žavnih prvakov. "Za naš klub je 
to res lep uspeh, saj so vse eki-
pe med najboljšimi štirimi v 
Sloveniji, starejši dečki A pa so 
kot prvi osvojili celo naslov le-
tošnjih prvakov," je po turnirju 
vhali na Podnu povedal trener 
mladih Ločanov Jani Klemen-

Vratar Terma Boš^an BItežnIk je v četrtfinalu blestel z 
odličnimi obrambamL / f «0 c«Kd k>v« 

čič. Za najboljšega igralca in 
strelca turnirja je bil ob koncu 
ra^lašen Grega Jatnnik (Ter-
mo), njegovi soigralci pa so bili 
še: Luka Cvet, Matjaž Thaler, 
Gašper Štremfdj, Matej Mavri, 
Drago Cingesar, Grega Jam-
nik, Luka Kokelj, Luka Čufer, 

)anez Kekec, Rok Ritonja, Žan 
D c ^ , Aljaž Panjtar, Jan Koro-
šec, Matija Vrbinc, Matej Ga-
ber, Jure Platiša in Nik Štefan-
čič. 

V škof) i Loki bo to soboto, 
14. maja, še finalni turnir za 
mlajše dečke B. 

Sami 50 pripravili darilo 
Potem ko so igralci ekipe FBC Loka Spiders Dewalt osvojili naslov najboljših v Mednarodni ligi, 
so se minulo soboto veselili še naslov državnih prvakov v velikem floorballu. 

V I L M A STANOVNIK 

Jesenice - Tri tekme in tri zma-
ge je končni izkupiček ekipe 
FBC Loka Spiders Dewalt vve-
likem finalu letošnjega držav-
n a prvenstva v hokeju v dvo-
rani, velikem floorballu. Loča-
ni so namreč ekipo FBK Jese-
nice, ki je blestela v prvem delu 
državnega prvenstva, v finalu 
povsem nadigrali, na zadnji 
tekmi minulo nedeljo na Jese-
nicah pa so zmagali kar z 10:3. 

Jeseničanom do zmage ni 
pomagal niti izredno razpol-
ožen vratar Matej Žmuc, ki je 
bil ob koncu prvenstva razgla-
šen za najboljšega vratarja le-
tošnjega prvenstva. Naziv naj-
boljšega strelca je pripadel Ja-
tjezu Jugovkii iz vrst ekipe dr-

žavnih prvakov. "Zadovoljen 
sem, ker mi je uspelo še dru-
gič zapored osvojiti naslov naj-
boljšega strelca, pri tem pa gre 
veliko zaslug mojim soigral-
cem, saj je hokej pač kolektiv-
na igra. Vesel sem tudi, ker 
smo v pravem trenutku prišli v 
vrhunsko formo. Po veliki 
zmagi v mednarodni ligi prejš-
nji mesec, smo se izkazali še v 
velikem finalu državnega pr-
venstva v velikem floorballu. 
Tako smo si sami pripravili 
najlepše darilo ob praznova-
nju pefletnice kluba. Sedaj naš 
čaka še zaključek tekmovanja 
v malem floorballu, nato pa 
končno nekaj počitka," je po-
vedal Janez Jugovic. 

Končni vrsti red državnega 
prvenstva v velikem floorbal-

janez Jugovic iz ekipe prvakov Loka Spiders Dewalt se 
je Izkazal z natančnimi streli, /fmo T.naDon 

lu: 1. Loka Spiders Dewalt, 2. 
FBK Jesenice, 3. FBC Thun-
der Jesenice, Insport Canadi-
en Žiri, 5. FBC Loka Spideis 

B, FBC Borovnica, 7. ŠD Pol-
ycom Brlog, 8. FBK Galaks 
Domel Železniki, 9. ŠD Mar-
mor Hotavlje. 

Mariborčanka z novimi copati 
Art center in Klub študentov Kranj sta v okviru Tedna mladih organizirala sedaj že tradicionalni 
Tek po ulicah Kranja. 

M A J A BERTONCELI 

Kranj - Glede zmage je bilo tako 
med moškimi kot tudi med 
ženskami vse odločeno že pred 
startom, saj Roman Kejžar in 
Daneja Grandovec tokrat nista 
imela prave konkurence. 

"Na ta tek sem prišla prvič. 
Zmaga je bila lahka, kljub 
temu da se mi je poznala utni-
jenost z včerajšnjega Teka 

trojk, kjer smo zmagali na 12 
km Organizacija je bila dobra 
in z veseljem bom še prišla v 
Kranj", je, potem ko je pred se-
boj spustila vsega osem teka-
čev, povedala mlada, komaj 21-
letaa Daneja Grandovec iz 
Maribora. Krepko je izboljšala 
tudi rekord proge, za nagrado 
dobila bon za nove športne 
copate in najbližjo zasledoval-
ko, domačinko Špelo Novak, 

sicer najhitrejšo mladinko, po 
54 km prehitela za več kot tri 
minute. 

S precejšnjo prednostjo je v 
cilj pritekel tudi Roman Kej-
žar iz Železnikov in za las za-
ostal za svojim rekordom iz 
lanskega leta. "Lani sem očit-
no tekel prehitro," je povedal 
v šali in dodal: "Lahko bi tekel 
bolje. Naj)ako sem naredil že 
na začetku, saj je bil prvi krog 

prehiter, poleg tega me je ovi-
ral tudi veter. Če bi imel bolj-
šo konkurenco, kar pomeni 
udeležba iz tujine, bi verjetno 
tekel rekord. Sicer pa je proga 
zanimiva in zaradi vzponov 
in močnih spustov kar napor-
na". 

Na krajši progi je bila med 
deklicami najhitrejša Monika 
Adler, med dečki pa Matej 
Kristan. 

HOKEJ 

I N N S B R U C K 

Zmaga z Avstrijo je upanje za naše 

Potem ko je naša hokejska reprezentanca na svetovnem pr-
venstvu v hokeju na ledu izgubila vse tri tekme predtek-
movanja, so naši risi že v petek nadaljevali s tekmovanjem 
v skupni za obstanek. Po neverjetnem preobratu na tekmi z 
Dansko, ko so Danci vodili že 0:3, so naši hokejisti zaigrali 
kot prerojeni in slavili s 4:3. Za Slovenijo so zadeli Gorenjci: 
Ivo Jan, Anže Kopitar, Peter Rožič in Edo Terglav. Žal pa 
našim hokejistom podoben preobrat ni uspel na včerajšnji 
tekmi proti ekipi Nemčije, ko so Nemci prav tako po prvi 
tretjini vodili 0:3, na koncu pa zmagali z 1:9 (0:3, 0:5, i:i). 
Edint gol za rise je dosegel Dejan Kontrec. 
Tako bodo naši reprezentantje svojo priložnost za obstanek 
v družbi najboljših iskali na jutrišnji tekmi proti ekipi Avstri-
je. Ob ugodnem razpletu jim zadošča že neodločen rezultat. 
V.S. 

VATERPOLO 

CARIGRAD 

Naši mladinci uspeli 

Naša mladinska reprezentanca v vaterpolu je prejšnji teden 
nastopila na kvalifikacijskem turnirju za evropsko mladin-
sko prvenstvo. V Carigradu so izgubili le z ekipo Romunije 
in se uvrstili na končno drugo mesto, kar jih vodi na evrop-
sko mladinsko prvenstvo, ki bo konec avgusta v Sofiji. J.M. 

Na podlagi 3., 4., 5., 6., in 7. člena Odloka o priznanjih v Mestni 
občini Kranj (Uradni list RS št. in/2003) Komisija za nagrade In 
priznanja Sveta Mestne občine Kranj 

objavija 

RAZPIS 
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ 

za leto 2005 

Priznanja Mestne občine Kranj so: 
1. Domicil se podeljuje vojaškim, družbenim organizacijam in 

društvom s sedežem izven območja občine ali takim organi-
zacijam, ki so v preteklosti delovale na območju občine in so 
bistveno prispevale k razvoju in ugledu Mestne občine Kranj. 

2. Naslov Častni občan se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izred-
no pomembnim delovanjem aH stvaritvami prispevali k ugledu in 
napredku občine, širše dmžbene skupnosti ali vsega človeštva. 

3. Nagrada se podeljuje občanom, skupinam občanov, dnjžbenim 
organizacijam in društvom, krajevnim skupnostim, družbam In 
drugim gospodarskim subjektom za delo in dejanja, ki si v 
Mestni občini Kranj zaslužijo splošno priznanje in odlike, za 
izredne uspehe pri delu In za zgledna dejanja, ki Imajo poseben 
pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine. 

4. Listina o priznanju se podeljuje občanom, skupini občanov, 
družbam in drugim gospodarskim subjektom za dosežene us-
pehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene skupnosti, 
zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode 
na premoženju aH zaradi aktivne udeležbe v drugih humani-
tarnih akcijah. 

5. Veliko plaketo Mestne občine Kranj 
6. Veliko Prežemovo plaketo Mestne občine Kranj 

Plaketo Mestne občine Kranj se podeljuje za uspešno družbeno 
delovanje ali za udejstvovanje na katerem koli pctdročju, razen za 
področje kulture, kjer se podeljujejo Prešernove plakete. 

Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo 
župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, 
družbene organizacije in društva, družbe in drugi gospodarski 
subjekti ter jtrajevne skupnosti, ki morajo biti odposlani s pri-
poročeno pošiljko najkasn^e do vključno 16.06. 2005 do 24. ure 
na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja. 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati podatke o predla-
ganih kandidatih, utemeljitev predloga, kontaktno številko predla-
gatelja in naslov predlagatelja. 

Komisija za nagrade in priznanja posebej opozarja, da je število 
posameznih priznanj in nagrad z Odlokom o priznanjih v Mestni 
občini Kranj (Uradni list 111/2003, stran 15337) omejeno. 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj, soba zga, na tel.: 2373 113 ali elektronski pošti 
svetlana.draksler@kranj.sl. 

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji, praviloma 3. decem-
bra 2005, ob prazniku Mestne občine Kranj. 

Darko Jarc 
Predsednik Komisije 

za nagrade In priznanja 

Mohor Bogataj, univ.dlpl.org. 
Župan 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:svetlana.draksler@kranj.sl
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GORENJSKI SEMAFOR 

AVTOKROS: 
Rezultati 1. dirke za DP v Sopotnici 
RAZRED 2 do 1000 cm' 
1. Aleš Žakelj -AMD Zvezda, 2. Klemen Trček - AMD Zvez-
da, 3. Blaž Mam • ASC Mustang 

RAZRED 1 od 1400 cm3 do 4000 cm' 
1. Dušan Benedik - AMD Slovenija Avto-lmos, 2. Miloš Bol-
te - ŠK Tornado, 3. Valter Kozlovič - Motoklub Buhc 

RAZRED 3 • BUCCV do 4000 cm> 
1. Ivo Bokal -ŠD Utrip, 2. Matija Rakovec - ASC Mustang 
Domžale, 3. Jure Sušnik - ASC Mustang Domžale 

TEK PO ULICAH KRANJA 
Rezuhati: absolutno, moški (5400 m): i. Kejžar 16:07, 2. 
Kosmač +49, 3. Novak -nisS, 4, Beke +2:03, 5. Soklič 
+2:07, 6. Kaluža +2:15,7. Bertoncelj +2:22,8. Kosec -h3:o3, 
9. Koder -i-3:26, io. Šturm +4:o&-, ženske: i . Grandovec 
19:21, 2. Novak +3:04,3. Šolar +4:10, 4. Balančič +4:30, 5. 
Oman +4:44. 

ROKOMET: 
Povratne tekme četrtfinala v rokometu za dane: 
Trimo Trebnje • Termo 26:23 (''2:8) 
Prevent - Jeruzalem Ormož 32:28 (i8:i6) 
Gorenje - Gold Club 43:32 (20:17) 
Celje - Pivovarna Laško - Cimos Koper 39:32 (19:19) 

V polfinale so se uvrstile ekipe Terma, Gorenja, Jeruzalem 
Ormoža in Celja Pivovarne Laško. 

2. liga moški • skupina za napredovanje - AIples - Črnomelj 
27:20, Arcont Radgona - Radovljica 24:30 
2. liga - moški • od g. do 14. mesta - Duplje - Drava 10:0, b.b. 

Državno prvenstvo v rokometu, 
starejši dečki A- rezultati finala v Ško^i Loki: 
Termo Škofja Loka - Gorenje Velenje 29:18 
Celje P. Laško - Cimos Koper i8:i6 
Gorenje - Celje P. Laško 16:18 
Cimos Koper - Termo Škofla Loka 20:27 
Cimos Koper • Gorenje Velenje 18:12 
Termo Škofla Loka • Celje P. Laško 24:17 

Končni vrstni red: 1. RD Termo Ško<ja Loka 6 točk, RK Celje 
Pivovarna Laško 4 točke, RK Cimos Koper 2 točki, 4. RK Go-
renje Velenje o točka. 

NOGOMET: 
1. SNL Si.mobil: Domžale - CMC Publikum i:o (0:0) 
2. SNL Supernova Triglav - Dravinja 1:1 (0:1) 
3. SNb Roltex Dob - Šenčur 4:2, Zarica - Bilje 1:1, Slovan - Je-
senice i:i 
1. gorenjska nogometna liga, člani: Železniki • Lesce 2:2 
(0:0), Visoko - Bohinj 1:0 (0:0), Velesovo - Britof o : 2 (0:2), 
Alpina Žiri - Polet 3:1 (2:0), Bled - Sava o:i). 
2. gorenjska nogometna liga, člani: Ločan - Bitnje 0:1 (0:0), 
FC Podbrezje : Trboje 0:1 (0:0), Kondor - Kranjska Gora 1:2 
(i:i). Preddvor - Naklo 1:3 (1:1). 

VATERPOLO: 
Rezultati kvalifikacijskega turnirja za mladince v Carigradu: 
Slovenija - Gruzija 7:1, Slovenija - Romunija 3:9, Slovenija -
Turčija 9:8, Slovenija - Litva 17:1, Slovenija - Moldavija 14:0. 
Slovenija je osvojila 2. mesto za Romunijo. 

BALINANJE: 
SUPER LIGA -1 . krog: Jesenice - Sloga 8:14, Bistrica - Jadran 
Izola 10:12, Brdo - Center Pekarna Vrhnika 12:11, Krim Špica 
- Lokateks Trata 12:10; 2. krog: Ilirija Zabiče - Lokateks Trata 
7:15, Sloga - Bistrica 10:12, Center Pekarna Vrhnika - Krim 
Špica 18:4, Hrast Blagomix - Jesenice 20:2. 
1. LICA - 1 . krog: Primskovo - Zarja 12:10, Skala V. Hn/atič -
Gitas Karher Mengeš 12:11, Planina • Jadran Hrpelje Kozina 
18:4; 2. krog: Gitas Karher Mengeš • Planina 13:9, Železničar 
- Primskovo 14:8. 
2. LICA vzhod - 1 . krog: Polje - Čirče Van Den 20:2, Svobo-
da •• Tržič 20:2, Radovljica Alpetour - Mirna 17:5; 2. krog: Čir-
če Van Den - Mirna i6:6, Tržič - Fužine 16:6, Velenje Premo-
govnik - Radovljica Alpetour 7:15. 

GG 

Šenčur poražen, 
zasledovalca počasna 
v Gorenjski nogometni ligi zmaga Visokega in Alpine, poražena Velesovo in Bled. 

M I R A N Š U B I C 

Kranj • V 3.SNL - Zahod je 
vodilni Šenčur doživel pod 
žarometi na Dobu v soboto 
prvi poraz. Varovanci trener-
ja Janeza Zupančiča so mo-
rali priznati premoč očitno 
boljšim gostiteljem, ki so po-
vedli že na začetku tekme, 
Senčurjane pa je z evrogo-
lom s kaldh 25 metrov razve-
selil Davor Zupančič. No, go-
stitelji so v drugem polčasu 
povedli že s tremi goli razlike 
in zmagovalec je bil odločen. 
Dob ima eno najmočnejših 
moštev v ligi in le jesenski 
slabi rezultati botrujejo dokaj 
povprečni uvrstitvi. Vodilni-
ma Šenčurju in Zarici so 
prepustili le točko, tokrat pa 
Šenčur niti ob podpori gle-
dalcev (na tekmi je bil tudi 
predsednik Bojan Vidmar) 
ni uspevalo skoraj nič - poka-

Janez Zupančič 

zali so celo preveč živčnosti, 
da bi lahko čvrstim gostite-
ljem odvzeli vsaj točko. No, 
tudi zasledovalca Jesenice in 
Zarica počasi pešata. Zarica 
je vse bolj oddaljena od vrha, 
tokrat niso uspeli doma pre-
magati Bilj, ki se borijo za 
obstanek. V gosteh pri Slova-

nu pa so remizirali tudi Jese-
ničani in kljub porazu se zdi 
Šenčur daleč najbolje organi-
ziran in tudi ambiciozen 
klub za vstop v drugo ligo. 
Čeprav je do konca še precej 
tekem in tudi derbi med 
Šenčurjem in Jesenicami, bi 
bilo vse drugo kot prvo me-
sto Šenčurja - presenečenje. 

V Gorenjski ligi so najbolj-
ša moštva tokrat igrala po 
pričakovanjih, le Velesovo je 
bilo poraženo doma z Brito-
fom, ki ga pomladi vodi Dar-
ko Stenovec. Kadar za člane 
zaigrajo mladinci, je zmaga 
pričakovana. Sicer pa je 
doma s Savo izgubil tudi 
Bled, Alpina pa ostaja v igri 
za prvo mesto. Visoko tre-
nerja Borisa Krišlja pa seve-
da pred igranjem v tretji ligi 
čaka kar precej dela in tudi 
odločitev, kako pripraviti 
klub in ekipo za tako, mnogo 

bolj zahtevno tekmovanje. V 
drugi ligi najbolj nogometna 
vas v Sloveniji (nekoč veljalo 
za Naklo) zanesljivo koraka 
proti prvi Gorenjski ligi! 

Pri prvoligaškem nogome-
tu je treba omeniti domžal-
ski derbi, kjer Gorenjca v 
dresu Publikimia Robnik in 
Štromajer nista blestela. 
Domžalčani so zmagali za-
nesljivo, to pa se ni posrečilo 
Supemovi Triglavu v drugi 
ligi. Čeprav so večino tekme 
imeli žogo v nogah proti bolje 
uvrščeni Dravinji, so gostje 
povedli po enajstmetrovki in 
kazalo je, da Gorenjci ne 
bodo štrli čvrste obrambe. 
Toda Jani Resnik je v drugem 
polčasu opravičil sloves "adu-
ta s klopi" in izenačil, na kon-
cu bi Triglav lahko celo zma-
gal! Zdaj jih čakajo nekoliko 
lažji nasprotniki, najprej pa 
vodilna Nafta v gosteh. 

i M t v i c a : 1. G o r e n j s k a l i ga Č L A N I 

P o 2 1 . k r o g u , 7 . 5 . 2 0 0 5 

UnttttmHiib ŠtevHo Znuga iMid- Porazi Eoa Točka 

tskMn lOČMU 

1. Visoko 21 13 6 2 55:28 45 

2. Velesovo 21 12 3 6 54:27 39 

3. Alpina 2lri 21 12 2 7 31:27 38 

4. Sava 21 9 4 8 40:37 31 
5. Bled 21 8 5 8 58:35 29 

6. Železniki 21 8 5 8 34:40 29 

7. Britof 21 8 2 11 37:49 26 

8. Lesce 21 5 7 9 23:38 22 

9. Botiinj 21 6 1 14 35:41 19 

10. Polet 21 6 1 14 28:73 19 

Le s tv i ca : 2 . G o r e n j s k a l i ga Č L A N I 

P o 1 6 . k r o g u , 7 . 5 . 2 0 0 5 

UVTStttSV Klutl ŠtnrBo Zmago Neotf- Porazi Goa Toau 

tskrai IOČ8M 

1. Naklo 16 14 0 2 54:13 42 

2. Kr. Gora 16 9 4 3 49:Ž6 31 

3. Trboje 16 8 4 4 26:20 28 

4.Loean 16 7 3 6 38:29 24 

5. Bitnje 16 5 2 9 19:32 17 

6. Kondor 16 4 3 9 19:44 15 

7. Preddvor 16 4 2 10 30:46 14 

8. FC Podbrezje 16 2 4 10 18:43 10 

GORENJSKO NOGOMETNO REŠETO 

"Orlički" prempčno prvi 

Na Gorenjskem je izredno razvejan nogomet mladih. V li-
gah dečkov do 12 let nastopajo domala vsi klubi, vsak pa na 
tekmi nastopi z dvema ekipama (igrajo mali nogomet). 
Podobno je tudi pri dečkih do l o let, delo številnih no-
gometnih trenerjev pa dokazuje, da nogometni talenti raste-
jo tudi v Retečah, Sv. Duhu, na Visokem, v Velesovem, Pred-
dvoru, na Bledu, v Bohinju. Nogometna šola Triglava je naj-
bolj množična in zato ni čudno, da so dečki trenerja Jureta 
Poljaka vodilni z naskokom. Imajo dve izenačeni moštvi (v 
ligi nastopata tudi ekipi, stari n let) in to je predpogoj za 
ustvarjanje bodoče ekipe starejših dečkov. V soboto so si 

Za vas beležimo čas! 
W W W . G O R E N ) S K I G L A S . S I 

razdelili točke z drugouvrščenim Britofom, Triglav pa bo 
zanesljivo prvak v tej kategoriji. Za ekipo igrata tudi sinova 
nekoč prvoiigaških igralcev Naklega (Legat, Žontar), o 
Šušteršiču, Pušavcu, Kernu, Kuharju in drugih pa bo še 
slišati. V drugi ligi prednjači Alpina in Žirovci bodo v pri-
hodnje nastopali v prvi ligi za mlajše dečke, ki skupaj šteje 
kar 21 moštev oziroma več kot 400 igralcev! 

Derbi s tremi trenerji 

v prvi ligi za dečke Goodyear EP Triglav ostaja po porazu v 
sosedskem derbiju z Britofom krepko v vodstvu, za prvo 
mesto pa bo odločilna tekma z Gorico doma. No, tokrat so bili 
z golom Žana Rossa gostje boljši in so se maščevali za domači 
poraz. Trener Ivo Levstek na klopi Triglava je imel nasproti sebi 
"možganski trust" treh trenerjev. Uradno namreč dečke Brito-
fa vodi Sandi Kovačič, ki pa v resnici le daje svojo licenco tre-
nerju Andreju Jerini, ki nima potrebne izobrazbe. V vlogi 
"maserja" pa je obema pomagal še Boris Gros, ki je dejansko 
vodil ekipo. Recept je deloval, Britof je zmagal! 

Pri mladih brez sprememb 

V mladinskih in kadetskih ligah so med prvoligaši tokrat 
kadeti In mladinci Goodyear Triglava presenetili, ko so na 
vročem igrišču v Domžalah dvakrat remizirali (kadeti 2:2, 
mladinci 0:0), v drugI ligi pa bo skupni prvak Britof, ki je 
tokrat doma z gol razliko 13:1 dokazal, da sodi v prvo ligo. 
Med kadeti je najbolj resen kandidat za prvaka druge lige 
Sava (vodi jih Sašo Eržen), Jeseničani so rešeni skrbi glede 
obstanka, v drugo ligo pa se lahko uvrsti vodilno moštvo 
med mladinci na Gorenjskem - Ločan (pri kadetih vodi Ve-
lesovo). M.Š. 
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Željni so novih zmag 
skakalci žirovske Alpine so v minuli zimi naredili korak naprej pri gradnji novega nordijskega centra 
in rezultatih, povsod pa jih čaka še veliko dela. 

VILMA STANOVNIK 

Žiri - "Smučarski skoki so 
šport, pri katerem je hitro 
treba slediti napredku in tega 
se v našem klubu zavedamo. 
V minulih treh letih smo 
zato veliko pozornosti posve-
tili gradnji novega nor^jske-
ga centra, kjer pa nas do do-
končanja čaka še precej dela. 
Trenutno poteka javni razpis 
za postavitev sedežnice, ki si 
jo želimo še pred novo zimo. 
V veliko pomoč so nam pri 
tem v domači občini, pa tudi 
Fundacija za financiranje 
športnih organizacij in Mi-
nistrstvo za šport. Pozabiti 
ne gre niti sponzorjev in 
klubskih delavcev, ki prispe-
vajo, da se gradnja ne usta-
vi," je na sobotni skupščini 
Smučarskega skakalnega 
kluba Alpina poudaril pred-
sednik Andraž Kopač. 

Žirovski klub, ki je sicer 
za svoje delo v minuli sezo-
no porabil blizu enajstih mi-
hjonov tolarjev, je v minuli 
zimi organiziral tudi šest 
skakalnih prireditev, tekmo-
valci Alpine pa so se v skup-
nem točkovanju slovenskih 

Tekmovalci in tekmovalke v žirovskem skakalnem Klubu Alpina so res mladi, a željni zmag 
in dokazovanja. Na sliki so skupaj s predsednikom kluba Andražem Kopačem ter trenerji 
Miranom Pivkom, jernejem Kumrom in Zoranom Zupančičem, /foio PoionaMiiUrBaidism 

klubov uvrstili na ii. mesto 
Kot so opozarjali v razpravi 
trenutno za dosti višje rezul 
tate nimajo velikih možno 
sti, saj je najstarejši klubski 
tekmovalec, ki je treniral po 
reprezentančnem progra-
mu, 19-letni Jaka Oblak. 
Jaka je v minuli sezoni iz 

mladinskih prestopil v član-
ske vrste, poleg izlcušenj pa 
mu je na mednarodnih tek-
mah manjkalo tudi nekaj 
športne sreče. Trenerji Mi-
ran Pivk, Jernej Kumer in 
Zoran Zupančič so tudi po-
vedali, da so tekmovalci zve-
čine lepo napredovali, ven-

dar pa bo na večje uspehe 
treba počakati še nekaj se-
zon, kajti fantje in dekleta so 
večinoma res mladi. So pa 
vseeno ponosni na skupne-
ga zmagovalca v kategoriji 
do 13 let Načeta Šinkovca, ki 
je v letošnji sezoni najprijet-
neje presenetil. 

Triglavani zagnano v olimpijsko sezono 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Z redno letno skup-
š6no so minuli petek sezono 
zaključili smučarji skakalci 
kranjskega Triglava. "Potem 
ko smo znova osvojili naslov 
najboljšega kluba v državi, si 
zagotovo za novo sezono ne 
moremo zastaviti manjših ci-
ljev. Posebej, ker je sezona 
olimpijska in ker bo klub v 

njej proslavljal tudi 6o-letni-
co delovanja," je zbranim 
tekmovalcem, staršem, klub-
skim delavcem in gostom 
obljubil predsednik kranj-
skega skakalnega kluba Tri-
glava Jože Javomik. 

V klubu, v katerem so za 
programe v zadnji sezoni po-
rabili dobrih 55 milijonov to-
larjev, so načrti upravičeno vi-
soki, cilje pa bo lažje uresniči-

ti tudi zato, ker končno lahko 
trenirajo na domači 100-
metrski skakalnici. Tako so -
po petkovem testiranju - s tre-
ningi za novo sezono začeli 
že včeraj, ob načrtih po viso-
kih uvrstitvah na domačih in 
tujih tekmovanjih pa so med 
pomembne cilje kluba za 
novo sezono uvrstili tudi pri-
dobivanje mladih, za katere 
imajo sedaj dobre pogoje tudi 

na prenovljenih manjših ska-
kalnicah na. Gorenji Savi. 

Klub v novi sezoni čaka 
tudi organizacija nekaterih 
pomembnih domačih in 
mednarodnih tekmovanj, 
med katerimi sta na prvem 
mestu svetovno mladinsko 
prvenstvo v nordijskih disci-
plinah in svetovno prvenstvo 
veteranov v skokih in nordij-
ski kombinaciji. 

Avstrijci narekovali tempo 
MATJAŽ GREGO RIČ 

Idrija - S popoldanskim ci-
ljem v Idriji se je končal le-
tošnji dvodnevni reli Hella s 
koeficientom 5-h, na katerem 
so poleg domačih mojstrov 
volana nastopile tudi številne 
tuje posadke z atraktivnimi 
avtomobili. Reli v skupni dol-
žini 597 kilometrov in s 190 
kilometri precej zahtevnih 
hitrostnih preizkušenj se je 
začel v soboto zjutraj v Logat-
cu, nato pa je potekal na hi-
trostnih preizkušnjah v oko-
lici Cerknice. Razmerja sil so 
bila že kmalu določena, da-
leč najhitrejši je bil avstrijski 
prvak Raimimd Baumschla-
ger, ki je s svojim avtomobi-
lom mitsubishi carisma 

Obetaven začetek se je končal brez uvrstitve: citroen C2 ; 
Logarjem in Debeljakom je končal že prvi dan. 
/ Foto Polona Mllllr Baldajin 

EVO V1IIA8 nastopal zimaj 
konkurence. Že prvi dan je 
bil najboljši med Slovenci 
Andiej Jereb, ki je s pridom 
izkoristil zmogljivosti svoje-
ga subaruja impreze in tudi 
težave tekmecev, predvsem 
Štajerca Tomaža Kaučiča in 
domačina Darka Peljhana. 
Še večjo smolo sta imela Go-
renjca Boštjan Logar in Ma-
tej Debeljak, ki sta svojega d-
troena C2 že v uvodnih hi-
trostnih preizkušnjah po za-
našanju zabila v podporno 
steno, avtomobil pa je bil po-
škodovan do te mere, da sta 
lahko reli spremljala samo še 
kot gledalce. Glede na to, da 
sta se na avtomobil šele pri-
vajala, potem ko je bilo ko-
nec najema subaruja impre-
ze, sicer niti nista pričakova-
la visokega rezultata, prav go-
tovo pa je škoda, da nista pri-
spela do ciljne rampe. 

KOLESARSTVO 

KRIŽE 

Nejc Bešter v rumeni majtci 
Na prvi letošnji kolesarski dirki za Pokal Orangina, ki je po-
tekala po cestah v okolici Križev pri Tržiču, so bili uspešni 
tudi mladi gorenjski kolesarji. Ekipa kranjske Save je bila 
najbolj ponosna na prepričljivo zmago Nejca Beštra med 
dečki B, ki je v tej kategoriji s tem oblekel tudi rumeno ma-
jico Orangina kot vodilni v tem točkovanju. Blaž Bogataj je 
bil četrti, Žiga Eržen deveti in Matic Urbane (vsi Sava) dese-
ti. Med najstarejšimi, dečki A, se je z drugim mestom izka-
zal Mark Džamastagič (Perftech Bled), Bernard Rožman 
(Sava) pa je bil sedmi. V najmlajši kategoriji C je bil Patrlk 
Gabrovšek drugi, Nejc Korošec četrti, Cal Kodrlč peti in Ur-
ban Jelovčan (vsi Sava) sedmi. 
Pokal Orangina se bo nadaljeval že ta konec tedna z dirko 
ob Blejskem jezeru. M.B. 

KRAN; 

V prvi etapi porabil preveč moči 
Močna kolesarska dirka Uniqa Classic (UCI-i) v Avstriji se je 
končala z zmago De Groota, člana nizozemske ekipe Rabo-
bank, ki te dni dirka tudi na Giru d'ltalia. Izmed kolesarjev 
kranjske Save se je v skupnem seštevku najvišje povzpel 
Valter Bonča (20.), Uroš Šilar je bil dve mesti za njim. "Dir-
ka je bila težka. Nastopilo je veliko dobrih ekip. Glavna se-
lekcija je bila že prvi dan na kronometru. V drugi etapi, kjer 
sem bil najboljši, na 13. mestu, nas je zadnjih pet kilometrov 
pred ciljem ujel dež, tako da je bil sprint nevaren. Pomemb-
no je, da se kot ekipa počasi popravljamo in zaenkrat nam 
gre vse po načrtu," je po dirki povedal Šilar. M.B. 

ATLETIKA 

KRANJ 

Dober začetek Langerholčeve 
Brigita Langerholc iz Škofje Loke je dobro začela novo sezo-
no, v kateri je njen glavni cilj nastop na svetovnem prven-
stvu v Helsinkih. Na atletskem mitingu za veliko nagrado v 
Osaki je v teku na 800 metrov zasedla drugo mesto z obe-
tavnim Časom 2:03.00. 
Atletska sezona tekmovanj na prostem se je v soboto zače-
la tudi v Sloveniji, na mednarodnem mitingu v Novi Gorici 
pa se je od gorenjskih atletov najbolj izkazal Anže jurgele iz 
AK Škofja Loka z zmago v teku na i.ooo metrov (2:38.50). 
Njegov klubski kolega Matic Platiša je bil med pionirji drugi 
v skoku v daljino (549) in v teku na 60 metrov (7.75), tretje-
ga mesta pa sta se veselila Tamara Zupanič iz AK Triglav v 
teku na 300 metrov (43.77) in Blaž Božnar iz AK Škofja Loka 
v teku na 1.000 metrov (2:41.09). CZ. 

KOŠARKA 

KRANJ 

Zmaga Heliosa 
Ta konec tedna so košarkarji v i . A ligi odigrali tekme 5. kro-
ga 3. dela. Helios je na gostovanju v Novem mestu po pri-
čakovanjih premagal Krko s 84:60 (63:47, 42:40, 21:20). 
Največ točk za zmago Domžalčanov sta največ točk prispe-
vala Laskevič 16 In Lorbek 15. Domžalčani so ns lestvici tre-
nutno na 5. mestu. B. T. 

n R O S M i t m i l t l i l A M f t 

Slovenska športna revija 
ŠPORT maj 

v številnih športnih prispevkih 
se predstavljajo: 
• rokometii DnM Š<in«r 
• hoMittalm J « In taža Kopitar 
• trener plnalcnltadočtniiak . . . . . . . n. I M - . 

nMvska roemoisinca Dane up i 
• Izpad nogomataiev Mnrt la Marnmn iz boia za pnaka 
• koiartianM Iduli Eielctra 
• nogometail PS« EimllKimn 
• koiaitaillCSK 
• poiai Uliertadores 
• MBA 
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pri vsiein prodalaiGu toopisov, na revOa se lahka narečtte tudi 

na 01/ 541 76 4 « 
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KRATKE NOVICE 

JESENICE 

Našli obešenega 
V nedeljo je neki planinec v gozdu v t.i. Bavantovem rotu 
pod Golico naletel na obešenega moškega. Kriminalistična 
policija ni uspela ugotoviti njegove identitete, zato prosi za 
kakršnokoli pomoč. Pokojni moški je star okoli 60 let, 
velik 171 centimetrov, ovalnega obraza, imel je srednje dol-
go sivo "kozjo" bradico in brke, čelno in temensko plešo in 
pet centimetrov dolge sive lase. Oblečen je bil v jakno iz 
velurja temno modre barve, majico s kratkimi rokavi rdeče -
modro - bele barve in črne hlače, obut pa je bil v rjavo - črne 
planinske čevlje. S. Š. 

KRANJ 

Vozilo zagorelo v sušilpici 
v petek popoldne je v sušilnici avtollčarske delavnice v 
okolici Kranja zagorel osebni avtomobil peugeot 307. Kot je 
pokazala kasnejša preiskava, je med sušenjem avtomobila 
prišlo do kratkega stika na električni napeljavi, kar je vžgalo 
zaščitni papir. Prezračevalni sistem je nato ogenj posrkal v 
kanal, ogenj pa se je tako razširil še na prezračevalne filtre 
iz aktivnega oglja. Lastnik delavnice je takoj, ko je opazil 
požar, goreče vozilo pogasil in ga odstranil iz delavnice, 
skupaj s sosedi pa je nato pogasil še ogenj v prezračevalni 
komori. Po pn/ih ocenah je požar povzročil za štiri milijone 
tolarjev materialne žkode. Tuja krivda je izključena, sporoča 
policija. S. 

NAKLO 

Dvigalo stisnilo roko 

Pred dnevi se je po zdravniško pomoč v zdravstveni dom v 
Kranju zatekel 35-letni voznik tovornega vozila za prevoz lesa 
iz Naklega, ki seje resneje poškodoval pri zlaganju lesa na de-
poniji med Naklim in Bistrico. Med zlaganjem lesa s hidrav-
ličnim dvigalom je namreč opazil, da se je med dvigalo zatak-
nila veja, zato se je s sedeža nagnil naprej, da bi jo z roko od-
stranil. Ob tem se mu je v pulover zataknila ena izmed ročk 
za upravljanje z dvigalom. To se je v hipu aktiviralo ter delav-
cu stisnilo in zlomilo desno roko. Poškodovani je o nezgodi 
po telefonu obvestil svoje sodelavce, ki so poskrbeli za prvo 
pomoč in ga nato odpeljali v zdravstveni dom. S. Š. 

ŽIRI 

Grozil s samostrelom 
Škofjeloški policisti pišejo kazensko ovadbo zoper 43-letne-
ga Žirovca, ker ga sumijo storitve kaznivih dejanj ogrožanja 
varnosti ter neupravičene proizvodnje in prometa orožja in 
razstrelilnih snovi. Osumljeni je namreč v nedeljo ob 2.40 
pred diskoteko v Žireh izza hlačnega pasu potegnil samo-
kres, ga napel in nameril v redarja, ki je miril neznanega vro-
čekrvnega moškega, da se ne bi pretepal. 43-letni Žirovec je 
redarju zagrozil, naj pusti njegove prijatelje na miru, sicer 
bo vse pobil, piše v policijskem poročilu. Redar je nato Ži-
rovca uspel pomiriti, tako da je samokres pospravil nazaj za 
pas. Kasneje so ga obstopili policisti, mu odvzeli orožje z 
naboji in ga pridržali. S. Š. 

KRANJ 

Radar na preži 
Policija je sporočila, da bodo ta teden meritve hitrosti z ra-
darjem v belem renault kangooju opravljali po sledečem 
razporedu; danes med 14, In 22. uro na območju PP Kranj-
ska Gora, jutri med 8. in 17. uro na območju PP Kranj, v če-
trtek med 7. in 15. uro na območju PP Jesenice, v petek na 
območju celotne Gorenjske (v okviru akcije Promil), konec 
tedna pa na cestah (avtocesta, hitra cesta), ki jih pokriva 
prometna policija. S. Š. 

Slovenci imamo prednost 
Leopold Pogačar, Inšpektor za promet v Policijski upravi Kranj, je že dvakrat sodeloval v policijskih 
misijah na območju nekdanje Jugoslavije. Nazadnje v Bosni in Hercegovini. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V letih 2000 in 2001 
je prometni inšpektor Leo-
pold Pogačar s kranjske poli-
cijske uprave eno leto sodelo-
val v misiji Združenih naro-
dov na Kosovem, januarja 
lani pa je kot eden izmed šti-
rih slovenskih policistov od-
šel na še enoletno policijsko 
misijo Evropske unije 
(EUPM) v Bosni in Hercego-
vini. Cilji te misije so razvija-
nje neodvisnosti in odgovor-
nosti polidje v tej državi, boj 
proti organiziranemu krimi-
nalu in korupciji, finančna 
stabilnost lokalne polidje ter 
izgradnja institucij in kapad-
tet. Enoletna misija se je Po-
gačarju iztekla že pred mese-
ci, tako da je do danes že v 
miru zbral vse vtise. 

Ste se na staro delovno me-
sto v Kranju že privadili-* 

"Vsekakor sem potreboval 
nekaj časa. Ne nazadnje se je 
v tem času spremenil zakon 
o varnosti v cestnem prome-
tu. Pozna se tudi spremem-
ba okolja in delovne klime, a 
privaditi se znova na normal-
ne razmere res ni težko." 

Kako nenormalne pa so 
potem razmere v Bosni in 
Hercegovine? 

"Če bi bile v Bosni normal-
ne razmere, potem tam sploh 
ne bi bilo vojaških, policijskih 
in drugih dvilnih misij. Gre 
za krizno območje, kjer so 
pred leti potekali vojaški spo-
padi. V prvih letih po vojni so 
tam mirovne misije uveljav-
ljale vojaški del daytonskega 
sporazuma, nato je sledil po-
lidjski del misije za uvajanje 
reda. Danes so lokalne oblasti 
in lokalne polidje v Bosni že 
vzpostavljene, pripadniki po-
lidjskega dela evropske misi-
je pa sedaj izvajamo progra-
me usposabljanja policistov." 

Sami ste delali kot svetova-
lec ... 

"Sprva sem bil svetovalec 
na polidjski upravi v Banja-
luld, končal pa kot svetovalec 
na ministrstvu Republike 
srbske za področje notranje 
zašfite. Šlo je torej za sveto-
vanje pri usposabljanju lo-

kalnih oblasti in polidje, da 
delujejo po modemih evrop-
skih standardih." 

Delali ste ravno na podro-
čju notranje zaščite, torej v 
policiji znotraj policije. Je 
splošno prepričanje, da je 
polidja na Balkanu poveza-
na s podzemljem, stereotip 
ali dejstvo? 

"Na vaSe vprašanje, ali so v 
Bosni lokalni policisti korup-
tivni, lahko odgovorim: vse-
kakor. Na lokalnem podro-
čju je stopnja korupdje, a ne 
samo v polidji, precej visoka. 
Razlogi za to so različni - naj-
pogosteje pa ekonomski in 
sodalni. Zavedati se je treba, 
da se na območju, kjer je div-
jala vojna - Slovenci smo 
imeli s tem srečo - vedno raz-
vijejo korupdja, prostitucija, 
kriminal. Govoriti, da je Bos-
na in Hercegovina koruptiv-
na, bi bilo sicer krivično do te 
države in do stanja, v kate-
rem danes je, toda stopnja 
kriminala in korupcije je še 
vedno na previsokem nivoju 
za neko normalno evropsko 
državo. Kompcija je prisotna 
povsod, le njena stopnja je v 
urejenih državah bistveno 
nižja. Področje notranje za-
ščite, kjer sem deloval, se 
ukvarja ravno z odkrivanjem 
negativnih pojavov znotraj 
polidjskih vrst, to je z odkri-
vanjem korupdje, prekorad-
tev pooblastil lokalnih polid-
stov in podobno. Sam sem 
sodeloval ravno pri vzpostav-
ljanju sistema, s katerim bo 
lokalna policija sama znala 
odkrivati in preprečevati te 
pojave." 

Pa znotraj njihove policije 
obstaja volja, da vzpostavi-
jo pravi red v svojih vrstah? 
Se zavedajo problema ko-
rupcije? 

"Seveda. Na vseh firontah 
se borijo, da bi država fimkd-
onirala, kakor mora, da bi 
bila učinkovita. Programi, ki 
smo jih izvajali v okviru mi-
sije, temeljijo na izkušnjah iz 
najboljših evropskih siste-

Pred tem ste bili na Kosovu. 
Je bilo vaše delo tam kaj 
bolj nevarno kot v Bosni? 

Leopold Pogačar ob vozilu policijske misije, /FMO A.HIVI«>POIDI>OGA4AR 

"Seveda. Že po sami nara-
vi dela, saj sem na Kosovem 
delal v okviru izvršilnih poli-
djskih sil, ki so delovale ne-
posredno na terenu in so bile 
opremljene z orožjem. V 
BiH smo delali bolj v ozadju, 
vzpostavljali smo sistem." 

Enostavno povedano, vas 
državljani BiH fizični niti 
niso opazUi? 

"To ravno ne. Ce želiš ev-
ropske programe vpeljati v 
neurejeno okolje, moraš tudi 
nadzirati njihovo izvajanje, 
zato smo imeli stike tudi z 
navadnimi državljani. Mo-
ram pa dodati, da je splošna 
varnost v Bosni boljša, kot je 
bila na Kosovem, kjer še pri-
haja do neposrednih spopa-
dov in konfliktov. V Bosni je 
mogoče kriminaliteta bolj 
nasilna, in če bi se znašel v 
nepravem trenutku na ne-
pravem mestu, bi znal nasta-
ti problem. Še največja ne-
varnost v Bosni so neoznače-
na minska polja. A nanje 
smo se predhodno priprav-
ljali oziroma smo se učili, 
kako jih prepoznati." 

Malo me preseneča, da v ok-
viru misije delujejo le štirje 
slovenski policisti, ki za raz-
liko od policistov iz zahodne 
Evrope kar dobro poznajo 
lokalne običaje in tudi jezik 
jim je bližji. Kako to? 

"Število sodelujočih sloven-
skih policistov je povsem pri-
merljivo z nemškimi, če seve-

da gledamo na velikost obeh 
držav in njunih polidj. Je pa 
dejstvo, da sta poznavanje 
zgodovine, še posebej vzro-
kov za konflikte na Balkanu, 
in poznavanje lokalnega jezi-
ka ogromna prednost Ne na-
zadnje so nas tudi domačini 
še vedno jemali za svoje. Naš 
stik z domačini je zato veliko 
bolj pristen in oseben kot pri 
polidstih iz ostalih evropskih 
držav. Biti slovenski policist 
je mirovni misiji v Bosni zato 
zagotovo prednost. Meni 
osebno je težave povzročala le 
cirilica, ki je ne obvladam in 
so mi morali dokumente v d-
rilid prevajati." 

Za sodelovanje v misiji na 
Kosovem ste se prijavili, za 
Bosno ste že prejeli povabi-
lo. Upate na novo povabilo? 

"Lagal bi, če bi dejal, da ni-
mam želje še kdaj iti v mi-
rovno misijo. Ko bi se poka-
zala nova možnost in se bi 
moj šef strinjal, da lahko 
grem, potem bi verjetno zno-
va odšel v misijo. Ne nazad-
nje so pridobljene izkušnje 
koristne tudi za vsakdanje 
delo v Sloveniji." 

Pravijo, da te delo v misiji 
tudi zasvoji... 

"Res je. Zasvoji te način 
življenja, dela, več adrenalina 
... Ko sem bil prvič v misiji 
na Kosovem in o tem poslu-
šal tuje kolege, jih nisem 
povsem razumel. Sedaj jih 
povsem razvmiem." 

O i - ^ i • ' • . • • (I.- ..','. 

7\ IZDePI.SI 
Vseslovenski portal 
malih oglasov 

Ena spletna stran, ki zdruiuje 7 
iasopisov z vseh koncev Slovenije! 
Obiščite www.lzberi.si. oddajte svoj 
mali oglas, oglejte si popolnejše oglase, 
sprehodite se po rumenih straneh in 
naj vas navdušijo kadrovski oslasil 

Brskanje po malih ogiasih ie nikoli 
ni blio tako udobno. 

DELO 

NOVICE VESTHIK 
Gorenjski Glas 

primorske .vijj.r.fc 
novice 

CERKLJE 

Bomba ležala za drvarnico 

v petek je 70-letna občanka v naselju Apno za leseno drvar-
nico, ki stoji ob njeni stanovanjski hiši, našla bombo. Po 
prejetem obvestilu so se tja takoj odpeljali policisti in 
zavarovali ožje območje okoli odkrite bombe, dokler ponjo 
ni prispel pirotehnik iz gasilsko reševalne službe Jesenice. 
Ta je ugotovil, da gre za nemško ofenzivno bombo iz 2. sve-
tovne vojne. Bombo so odnesli na strokovno uničenje. S. S. 

Obtičala v dvigalu 

Pred dnevi je v večstano-
vanjskem objektu v Kranju 
zmanjkalo električnega toka, 
zato je v dvigalu obtičala 
občanka. Do prihoda gasil-
cev se je oskrba z elektriko 
že uredila, zato so stanovalci 
sami pomagali nesrečnici. 

mailto:simon.suhic@g-glas.si
http://www.lzberi.si


3. KOLESARSKI VZPON BESNICA • JAMNIK 2005 GG 
ORGANIZATOR: ROKOVNAČI 
BESNICA. SEKCIJA KOLESAR|l 
START: Nedelja, 15. maja 2005, ob iz uri 
v Novi vasi • Zg. Besnica 
PROCA: Dolžina proge je 9 km, ki je v 
celoti asfaltirana. Viiinska razlika je 370 m. 
PRIJAVE: sprejema organizator na dan 
prireditve na startu pri Kodelovi baraki v 
Novi vasi od 11. do iz ure. 
Prireditev bo u vsakem vremenu. Štartnina 
znaša zooo,oo SIT, za oUvke 1.000,00 SIT 
(krajia proga s ciljem v Podblici). 

NAGRADE: najhitrejši, prvi trije tekmovalci 
vsake kategorije in najhitrejSa družina (Čas 
prvih treh članov) prejmejo medalje. Naj-
številčnejša ekipa in za najboljši čas prej-
mejo pokal. 

Vsi tekmovalci prejmejo topel obrok in 
napitek na cilju. 2 žrebanjem Startnih 
Številk bomo razdelili tudi praktične na-
grade sponzorjev. 

RAZGLASITEV: Razglasitev rezultatov bo 
po končani vožnji .ia mestu starta, pred-
vidoma ob 14. uri. 
OSTALE DOLOČBE: 
Vsak tekmovalec s prijavo in startom potr-
di, da tekmuje na lastno odgovornost in da 
se strinja z določili tega razpisa. Organiza-
tor ne nosi odgovornosti za morebitne 
posledice in škodo, ki bi jo tekmovalci 
povzročili sebi, sotekmovalcem ali do tretje 
osebe. Kolesarji so se dolžni ravnati po ces-
tno prometnih predpisih in navodilih orga-
nizatorja. Kljub popolni zapori ceste je 
vožnja dovoljena samo po desnem pasu 
cestišča. Proga bo zavarovana z redarji. 
Obvezna upoi^ zaŠdtnih Čelad! 
Zaradi kolesarske prireditve bo cesta v 
smeri Zg. Besnica - Nova vas - Nemilje • 
Podblica • jamnik popolno zaprta od 11.45 
do 13.30. 

DODATNE INFORMACIJE: 
TeL 041/616-327 

REKREATIVNO DRUSTVO i 
ROKOVNAČI 

Nova vas 12, 4201 Zg. Besnica 

IZLETI C G 

J: GREMO NA 

Izletnike 
čakajo tudi 

presenecanja, 
saj smo 

v Gorenjskem 
glasu 

in v agenciji 
Linda 

pripravili 
žrebanje 

nagrad. 

Odhod avtobusa bo ob 7. uri Izpred uprave Gorenjskega glasa na Zoisovi ulld. Na 
Ravbarkomandi bomo naredili kratek postanek za kavico, nato pa tez novi 
viadukt in tunel do Kopra. Tu se bomo ustavili v Vinakoper, kjer si bomo ogledali 
vinsko klet in ob 10. uri imeli degustacijo. 
Sledi vožnja po zaledju Slovenske Istre, kjer boste uživali ob prelepi pokrajini in 
strnjenih istrskih vasicah. Ob^sno se bo odprl lep razgled na na^ morje. Ustavili 
se bomo v Krkav^h, kjer bomo obiskali oljarno in ob kruhu preverili kakovost 
olivnega olja. Olje boste po želji lahko tudi kupili. Pot nadaljujemo po vaseh do 
Gorele, kjer stoji Tonina hiša, v kateri |e muzej o predelavi oljk v prejšnjih časih. 
Nato se bomo pogasi spustili proti obali do Portoroža. Lahko se boste odlodili za 
kopanje v hotelskem kompleksu Hoteli morje ali pa se boste sprehodili po Por-
torožu oziroma se odpeljali do bližnjega Pirana. Sledi Še najlepše, večerja v dobri 
domač "oštariji" in ples do... 

CENA: 6.000 SIT, pri udeležbi rujmanj 45 oseb 
ZA ČUNE GORENJSKEGA GLASA: 10%-POPUST 

Dopladla; kopanje 1.S00 SIT, ogled kleti 400 SIT, degustacija vin: po vzorcu od 120 
-170 Srr, sir in kruh: 300 SIT po osebi - po želji. 
V ceno je vštet prevoz, vsi ogledi po programu, večerja, živa glasba, osnovno 
nezgodno zavarovanje, DDV in organizadja izleta. 
Prijave sprejemamo v Gorenjskem glasu in agendji Linda do zasedbe avtobusa. 
VplaSla sprejema samo agencija Linda. V primem premajhnega števila prijav si 
organizator pridržuje pravico odpovedi izleta. 

NAiAVUAMO: BENETKE 18.6.2005 

Gorenjski glas, d.0.0., Kranj, Zoisova 4000 Kranj, tel.: 04/20142 41 
Agencija Linda, C. Staneta Žagarja 32, tel.: 04/235 84 20 

T V S P D R E D 
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 00 SREDE. 11 .5. , DO TORKA, 17.5.2005 



SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06.20 Tedenski izbor 
6.20 Kultu« 
6.30 Odmevi 
07.00 Pwoaia(vp5 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodla 
08.05 Oobro jutro 
09.00 Poroflialvps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 MiikaSmettska: Klobuk, 

risanka 
09.10 Zlalko Zakladko: Ob starem 

Kalu 
0925 Knjiga mene briga - Pino 

Mlakar Sreine zgodbe 
boleana 

09.45 Mladi virtuozi: Klarinetist Matic 
Titov§ek(vps 09.45) 

10.05 Tedenski izbor 
10.05 Ledena svetova, novoz. dok. 

serija, 1/3 
11.00 Spet doma 
13.00 Poroaia, ipon, Vreme (vps 

13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Nekaj minut za domačo glasbo 
1 3 3 5 Ljudje in zemlja, oddaja TV 

Maribor 
14 J 5 Gospodar duhov, fran. dok. 

serija, 8/13 
15.00 Porodla, Promet 
15.05 Mostovi-hidak (vps 15.10) 
15.40 Jurij t)fobiiek, ris. nan. 

(vps 15.45) 
16.05 Male sive celice, kviz 

(vps 16.10) 
17.0 Novice, Slovenska kronika, 

Šport, Vreme (vps 17.00) 
1730Zvami (vps 17.30) 

Z VAMI 
V cJanainjem tekmoval-
nem svetu Je znanje tista 
ciobrir%a, ki ocipira vrata cio 
uspeha v vseh poklicih. Ker 
pa je novosti na pcxJro^ju 
znanja vse več. ni dovolj, 
da uspešno opravimo z 
rednim Šolanjem na 
osnovnih in srednjih šolah 
in potem na fakultetah. 

18.20 Turistika (vps 18.20) 
18.40 Žrebanje astra (vps 18.40) 
18.45 Trije agentje, risanka 

(vps 18.45) 
18 j;5 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, Magnet, Šport 
20.00 Sedmi pê at: Nikjer v Afriki, 

nem. film (vps 20.00) 
22 JO Odmevi, Kultura, $port, Vreme 

(vps 22.20) 
23^0 Sveto i'n svet Simboli (vps 

23.20) 
00.30 Dnevnik, Vreme, Magnet, 

Šport, pon. 
OlJiSZvami, pon. 
02.15 Dnevnik zamejske TV 

(vps 02.15) 
02.40 Infokanal 

06.30 Infokanal 
10.00 Otroški infokanal 
11.00 TV prodaja 
llJOZabavni mfokanal 
12.25 TV prodaja 
13.00 Evropski magazin, oddaja TV 

Maribor (vps 13.00) 

EVROPSKI MAGAZIN 
Evropska mesta so natr-
pana z avtomobili. Pro-
metni zastoji, stres, one-
sr>aževanje so problemi, ki 
so vsako leto ve^ji. V od-
daji Evropski magazin 
vam bomo predstavili, 
kako se Evropska mesta 
borijo proti tovrstnim ne-
gativnim dejavnikom. 
Predstavili vam bomo ita-
lijansko družino Raimon-
do, ki je avtomobil zame-
njala s kolesom. Na Šved-
skem za javni prevoz upo-
rabljajo tudi avtobuse, ki 
jih ne poganja dizelsko 
gorivo-

13.40 Tedenski izbor 
13.40 Vizum za prihodnost, bos. hu-

mor. nad., 5/20 
1 4 J 5 Angelov nisem nikoli videt, 

5vic. drama (vps 14.25) 

ANGELOV NISEM 
NIKOU VIDEL 
Švicarska drama 
Adriarw je mati prednica v 
benediktinskem sannosta-
nu. Je zelo izobražena, pa-
metna in prijetna mlada 
ženska, nemara kar pre-
več prijetna za nuno. Nje-
no življenje se korenito 
spren>eni, ko vstopi vanj 
Dario Padovanl, zelo am-
biciozni moSki srednjih 
let, ki živi predvsem za 
svoje delo in kariero. Je 
vodja prenovitvenih del v 
samostanu. Tako pride v 
stik z Adriano. Njuno so-
delovanje se začne z ne-
sporazumom. Zgodi se 
tako, kot je v navadi: pr-
votna nasprotja in sovraš-
tvo rodijo simpatije in na 
koncu tudi ljubezen. 

16.15 Nikoli ob desetih, glas. odd. 
17.20 Mostovi-hidak, pon. 
17.50 Davi, izbor iz jutr. prog. 
19.00 Slabenje, novoz. nad., 17/20, 

pon. (vps 19.00) 
20.00 Innsbruck: SP v hokeju na ledu, 

prenos (vps 20.00) 
22.45 Slovenska jazz scena: Elvis 

Stanič Group, 1/2 (vps 22.45) 
2330 Dekle, nizoz. film, pon. (vps 

23.50) 
01.00 infokanal 

06.55 24UR, pon. 
07.55 Ridti Lake, pon. pog. odd. 
0845 Pet skrivnosti, pon. 60. dela 

meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, ponovitev 31. 

dela ven. nad. 
1030 TV prodaja 
11.00 Srina dama, pon. 57. dela 

meh. nad. 
1 1 3 0 Prava ljubezen, pon. 29. dela 

ven.nad. 
1 2 4 5 Preverjeno, pon. 
1 340 TV prodaja 
14.1 ORidci Lake, pog. odda. 
15.00 Prava ljubezen, 30. de) ven. 

nad. 
15.55 Sr6ia dama, 58. del meh. nad. 

SRČNA DAMA, 
mehiika nadaljevanka 
Gabriel prepove Franciscu 
vstop na posestvo. Chepe 
pobesni, ko vidi Julijino 
modrico in prekolne Ga-
bri ela. Gabriel se čuti kri-
vega, zato ženi Izroči do-
kumente, s katerimi ji pre-
ddja polovico svojega 
inf>etja, hkrati pa se odreka 
njenemu. Med zakonce-
ma se vname nov prepir. 
Nadia obišče Dzonot in 
Casandri pove, da je njena 
hči. Julia prizna Franciscu, 
da se noče odseliti, ker 
kljub vsemu ljubi Gabrie-
la. 

16.55 Zastavljeno srce, 32. del ven. 
nad. 

1 7 3 5 24UR-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 61. de! meh. 

nad. 
19.00 24UR 
20.00 TVkriminalka: Knrave roke, 

amer. film 

KRVAVE ROKE, 
anneriški film, 1 9 9 8 
Isabelle Coltins je poroče-
rui z bogatim Stev\/artom 
in se po desetih letih za-
kona počuti kot v ujet-
ništvu. Ko spozna čedne-
ga vdovca Richarda, se 
brez slabe vesti zaplete v 
razmerje z njim. Zlaže se 
mu tudi, cia jo ljubosumni 
mož pretepa. Richard ji 
slepo verjame, a pre-
pozno spozna, da se je 
zapletel.. 

21.45 Na kraju zločina, zadnji del 
amer. nan. 

22.40 XXL premiere 
22.45 Alias,1. del amer. nan. 
23.40 Vse je v igri: Columbo, amer. 

film 
0 U 0 24UR,pon. 
02.20 Nô na panorama 

09J0TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 Mac(jyver, pon. 13. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
1245TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

Odd. 

TRIKI JAMIEJA 
OLIVERJA 
Jamiejev prijatelj Dom je 
vegetarijanec, prav tako 
njegova prijateljica ^ndi, 
brat Tim in Timova Žena 
Sandy. Jamie jim bo tokrat 
skuhal nekaj jedi, ki so 
odlične za vegetarijance 
In vse, ki to niso. Na jedil-
niku bodo testenine z 
gobami ter orehov in 
vanilijev sladoted z javor-
jevim simpom. 

13.50 Mladi in nemimi, 142. del 
amer. nad. 

14.45 Vsi moji otroci, 37. det amer. 
nad. 

1 5 3 5 TV prodaja 
16.05 MacGyver, 14. del amer. nan. 

MBCGVVER 
anMriika nanizanka 
Jack Dalton spet prosi 
MacGyverja za pomoč in 
tako se prijatelja odpravita 
novi nevarni avanturi na-
proti. Tokrat morata z za-
sebnim letalom v Frandjo 
pripeljati premožno Liane 
Auber, ki je v Zdnjženih dr-
žavah kupila nekaj dragu-
ljev. Po pristanku v Franciji 
pa se Jack In MacGyver 
znajdeta za reSetkami, saj 
sta nevede sodelovala pri 
ropu draguljev. Težava je v 
tem, da francoske oblasti 
ne verjamejo, da sta Jack in 
Mac tajna agenta 

17.00 Oh, u sedemdeseta, 18. del 
amer. humor. rian. 

17.30 Moja super sestra, 18. del 
amer. humor. nan. 

18.00 E+ 
18.10 E-f Pod lupo 
18.50 E+Najemi me 
19.50 E+Pojezi ja 
20.00 Ekstra magazin 
20.50 Popolna preobrazba, 7. de! 

dok. nan. 
21.40 Zvezdna vrata, 19. del amer. 

nan. 
22 3 5 Will in Grace, 20. del amer. hu-

mor. nan. 
23.05 Setnfeld, 12. del amer. humor, 

nan. 
2335Carolinevvelennestu, 12. del 

amer. humor. nan. 
00.05 E+,pon. 

10.25 Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
13.30 Spomin 13.50 TV-pfodaja 14.15 
Enzo Ferrari, pon. 15.00 Vajenec pri 
Oonaidu Trumpu, pon. 15 J 5 Kraljevske 
družine, pon. 16.40 Ali 6, pon. 17.10 
Yu-6i-0h, risana serija 17.35 Sto izložl>, 
sto strasti, 426. del 18.05 Čarovnije, 53. 
del 19.25 Adijo, pamet 19.55 Plemeniti 
komentar 20.00 Ena na ena 20.45 
Fawlty Tower5, ang. humor. nan. 21.15 
Gloss exdusive 21.45 Dick Tracy, amer. 
akc kom. (1990); režija: Wanen Beatty; 
igrajo: Warren Beatty, Madonna, Al Pad-
no, Oustin Hoffman 2330 Ena na ena, 
pon. 00.15 Fawity Towefs, pon. 00.45 
6lossExduslve,pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 0930 
Klepet z jasnovidka Marušo, pon. 10.00 
Štiri taflce, odd. o hjinih ljubljencih, pon. 
10.30 Jana, transcendentalna meditaci-
ja, pon. 11.00 Za vas in mesto, odd. o 
kmetijstvu, pon. 12.00 To morate vede-
ti!, pon. 13.00 Naia mala klinika 14.00 
TV Prodaja 14.30 Glasbeni mozaik 
1645 V družbi s Farmedico, prvin7.00 
Razgledovanja, prvič 17.30 Kulturne 
drobtinice 18.00 Do zdravja tudi tako, 
prvie 1830 Poslovni studio, živo 19.00 
Slovenska glasbena lestvka, pon. 20.00 
A6CD, svet avtomobilizma 20.30 Sijaj 
21.00 2fveti zdravo 2130 24 ur 2230 
Poslovni studio, pon. 23.00 Preverjeno 

Tv Paprik« 

09.00 Pî olina 09.30 40+, odd. Z Zvez-
dano Mlakar, pon. 1030 Poklic nnama, 
pon. 11.00 Paprika je prva 11.15 Sky bo 
12.15 SMS popoldne 17.30 Sky bo 
17.40 Spot tedna 17.45 Najboljše 
seme. nasveti semenarne Ljubljana 
18.00 Kronika 1830 Pidoilna m obisku 
pri lutkah 19.05 Desetka, glasbena 
lestvica s Tadejo 19.55 Spot tedna 
20.00 Dilema 20.50 Okulistika Morela 
21.00 Angleika liga, Arsenal: Everton; 
prenos prvega polčasa 21.45 AngleJka 
liga, nagradna igra 22.00 Angleika liga, 
Arsenal: Everton, prenos drugega 
pokasa 22.45 Anglež liga, nagradno 
žrebanje 23.05 Astro, napoved prihod-
nosti 01.00 Sms noi 

Gorenjska TV 

17.00 Vedno ob petih: Slovenska glas-
bena lestvica 18.00 Gorenjski odsev: 
seja Občinskega sveta Obdne Jesenice, 
rep. 18.15 Ste vedeli? Državno tek-
movanje učenčev v Veseli ioli, rep. 
18 J 5 Spomini mame Manke, razv. odd. 
1835 GTV priporoča 18.45 Gorenjska 
TV poročila 19.00 Aktualno v regiji, pog. 
odd. 19.15 Gorenjske grče: Igralka Tat-
jana m r 19.50 GTV priporoča 20.00 
Župan pred kamero: Mohor Bogataj, 
župan Mestne občirte Kranj, v živo 21.00 
Znani In neznani obrazi, dok. odd. 21.30 
Ste vedeli?, svet. odd. 21.35 GTV pri-
poroča 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Pomenkovanja i Irmo 23.00 Fes-
tival Slovenska polka in valček 2005, 
posn. iz zakulisja 23.30 Mari(e(ing GTV 
vam predstavlja 23.35 GTV priporoča 
23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 Pol-

Garantini, pog. odd. 01.30 Distribucija 
hrane, ang. dok. film 02.00 Slovenska 
glasbena lestvica 

DežetnaLokaTV 

09.00 VIdeostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OSCeridje, 1. del 18.00 Dežel-
ni magazin - Komenda, pogovor z župa-
ni, pon. 19.00 Preprosto riajboljii, mlad. 
glas. odd. 20.00 Deželni miks, rep. 
20.35 Pokliči me nocoj, razv. nar.-zab. 
odd. 21.3012 zvezdic, odd. o evropski 
uniji 2230 Deželni miks, rep. 

10.10 Najbolj smešne živali 10.40 
športni pregled 12.30 Judežev poljub, 
pon. amer. srh. (2000) 14.20 Damon, 
humor, serija 14.50 Studio S3 Ptuj 
15.40 Animalija 16.20 Punčka iz cunj 
17.10 Sonce skuinjave 18.00 Avto 
18.30 Pokliči in zadeni 18.45 2oga 
19.15 Gilletov pregled ipona 20.00 Po-
tovanja 20.45 Pokliči in zadeni 21.00 
Nova rasa, amer. akc film (2000); igrajo: 
Andrew McCarthy, Robert Patrid(, Nick 
Mancuso; režija: H. Gordon Boos 2235 
Normal Ohio, humor, serija 23 J 5 Kam 
na podtnice 23.55 Največje nerodnosti 
00.45 Gillettovsvet Jporta 

06.30 Dobro jutro, HrvaiEka 09.15 Ča-
rovnija 10.00 Pofodla 10.10 Oriental-
ske kavarne, dok. film 11.05 Oprah 
12.00 Poročila 12.30 Zreia ljubezen 
13.20 Maja 14.00 Poročila 14.10 Ed, 
6/22 del 14.55 Svobodno območje 
15.05 Družina Junak 15.30 Nora fora 
16.00 Hrvaška danes 16.20 Popotova-
nja okoli sveta: Cile 17.10 Življenje v 
živo - s stilom 18.45 NaJiibkejSt člen 
1930 Dnevnik 20.00 Panorama Evrope 
20.10 Globalni klepet 20.45 100% jaz: 
Boris Novkovič 21.40 Po sledeh bratov 
Seljan. 1/6 del hr. dok. serije 22.15 Od-
krito 23.10 Dnevnik 2330 Videopisma, 
6/8 del 2335 Orientalske kavarne, pon. 
00.45 Življenje z Bonnie, pon. 01.10 
Globalni klepet, pon. 

07.50 TV-koledar 08.00 Otročki pro-
gram 12.00 Zvezdne steze: Voyager VII. 
12.45 Res publica 1 335 Glasbena TV 
14.00 Nična ura 15.00 PerTy Mason: Pri-
mer nevarnih žena, amer. krim. (1993) 
1630 Poročila za gluhe 16.40 Tree Hill 
1735 Vrnitev Arsena lupina, fr. nan. 
18.20 Županijska panorama 18.50 Ba-
lenova plana, dok. film 19.35 Življenje z 
Bonnie, humor. nan. 20.05 Vzemi ali 
pusti 20.40 Dom za obeianje, jug. dra-
ma (1988); režija: Emir Kusturica; igrajo: 
Davor Dujmovič, Bora Todorovič, Ljubica 
Adzovič 22 JO Poročila 2235 Oz, zadnji 
del amer. nad. 00.25 Povečava, ang. 
psih. drama (1966); režija: Mictilangelo 
Antonioni; Igrajo: David Hemmings, Va-
nessa Redgrave, Jane BIrkin 

DiKOvery 

06.00 Prikrito 07.00 Ameriške igralnice 
08.00 Starodavna apokali|>sa 09.00 Rex 
Hunt 09.30 Rojstvo avtomobila 10.00 
Vojne v zraku 11.00 Surova narava 
12.00 Prikrito 13.00 Amertike igralnice 

14.00 Starodavna apokalipsa: Kreta 
15.00 Po cesti do Berlina z Alom Mur-
rdyjem 15.30 Nevihte v vojni: Alpe, 
1915-191816.00 BojtM polje 17.00 Rex 
Hunt 17.30 Ekstremnl ribolov 18.00 
Ekstremno inženirstvo: Rudnik železa 
19.00 Surova narava 20.00 Uganke pre-
teklosti: Nindže 21.00 Razbiti mit 22.00 
Odločilnih deset 23.00 Ultimat 00.00 
Forenziki 01.00 Vojne v zraku 02.00 
Bojno polje 03.00 Rex Hunt 

Animai pUnet 

06.00 Odraičanje... 07.00 Opi^ zade-
ve 07.30 Varuhi 08.00 Nenavadna na-
rava 08.30 Nadnaravno 09.00 Svet na-
rave 10.00 Živalska policija 11.00 Slo-
nja trilogija 1 1 3 0 Živa li od A do Ž12.00 
Zavetišče za hišne ljubljenčke 1230 Vse 
o vzreji 13.00 S. 0. S. 13.30 Reševanje 
živali v Avstraliji 14.00 Nenavadna nara-
va 1430 Nadnaravno 15.00 Svet nara-
ve 16.00 Živalska policija 17.00 Najbolj 
smešne živali sveta 17.30 Čudoviti po-
snetki živali 18.00 Odraščanje... 19.00 
Opî e zadeve 19.30 Varuhi 20.00 Vrni-
tev velikega pande 21.00 Žrelo v zraku 
22.00 Živalska policija 23.00 Slonja tri-
logija 2330 Živali od A do Ž 00.00 Zave-
tišče za hišne ljubljenčke 0030 Vse o 
vzreji 01.00 S. 0. S. 01.30 Reševanje ži-
vali v Avstraliji 

HattoMlGeographk 

12.00 Krokodili 1230 Preučevalcl kač 
13.00 Deset dni do zmage 14.00 Aste 
roidi: Skala sodnega dne 15.00 Vrnitev 
na Titanik 16.00 Vampir iz brezna 17.00 
Deset dni do zmage 18.00 Krokodili 
1S.30 Preučevala kač 19.00 Psi v službi: 
Cooper, Wasabe in Frito 1930 Popolno-
ma divje 20.00 Vampir iz brezna 21.00 
Ve^i egipt: Iskanje izgubljenih grobnic 
22.00 Plenild grobnic 23.00 Skrivnosti 
mrtvih: Izgubljena številna v(̂ ska v puš-
čavi 00.00 Interpol preiskuje 01.00 Več-
ni Egipt: Iskanje izgubljenih grobnic 
02.00 Plenild grobov 03.00 Deset dni 
do zmage 

10.45 Znova sedemnajst, amer. fant. 
kom. (2000) 12.30 V deželi škratov, 1. 
del amer. fant. pust. miniserije (1999) 
14.15 Ranger, kuhar In luknja na nebu, 
amer. pust. film (1995) 15.45 V svetu 
odraslih, amer. drama (2004) 1730 
Znova sedemnajst, pon. 19.15 Morila 
na svobodi, amer. tv kri m. (2004); režija: 
Kevin Connor; igrajo; Megan Ward, Mor-
gan Weisser, Patty Duke, Man Lutz 
21.00 Oddelek, 10. del 22.00 Tihi ple-
nilci, amer. srti. (1999); režija: Noel Nos-
seck; igrajo: Harry Hamlin, Shannon 
Stur^, Jadc Scalia 23.45 Napake se po-
navljajo, 2. del amer. krim. drame 
(2004); režija: Mike Robe; igrajo: William 
H. Macy, Tom Selleck, Monica Potter, Fe-
lidty Huffman 01.30 Oddelek, pob. 
0230 Tihi plenilo, pon. 

TrevdChaneit 

18.00 Pripravljeni: Maroko 19.00 Odda-
ljene obale: Stromboli 20.00 Popotova-
nje: Rio de Janeiro 21.00 Urbano: New 
York 22.00 Treking: Anglija 23.00 Z vili-
cami po Afriki: Kenija 23.30 Treking: Ha-
vaji 01.00 Urbano: NY 

07.00 Program za otroke 09.00 Tradin̂  
Up 09.30 Flog It 10.30 Program za otro-
ke 12.00 Živalski park 13.00 Dobro žhr-
Ijenje, ang. humor nan. 13.30 Zadnje 
vino poletja, ang. humor. nan. 14.09 
Rojen in vzgojen, ang. nad. 15.00 Tele-
bajski 15.25 Tweenles 15.45 Fimbles 
16.05 Balamory 16.25 Step Inside 
1635 Krokar 17.00 Denar na podstreš-
ju 17.30 Notranja oprema 18.05 The 
National Trust 19.00 Zdravniki, ang. 
nan. 19.30 EastEnders, ang. nan. 20.00 
Nevarni Avstralci 21.00 Top Gear Xtra 
22.00 Napad spanja, dok. odd. 23.00 
Casualty, ang. nan. 23.50 Holby City, 
ang. nan. 01.00 Velike ljubezni 20. sto-
letja: Juan Carios in Sofija 

13.00 Boiling points 15.00 Spužva Bob 
15.30Spisekželja 16.00 TRL 17.00 Dis-
missed 1730 Just See MTV 1830 m 
New 19.00 The ročk dtart 20.00 Mlado-
poročenca, z J. Simpson, N. Lachleyjerr' 
20.30 A. simpson show 21.00 Cribs 
21.30 Jadcass 22.00 Top 10 at 10: Air 
23.00 Punk'd, z voditeljem Ashtonorr 
Kutcherjem 23.30 Spužva bob 00.00 Al-
ternativna nadja 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremnl športi 09.00 Najboljši 
športni prizori na Eurosportu 09.30 No-
gomet: Liga prvakov - Poročila in analize 
tekem ter intervjuji 12.00 Nogomet, po-
snetek najzanimivejše tekme v ligi prva-
kov 2004/05 13.00 Nogomet: Uga prva-
kov - Poročila in analize tekem ter inter-
vjuji 14.30 Nogomet: Evrogoli 15.30 
Boks, vritund m^narodnih profesional-
nih dvobojev v različnih kategorijah 
17.15 Poker, vrhund zaključnega turnir-
ja v Monte Cariu 18.15 Nogomet: Naj-
lepši goli na Eurosportu 18.30 Reli, vr-
hund dirke za svetovno prvenstvo po G-
pru 19.30 Nogomet: Liga prvakov - Po-
ročila in analize tekem ter intervjuji 
20.00 Boks, vrhund mednarodnih pro-
fesionalnih dvobojev v različnih katego-
rijah 21.00 Boks, prenos obračuna Man-
dengue (Fra) - Joubij (Fra) v poltežki ka-
tegoriji 23.00 Najboljši športni prizori na 
Eurosportu 23.30 Športna poročila 
23.45 Reli 00.45 Pustolovščina 

06.00 Nogomet (do 19 let), posnetek 
včerajšnje tekn>e Nemčija - Nizozemska 
08,00 Oglasi 08.30 Nogomet po svetu 
09.00 Športni kviz 11.00 TV-prodaja 
13.30 Motodklizem: Potovanje po Boli-
viji 14.00 Športni kviz 16.00 Tenis (m), 
prenos moštvenega svetovnega prven-
stva v Duesseidorfu 17.00 Ekstremni 
športi, odd. za drzne 17.30 NBA: Končni-
ca 18.30 Nogometne novice 19.45 La 
ola, nog. mag. 20.45 Pikado, vrhund 
tekmovanja Premier League v Kidder-
mlnsuu 23.00 Športni kviz 00.00 Erotič-
ni športni spoti 

06.00 Otroški program 07.55 Varuška, 
pon. 08.20 Felidty: Očetovske dolžnosti 
09.00 6rovnice, pon. 09.45 Glavca, 
pon. 10.10 Neskončen dan, pon. amer. 

kom. (1993) 11.45 Otroški program 
13.20 Tenis: BTM Power Grand Pri* 
200S, prenos mednarodnega tumirja iz 
St. Poeltna 15.45 Newsflash 15.50 Va-
ruška 16.20 Smallville 17.00 Sedma ne-
besa 17.40 Newsflash 17.45 6rovnke 
18.35 Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 
Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Polidsti iz Kitzbdhla: Moril-
ska luč 21.05 Newsflash 21.10 Polldst 
iz Tdiza: Gricuški zrak, nem. tv krim. 
(2002); igrata: Ottfried Fisdier, Katerina 
Jacob; režija: Wemer Masten 22.50 Na 
kraju zločina 2335 Brez sledi 00.20 Za-
silni pristanek, amer. pust. film (1998) 

09.00 (as v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 09.30 Drzni in lepi, pon. 09.50 Veli-
ko življenja, pon. 10.15 Bianca: Poti k 
sreči, pon. 11.00 Za vsak primer Stefanie 
11.45 Vreme 12.00 Eco, pon. 12.25 Ku-
harsko popotovanje po alpah 12.55 Po-
gledi od strani, pon. 13.00 Cas v sliki 
13.15 Kuharski magazin 13.40 Veliko 
življenja 14.05 Pri vsej ljubezni 14.50 
Bianca: Poti k sreči 15.35 Drzni in lepi 
16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 Cas 
v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 18.25 
Pogledi skozi čas - 50 let 18.30 Dober 
nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna de-
žela danes 1930 Cas v sliki 19.53 Vre-
me 20.00 Pogledi od strani 20.15 Unh 
verzum: Ukrajina 21.00 Porodlo 22.00 
Cas v sliki 2 22.30 Na prizorišču 23.05 
Philosophioim: Koliko nas stane kapita-
lizem 00.00 Cas v sliki 3 00.20 Tenis: 
BTM Power Grand Prix 2005, vrtiund iz 
St. Poeltna 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Dr. Štefan Frank 11.00 Na-
loga med štirimi stenami 11.30 Naša 
bolnišnica 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 
15.00 Družinsko sodišče 16.00 Mladin-
sko sodišče 17.00 Naloga m^ štirimi 
stenami 17.30 Med nami 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno, mag. 18.45 
Poročila 19.10 Eksplozivno, mag. 19.40 
Dobri čast, slabi časi, 3227. del 20.15 Na 
kraju zloana: Miami: Rime smrti 21.15 V 
imenu zakona 22.15 Monk23.10 Red in 
zakonitost 00.00 Poročila 00.30 Zlata 
dekleta 01.00 Nenadoma Susan 

05.10 Seks in najstniška leta, pon. amer. 
kom. 06.50 Informacijski oglasi 0S.55 
To pa je okusno 09.25 Srečni hišniki 
10.25 Ekskluzivno - Reportaža 1 1 . 1 5 
Veliki brat 12.15 Otroški program 16.00 
Ubijalski nagon 17.00 Princ z Bel Aira 
18.00 Nora hiša 19.00 Veliki brat 20.00 
Poročila 20.15 Kuharski mojstri: naloga 
za štedilnikom, razv. odd. 21.15 Sanje o 
lastnem domu, dok. nan. 22.15 Eksklu-
zivno - reportaža: Pokažite svoj radič! 
Urejanje vrtička 23.15 Focus tv: Pusto-
lov îna stanovati - Stanodajald in pod-
najemniki 00.15 Porofila 0030 Kuhar-
ski mojstri, dok. nan. 01.30 Sanje o last-
nem domu, pon. 

O RTIsuper 

08.00 Mojster Miha 0830 Bluejine sle-
di 09.00 Caillou 10.35 Generacija O 

11.05 (Harissa 12.10 Smrkd 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-
ki 13.25 Filmore! 1330 Jimmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 16.55 Stanle/ 17.20 Smrkd 
1730Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Filmore! 19.15 
Spužva Bob 20.15 Italijanska poroka, 
ital.-fT. kom. (1964) 22.10 Cisto popol-
noma 23.15 Prazno gnezdo 

06.55 Klub tajnih agentov, pon. amer. 
filma (1996) 08.30 Plonkarji, pon. amer. 
kom. (2000) 10.00 Moja punca 2. pon. 
amer.kom. (1993) 12.00 Avenzio 13.00 
Sam 14.00 Priznanje 15.00 Matura 
200S 15.30 Prijatelji: Življenje gre na-
prej 16.00 To je vaša zadnja priložnost, 
svetov, za pare v težavah 17.00 Taff 
18.00 Sos - naredi sam 18.30 Nemudo-
ma 1835 Simpsonovi: Maggiejina are-
tacija 19.25 Galileo 20.00 Newstime 
20.15 Seks v mestu: Velika suša - Vpra-
šanje vere 21.15 Obupane gospodinje: V 
klavnici 22 JO Tv total, razvedrilno od-
dajo vodi Štefan Raab 23.20 Bizz 00.00 
Taff Spedal pon. 00.55 Porodla 01.00 
Seks v mestu, pon. 01.55 TV Total, pon. 
02.45 Bizz, pon. 

08.45 Titus 09.20 Manekenka, pon. 
amer. kom. 11.05 Čudovito, pon. amer. 
drame (2000) 13.10 Spet zaljubljena 
14.05 Dr. Ouinnova 15.05 Raztresena 
Ally 16.05 Naša sodnica 17.00 Vsakdan 
v Bostonu 18.00 Poročila 18.15 Živeti 
po želji 18.45 Nič ni brez okusa, kuh. 
odd. 19.15 Sam svoj mojster 20.15 Vr-
tičkarjev vsakdan, dok. serija 21.15 
Stem tv 22.15 Tretja Izmena: Preizkuš-
nja 23.05 Faktor PSI 00.00 Poročila 
00.10 Jordan, pon. 01.05 Vsakdan v Bo-
stonu, pon. 

17.40 Polidsti na motorjih 18.05 Poli-
cistke 19.00 Katastrofe 20.00 RPA 
20.30 Ženitna posredovalnica 21.00 
Halol? 22.00 Preizkušnja vzdržljivosti 
2230 Pokvarjena dekleta 23.00 Preva-
ranti 00.00 Utrip 00.25 Napaka 

17.40 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
117. del 18.35 Za Ludjo, 38.de] 19.30 
Strasti, 37. del 20J0 Za Ludjo, 37. del 
21.10 Za Ludjo, 38. del 22.05 Okus po 
tebi, 50. del 23.00 Kakor v filmu, 125. 
del 23.55 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
117. d. 

O Cartoon/tan 

11.00 Dvojčka 1 U 5 Krava in Piščanec 
1335 Hrabri kužek 14 J0 Samuraj Jadc 
18.05 Samuraj Jadt 18.55 Scooby Doo 
20.35 Dexrer 21.00 Les Giris. amer. 
kom. (1957); igrajo: Gene Kelly, Leslie 
Philips, Owen McGiveney; režija: George 
Cukor 22.55 Humoreska, amer. drama 
(1946); igrajo: Joan Crawford, John Gar-
field, Oscar Levant; režija: Jean Negules-
co 01.00 OuT Mother's House, ang. kom. 
(1967); igrajo: Margaret Brooks, Pamela 
Fmkiin, Dirk Bogarde, Louis Sheldon; re-
žija: Jack Clayton) 
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SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06 JO Tedenski izbor 
06 JO Kultura 
0630 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Oobro jutro 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Ajkec pri restavratoTjih: Ajkec 

in mozaik, pouina-razv. odd. 
09J15 Cedrik, ris. nan. 
09.35 igodbe iz ^oijke 
10.10 Šport ipas 

10.45 Sožitja, svet. odd. TV Maribor 
11.55 Pri Jožovcu Z Natalijo 
13.00 Poročila, Šport, Vreme 

(vps 1100) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Bri-bar 
U J O Totalna razprodaja, 

drul humor. nan. 
15.00 Poročila, Promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangol sok (vps 15.10) 
15.40 Zmajske zgodbe, ris. nan. 

(vps 15.45) 
16.05 Risanka 
16.10 Miška SmetiSka: Škatla, ris. 

(vps 16.10) 
16.15 ZlatkoZakladko: 

Bezgov kompot (vps 16.15) 
16.30 Knjiga mene briga - Markiz de 

Sade: Incest, pon. (vps 16.30) 
17.00 Novice, Slovenska kronika, 

Šport, Vreme (vps 17.00) 
17.30 Razgledi slovenskih vrhov -

Triglav, 2. del dok. odd. 
(vps 17.30) 

18.00 Prisluhnimo tišini (vps 18.05) 
18.35 Metka in Zverinko Zver, ris. 

(vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, Magnet, Šport 
20.00 Pod žarometom {vps 20.00) 
21.00 ^as vojne, dokumentarec 

meseca (vps 21.00) 
22.00 Odmevi, Kultura, Šport, Vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Ženske v vojni, fr. dok. odd. 

(vps 22.50) 
00.20 Razgledi slovenskih vrhov -

Triglav, 2. del dok. odd., pon. 
00.50 Dnevnik, Vreme, Magnet, 

Šport, pon. 
01.45 Pod žarometom, pon. 
02.35 Dnevnik zamejske TV 

(vps 02.35) 
03.00 Infokanal 

06.30 Infokanal 
10.00 Otroški infokanal 

11.00 TV prodaja 
1 1 JO Zabavni infokanal 
12.40 TV prodaja 
13 . 15 Tedenski izbor 
13.15 Osebno 
13.45 Slovenski utrinki, 

odd. madžarske TV 
14.10 Zenit 
14.40 Aritmija, glas. odd. 
15.20 Študentska 
15.S0Studioaty 
1 6 J 5 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangolasok, pon. 
17.25 Davi. izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.25) 
18.15 Ivan Pregelj: Sin pogubljenja, 

TV drama (vps18.15) 
19.00 Vizum za prihodnost, 

bos. humor, nad., 6/20 
(vps 19.00) 

19.55 Celje: Nogomet la pokal 
Hervis, finalna tekma, prenos 
(vps 19.55) 

22.00100 let slovenskega filma: 
Ljubezen, slovenski film 
(vps 22.00) 

100 LET SLOVENSKEGA 
FILMA: UUBEZEN 
Scer^rij po ronianu Marja-
na Rožanca: Rajko Ranfl; 
Režija: Rajko Ranfl; Igrajo: 
Rok Bogataj, Len^a Feren-
Čak, Jože Mraz^ Bernarda 
Gašperfč« Marjeta Kurent, 
Vesna Jevnikar, Gojmir 
LeSnjak 
Leta 1940, tik pred začet-
kom vojne, je Želena jama 
ljubljansko predmestje. 
Marjan je na smrt zaljub-
ljen v Lenko in živi od sre-
čanja do srečanja. Tako 
kot večina prebivalcev Ze-
lene Jame tudi Marjanova 
družina ne sodi med pre-
možne, Marjan mora ob 
Soli poprijeti za delo. Voj-
na neizprosno spremeni 
življenje. 
V času vojne je tudi odra-
ščanje drugačno, pred-
vsem fantiči odrastejo v 
fante kar preko noči In za-
čnejo sprejemati vse več 
odgovornosti. 

23^25 Na liniji, odd, za mlade, pon. 
00.10 Infokanal 

06.55 24UR, pon. 
07.55 Ricki like, pon. pog. odd. 
08.45 Pet skrivnosti, meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, venez. nad. 
10.30TV prodaja 
11.00 Sr̂ na dama, meh. nad. 
11.50 Prava ljubezen, venez. nad. 
12.45 Providence, âmer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, venez. nad. 
15.55 Sr̂ na dama, meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, venez. nad. 
17.55 24UR-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, meh. nad. 
19.00 24UR 
20.00 Preverjeno 

21.00 Življenjska zgodba: 
(asi za spomine, amer. film 

ČASI ZA SPOMINE 
Britt Calhoun je umetnica 
In mama samohranilka, ki 
hoče živeti po svojih pravi-
lih. Oče njenega otroka bi 
se rad pobotal in poročil z 
njo ter ustvaril normalno 
družinsko življenje, Britt 
pa ne verjame v družino. 
To izvira iz otroStva, ko je 
odraSčala v težavni druži-
ni, s katero ima zdaj botj 
malo stikov. Ko Brlttlna 
starejša sestra Valetta na-
znani družinsko srečanje, 
se Britt sprva brani. Noče 
se srečati z mamo Maggie, 
s katero se nikoli nista za-
res razumeli. A obenem se 
Brin zaveda, da se mora 
soočiti s preteklostjo, če si 
hoče ustvariti prihodnost. 

22J5XXL premiere 
22.40 Altas, amer. nan. 
2335 Seks in porojeni detektiv: 

Columbo, amer film 
01.15 24UR, pon. 
02.15 Nočna panorama 

09.20 TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja Oliverja, 

pon.ang.odd. 
09.55 MacGyver, amer. nan. 
10.45 E+, ponovitev 
12.45 TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, 

ang.odd. 
13.50 Mladi in nemimi, amer. nad. 
14.45 Vsi moji otroci, amer. nad. 
15.35 TV prodaja 
16.05 Mac6yver, amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 

amer. humor. nan. 

OH, TA SEDEMDESETA, 
Hyde opomni Erica, da mu 
fantje prirejajo fantovšči-
no. Tudi Donna bi morala 
imeti dekliSčino, a Jackie 
žal nikoli ne naredi ničesar 
za druge. Kitty se zato od-
loči, da bo sama poskrt>ela 
za zabavo. Donna kasneje 
Erica in prijatelje odpelje 
do prikolice, ki jo je kupila 
zase in za Erica. To bo nju-
no prvo domovanje. Eric 
ni preveč navdušen. Mar si 
Donna res želi ostati v Po-
int Placeu? 

17.30 Moja super sestra, 
amer. humor. nan. 

18.00 E+ 
18.10 E+Sekstra 
18.45 E+ Zvezdniški nasvet 
19.50 E+Obisk 
20.00 Akcija: Življenje na poti, 

amer. film 

Ž l V U E ^ E N A P O T l 
Film prikazuje podeželski 
nočni klub, kjer prevladu-
jejo nasilje in mamila. 
Lastnik kluba se na vse 
pretege trudi popraviti 
sceno. Zato najame Dalto-
na, da bi malce počistil 
rr̂ ed nasilneži. Dattonu se 
pridruži še Wade Garrett, 
njegov r^jboljši prijatelj in 
mentor. Na njegovi strani 
je tudi prikupr^ zdravnica 
Elizabeth, ki predano skrbi 
za Daltonove rane. 

22.05 Zvezdna vrata, amer. nan. 
23.00 Will in Grace, amer. humor, 

nan. 
23.30 Seinfeld, amer. humor. nan. 
00.00 Caroline v velemestu, amer. 

humor, nan. 
00.30 E+, ponovitev 

^02S Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
13.30 Spomin 13.45 TV-prodaja 14.10 
Urika iov, pon. 15.00 Partnerja v akciji, 
amer. akc film (2002) 17.10 Yu-Ci-Oh, 
ris. serija 17.35 Sto izlolb, sto strasti, 
430. del 18.05 Čarovnije, 57. del 19.00 
Adijo, pamet 19.55 Plemeniti komentar 
20.00 Barabe in princese, nova hr. hu-
mor. serija 21.00 Kraljevske družine 
21.50 Ali G 22.20 Ljubezenske prevare, 
nova amer. resn. serija 23.10 Barabe in 
princese, pora. 00.10 Kraljevske dmžine, 
pon. 01.00 Ali G, pon. 01.30 Ljubezen-
ske prevare, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 09.30 Sijaj, 
pon. 10.00 Samozdravilna energetska 
metoda Rudija Klanca, prvî  10.30 Do 
zdravja tudi tako, pon. 11.00 Koncert 50 
zvezd za otroke 12.00 V družbi s Farme-
dko,pon. 12.15 Tv Prodaja 12.30 Kul-
turne drobtinice, pon. 13.00 To morale 
vedeti, pon. 14.00 Tv Prodaja 14.30 
Glasbeni mozaik 15.30 Eko $ola kot na-
6n življenja, pon. 16.00 Slovenska glas-
bena lestvica, pon. 17.00 Jana, pon. 
17 JO Rokomet moja igra, pivî  18.00 V 
harmoniji z naravo, prvič 18.30 P<»slovnt 
studio, živo 19.00 Na piki, pog. odd. 
20.00 To morate vedeti 21.00 Slo moti-
on, prvie 21.30 24 ur 22.30 Poslovni 
studio, pon. 23.00 Naša mala klinika 

Tv Paprika 

09.00 Pičolina 09.30 Spekter 10.30 
Športna ženska 11.00 Volksbank 11.20 
Sky bo 11.30 SMS-popoldne 17.30 Sky 
bo 17.40 Spot tedna 17.45 Volksbank 
18.00 Kronika 18.30 Pičolina s plesno 
šolo UrSka 19.05 Desetka 19.55 Spot 
tedna 20.00 NajboljJe seme, koristni 
nasveti Semenarne Ljubljana 20 JO Po-
klic mama 20 JO Paprika je prva, nagr. 
igra 21.05 40+ z Zvezdano Mlakar; gost: 
Metod Pevec 22.05 Moiki z Lucijo Gu-
benšek 22.35 Simon pravi, odd. s seksi 
nasveti 23.30 Zagrabi srečo, Casino 
Ljubljana 

I Gorenjska TV 

17.00 Vedno ob petih: Območno sreča* 
nje pevskih zborov - Kranj 2005,2. del 
17.25 Ekošola kot način življenja, dok. 
odd. 17.55 Gorenjski odsev: Omizje o 
prostovoljstvu mladih na Jesenicah, rep. 
18.15 Državno tekmovanje učencev v 
znanju Vesele šole, posnetek 18.25 Spo-
mini mame Manke 18.35 GTVpriporoča 
18.45 Gorenjska TV poročila 19.00 Ak-
tualno v regiji, pog. odd. 19.15 Zeleni 
vodnik, izobr. odd. 19.45 Marketing GTV 
vam predstavlja 19.50 GTV priporoča 
20.00 Predstavljamo vam krajevno 
skupnost: Sela v Tuhinjski dolini 20.45 
Kulturni utrinek: Odprtje razstave Petra 
Beusa v Galeriji Avsenik 21.00 Uspeh -
nasmeh, gosp. odd. 21.25 Ste vedeli?, 
100 pomladi Tončke Zupan iz Lesc 21.35 
GTV priporoča 21.45 Gorenjska TV poro-
čila 22.00 Apolon, glas. odd. 23.00 
Športni pregled 23.30 Marketing GTV 
vam predstavlja 23.35 GTV priporoča 
23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 Pol-
nočevanja, pon. 00.15 Med nami: Vlado 

nočevanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 
Veriga uspeha 0045 V osrčju KamniSkih 
planin, 2. del 02.10 Kako biti zdrav in 
imagovati, dok. odd. Rudija Klariča 
02.40 Za lahko noč 

Deželna LoUTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS 18.00 Kultura bivanja, 
odd. o notranji opremi stanovanja, pon. 
19.00 Preprosto najboljši!, mlad. glas. 
odd., pon. 20.00 Deželne novice 2035 
Sredino vozlišče, pogovorno omizje, 
pon. 22.00 Pokliči nne nocoj, razv. nar-
od.-zab.odd., pon. 

08.50 Sonce skušnjave 09.40 Pundca iz 
cunj, pon. 10.05 Videolestvica 11.00 
Najbolj smešne živali 11.35 Največje 
svetovne nerodnosti 12.05 Top shop 
12.40 Svetovna čudesa 13.30 Potopisi 
14.05 Babet, fr. pust. film (2000) 15.40 
Potovalno luksuzni show 16J0 Punčka 
iz oinj, 43. del 18.05 Potovanja 18.45 
Pokliči in zadeni 19.00 Normal Ohio, 
amer. humor. 19.30 Najbolj smešne 
živali 20.00 Aktualno 20.45 Grace na 
udaru, amer. humor. 21.15 Hopla 21.45 
Sedem let pozneje, amer. srh. 23.35 
Samo za smeh 00.05 Top Shop 00.30 
Včeraj 

06.30 Dobro jutro, Hrvaška 09.15 iulia 
10.00 Poročila 10.10 Varuhi gozda, 
dok. serija 10.35 Gospodarji živali, dok. 
serija 11.00 Govorimo o zdravju 12.00 
Poročila 12.30 Zrela ljubezen 13.20 
Maja 14.00 Poročila 14.10 Kriminalis-
tični oddelek, 2/12 del 14.55 Svobodno 
območje 15.05 Družina Junak 15.30 
Nora fora 16.00 Hrvaška danes 16.20 
Popotovanja okoli sveta: Botsvana 
17.10 življenje v živo • s stilom 18.35 
Najšibkejši člen 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.05 Pirannida 21.10 Poslovni 
klub 21.45 Joakim Rakovac - partizan, ki 
so ga spoštovali kot svetnika, hr. dok. 
film 22.15 Odkrito 23.10 Dnevnik 
23.30 Direkt 00.00 Varuhi gozda, pon. 
00.25 Gospodarji živali, pon. 00.50 Živl-
jenje z Bonnie, pon. 01.15 Železna jutra, 
pon. 02.05 Poslovni klub, pon. 02.35 
Direkt, pon. 03.05 Maja, pon. 03.55 
Važno se je imenovali Ernest, pon. ang.-
amer. rom. kom. (2002) 

08.00 Otroški spored 11 . 15 Reprizni 
spored 12.00 Zvezdne steze: Voyager 
VII. 12.45 Res publlca 13.35 Glasbena 
TV 14.00 Nična ura 14.55 Izgubljen in 
najden, amer. kom. (1999) 16.30 
Poročila za gluhe 16.40 TreeHill 17.35 
Okrožje Columbia III. 18.20 Županijska 
panorama 18.50 Železna jutra, dok. film 
19.35 Življenje z Bonnie 20.05 Vzemi ali 
pusti 20.40 Važno je imenovati se 
Ernest, ang.-amer. kom. (2002); režija; 
Oliver Parker; igrajo: Rupert Everett Col-
in Firth, frances 0'Connor 22.20 Poroči-
la 23.50 Oz, 5/8 del šeste sezone 2330 
Specialist, amer. akc. srh, (1994); režija: 
Luis Llosa; igrajo: Sylvester Stallone, 
Sharon Stone, James Woods 01.15 
Okrožje Columbia III., pon. 02.00 Krimi-
nalistični oddelek, pon. 

' Di$(ovefy 

06.00 Razbiti mit 07.00 Ultimat 09.00 
Rex Hunt 09.30 Rojstvo letata 10.00 
Evropske tajne vojske 11.00 Surova nar-
ava 12.00 Razbiti mit 13.00 Ultimat 
15.00 Uganke pretekk»ti 16.00Gladia-
torji 2. svetovne vojne 17.00 Rex Hunt 
17.30 Ekstremni ribolov 18.00 Ekstrem-
no inženirstvo: Oaklandski most 19.00 
Surova narava 20.00 Hitrostni stmji: Ce 
zoceanske ladje 21.00 Na sledi zarote: 
Da Vincijeva Šifra 2130 Atentatorji 
22.00 Obdukciji mumije 23.00 Pogani 
00.00 Forenziki 01.00 Evropske tajne vo-
jske 02.00 Gladiatorji 2. svet. vojne 
03.00 Rex Hunt 03.30 Rojstvo letala 
04.00 Vojne v zraku 05.00 Surova narava 

Animal planet 

06.00 Odraščanje ... 07.00 Opičje 
zadeve 07.30 Varuhi 08.00 Reševanje 
slonov 09.00 Velikanovo potovanje 
10.00 Živalska policija 11.00 Življenje 
ptic 12.00 Zavetišče za hišne ljubljendce 
12.30 Vse o vzr«ji 13.00 S.O.S. 13.30 
Reševanje živali v Avstraliji 14.00 Reše-
vanje slonov 15.00 Vel̂ novo potovanje 
16.00 Žhfalska policija 17.00 Najbolj 
smešne žnali sveta 1730 Čudoviti pos-
netki živali 18.00 Odraščanje .. 19.00 
Opičje zadeve 1930 Varuhi 20.00 Deset 
smrtonosnih morskih psov 22.00 Žhrabka 
policija 23.00 življenje ptic 00.00 Za-
vetišče za hišne ljubljendce 0030 Vse o 
vzreji 01.00 S.05.0130 Reševanje živali 
v Avstraliji 02.00 Projekt Noe 03.00 
Odraščanje... 04.00 Žhralska polidja 

National Geo9raphic 

12.00 Krokodili 12.30 Preučevalci kač 
13.00 Raziskave, kijih poganja DuracelI: 
Sporazumevanje: iskanje stika 14.00 
Pročelja gradbeništva: Uničevanje ovir 
15.00 Stroji na morju: Stroji za izkopa-
vanje 16.00 Morski volkovi 17.00 Pivi 
človek? 18.00 Krokodili 1830 Preuče-
vaki kač 19.00 Psi v službi 19.30 Popol-
noma divje 20.00 Morski volkovi 21.00 
Pročelja gradbeništva: Izjemni zasloni 
22.00 Stroji na morju: Vojaške ladje 
23.00 Leteči vohuni 00.00 Moč sodne 
medicine: Naravne sledi 01.00 Pročelja 
gradbeništva: Izjemni zasloni 02.00 
Stroji na morju: Vojaške ladje 03.00 Prvi 
človek? 04.00 Psi v službi 0430 Popol-
noma divje 05.00 Morski volkovi 

10.45 Ivana Trump: Samo iz ljubezni, 
amer. rom. drama (1996) 12.30 
Neskončni svet H.G: Wellsa, 3. amer. zf-
miniserije (2001) 14.15 Bud( McHenry, 
amer. drama (2000) 15.45 Tek čez dnja 
polja, amer. drama (1999) 17.30 Ivana 
Tnimp: Samo iz ljubezni, pon. 19.15 Cen-
ter za rehabilitacijo, amer. drama (1999) 
21.00 Oddelek, 6. del 22.00 Gostija vseh 
svetnikov, 2/2 del amer. rom. drame 
(2001) 23.45 Bela bratovščna, amer. akc 
drama (1999); režija: Martin Bell; igrajo: 
William Baldwin, Peter Gallagher, Kelly 
Lynch 0130 Oddelek, pon. 0230 Gostija 
vseh svetnikov, pon. 

Travel Chanell 

18.00 Pripravljeni: Baleari 19.00 Oddal-
jene obale: Pantelleria 19.30 Popotnik: 

Urvdnilrvo ne odfov>f)j tpremcmbe. b nĵ ttn«}0 v tv p<ogram4i po »bl)u<Vu re<ttlic>K Urfdniltvo n« odfova'i» " tprcmemb«, iii v tv inuh po laVffuOcu r«dakc>tr 

Boston 20.00 Švicarski vUki 21.00 Ob 
cesti 2130 Cesta 66 22.00 Nova Scotia 
23.00 NickSanders: Anglija 23.30 Od 
Jeruzalema doTelAviva 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 09.30 Flog I! 10.30 Program za 
otroke 12.00 Živalski park 13.00 To the 
Manor Born, ang. humor. nan. 1330 
Očkova vojska, ang. humor. nan. 14.00 
Rojen in vzgojen, ang. nad. 14.50 Tele-
bajski 15.15 Tweenies 15.35 Fimbles 
15.55 Balamorv 16.15 Step Inside 
16.25 Vsepovsod Telebajski 16.35 
Resnično divji iov 17.00 Najšibkejši aen 
17.45 Lov na starine 18.15 Pripravljeni, 
pozor, kuhajte! 19.00 Zdravniki, ang. 
nan. 1930 EastEnders, ang. nan. 20.00 
Lokacija, lokacija, lokacija 20.30 Hiša v 
Franciji 21.00 Diarmuidova velika pus-
tolovščina 22.00 živeti svoje sanje 
23.00 Spooks 23 J0 Umor v mislih: 
Pogodba 01.00 Renesansa, dok. odd. 

13.00 Boiling points 1330 Just see mW 
15.00 Spužva bob, amer. risa. serija 
1530 Spisek želja 16.00 Tri 17.00 Ois-
mlssed 17.30 Just see MTV 18.30 Mtv 
new 19.00 HH list UK 20.00 Maklng ihe 
movie 20.30 Making the video 21.00 
Osboumovi, zadnja sezona resničnostne 
serije 2 1 3 0 Jackass, z Johnnyjem 
Knoxvillom 22.00 Top 10 at 10: Veliki 
povratniki 23.00 MTV mash 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, odd. za drzne 
09.00 Badminton, prenos dvoboja Južna 
Koreja - Anglija na pokalu Surdiman v 
Pekingu 12.00 Nogomet: Evrogoli 13.00 
Tenis (ž), prenos drugega tekmovalnega 
dne turnirja WTA v Rimu 14.30 Kolesarst-
vo, vrhunci tretje etape Diamante-Giffoni 
Valle Piana in prenos četrte etape dirke 
po Italiji 17.15 Tenis (ž), vrhunci dvobo-
jev osmine finala turnirja WTA v Rimu 
19.00 Evropsko prvenstvo v nogomeiu 
(do 17 let), prenos obeh polfinalnih 
tekem v Toskani 21.45 Konjeništvo, 
vrhund tekmovanja v preskakovanju ovir 
iz U Baulea 22.45 Golf: US PGA Tour 
23.45 Golf: European Tour 00.15 
na poročila 00.30 Jadranje, magazin 
01.00 Sredin izbor Športov na Eurosportu 
01.15 Italijanska hiša: Na poti v Torino 

06.00 Rokomet - 1 . nem. liga, posnetek 
08.00 Oglasi 0830 Caravaning IV 09.00 
Športni kviz 11.00 TV-prodaja 12.00 Nor-
malno 1230 TV-prodaja 13.45 Tuning TV 
1430 Golf 15.00 Športni kviz 17.00 Ek-
stremni Špoiti 17.30 La ola, nogometni 
magazin 18.30 Nogomet (do 20 let), 
prenos 20.15 Motorvizije: Tanki 21.15 
Motodklizem: Potovanje po Boftvgi 21.45 
Motodklizem, predstavitev motorja ducati 
multistrada 22.15 Formula 1, posnetek 
dirke za VN Španije v Barceloni 23.00 
Športni kviz 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 08.00 Princ z Bel 
Aira, pon. 0805 Sedma nebesa, pon. 
09.10 Carovnke, pon. 0935 Glavca, pon. 

10 JO Polidsti iz Kitzbuehla: Smrt zvezd-
niškega kuharja, pon. 11.05 Kaj je novega?, 
pon. zab. odd. 11.45 Otroški program 
1435 Simpsonovi 15.00 Princ z Bel Aira 
15.25 K îe,odca?1S.45 Newsllash 1530 
Varuška 16.20 Smallville 17.00 Sedma 
nebesa 17.40 Nevvsflash 1745 ([arovnice 
1835 Glavca ^9M Simpsonovi 1930Čas 
v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 ^ 
20.15 Poroka m < ^ najboljšega prfatel-
ja, amer. kom. (1997), igrajo: Jufia Roberts, 
Dermot Mulroney. Cameron Diaz; režija: PJ. 
Hĉ n 22.00 Newsfiash 22.05 2ad, amer. 
krim. (1995) igrata: David Camso, Linda 
Fwrentino; rež^ W. Friedkin 23.40 Primer 
Mona, amer. komedf̂ a (2000); igrajo: Dan-
ny DeVrto, Bette Midler, Jamie Lee Curtis; 
režija: N. Gomez 01.05 Tatovi teles, amer. 
srh. (1993) 

09.00 Cis v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 0930 Drzni in lepi, pon. 0930 Ve-
liko žhrijenja, pon. 10.15 Bianca: Poti k 
sreči, pon. 11.00 Za vsak primer Stefanie 
11.45 Vreme 12.00 Na prizorišču, pon. 
12.30 Sanjska potovanja: Turčija, pon. 
1235 Pogledi od strani, pon. 13.00 Čas 
v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Veliko življenja 14.05 Pri vsej ljubezni 
14.50 Bianca: Poti k sreči 1535 Drzni in 
lepi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 
čas v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 
18 J 5 Pogledi skozi čas - 50 let 18.30 
Dober nasvet: Za potrošnike 18.48 Loto 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 čas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
Strani 20.15 Druga republika - neverjet-
na zgodovina, 4., zadnji del dok. serije o 
zgodovini Avstrije po koncu 2. svet. vo-
jne 22.00 čas v sliki 2 2230 Svetovno 
poročilo 23.00 Dokumenti: Afganistana 
ne flirtajo 00.00 Čas v sliki 3 00j!0 SP v 
hokeju na ledu 200S, magazin 

09.00 Tô no ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Dr. Stefen Frank 11.00 Nalo-
ga med štirimi stenami 1 1 3 0 Naša bol-
nišnica 12.00 Opoktanski magazin 13.00 
Oliver Getssen 14.00 Na sodišču 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko 
sodišče 17.00 Nak)ga med štirimi stenami 
1730 Med nami 18.00 Dober večer 
1830 Eksichizivno, magazinl8.45 Porod-
la 19.10 Ekspk)zivno, mag. 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3224. del 20.15 Super-
vaniška 21.15 M<̂  življenje in jaz: N9<ove 
težave 21.45 Duhovnik na otoku 22.15 
Stem tv, magazin 00.00 Porô la 00,30 
Zlata dekleta 01.00 Nenadoma Susan 

0530 Nofa hiša, pon. 06.50 Informaci-
jski oglasi 08.55 To pa je okusno!, kuhar, 
odd. 09.25 Srečni hišniki, dok. nan. 
10.25 Ekskluzivno - Reportaža 1 1 . 15 
Veliki brat 12.15 Otroški program 16.00 
Ubijalski nagon 17.00 Princ z Bel Aira 
18.00 Nora hiša 19.00 Veliki brat 19.55 
Dotakni se avta! 20.00 Poročita 20.15 
Zvezdna vrata • Atlantis: Vroča cona 
21.15 Na kraju zločina* Otok Glory 
22.10 24 23.05 FBI - Zločincem za peta-
mi 00.40 Obsojeni, dok. nan. 

O RTL $up€r 
08.00 Mojster Miha 08.30 Bluejine sle-

di 09.00 Caillou 10.35 Generacija O! 
11.05 Oarissa 12.15 Smrkci 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-
ki n a s Filmore! 1330 Jimmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 16.55 Stanley 17.20 Smrkci 
17.50 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Filmore! 19.15 
Spužva Bob 20.15 Umor. je napisala: 
Vse za pokal 21.10 Quincy 22.10 čisto 
popolnoma 23.15 Prazno gnezdo 00.20 
Informacijski oglasi 02.20 Nočna zabava 

05.05 Sam, pon. 0535 TafT, pon. 0635 
Nemudoma, pon. 07.20 Galileo, pon. 
08.00 ClipMix, razv. odd. 09.00 To je vaša 
zadnja pritožnostl, pon. 10.00 Talk. talk, 
talk11.00S0S-Style&Home, pon. 12.00 
Avenzio 13.00 Sam 14.00 Priznanje 15.00 
Matura 200S1530 Prijatê i: življenje gre 
naprej 16.00 To je vaša zadnja prik)žnost!, 
posvetovalnica za pare v tekvah 17.00 
Taff, magazin 18.00 Sos • naredi sam 
1830 Nemudoma 1835Simp»)novi:Gk>-
ria - p̂ ava ljubezen 19J5 Galileo 20.00 
Newstim€ 20.15 čarovnice: Piper in Leo 
21.10 Orange county: Resnka 22.05 Tv to-
tal 23.05 Pro 7-rep. 2335 Izgubljeni 
0030 čarovnice, pon. 01.40 Poročila 
0145 PRO 7 - rep., pon. 03.10 SOS - Nare-
di sam.pon. 

08.45 Hughleyjevi 09.15 Sam svoj mo-
jster, pon. 10.15 Dr. Ouinnova, pon. 
1 1 . 15 Naša sodnica, pon. 12.15 Vsak-
dan v Bostonu 13.10 Spet zaljubljena 
14.05 Dr. Ouinnova 15.05 Raztresena 
Ally 16.05 Naša sodnica 17.00 Vsakdan 
v Bostonu 18.00 Poročila 18.15 Živeti 
po želji 18.45 Nič ni brez okusa, kuhar, 
odd. 19.15 Sam svoj mojster 20.15 Na 
kraju zk>čina: Brezglavo 21.10 Zdravniš-
ki detektivi: Smrtonosna ukana 22.10 
Profiler 23.10 Okrožje Columbia 00.05 
Porodila 00.15 Na kraju zločina, pon. 
01.10 Zdravniški detektivi, pon. 

• ReaatyTV 

16.50 Svarilo pred viharjem 17.40 
Policisti na motorjih 18.05 Divje zasle-
dovanje 19.00 Mejna policija 19.30 Klic 
20.00 Globalna policija 2030 Ženitna 
posredovalnica 21.00 Reševanje otrok 
22.00 Divje zasledovanje 

17.40 El Amor No B Como Lo Pinun, 113. 
del 1835 Za Lucijo, 34. del 19.30 Strasti, 
33. del 20.20 Za Ludjo, 33. del 21.10 Za 
Lucijo. 34. del 22.05 Okus po tebi, 46. del 
23.00 Kakor v filmu, 123. del 2335 El 
Amor No Es Como Lo Pintan, 113. del 

O Cartoon/tcm 

11.00 Dvojčka 11.25 Krava in Piščanec 
1335 Hrabri kužek 14.20 Samuraj Jadt 
18.05 Samuraj Jack 1835 Scooby Doo 
20.35 Oexter 21.00 Nočna vožnja, am. 
dranfia (1940); igrajo: George Raft, An n 
Sheridan, Alan Hale; režija: Raoul Watsh 
2235 Dolina maščevanja, am. vestem 
(1951); 2335 The Subterraneans, am. 
drama (1960); igrajo: Leslie Caron, George 
Peppard, Janiče Ruk; režija: Ranald Mc-
DougalI 



SL01 SLO 2 PORTV KANAL A 
06^0 Tedenski izbor 
06^0 Kultura 
0630 Odmevi 
07.00 Porodla (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Pofoaia (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Male sive celice, kviz 
09.50 Oddaja za otroke 
10.10 Pod žarometom 
11 .05 Izzivi 

1 1 3 5 Sveto in svet: Simboli 
13.00 Porodila, ̂ port, Vreme 

(vps 13.00) 
1 3 J 5 Tedenski izbor 
1 3 ^ 5 Večerni gost 
14 . 15 Podoba podobe 
14.40 Odpeti pesniki 
15.00 Porofl la, Promet (vps 1S ,00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Kanape -

Kanap (vps 15.10) 
15.40Cedrik, ris. nan. (vps 15.45) 
15.50 Risanka 

15.55 Kane in AHu, kratki dok. film za 
otroke (vps 16.00) 

16.10 Na liniji, odd. za mlade 
(vps 16.10) 

17.00 Novice, Slovenska kronika. 
Šport, Vreme (vps 17.00) 

1 7 3 0 Geometrijske basni, ris. nan. 
(vps17J5) 

1 7 3 5 Štafeta mladosti (vps 17.30) 
18 JO Duhovni utrip (vps 18.20) 
18.40 Mojster Miha, risanka 

(vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, Magnet, Šport 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.00 Osmi dan (vps 21.00) 
2 1 3 0 Knjiga mene briga - Mariciz 

de Sade: Incest (vps 21.30) 
22.00 Odmevi, Kultura, Šport, Vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Glasbeni ve^er 
22.50 Mate Bekavac in godalni 

kvartet Tartini - 0. Golijev: 
Sanje In molitve slepega Izaka 
(vps 22.50) 

23 J 5 L van Beethoven: Simfonija $t. 
3 v es-duru "Eroica", simfoniki 
RTV Slovenija in Walter Proost 
(vps 23.25) 

W 2 5 Dnevnik, Vreme, Magnet, 

Spon, pon. 
OlJiO Tednik, pon. 
02.15 Dnevnik zamejske TV 

(vps 02.15) 
02.40 Infokanal 

06301nfokanal 
10.00 TV prodaja 
10300troSki infokanal 
1 1 3 0 TV prodaja 
12.00 Zabavni infokanal 
1 3 3 0 TV prodaja 
14.05 Tedenski izbor 
14.05 Pomagajmo si, oddaja TV 

Koper - Capodistria 
1 4 3 5 lzviKn)i, oddaja o ljubiteljski 

kulturi 
15.05 Simpsonovi, amer. ris. nan. 
1 5 3 0 Clrcom regional, oddaja TV 

Maribor 

CmCOM REGIONAL 
Ocidajo pripravljamo v so-
cielovanju s koprodukctjo 
Front runners. Tokrat 
b o m o spoznali manjSine 
na Danskem in v Nemčiji. 
Druga svetovna v o j n a j e 
namreč pustila neizbrisen 
pečat v njihovem vsakda-
nu. Kakšne so težave dru-
gih manjSin v Evropskih 
državah, n a m b o d o za-
upali belgijski kolegi, ki so 
v pretek lem letu gostil i 
predstavnike manjSin. Lju-
bezer^ m e d Poljakinjo in 
N e m c e m pa lahko zraven 
jezikovnih preprek pov-
zroči tudi velike razlike v 
vsakcKinevnih n a v a d a h . 
O d d a j o j e pripravil Saša 
Krajnc 

16.10 Dunaj in tnnsbruck: SPv 
hokeju na ledu, ietrtfinale, 
prenos (vps 16.10) 

1 8 3 0 Mostovi - hidak: Kanape -
Kanap, pon. 

19.00 Ujetnik, angl. nan., 4/17, pon. 
(vps 19.00) 

20.10 Ounaj in Innsbruck: SP v 
hokeju na ledu, ^etrtfinale, 
prenos (vps 20.10) 

22.30 Sum, ang. drama, 2., zadnji del 
(vps 22.35) 

23.40 Štafeta mladosti, pon. 
00.25 Postopafi, it. (b film, pon. 

(vps 00.30) 

POSTOPAČI 
Italijanski čb. 1 9 5 3 
Režija: Federico Fellini; Ig-
rajo: F ranco Interlenghi, 
Alberto Sordi, Franco Fa-
brizl, Leopoldo Trieste 
Izmed petih lokalnih po-
stopačev, ki pozimi nima-
jo kaj p a m e t n e g a početi , 
s e Fellini osredotoč i na 
Marina, promiskuitetnega 
mladeniča - najmlajšega v 
skupini ki se n a m e r a v a 
poročiti z dekletom, ki j o 
navidez ljubi. 

02.10 Infokanal 

06.55 24UR, pon. 
07.55 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.45 Pet skrivnosti, pon. 61. dela 

meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, pon. 32. dela 

ven. nad. 
10.30 TV prodaja 
1 1 .00 Srčna dama, pon. 58. dela 

meh. nad. 
1 1 . 50 Prava ljubezen, pon. 30. dela 

ven. nad. 
12.45 Na kraju zlodna, pon. 23. dela 

amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14 . 10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 31. del ven. 

nad. 

PRAVA UUBEZEN, 
Igrajo: Corairr« Torres, Ri-
c a r d o Alamo, Kari Hoff-
man, Ana Karina Casanova 
Junior se napoti h Carolini, 
da bi ji očital ljubinnkanje z 
njegovim očetom. Monica 
in Bernardo se odpravita v 
banko, kjer Monica položi 
na račun posojeni denar. 
Ko j o Bernardo pospremi 
nazaj v službo, ju tam pre-
seneti Javler. Junior od 
Bernarda poskuša izvedeti, 
kaj ima z n j e g o v o mamo. 
Bernardo mu zagotovi, da 
se m e d njima ni zgodilo 
ničesar. 

15.55 Srčna dama, 59. del meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 33. del ven. 

nad. 
17.55 24UR-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 62. del meh. 

nad. 
19.00 24UR 
20.00 Trenja 
2 1 3 0 Na kraju zločina: Miami, 15. 

del amer. nan. 
222S XXL premiere 
2 2 3 0 David Blaine: Magični mož, 

dok. odd. 

DAVID BLAINE: 
MAGIČNI MOŽ 
Čarodej in iluzionist David 
Blaine v tokratnenn doku-
mentarcu s svojimi čarob-
nimi triki potuje p o Ameri-
ki in d r u g o d p o svetu. 
Tako g a n a j d e m o v New 
Vorku, Memphisu , Na-
shvillu, Orieansu, pa 
tudi na Haitiju in v vene-
zuelski džungli. David b o 
s v o j e trike m e d d r u g i m 
preizkusil na policistih, 
otrocih.« 

2 3 3 0 Pozor - umor je nevaren: 
<olumbo, amer. film 

01.05 24UR, pon. 
02.05 Noina panorama 

09JOTV prodaja 
09.25 Triki Jamleja Oltverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 M3c6yver, pon. 14. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
12.45 TV prodaja 
1 3 . 1 5 Triki Jamieja 01 iveija, ang. 

odd. 
13.50 Mladi in nemirfiU43. del 

amer. nad. 

MLADI INNEMIRNL 
Ljubezni navkl jub ima 
Nikki kar neka j pomis le-
kov g lede poroke z V iaor -
)em, zato potrebuje Čas za 
premislek. Ashley začnejo 
izpadati lasje. Brad pa s e 
počuti p o p o l n o m a ne-
močnega . Neila v baru za-
g leda moški, ki mu j e Neti 
pred leti speljal dekle. Mic-
hael in Christine gresta po 
d o l g e m de lovnem dnevu 
skupaj na večerjo. 

14.45 Vsi moji otrod, 38. del amer. 
nad. 

1535TV prodaja 
16.05 MacGyver, 15. del amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 19. del 

amer. humor. r>an. 
1 7 3 0 Moja super sestra, 19. del 

amer. humor. nan. 
18.00 E+ 

E + 
V studio pride Marko Po-
kom, najboljši komedijant 
m e d zdravniki, in bo raz-
kril, kje dobiva navdih za 
scenari je za seri jo Naša 
mala klinika. Zanimiv gost 
b o tudi Aleš Hadalin, pe-
vec , ki izvaja na jbol j raz-
novrstno glasbo. Ob med-
n a r o d n e m d n e v u medi-
dnskih sester b o d o eno iz-
m e d sester gostil i v stu-
diu. Omara: Pokukali 
b o d o v o m a r o Rajka Hrva-
tiča. Parada plesa: Pripra-
vili b o d o reportažo z dr-
ž a v n e g a pn/enstva v htp-
hopu, ki j e bilo na Gospo-
darskem razstavišču... 

18 . 10 E+ Omara 
18.50 E+ Parada plesa z Barbro 

Dmai 
19.50 E+ Večerja z zvezdo 
20.00 Krimič Fanatični morilec, 

kanadski film 
21.50 Zaupanje, ang. nad., 4/6 
22.50 Linda Green, 9. del ang. 

humor. nan. 
2330 Navigator, pon. 
OO.OOVročaRubyWax,pog.odd. 
00.45 E+, pon. 

IPRVATV 

09.00 Spomin 09 JO Tri v vrsto 09.35 
Yu-Gi-Oh, ris. serija 10.00 TV-prodaja 
10.25 Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 1 1 . 55 Adijo. pamet 
12.50 TV-prodajd 13 . 15 Tri v vrsto 
1 3 3 0 Spomin 13.40 TV-prodaja 14.05 
Ena na ena, pon. 14.50 Dlck Tracy, amer. 
akc kom. (1990) 16,40 Fawlty Tovvers. 
pon. 17.10 Yu-6i-0h, risana serija 
17.35 Sto izložb, sto strasti, 427. del 
18.05 (arovnije, 54. del 19.25 Adljo, 
pan^t 19.55 Plemeniti komentar 20.00 
Sanje sveta, 5. del it. nad. (2003) 20.30 
Resnične zgodbe: Smrtonosno maščeva-
nje 21 . 15 Dobro je biti... 21.45 Skozi 
ključavnico 22.30 Reklamni predah 
23.00 Sanje sveta, pon. 2330 Resnične 
zgodbe, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 09.30 Rad 
igram nogomet, pon. 10.00 Na piki, po-
govorna odd., por>. 11.00 Jana, uan-
scendentalna meditacija, pon. 11.30 V 
hamioniji z naravo, pon. 12.00 Z glavo 
na zabavo, pon. 12.30 Samozdravilna 
energetska metoda Rudija Klariča, pon. 
13.00 SKL, ma košarkarska liga 
14.00 Preverjeno 15.00 Tv prodaja 
15.30 Jana, energijsko gibanje, pon. 
16.00 To morate vedeti!, 
16.30 Preživetje ob ognju, učni film, TV 
studio ministrstva za obrambo, pon. 
17.00 A to je to!, lutkovna abeceda z 
Rezo, pivič 17.30 Navi^tor, prvič 18.00 
Zrela leta z Melanijo Ster, prvič 18.30 
Poslovni studio, živo 19.00 Klepet z jas-
novidko Maručo, pon. 19.30 2(veti zdra-
vo, pon. 20.00 To morate vedeti! 21.00 
Idea touo turistična odd., prvič 21.30 24 
ur 22.30 Poslovni studio, pon. 23.00 
Ekstra n̂ agazln 

I Tv Paprika 

09.00 Plčollna 0930 Dilema, pon. 
10.30 Svet financ, pon. 11.00 Najboljše 
seme, pon. 11.20 Sky bo 11.30 SMS po-
poldne 17.30 Sky bo 17.40 Spot tedna 
17.45 Optika sever, pon. 18.00 Kronika 
18.30 Pičolina z lutkami Fru fru! 19.05 
Deselka, glasbena odd. z Luko 19.55 
Spot tedna 20.00 Meriturjev ritem 
20.20 Lepota In stil 20.50 Gea college 
21.05 V živo z Živo 22.05 Simon pravi, 
nasveti za osvajanje 2235 Športna žen-
ska, pon. 23.05 Licitacija avtomobila 
01.00 SMS rwč 

Gorenjska TV 

17.00 Vedno ob petih: Festival Sloven-
ska polka in valček 2005. rep. 17.30 Eko-
šola kot način življenja 18,00 Gorenjski 
odsev; Spominski pohod na Udin BorŠt 
2005, rep. 18.20 Ste vedeli, svetovalna 
odd. 18.25 Spomini mame Manke, razv. 
odd. 18.35 6TV priporoča 18.45 Gorenj-
ska TV poročita 19.00 Aktualno v regiji, 
pog. odd. 19.15 Resnice o vinu, 5. del 
dok. odd. 19.45 Marketing GTV vam 
predstavlja 19.50 GTV priporoča 20.00 
Skrbimo za zdravje 21.00 Mozaik kultu-
re 2 1 3 0 Marketing CTVvam predstavlja 
21.35 GTV priporoča 21.45 Gorenjska 
TV poročila 22.00 Zvezdni okruiki z as-
trologinjo Rožo Kačie 23.00 Prvenstveno 
tekmovanje v ritmični gimnastiki - Kranj 
2005, rep. 23 JO Ste vedeli?, golf turnir 

Otedmitvo ft« " spftmemb*. h v Iv pfO|fa/n.h po ukljvtt« fedjhĉ . 

delni koncert Karitas v Cmi na Koro-
škem, 2. del posnetka 01.25 Mozaik 
kulture 01.50 Slavnostna akademija ob 
50-leinici Lovskega društva SenČur. po-
snetek 

0«ielnALokaTV 

09.00 VIdeostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS Žirovnica, 4. del 18.00 
Naša fara, verska odd. 1 8 3 0 Val artt, re-
portaže, pon. 19.00 Preprosto najboljši, 
mlad. glas. odd., pon, 20.00 Deželni 
mlks, rep. 2035 Druga plat, pog. odd., 
pon. 22.00 Pokllfi me nocoj, razv. nar-
zab.odd.,pon 

08.50 Sonce skušnjave 09.40 Pundca iz 
cunj 1 0 3 0 Skrb za zdravje 11.00 Prihod 
2, pon. 13.30 Potovanja 14.30 Poker 
kraljev, pon. 16.20 Punčka iz cunj, 46. 
del 17 . 10 Sonce skušnjave, 20. del 
18.00 Potovalno-luksuznl šov 18.30 
Top 2019. 15 športne vr^golije 20.00 
Judežev poljub, amer. srti. (2000); igra-
jo: Alan Rickman, Emma Thompson, Car-
la Cugino; režija: Sebastian Gulterrez 
21.50 Žoga 22.25 Damon 22.55 Avto 
23.40 Animallje 

06.30 Dobro jutro. Hrvaška 09.15 ča-
rovnija 10.00 Poročila 10.10 Novogo-
rod: Srednjeveška pisma, dok. film 
11.05 Oprah 12.00 Poročila 12.30Zrela 
ljubezen 13.25 Maja, pog. odd. 14.00 
Poroflia 14.10 Ed, 5/22 del 14.55 Svo-
bodno območje 15.05 Družina Junak 
15.30 Nora fora 16.00 Hrvaška danes 
16.20 Popotovanja okoli sveta: Kanada -
zadnja meja 17.10 Življenje v živo - ssti-
lom 18.45 Najšibkejši flen 19.30 Dnev-
nik 20.10 Latinica: Kaj vse plačujemo 
21.50 Božanski Michelangelo, 1/2 del 
ang. dok. filma 22.55 Odkrito 23.50 
Dnevnik 00.10 Prijetno uglašen večer: 
Simfonični oricester pod taktirico Mlade-
naTarbuka 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški pro-
gram 1 1 . 1 5 DIrekt 11.45 Svobodno ob-
mo^e 12.00Zvezdnesteze: Voyager Vil. 
12.45 Res publica 14.00 Nična ura 
15.15 Columbo, pon. 16.30 Poroflla za 
gluhe 16.40 Tree Hlll, mladinska nan. 
1 735 Okrožje Columbia 111., nan. 1 8 i 0 
Županijska panorama 18.50 Intemacio-
nal 19.35 Življenje z Bonnie 20.05 Brez 
sledi. 19/23 del 20.50 Obstanek: Odise-
jev otok 21.40 Poročila 21.55 Whoopi 
22.20 Oz, 7/8 del šeste sezone 23.15 
Skrivnostna družba, ang.-nem. kom. 
(2000); režija: Imogen Kimmel; igrata: 
Chariotte Brittaln, Lee Ross « 1 3 0 Ed II., 
pon. 02.15 Whoopl, pon. 0235 Brez 
sledi, pon. 

06.00 Preživeti z Rayjeni Mearsom 
09.00 Rex Hunt 09.30 Rojstvo letala 
10.00 Vojne v zraku: Kamikaze 11.00 
Razbiti mit 12.00 Preživeti z Rayjem 
Mearsom 15.00 Ekstremno preživetje: 
Mraz 16.00 Bojno polje 17.00 Rex Hunt 
1 7 3 0 Ekstremni ribolov 18.00 Ekstrem-
no Inženirstvo: Naftne vrtine 19.00 Su-
Uirdnitivo itc u ipfemeti*e. h njiun«^ 

rova narava 20.00 Po cesti do Beriina z 
Alom Murrayjem 20.30 Nevihte v vojni: 
Alpe. 1915-1918 21.00 Zgodbe medici-
ne 22.00 Travma 23.00 Nadčloveško 
00.00 Forenziki 01.00 Vojne v zraku: 
Kamikaze 02.00 Bojno polje 03.00 Rex 
Hunt 03.30 Rojstvo avtomobila 04.00 
Vojne v zraku 

Animalpianet 

06.00 Odraščanje... 07.00 Opî e zade-
ve 07.30 Varuhi 08.00 Rojeni morilci 
0830 Plenilci 09.00 Lovec na krokodile 
10.00 Živalska policija 11 .00 Svet nara-
ve 12.00 Zavetišče za hišne Ijubljendce 
1 2 3 0 Vse o vzreji 13.00 S. 0. S. 1 3 3 0 
Reševanje živali v Avstraliji 14.00 Rojeni 
ubijalci 14.30 Plenilci 15.00 Lovec na 
krokodile 16.00 Živalska policija 17.00 
Najbolj smešne živali sveta 1 7 3 0 Čudo-
viti posnetki živali 18.00 Odraščanje 
...19.00 Opičje zadeve 1 9 3 0 Varuhi 
20.00 Kenguru Jack 21.00 Mutanti 
22.00 Živalska policija 23.00 Svet nara-
ve 00.00 Zavetišče za hišne ljubljence 
00.30 Vse o vzreji 01.00 S. 0. S. 0 130 
ReSevanje živali v Avstraliji 02.00 Skriv-
nostna narava 0230 Nadnaravno03.00 
Svet narave 04.00 Živalska polldja 

National Ceographic 

12.00 Megagradnje: Nemška avtocesta 
13.00 Megagradnje: Zid sredi Severne-
ga morja 14.00 Megagradnje: Most Gol-
den Gate 15.00 Megagradnje: Najdaljši 
most na svetu 16.00 Megagradnje: Naj-
mogočnejši jez na svetu 17.00 Mega-
gradnje: Najvišja stolpa 18.00 Mega-
gradnje: Most Golden Gate 19.00 Mega-
gradnje: Zid sredi Severnega morja 
20.00 Težave z velikimi madiami 21.00 
Egipl: razkriti tutankamon 22.00 Napo-
leon v egipčanskem svetu 23.00 Skriv-
nost pu^ave 00.00 Interpol preiskuje 
01.00 Egipt: Razkriti Tutankamon 
02.00 Napoleon v egipčanskem svetu 
03.00 Megagradnje: Nemška avtocesta 
04.00 Psi v službi 

10.45 Vrnitev v skrivni vrt, amer. fant. 
film (2000) 12.30 Nemimi duh, amer. 
krinn. (1999) 14.15 Med Osmondovimi, 
amer. drama (2001) 15.45 Sveta pesem, 
amer. drama (2004) 17.30 Vrnitev v 
skrivni vrt, pon. 19.15 Upanje v prihod-
nost, amer. dranta (2004); režija: Georg 
Stanford Brown; igrajo: Julie Benz, Man-
ha Mason, Paul Le Mat. David A}exander 
21.00 Oddelek, 9. del 22.00 Sanje o 
uspehu, avstral. rom. kom. (2004); reži-
ja: Tony Tilse; igrajo: Justine Clarite, Tom 
Long, Alex Dimitriades, Tony Barry 
23.45 Napake se ponavljajo, 1. del 
amer. krim. drame (2004); režija: Mike 
Robe; igrajo: Wllliam H. Macy. Tom Sel-
leck, Monica Potter, Felicity Huffman, 
Nigel Bennen, Eugene CIarit 01.30 Od-
delek, pon. 02.30 Sanje o uspehu, pon. 
04.15 Napake se ponavljajo, pon. 

Travei Chanell 

18.00 Pripravljeni: Turdja 19.00 Odda-
ljene obale: Vulcano 20.00 Arabske de-
žele 21.00 Avstralska kuhinja 22.00 
Puščavski dragulj 23.00 Floydovanje: 
Champagne 2 3 3 0 Floydovanje: Cape 
Town 00.00 Italijanska kuhinja 

' tv pfogfirnih po »aHtuOti red«VciK 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 0930 Flog It! 1 0 3 0 Vsepovsod Tele-
bajski 10.40 Oddaja za otroke 11.00 Po-
zdravljen, Serge 1 1 . 1 5 Petnajst minut 
11.30 Prijateljstvo brez meja 1 1 3 5 An-
gleščina za začetnike 12.00 Živalski park 
13.00 Dobro življenje, ang. humor. nan. 
13.30 Zadnje vino poletja, ang. humor, 
nan. 14.00 Rojen in vzgojen, ang. nad. 
15.00 Telebajski 15.25 Tvveenies 15.45 
FImbles 16.05 Bdldmory 1 6 i 5 Step In-
side 1635 Jamska deklica 17.00 Denar 
na podstrešju 17.30 Notranja oprema 
18.00 The National Trust 19.00 Zdrav-
niki, ang. nan. 19.30 EastEnders, ang. 
nan. 20.00 Holby City, ang. nan. 21.00 
Spooks 21.50 Umor v mislih 23.00 Par-
dcanje 23.30 Manchild 

13.00 Boiling points 1 3 3 0 Just See MTV 
15.00 Spužva Bob 1 5 3 0 Spisekželja: Vi-
deospoti po izboru gledalcev 16.00 TRL 
17.00 Dismissed 17.30 Just See MTV 
1830 MTV New, najnovejši videospoti 
19.00 European top 20 20.00 Zgodnje 
opozorilo 2030 Hip hop sladkarije 
21.00 Spoznaj Barkerjeve 2 1 3 0 Jackass 
22.00 Top 10 at 10: Britanska skupina 
Sugababes 23.00 Bitka za ozzfest 

O EURO ŠPORT 

0830 Reii, vrhunci 3. etape dirice za sve-
tovno prvenstvo po Cipru 09.00 Motoci-
klizem, vrhunci VN Francije v razredu 
motoGP v Le Mansu 10.00 Motokros, vr-
hunci preizkušnje za svetovno prvenstvo 
v razredu MX111.00 Reli, vrhunci diri(e 
po Opru 11.30 Tenh (ž), vrhunci sklep-
nega dvoboja turnirja WTA v Rimu 
12.30 Evropsko prvenstvo v nogometu 
(do 17 let), posnetek finala v Toskant 
14.00 Kolesarstvo, vrhunci osme etape 
in prenos devete etape dirke po Italiji 
17.15 Nogoflwt: EvrogoK 18.15 Nogo-
met: Liga prvakov - Poročila in analize 
tekem ter intenrjuji 18.45 Najboljši 
športni prizori, izbor najzanimivejših 
utrinkov na Eurosportu 19.15 Sumo, vr-
hunci tekmovanja v Tokiu 20.15 Tajski 
boks, vriiunci prireditve na Dunaju 
22.15 Nogomet: Evrogoli 23.15 Nogo-
met - Liga prvakov: Poročila in analize 
tekem 23.45 Športna poročila 00.00 
Najboljši športni prizori 00.30 Moto-
š p ^ 01.15 športna poročila 

06.30 Caravaning rv 07.00 Tuning TV 
08.00 Oglasi 08.45 Športni kviz 11.00 
Nogomet - 2. nem. liga: 33. kolo 13.00 
Športni kviz 16.00 Tenis (m), prenos 
moštvenega svetovnega prvenstva v Du-
esseldorfu 17.00 Nogomet • 1. nem. 
liga: 33. kolo 1830 Nogometne novice 
19.55 Nogomet (do 19 let), prenos tek-
me Nemčija - Nizozemska 22.00 SP v 
nogometu prihodnja leto v NemčjI: Od-
števanje 2230 La ola, nog. mag.: 36. 
kolo v elitni šp. In ital. ligi 23.30 Eks-
tremni športi, odd. za drzne 00.00 Ero-
tični športni spoti 

06.00 Otroški program 07.40 Lov na vi-
kinški zaklad, fr. ris. film (2002) 09.00 

Pokemonl 2, ris. film (2000) 1035 Ala-
din - Džafarjeva vrnitev, amer. ris. film 
(1994) 11.40 Nepremagljivo moštvo, 
amer. kom. (1995); igrajo: Steve Gutten-
berg, Olivia 0'Abo, Jay 0. Sanders; režija: 
Holly Goldberg Sloan 13.15 Tenis: BMT 
Pov̂ er Grand Prix 2005 prenos medna-
rodnega turnirja iz St. Poeltna 15.30 Kaj 
je, od(a 15.50 Sneguljdca, amer. kom. 
(1998) 17.50 Neskončen dan, amer. 
kom. (1993) 19.30 Čas v sliki/kultura 
19.45 Vreme ̂ 9 M šport 20.00 Pogle-
di od strani 21 . 10 Newsflash 20.15 Go-
spod Deeds, amer. kom. (2002) 21.50 
Obupane gospodinje: Bojišča 22.35 Seks 
v mestu: Seks na p^želju 23.10 široko 
zapne oči,amer. srii. (1999); igrata: Tom, 
Cruise, Nlcole Kidman; režija: Stanley 
Kubrick 01.40 Gospod Deeds, pon. kom. 
(2002) 

09.00 6 s v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 0935 Beethovnovi kodri, dok. film 
10.35 Kriminalni tango, avst. kom. 
(1960) 12.00 Posebna praznična odda-
ja, voditelj: Harrv Pruenster 13.00 Cas v 
sliki 13.10 Univerzum: Nosorogi 13.55 
Tam zgoraj na gori, nem. film (1957) 
1 5 3 5 ChartyjevA teta, avst. kom. (1963) 
17.00 U v sliki 17.05 Rudlof von Alt 
(1812 -1905) 1 7 3 0 Igra na srečo 18.00 
Nabodeno v Avstriji, kuh. mag. 18.45 
Moja vera 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 čas v sliki 19.45 Vreme 19.54 
Praznični večer 20.15 Zveneča Avstrija, 
odd. nar. glas. 2 1 . 15 Ljubezen premika 
gore, nem. kom. (2004) 22.50 čas v sliki 
22.55 Umetniki življenja: Dr. Hugo Po-
rtlsch 23.55 Delavska saga: Plakat, avst. 
tv film (1990) 01.20 Tenis, vrhunci iz St. 
Poeltna 

07.55 HarrvHendersonovi, amer. film 
(1987) 09.55 Dvojne hokejske palice, 
kanad. film (1999) 1 1 .35 Mama ima 
zmenek z vampirjem, amer. kom. (2000) 
13.10 K-9, pon. amer. kom. 15.05 Hele-
na iz Troje, pon. filma 16.45 Ječe in 
zmaji, pon. amer. zf. filma (2000) 18.45 
Poročila 19.10 Pravila vedenja 20.15 
Armagedon, arner. film katast. (1998); 
režija: Michael Bay; igrata: Bruce Willls, 
Liv Tyler 23.05 Začetek konca, pon. 
amer. filma 01.25 Armageddon, pon. 
filma 

06.55 Veliki brat 07.50 Big In America, 
pon. 08.45 Odsotni profesor, amer. 
kom. (1960) 0 9 J 5 Srečni hišniki 10.35 
Air Bud 3, amer. kom. (2000) 12 . 10 
BrinkUmer. film (1998) 13.50 Seks in 
najstniška leta, amer. kom. 15.30 Den-
nts pokora 2, amer. kom. (1998) 16.45 
Divje pošasti 17.50 Ubijalski udav 19.00 
Veliki brat 20.00 Poročla 20.15 Menja-
va žensk 22.10 Ekskluzivno • reportaža 
23.10 Svet čudes 00.20 Poročila 00.40 
Težave v revirju 02.35 Dennis pokora 2, 
pon. amer. kom. 

O RTItuper 

08.00 Mojster MIha 08.30 Bluejine sl^ 
di 09.00 Calllou 10.35 Generacija O 
11.05 CIarissa 12.10 Smrkd 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neka-

ki 13.25 Filmore! 13.50 Jlmmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Družba ri-
sank 16Jt5 Barbie kot Tmuljaca 17.50 
Gumimedvedki 18.15 Jaka Racman z 
nečaki 18.45 Filmore! 19.15 Spužva 
Bob 20.15 Policaj In pol, amer. kom. 
(1993) 22.00 David Copperfield, 2/2 del 
ang. lit. miniserije 23.45 Prazno gnezdo 

05.05 Svet čudes, pon. 05.55 Žabec 
Kermit, amer. ris. film (2002) 07.15 
Krog prijateljev, amer. drama (1995) 
09.00 Življenje med vojno, amer. drama 
(1997) 1 0 3 5 Klub tajnih agentov, amer. 
akc. film (1996) 12.00 Eritan in Štefan: 
Smrt je zakon, nastajanje 1 2 3 0 Kozme-
tičarica inzver, amer. kom. (1996); režija: 
Ken Kwapis; igrajo; Timothy Dalton, Fran 
Orescher, I. McNelce 14.30 Moja punca 
2, amer. kom. (1993); režija: Howard Zi-
eff; igrajo: Anna Chlumsky, Jamie Lee 
Curtis, Dan Aykroyd, A. 0'Brien 16.20 
Nindža z Beverty Hillsa, amer. akc. film 
(1996); režija: Dennis Dugan; igrajo: 
Chris Fariey, Nicollene Sheridan, Robin 
Shou 18.00 Srečka, pon. ang.-fr. kom. 
(2001) 20.00 Newstime 20.15 Gospod 
Deeds, amer. kom. (2002) 22.15 Sestre-
ljeni čmi jastreb, amer. akc film (2001) 
01.00 Tjulnjl, amer. film (1990) 02.50 
Sestreljeni ČTii jastreb, pon. filma 

09.50 Velika pričakovanja, pon. amer. 
drame (1997) 1 1 .55 Življenje i Picas-
som, amer. drama (1996) 14.05 Prvi se-
mester, nem. kom. (1997) 16.00 Mane 
kenka, amer. kom. (1986) 17.45 Poroči-
la 18.05 Čudovito, amer. drama (2000) 
20.15 Samo tu ne, amer. drama (1999); 
režija: W. Wang; igrata: Su&an Sarandon, 
Natalle Portman 22.10 Jordan 23.00 
Nzz-format 23.50 Poročila 00.05 Pre-
učevanje nasilja, amer. krim. (1965) 

16.25 Pekel 16.50 Poznavalec 17.40 
Policisti na motorjih 18.05 Udar strele 
19.00 MorbJdno 20.00 11. september 
21.00 Kanibali 22.00 Obnavljaije živ-
ljenja 23.00 Ženske morilke 00.00 Udae 
strele 00.50 Moibidno 

17.40 E1 Amor No Es Como Lo Pintan, 
116. del 18.35 Za Lucijo, 37. del 19.30 
Strasti, 36. del 20.20 Za Lucijo, 36. del 
21.10 Za Lucijo, 37. del 22.05 Okus po 
tebi, 49. del 23.00 Kakor v filmu, 125. 
del 23.55 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
116. d. 

O Cartoon/lcm 

11.00 Dvojd(a 11.25 Krava in Piščanec 
1 3 3 5 Hrabri kužek 14.20 Samuraj Jack 
18.05 Samuraj Jack 18.55 Scooby Doo 
20.35 Dexter 21.00 Don Juan, amer. 
drama (1948); igrajo: Errol Flynn, Viveca 
Lindfors, Ann Rutherford; režija: Vincent 
Shemun 22.50 Aaoss the Pacificr amer. 
pust. film (1942); igrajo: Humphrey Bog-
art, Mary Astor, Victor Sen Voung; režija: 
John Huston 00 J!5 Plinska svetilka, ang. 
srii. (1944); igrajo: Charies &oyer, Ingrid 
Bergman, Joseph Conen; režija: George 
Cukor 



(J o 
S L 0 1 SLO 2 POPTV KANAL A 

06J5Tedenskilzbor 
06 J25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Poroaid (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poro^la 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročla (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotne torbe: letalo 
09.25 Oddaja za otroke 
09.35 Slovenski vodni krog: 

Kamniška Bistrica, 
izobr.dok.odd. 

10.05 Tistega lepega popoldneva, 

ponovitev 
13.00 Poročila, Jport, vrenne 

(vps 13.00) 
13.15Tedenski izbor 
1 3 . 1 5 Tistega lepega popoldneva 
14.30 Prvi in drugi 
15.00 Porofila, promet (vps 15.00) 
15.05 Dober dan, Koroška 

{vps 15.10) 
15.40 Telebajski, otr. nan. 

(vps 15.45) 
16.05 Risanka 
16. 15 Radovedni TaM: Kos 

(vps 16.05) 
16.30 Ajkec pri restavratoijlh: Ajkec 

In mozaik, pouina-razv. odd. 
(vps 16.25) 

17.00 Novice, Slovenska kronika, 
^poft, Vreme (vps 17.00) 

17.45 V gozdu jelenov in rTiuflonov, 
nem.poljudnozn. odd. 
(vps 17.45) 

18.25 2rebanje 3x3 plus 6 (vps 18 J 5 ) 
18.40 Lolek in Bolek. ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, Magnet, Šport 
20.00 Bolnišnica na koncu mesta po 

dvajsetih letih, Ceš. nad., 9/13 
(vps 20.00) 

21.00 Izzivi (vps 21.00) 
21.25 Umetnost igre (vps 21.25) 
22,00 Odmevi, Kultura, Šport, Vreme 

(vps 22.00) 
22.50 DediSana Evrope: čarovnice, 

nem. dok, nad., 2/3 
(vps 22.50) 

23.40 Umetnost igre, pon. 
00.10 Dnevnik, Vreme, Magnet, 

Šport, pon. 
01.05 Dnevnik zamejske TV 

(vps 01.05) 
01.35 Infokaoal 

06.30 Infokanal 
10.00 Otroški infokanal 
1 1 . 30 TV prodaja 
12.00 Zabavni infokanal 
13.40 TV prodaja 
U.ISTedenski izbor 
14 . 15 S-športna oddaja 
14,50 Slovenski magazin 
1 5 . 1 5 Impromptu - odd. o umetnosti 

glasbe in plesa, pon. 
1 5 . 1 5 Brata, nova slovenska opera 

Alojza Ajdl̂ a 
15.30 Naši opemi pevci: Dragiša 

Ognjanovl̂  
15.55Turistika, pon. 
16.20 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 16.15) 
17.25 Dediiflna Evrope: Mati Tereza, 

it. nad., 2., zadnji det, pon. 
(vps 17.20) 

18.55 Peščica izbranih, amer. nad., 
9/10, pon. (vps 18.55) 

20.00 Osebno (vps 20.00) 

OSEBNO 
S e j e sploh m o g o č e pogo-
varjati resno o čudežih? 
Včasih so pisali, d a so pira-
mide čucJež, tudi posebna 
astrološka znamenja v La-
tinski Ameriki, veliko knjig 
j e napisanih o srečanjih z 
J e z u s o m , z Marijo ... 2 a 
premikajočo Marijo v Sta-
hovici pri Kamniku se j e 
kasne je pokazalo, da j e 
bila za v s e kriva svetilka. 
Oficir v jugoslovanski voj-
ski je na Kosovu srečal Je -
zusa, ki g a j e prepričal, da 
s e ne s m e bojevati. Res lju-
di notranje spremeni jo -
na boljše, jih prečistijo, 
oplemenit i jo in p o g o s t o 
tudi ozdravijo? 

20.30Zenit (vps 20.30) 

ZENIT 
SiFRA: VISOKA 
NAPETOST 
Leta 1 9 3 5 j e skupina štu-
dentov elektrotehnike od-
potovala na ekskurzijo v 
Nemčijo. Tam s e j e svet 
cKivijal hitreje, tudi elektri-
ka j e potovala p o 220 kilo-
vo l tnem omrežju. Razvoj 
na domačih tleh j e z a nekaj 
Časa prekinila vojna, danes 
p a ima Slovenija lasten 
elektroenergetski sistem, 
e n e g a tzmed temeljev sa-
mostojne države. 

21.00 Studio City (vps 21.00) 
22.00 Aritmija, glas. odd. (vps 22.00) 
22.30 Študentska (vps 22.30) , 
23.00 Brane Ronfel izza odra 

(vps 23.00) 
00.30 Infokanal 

06.55 24UR, ponovitev 
07.55 Rkki Lake, pon. pog. odd. 
08.45 Pet skrivnosti, pon. meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, 

pon. venez. nad. 
10.30 TV prodaja 

1 1 .00 Sr6ia dama, pon. meh. nad. 
1 1 . 50 Prava ljubezen, 

pon. venez. nad. 
12.45 Športna scena, pon. 
13.40 TV prodaja 
14 . 10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, venez. nad. 
15 .55 Sr̂ na dama, meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, venez. nad. 
17.55 24UR-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, meh. nad. 
19.00 24UR 

20.00 Naša mala ki Inika, slov. nan. 

09.20 TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja Oliverja, 

pon. ang. odd. 
09.55 Mac6yver, pon. amer. nan. 
10.45 E+. ponovitev 
12.45 TV prodaja 
1 3 . 1 5 Triki Jamieja Ollverja, 

ang.odd. 
13.50 Mladi in nemimi, amer. nad. 
14.45 Vsi moji otroci, amer. nad. 
15.35 TV prodaja 
16.05 Mac6yver, amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 

amer. humor. nan. 
17.30 Moja super sestra, 

amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+ Pod lupo 
18.45 £+Torija 
18.55 £+ Sanjske minute 
19.50 E+ Manipulacija 
20.00 Filmski dklus - Chariie Sheen: 

Tjulnji, amer. film 

NAŠA MALA KUNtKA: 
SARS 
Ministrstvo za zdravje di-
rektno z letaltSča na NMK 
poš l j e g o s p o d a Marsa, 
ker sumijo, d a j e okužen s 
SARSom. NMK so izbrali, 
ker j e na jmanjša klinika s 
s a m o e n i m p a c i e n t o m , 
kar v trenutnih razmerah 
p o m e n i n a j m a n j š k o d e 
zaradi karantene . S e d a j 
n ihče n e s m e iz klinike. 
Zdravniki žrebajo , kdo s e 
bo lotil bolnika in na kon-
cu s e primari j Krota po-
g u m n o javi, d a b o opravil 
z a h t e v n o n a l o g o . Ker na 
NMK niso pripravl jeni za 
take pr imere , m o r a j o na 
hitro z improvizirat i v s a j 
najnujnejše ukrepe . Tako 
Kroto o b l e č e j o v skafan-
der, mu d a j o mikrofon in 
g a poš l j e jo k pac ientu . 
Zaradi s p l e t a d o g o d k o v 
g o s p o d M a r s o s t a n e v 
kliniki š e kar neka j časa , 
kar š e na jbo l j zmoti nje-
g o v e g a s o s t a n o v a l c a v 
bolniški s o b i , g o s p o d a 
Debevca . 

20.55 Providence, amer. nan. 
21.50 Skriti aduti, jmer. nan. 
22.45 )(XL premiere 
22.50 Alias, amer. nan. 
23.45 Ptî  v roki: Columbo, 

amer. film 
01.25 24UR, ponovitev 
02.25 No&)d panorama 

T J U L N J I 
Posebno morr>ariŠko eno-
to Tjulnji j e leta 1 9 6 0 usta-
novil predsednik J o h n F. 
Kennedy. Enota j e zdnjžila 
najbolj e l i tne amer i šk« 
specialce. Njihove opera-
cije so bile načrtovane za 
nr>orje, zrak in kopno. Tako 
j e ostalo v s e d o dar^ašnjlh 
dni. Tjulnje pošl je jo n a 
Srednji vzhod s strogo za-
upno nalogo, da prepreči-
j o d e l o v a n j e teroristov. 
Poročnik Curran in n jegov 
pogumni kolega Hawkins 
se skupaj s svo jo e n o t o 
osredotočita predvsem na 
uničenje skladišča z orož-
jem. Orožje morajo najti š e 
preden teroristi z njim na-
p a d e j o nedolžne civiliste. 
Ker nimajo zanesljivih po-
datkov, s e Curran o b r n e 
na strokovnjakinjo za 
Srednji v z h o d Claire, d a 
jim odkrije natančno loka-
cijo nahajal išča orožja. 
Najde jo g a v Šoli, v e n d a r 
s e s p o p a d začne ve l iko 
prej, kot s o načrtovali. 

22.05 Zvezdna vrata, amer. nan. 
23.00 Will in Grace, 

amer. humor. nan. 
23.30 Seinfeld, amer. humor. nan. 
00.00 Caroline v velemestu, 

amer. humor. nan. 
00.30 E+, ponovitev 

09.00 Spomin 09.20 Tri v vrsto 0935 
Yu-Gi-0h, ris. serija 10.00 TV-prodaja 
10.25 Sto izložb, slo strasti, pon. 11.00 
darovnije, pon. 1 1 .55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13 . 15 Tri v vRto 
13.25 SpomiJi 13.35 TV-prodaja 13.50 
Okrožje Cokimbia, pon, 1435 Dan obra-
čuna, amer. vest. (2002) 1630 Znani in 
zanimivi, pon. 17.10 Vu-Gi-Oh, ris. seri-
ja 17.35 Sto izložb, sto strasti, 429. del 
18.05 (arovnije, 56. del 19.00 Adijo, 
pamet 19.55 Plemeniti komentar 20.00 
Partnerja v akciji, amer. akc. film ^2002) 
21.40 Alo, a1o 22.10 Uriika iov 23.10 
Partnerja v akdjt, pon. amer. akc. filma 
(2002) 00.40 Alo, ak), pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 0930 ži-
veti zdravo, pon. 10.00 Koncert 50 
zvezd za otroke 11 .00 Razgledovanja 
1 1 .30 Do zdravja tudi tako, pon. 12.00 
ABCD, svet avtomobilizma, pon. 12.30 
Zrela leta z Melanijo Ster, pon. 13.00 
Uspekn obrmik, pon. 13.30 Rad igram 
nogomet, pon. 14.00 Trenja 15.30 Tv 
Prodaja 16.00 Za vas in mesto, odd. o 
kmet., pon. 17.00 Zeleni vodnik, prvič 
1 7 3 0 Do zdravja tudi tako, prvič 18.00 
Nai vrt, pon. 1 8 3 0 Poslovni studio, 
živo 19.00 Kulturne drobtinice, pon. 
19.30 A to je to, pon. 20.00 Na piki, 
pog. odd. 21.00 Jana, prvič 21.30 24 ur 
2230 Poslovni studio, pon. 23.00 Aru-
na, pon. 23.30 E -f-

Tv Paprika 

09.00 Pičollna z zmajčkom Pipom, pon. 
09.30 V živo z Živo, pon. 10.30 Prava 
generacija, pon. 11.00 Merkurjev ritem, 
nagr. igra 1 1 .20 Sky bo 1 1 . 30 SMS-
popoldne 1 7 3 0 Sky bo 17.40 Spot ted-
na 17.45 Okulistika Morela 18.00 Kroni-
ka 1830 Pičolina ustvarja z Ireno 19.05 
Desetka, glas. lest. z Anino 19.55 Spot 
tedna 20.00 Volksbank 20.20 Šponna 
ženska 20.50 Individa 21.05 Akaclemija 
za zvezdnike, Azra s superfinalisti 22.05 
Mobtid 22.35 Aktualno 23.05 Poiiči na-
pako, nagr. igra z Janjo 01.00 SMS-noč 

i G o n f l ^ T V 

17.00 Vedno ob petih, pog. odd. 18.00 
Gorenjski odsev; čistilna akcija Rafting 
zveze Gorenjske na Savi, rep. 18.15 Iz 
občinskih klopi: seja Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj, posnetek 1 8 3 0 
Spomini mame Manke 1 8 3 5 GTV pri* 
poroča 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji, pog. odd. 
19.15 Narejeno po meri, ang. dok. film 
19.45 Marketing GTV vam predstavlja 
19.50 GTV priporoča 20.00 Jana: Ali ži-
vimo te enkrat 20.30 športni pregled 
21.00 Time oui: Tekmovanje v ritmični 
gimnastiki - Kranj 2005, rep. 21.20 Ste 
vedeti. Odprtje mladinskega centra na 
Jesenicah, r«p. 21.35 GTV priporoča 
21.45 Gorenjska TV poročila, 2516., inf. 
odd. 22.00 Zvone Seruga: Poti v nezna-
no, dok. film 23.10 Festival Slovenska 
polka in valč«k 2005, posnetek iz zaku-
lisja 23.35 GTV priporoča 23.45 Go-
renjska TV poročila 00.00 Polnočeva-
nja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 Go-
renjski odsev: Vitrina meseca v Gorenj-
skem muzeju Kranj, rep. 00.25 Dobro-

na Bledu 2005, posn. 2335 GTV pripo-
roča 23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 
PolnoČevanjd: Aktualno v regiji, pon. 
00.15 Predstavljamo vam krajevno 
skupnost: Olievek - Hotemaže 01.00 
Jana: Zdravljenje karme 01.30 Medna-
rodno tekmovanje mladih pianistov -
Radovljica 2005, 2. del 02.00 Za lahko 
noč 

Deželna LokaTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
Klopi, seja OS 18.00 Deželni mlks - prav-
ljice 19.00 Apolon, glas, odd. 20.00 D^ 
želne novice, pon. 20.35 Diagnoza, 
zdrav. odd. 22.00 Deielni miks, rep. 

08.50 Sonce skušnjave, pon. 22. dela 
09.40 Punčka iz cunj, pon. 43. dela 
10.30 Samo za smeh 1 1 . 15 Na piki, po-
govorna odd. 12.2S Top Shop 13.00 
Najbolj sme$ne živali 1 3 3 0 Verjamete 
ali ne?, zab. odd. 14.15 Sedem let po-
zneje, amer. srii. 15.50 Aktualno 16.20 
Punčka iz cunj, 44. del 17.10 Sonce 
skušnjave, 23. del 18.05 Hopla 18.35 
Pokliči in zadeni 18.50 VideosmeSnice 
19.25 Risanka 19.50 Kmetija smeha 
19.55 Nocoj 20.00 Magazin zdravja 
20.55 Tv ruleta 21.05 Nihče ne pozna 
nikogar, ip. srh. (2000) 22:50 Townies, 
amer. hum. serija 2330 Vibradje 00.20 
Top Shop 

0630 Dobro jutro, HrvaŠka 09.15 Julia 
10.00 Poročila 10.10 Velika popotova-
nja po železnic: Od Singapura do Bang-
koka s Stephenom Tompkinsom, dok. 
serija 11.00 Vrtovi podeželskih mestec 
1 1 .30 Italijanska kuhinja Giorgia Loca-
tellija 12.00 Poročila 1 2 3 0 Zrela ljube-
zen 13.20 Maja 14.00 Poročila 14.10 
Kriminalistični oddetek, 3/12 del 14.55 
Svobodno obmo^e 15.05 Družina Junak 
15.30 Nora fora 16,00 Hrvaška danes 
16.20 Popotovanja okoli sveta: Du$a 
Brazilije 17.10 Življenje v živo - s stilom 
18.45 NajSibkejiiaen 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.05 lepo je biti milijonar 
21 . 10 Brisani prostof 22.05 Pol ure kul-
ture 22.40 Odkrito 23.35 Dnevnik 
23.55 Meseno poželenje, ip. drama 
(1997); režija: Pedro Almodovar; igrajo: 
Liberto Rabat, Francesca Neri, Javier Bar-
dem, Penelope Cruz 01.35 Velika popo-
tovanja po železnici, pon. 02.25 ^vlje-
njezBonnie, pon. 

D{KOvefy 

06.00 Po cesti do Seriina 0630 Nevihte 
v vojni 07.00 Raziskovanje brodolomov 
08.00 Jekleni izziv 09.00 Rex Hunt 
0930 Rojstvo letala 10.00 Vojne v zra-
ku 11.00 Surova narava 12.00 Po cesti 
do 8eriina 1 2 3 0 Nevihte v vojni 13.00 
Raziskovanje brodolomov 14.00 Jekleni 
izziv 15.00 Hitrostni stroji 16.00 Gladia-
torji 2. svetovne vojne 17.00 Rex Hunt 
17.30 Ekstremni ribolov 18.00 Ekstrem-
no inženirstvo: Most čez reko Cooper 
19.00 Surova narava 20.00 Kraljeva 
družina 21.00 Forenztkt 22.00 Dosjeji 
FBI 00.00 Forenziki 01.00 Vojne v zraku 
02.00 Gladiatorji 2. svet. vojne 03.00 
Rex Hunt 0330 Rojstvo letala 05.00 Su-
rova narava 

Urednrltvo ne o<}gov«r|» 11 spftrncmtK. k. ntiuneio v tv progr<m4\ po zakljuCliu reddilOi« 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški spored 
1 1 . 1 5 Velike zmage: Bljesak, pon. 
12.00 Zvezdne steze: Voyager VII. 
12.45 Res pubtica 13.35 Glasbena TV 
14.00 Nična ura 1S.00 Tožila, amer. 
krim. (1997) 16.30 Poročila za gluhe 
16.40 Tree Hill 17.35 Okrožje Columbia 
lil., nan. 18.20 Županijska panorama 
18.50 Osvoboditev Dalmacije 19.20 Ev-
ropa in mi 19.35 2ivljenje z Bonnie 
20.05 Zarota, amer.-ang. drama (2001); 
režija: Frank Pierson; igrajo: Kenneth 
Branagh, Stanley Tucci, David ThrelfalI 
21.45 Poročila 22.00 Oz, 6/8 del §este 
sezone 22.55 Na robu znanosti 23.55 
Okrožje Columbia IIL pon. 00.40 Krimi-
nalistični oddelek 
r̂t̂ mitvo ne odfvraria ra spremembe, In naitjr>c|o v tv programth po TjUjučku redakc>|c. 

# Animalpldr>et 

06.00 To je moj mladič 07.00 Opî e za-
deve 07.30 Varuhi 08.00 Projekt Noe 
09.00 Odraščanje... 10.00 Živalska po-
licija 11.00 Sorodniki 12.00 Zavetišče za 
hlJne ljubljenčke 1 2 3 0 Vse o vzreji 
13.00 S.O.S. 1 3 3 0 Reievanje živali v 
Avstraliji 14.00 Projekt Noe 15.00 Odra-
ščanje ... 16.00 Živalska policija 17.00 
Najbolj smeine živali sveta 17.30 Čudo-
viti posnetki živali 18.00 To je moj mla-
dič 19.00 Opičje zadeve 19.30 Varuhi 
20.00 S kljunom In kremplji 21.00 
Odraščanje... 22.00 Živalska policija 
23.00 Sorodniki 00.00 Zavetišče za h^^ 
ne ljubljenčke 0030 Vse o vzreji 01.00 
S.Oi. 01.30 Reševanje živali v Avstraliji 
02.00 Popravni dom za pse 03.00 Varu-
hi živali 04.00 Živalska policija 

MationalCeographic 

12.00 Krokodili 12.30 Preučevalo kač 
13.00 Velikanske ognjene krogle 14.00 
Desel dni do znftage 15.00 Deset dni do 
zmage 16.00 Vzgajanje pandinih mladi-
čev 17.00 Velikanske ognjene krogle 
18.00 Krokodili 18.30 Preučevalo kač 
19.00 Psi v službi 19.30 Popolnoma 
divje 20.00 Vzgajanje pandinih mladi-
čev 21.00 Uničevalci jezov 22.00 Naci-
stična ekspedicija v evropi 23.00 Skriv-
nosti mrtvih: Hitlerjeva lobanja 00.00 
Moč sodne medicine: Kriminal v prihod-
nosti 01.00 Deset dni do zmage 02.00 
Nacistična ekspedicija v Evropi 03.00 
Velikanske ognjene krogle 04.00 Psi v 
službi 0430 Popolnoma divje 

10.45 Domov k zvezdam, amer. rom. 
drama (2001) 1 2 3 0 David Copperfield, 
1/2 del ang. lit. nad. (1999) 14.15 Mari-
ja, Jezusova mati, amer. drama (1999) 
15.45 Skrivnosti, amer.drama (1995) 
1730 Domov k zvezdam, pon. 19.15 Ne 
izpusti je, 1/2 del amer. drame (2001); 
režija: Peter Levine; igrajo: Mark Har-
mon, Rachel Ward, Kdthryn Morris 
21.00 Oddelek, 7. del 22.00 Stepo za-
upanje, amer. krim. (1998) 00.15 Zločin 
in kazen, amer. th. drama (1998) 01.30 
Oddelek, pon. 02.30 Slepo zaupanje, 
pon. 0430 Zloan in kazen, pon. 

na: Tibet 23.00 Bazar Dunaj 2330 Gre-
mo: Ouebec 00.00 Globalni vodnik 
0030 Drugačna potovanja: Caim^ 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 0930 Fk)g It! 1030 Program za otroke 
12.00 Živalski park 13.00 To the Manor 
Bom, ang. hum. nan. 1330Odcova vojska, 
ang. hum. mn. 14.00 Bom and Bred, ang. 
nad. 14.50 Telebajski 15.15 Twcenies 
1 5 3 5 FimbI« 15.55 Batamory 16.15 
Step Inside 16.25 Vsepovsod Telebajski 
1635 MedgaEaktična kuhinja 17.00 Naj-
šibkejši den 17.45 Lov na starine 18.15 
Pripravljeni, pozor, kuhajte! 19.00 Zdravni-
ki, ang. i)3n. 1930 EastEnders, ang. nan. 
20.00 Rna goispa, ang. hum. nan. 2030 

heroj, ang. hum. nan. 21.00 Cazateto-
vi. ang. nad. 22.00 Chanel, dok. odd. 
23.00 Mastermind, kviz 2330 Zvezda, 
ang. hum. nan. 00.00 Dva tisoč akrov 
neto, ang. nad 

13.00 Boiling polniš 13.30 Just see mtv 
15.00 Spužva bob, amer. risana serija 
15.30 Spisek želja 16.00 Tri 17.00 Dis-
missed 18.00 Just see mtv 1 8 3 0 Mtv 
new 19.00 The base chart 20.00 Pimp 
my ride 20.30 Punk'd, z voditeljem Ash-
tonom Kutcherjem 21.00 Wonder 
showzen, komedijantski *Šov 21.30 Jac-
kass 22.00 Top 10 at ten: Ameriška sku-
pina Metallica 23.00 Dirty sanchez 

O EUR05P0RT 

0830 Konjeništvo, vriHmci tekmovanja v 
preskakovar̂ u ovir iz La Bdulea 0930 Bad-
minton, prenos dvob^a Malezija • Nizo-
zemska na pokalu Surdiman v Pekingu 
12.00 Tenis |ž), posn. včeri^ih dvoboj« 
osmine finala na tumirju WTA v Rimu 
13.00 Tents (ž), prenos dvobojev osnntne fh 
nata na turnirju WTA v Rimu 1430 Kolesar-
stvo, vrhunci 4. etape Giffoni Valle Piana-
Frosinone in prenos 5. etape dirke po Italiji 
17.15 Tenis (ž), pren. dvobojev osmine fi-
nala na tumaju WTA v Rimu 20.00 Reli, pri-
pravljalno poroak) pred dirko za svetovno 
prvenstvo po Opfu 2030 Tenis (ž), prenos 
dvobojev osmine finala na tumirju WTA v 
Rimu 22.00 Boks, vriiund mednarodnih 
profesionalnih obračunov v različnih kate-
gorijah 2330športna poroSla 2345 Boril-
ni š ^ : KI, boks, karate, t̂ ski boks,.. 

06.00 FormuSa 3, posnetek dtric v Pauju 
07.00 NBA: Končnica 08.00 Oglasi 
08.30 Motociklizem: Popotovanje po 
Boliviji 09.00 Športni kviz 1 1 .00 TV-
prodaja 1 3 3 0 Ekstremni športi 14.00 
Športni kviz 16.10 SP v hokeju rva ledu 
skupine A, prenos četrtfinalne tekme na 
Dunaju 19.00 Nogometne novice 19.40 
Bundestiga: Reportaža, portret Marca 
Engelhardta 20.10 SP v hokeju na ledu 
skupine A, prenos četrtfinalne tekme na 
Dunaju 22.45 Maxim TV 23.15 Športni 
kviz 00.00 Erotični športni spoti 

Tr«vel ChandI 

18.00 Pripravljeni: Grčija 19.00 Odda-
ljene obale; Tunizija 20.00 Trekiog 
21.00 Popotniki: Bali 22.00 PustolovSa-

06.00 Otroški program 0735 Princ z Bel 
Aira, pon. 08.20 Sedma nebesa, pon. 
09.00 Caroviiice, pon. 09.45 Glavca, 
pon. 10.10 Policist iz Toelza: Salzburški 

cmoki, pon, nem. TV krim. (2002) 1 1 4 5 
Otroški program 1435 Simpsonovi 15.00 
Princ z Bel Aira 1 5 ^ Kaj je, oa«? 1545 
Newsftash 1530 Varuška 16.20 Smallvilie 
17.00 Sedma nebesa 1740 Newsfiash 
1745 čarovnice 1835 Glavca 19.00 
Simpsonovi 1930Čas v sliki/kuttura 1933 
Vreme 20.00 Spo« 20.15 Župnik Braun: 
Sedmi tempelj, nem. TV krim, (2<}03)i igra-
jo: Ottfried Rsd>er, Hans-M»d»el ReN)erg, 
režija: Martin Gies 2145 Nevvsflash 2130 
Na kraju zk>čina: Miamt: Smrtonosne rime 
22.40 Res smešno! - Angelika Nidetzky, 
Alex Scheurer in Robert Palfrader 23.10 
Sunshine Airiines 2.0: Mllano 2335 Pod 
rušo: Nihče ne spi 0025 čista magija, ko-
mid>e čarovnije s Paukm Zenonom 0030 
Sopranovi: Bella Italia 0140 Primer Mona, 
pon. amer. kom. (2000) 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 09.30 Drzni in lepi, pon. 0930 Veliko 
živ̂ enja, pon. 10.15 Bianca: Poti k sreč, 
pon. 11.00 Za vsak pri mer Stefanie 1 1 4 5 
Vreme 12.00 Podoba Avstrije, pon. M2S 
Modemi časi, pon. 1 235 Pogledi od stra-
ni IS.OOČasvsIiki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.40 Veliko življenja 14.05 Pri vsej 
ljubezni 14.50 Bianca: Poti do sreče 
1535 Drzni in lepi 16.00 Oddaja Bdrt)are 
Karlidi 17.00 (as v sliki 17.05 Dobrodoš-
la, Avstrija 18.25 Pogledi skozi čas - 50 let 
1830 Dober nasvet Za potrošnike 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki 
1933 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Speer in on, 3., zadnji del dok. dra-
me (2005): Spandau - Kazen 2 145 Pogle-
di od strani: Posebna odd. 22.00 čas v sli-
ki 2 2230 Eco, magazin 23.00 Primer za 
dva: Morilsko dobra ideja OO.OO čas v sliki 
i 0020 SP v hokeju na ledu 2005, maga-
zin 01.00 Oddaja Barbaro Kariich, pon. 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dr. Štefan 
Frank 11.00 Naloga med štirimi stenami 
1 1 3 0 Naša bolnišnica 12.00 Opoldan-
ski magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Na sodišču 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med Štirimi stenami 17.30 Med nami 
18.00 Dober večer 18.30 Ekskluzivno, 
magazin 18.45 Poro6la 19.10 Eksplo-
zivno, mag. 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3225. del 20.15 Divji angeli: Na mesta, 
pozor... smrt! 21 . 15 Žene nogometa-
šev: Vodja igre 22.15 Straža: Maščeva-
nje 23.15 Odvetniki pokojnih 00.10 Po-
ročita 00.40 Zlata dekleta 

05.50 Nora hiša, pon. 0630 Infonnacij-
ski oglasi 08.55 To pa je okusno!, kuhar, 
odd. 09.25 Srečni hišniki, dok., nan. 
10.25 Ekjkluzivno - Reportaža 1 1 . 1 5 
Veliki brat 12.15 Otroški program 16.00 
Ubijalski nagon 17.00 Princ 2 Bel Aira 
18.00 Nora hiša 19.00 Veliki brat 1935 
Dotakni se avta! 20.00 Poročila 20.15 
Red In zakonitost: New Vorit: Potovalna 
mrzlica 22.05 Težave v revirju 23.05 
Dosje: umor: Smrt v otroški posteljici 
00.05 Poročila 00.20 Nepojasnjeni 
umori, pon. 01.20 Obdukcija, pon. 

O RTliupet 

08.00 Mojster Miha 0830 Btuejine sle-
di 09.00 Caillou 10.35 Generacija O! 

11.05 CIarissa 12.15 Smrfcd 1240 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-
ki 1 3 . ^ Filmore! 13.50 Jimmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 1 6 3 5 Stdnley 17.20 Smricci 
1 7 3 0 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Filmore! 19.15 
Spužva Bob 20.15 G. Fiiolček 21 . 15 
C o s b y 22.15 C i s t o p o p o l n o m a 23.40 
Prazno gnezdo: Ženski aduti 00.20 In-
formacijski oglasi 02.20 Nočna zabava 

04.20 Avenzio, pon. 05.10 Sam, pon. 
06.00 Taff, pon. 07.00 Nemudoma, pon. 
07.25 Galileo, pon. 08.00 ClipM(x, razv. 
odd. 09.00 To je vaša zadnja priložnost!, 
pon. 10.00 Orange County, pon. 11.00 
SOS - Style & Home, pon. 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Priznanje 15.00 Matura 
20051530 Prijatelji: življenje gre naprej 
16.00 To je vaša zadnja prik^nost!, sveto-
valnica za pare v težavah 17.00 Taff, ma-
gazin 18.00 Sos - naredi sa n> 18.25 Nemu-
doma 1835 Simpsonovi: Iz temnih časov 
1925 Galileo 20.00 Nevvstime 20.15 Pr^ 
povedano poljubljanje, griztjanje dovolje-
no, nem. najst kom. (2003) 22.15 Tv total, 
razvedrilno oddajo vodi Ste^n Raab 23.15 
Elton proti Simonu, razvedrilna odd 2345 
Talk, talk, taSe Ute Show 0030 Na tapeti 
01.00 Flavolaska s strupenim jezikom 
0130 Poroaia 0135 TV Total, pon. 

10.15 Dr. Oiflnnova, pon. 1 1 . 1 5 Naša sod-
nica, pon, 12.15 Vsakdan v Bostonu 
13 . 10 Spet zaljubljena 14.05 Dr. Ouin-
nova 15.05 Raztresena Ally 16.05 Naša 
sodnica 17.00 Vsakdan v Bostonu 18.00 
Poroaia 18.15 Živeti po želji, dok. nan. 
18.45 Nič ni brez okusa, kuhar. odd. 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Ugrabi-
tev, amer. srii. (19%); režija: Wolfgang 
Petersen; igrata: Harrison Ford, Gary 
OIdman 2235 Spiegel TV 23.30 Albert 
Einstein 00.25 Poročla 0035 Vol. tur.-
češ. film (1982) 

ReaHty1V 

17.40 Polldsti na motorjih 18.05 Enota 
za nuine primere 19.00 Mejna policija 
19.30 Klic 20.00 Globalna policija 
20.30 Hujšanje 21.00 Fantje s testoste 
ronom 22.00 Reševanje v gorah 23.00 
Neverjetno 23.30 Mejna polidja 

17.40 E!An>orNobComoLoPintan,114. 
del 18.35 Za Ludjo, 35. del 1930 Strasti. 
34. del 20.20 Za Ludjo, 34. del 21.10 Za 
ludjo, 35. del 22.05 Okus po tebi, 47. det 
23.00 Kakor v filmu, 124. del 2335 Et 
Amor No Es Como Lo Pinian, 114. d. 

O Cartoon/tcm 

11.00 Dvojd(a 11.25 Krava in Piščanec 
13.55 Hrabri kužek 14.20 Samuraj Jadc 
18.0S Samuraj Jad( 18.55 Scooby Doo 
20.35 Dexter 21.00 Shaft, am. srtitjivka 
(1971J; igrajo: Richard Roundtree, 
Moses Gunn, Charies Cioffi; režija: Gor-
don Parics 22.45 Oklahoma Kid, amer. 
vest. (1939); igrajo: James Cdgney, Hugh 
Sothem, Humphrey Bogart; režija: Uoyd 
Bacon 00.05 Goodbye, Mr. Chips, ang. 
drama (1939); 



S L 0 1 SLO 2 POPTV K A N A L A 
06 JO Tedenski Izbor 
06 JO Kultura 
06 JO Odmevi 
07.00 Poroaid(vps 07.00) 
07.05 Dobro Jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porofilalvps 09.00) 
W.05 Tedenski IrboT 
09.05 Kane in Allu, 

kratki dok. film za otroke 
09 JO Na liniji, odd. za mlade 
10.05 Modro 
10.402vami 
11300aza za vodne bivole 

in pelikane, nem. poljud.-znan. 
odd. 

12.15 Osmi dan 
13.00 Porodila, Šport, Vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Obzorja duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Mednarodna obzorja 
15.00 Pofofila, Promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-HIdak {vps 15.10) 
15.40 Timotej hodi v šolo, ris. nan. 

(vps 15.45) 
16.05 Risanka 
16.10 iz popotne torbe: letalo 

(vps 16.10) 
1630 Slovenski vodni krog: 

Kamniška Bistrica (vps 16.30) 
17.00 Novice, Slovenska kronika, 

Šport, Vreme (vps 17.00) 
17 J S Ledena svetova, novoz. dok. 

serija, 2/3 (vps 17.30) 

18.302rebanje deteljice (vps 18.30) 
18.40 Luka in Lu6(a, risanka 

(vps 18.40) 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, Magnet, Šport 
20.00 Najšibkejši den, kviz 

(vps 20.00) 
20.50 New Vork - London, angl. nad., 

5/7 (vps 20.55) 
22.00 Odmevi Kultura, Spoft, Vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Turistika, ponovitev 
00 J 5 Dnevnik, Vreme, Magnet. 

Šport, Ponovitev 
01 JO Slovenski vodni krog: 

Kamniška Bistrica, pon. 
01.45 Zdaj!, odd. za razgibano 

življenje, pon. 
02.10 Dnevnik zamejske TV 
02.35 Infokanai 

06.30 Infokanal 
09J5TV prodaja 
10.00 Otroški infokanat 
11.00 TV prodaja 
11 .35 Zabavni Infokanal 
1 2 3 5 Glasnik, odd. TV Maribor 

(vps 12.35) 
13.05emdanvBtackRocku, 

amer. film, pon. (vp$ 13.05) 

ČRN DAN 
VBLACKROCKU 
John J. Macreeciy nekega 
dne sredi leta 1945 izstopi 
na samotni postaji Black 
Ročka, zaspanega pode-
želskega kraja. S seboj ima 
medaljo za hrabrost ki bi 
jo rad izročil enemu od 
dorTiačinov, čigar sin je 
padel med vojno. Seveda 
Macreedy, ki ^a že ob iz-
stopanju sprejmejo neza-
upljivi pogledi« ne ve, da 
imajo prebivalci mračno 
skrivnost, ki jo za nober>o 
ceno nočejo izdati. Toda 
nepopustljivi Macreedy se 
ne pusti kar tako odpraviti 
in zato, da razvozla ugan-
ko, je pripravljen na vse ™ 

1435 Tedenski izbor 
14.35 Štafeta mladosti 
15 JO Nikoli ob desetih, glas. oddaja 
16J0SportSpas 
16.50 Zdaj!, odd. za razgibano 

življenje (vps 16.50) 
17 JO Mostovi - Hidak, ponovitev 
17.50 Oavi, izbor iz jutranjega prog. 

(vps 17.50) 
19.00 Iz Canterburvjskih zgodb, 

angl. lil. nad., 4/6, pon. 
20.00 leonardo: MoJkl za prtom, it. 

dok. odd. (vps 20.00) 

LEONARDO: 
MOŠKI ZA PRTOM 
Leonardo da Vinci je itali-
janski mojster, ki je člove-
ško dušo zlil na papir, 
božansko pa morda na 
prt. Bil je umetnik, znan-
stvenik, izumitelj in člo-
vek, ki je postal sinonim 
za renesanso. Njegove sli-
ke so danes med najbolj 
slavnimi na svetu. Je mo-
goče, da je torinski prt 
celo večja da Vincijeva 
uganka kot slavni na-
smeh Mone Lise? 

20.50 Slovenski magazin (vps 20.50) 
21.15 Videopisma, dok. serija, 5/10 

(vps 21.15) 
21.50 Simpsonovi, ameriška risana 

nanizanka (vps 21i0) 
22.15 Matrica, amer. film, pon. 

(vps 23.55) 
02.10 Infokanal 

06 J 5 24UR,pon. 
07 J 5 Rtcki Lake, pon. pog. odd. 
08.15 Pel skrivnosti, 

pon. 62. dela meh. nad. 
09.10 Zastavljeno srce, 

pon. 33. dela ven. nad. 
10.00 TV prodaja 
10.30 Sr&ia dama, 

pon. 59- dela meh. nad. 
1 1 JO Prava ljubezen, 

pon. 31. dela ven. nad. 
12.15 Trenja, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Uke,pog.odd. 
15.00 Prava ljubezen, 

32. del ven. nad. 
15.55 Srftia dama, 60. del meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 

34. del ven. nad. 
17.55 24UR-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 

63. del meh. nad. 
19.00 24UR 
20.00 Sanjska ženska 

SANJSKA ŽENSKA 
Počasi se približuje veliki 
finale, končna odl<^rtev in 
izbira. Ostala sta samo 5e 
dva kandidata. Pred tem 
velikim dogodkom so v 
studio povabili vse ostale 
fante, ki so v prejSnjih od-
dajah izpadli, da se bodo 
ponovno soočili s sanjsko 
MiSo. Mogoče je še kaj 
ostalo neizrečenega, mo-
goče so se pojavile drob-
ne zamere, mogoče so se 
spletla nova prijateljstva, 
morda so priSla nova spo-
znanja -o tem bodo spre-
govorili zavrnjeni fantje. 

2 130 Akdja: Jackie Chan: Prvi 
udarec, amer. film 

09J0TV prodaja 
09 J 5 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 MacGyver, 

pon. 15. dela amer. nan. 
10.45 E+. pon. 
12.45 TV prodaja 
13.15Triki Jamieja Oliverja, 

ang,odd, 
13.50 Mladi in nemimi, 

144. del amer. nad. 
14.45 Vsi moji otroci, 

39. del amer. nad. 
15J5TV prodaja 
16.05 MacCyver, 16. del amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 

20. del amer. humor. nan. 
1 7 3 0 Moja super sestra, 

20. del amer. humor. nan. 
18.00 E-{• 

E+ 
Skupina Kingston je pred 
poletjem polna novih r>a-
Črtov in energije. Kaj pri-
pravljajo Idrijčani, boste 
sliSali v petkovi oddaji. Po-
potnik Janin Klemendč bo 
pripravil nekaj zanimivosti 
iz svojih potovanj, v kate-
rih ne bo manjkak) korist-
nih napotkov za vse, ki se 
odpravljajo na kakino po-
tovanje Obisk: cxipravili se 
bodo k članoma dueta 
Platin, ki imata Čisto novo 
domovanje v pravem 
zvezdniškem stilu. 

18.10 E+Pod lupo 
18J0E+Tra^ ledna 
19J0E+Obisk 
20,00 Midve z mamo, 

2. del amer. nan. 
20 J 5 Komedija: Nune pojejo 2, 

amer. film 

23.05 Pod tupo pravice, 
9. del amer. nan. 

00.00 XXL premiere 
00.05 Zgodbe stisnjenih pesti, 

amer. film 
01.45 24UR, pon. 
02.45 Nô na panorama 

NUNEP0JEi02 
VVhoopi Goldberg se vra-
ča v vlogi Delores Van Car-
tier. Tokrat jo nune prepri-
čajo, da se jim pridruži kot 
učiteljica pevskega zbora 
neke šole v San Franciscu. 
Duhovnik, ki upravlja Šolo 
namreč grozi, da jo bo dal 
zapreti, če pevski zbor ne 
zmaga na medšolskem 
teknrK)vanju... 

22.50 2enske zadeve, 
4. del amer. nan. 

23-50VroiaRubyWax,pog.odd. 
0030 £+, pon. 

IPRVAIV 

08.30 TV-prodaja 09.00 Spomin 09 JO 
Tri v vrsto 09.35 Vu-Gi-Oh 10.00 TV-
prodaja 10.25 Slo izložb, sto strasti, 
pon. 11.00 Čarovnije, pon. 11.55 Mi-
lo. pamet 12.50 TV-prodaja 13,15 Tri v 
vrsto 13.30 Spomin 13.40 TV-prodaja 
14.10 Skozi ključavnico, pon. 14.55 
Dobro je biti..., pon. 15.25 Sanje sveta, 
pon. 5. dela 15.55 Resniine zgodbe - v 
iskanju pravice, pon. 17.10 Yu-Gi-0h 
17.35 Sto izložb, sto strasti, 428. del 
18.05 Čarovnije, 55. del 19.00 Adijo, 
pamei 19.55 Plemeniti komentar 
20.00 Polidst s Petelinjega vriia 21.00 
101 najbolj ^vana skrivnost Hollywoo-
da 2 135 Gospod Bean 22.25 Okrožje 
Columbta, 2. del druge sezone 23.20 
Cartitov zakon, amer. krim. (1993) 
01.30 Polidst s Petelinjega vrha, pon. 
02.30 101 najbolj čuvana skrivnost 
Hollywooda, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 09.30 
ABCO, svet avtomobilizma, pon. 10.00 
Za vas in mesto. odd. o kmet., pon. 
11.00 ŠKl. šolska košarkarska liga, 
pon. 12.00 To morate vedeti 12.30 
Preživetje ob ognju, udni film, TV studio 
ministrstva za obrambo, pon. 13.00 
Razgledovanja, pon. 13.30 Slovenska 
glasbena lestvica, pon. 14.30 TV pro-
daja 15.00 Glasbeni mozaik 16.00 Na 
piki, pogovorna oddaja, pon. 17.00 Si-
jaj. pon. 17.30 Kulturne drobtinice, 
pon. 18.00 Zrela leta z Melanijo Sier, 
pon. 18.30 Eko Šola kol nadn življenja, 
prvii 19,00 Do zdravja tudi tako, pon. 
19.30 V harmoniji z naravo, pon. 20.00 
Predah v gibanju, prvič 21.00 Uspeien 
obrtnik, pn/ič 21.30 24 ur 22.30 Štiri 
tačke, odd. o hišnih ljubljencih, pon. 
23.00 Trenja 

Iv Papriki 

09.00 Pičolina 09.30 Lado, pon. 10.30 
Lepota in stil 11.00 Gea College 11 JO 
Sky bo 12.15 SMS-muslcl17.40 Sky 
bo, edina prava vadba 17.40 Spot ted-
na 17.45 Meriturjev ritem 18.00 Kroni-
ka 18.35 Pičolina, otr. odd. z zmajčkom 
Pipom 19.05 Desetka, glas. odd. z Lju-
bico 20.00 Cena slave, glas.-pog. Šov z 
Janjo Sodja 21.05 3,4, zdaj, odd. z na-
sveti za lepo in zdravo telo 22.05 Aktu-
alna 22.35 Lepota In stil, pon. 23.05 
Poišči napako, nagr. igra z Janjo 01.00 
SMS-noč 

I Gorenjska TV 

17.00 Vedno ob petih: Apolon, glas. 
odd. 17.45 Kulturni utrinek: Vitrina m^ 
seca v Gorenjskem muzeju, rep. 18.00 
Gorenjski odsev: Seja Mestnega sveta 
Mestne občine Kranj, rep. 18.15 Na 
sprehodu po Ljubljani: Ljubljanski grad, 
2. del 18.35 GTV priporom 18.45 Go-
renjska TV poročila 19.00 Aktualno v re-
giji, inf. odd. 19.15 Kako biti zdrav in 
zmagovati 19.45 Marketing GTV vam 
predstavlja 19.50 GTV priporoča 20.00 
GTV mix, kontaktna glasbena odd. z go-
sti, v živo 21.00 Gorenjski biseri: Zbiljsko 
jezero 21.30 Ste vedeli?, svetov, odd. 
21.35 GTV priporoma 21.45 Gorenjska 
TV poročila 22.00 Viže iz domače skri-
nje, v živo 23.00 Uspeh - nasmeh, gosp. 

GTV vam predstavlja 1 9 J 0 GTV pri-
poroča 20.00 Slovenska glasbena lestvi-
ca 21.00 EkoŠola kot način Življenja, 
dok. odd. 21.30 Ste vedeli 21.35 GTV 
priporoča 21.45 Gorenjski tedenski pre-
gled 22.00 Viže iz domače skrinje, pon. 
23.00 Omizje o prostovoljnem delu 
mladih na Jesenicah, rep. 23 J 5 Maricei-
ing GTV vam predstavlja 23.35 GTV pri-
poroča 23.45 Gorenjski tedenski pregled 
00.00 Polnočevanja, pon. 00.15 Gorerh 
jski odsev: čistilna akdja Rafling zveze 
Gorenjske na Savi, posnetek 00.30 Fes-
tival valčkov in polk - Prevalje 2005, 1. 
del 01.40 Moja dežela: Radovna, dok. 
film 02.10 Območno srečanje odraslih 
pevskih zborov • Kranj 2005,2. del 

Deželna LokaTV 

09.00 Vldeosirani 17.00 6 j ob petih, 
pog. odd., pon. 18.00 Vzgoja, otročje 
težka stvar 19.00 Preprosto najboljši, 
kont. mlad. glas. odd. 20.00 Deželni 
miks, rep. 20.35 Hej, ustavi konje; kont. 
odd. z nar.-zab. glas. 22.00 Apolon, 
glas. odd.. pon. 

07.20 Risanka 08.10 Odštekana TV 
08.40 Cena je prava 09.25 Zvezde ulice 
09.50 Animalije 10 JO Nevidna mama, 
amer. kom. 12 J 5 Avto 12.55 Vibracije 
13.45 Festival «etja in glasbe iz 
Mozirskega gaja 15 JO Potovanja 15.50 
Norma! Ohio 16.20 Magazin zdravja 
17.00 Resnica o mojem očetu, pon. 
amer. drame (1999) 19.15 Potovalno-
luksuzni Šov 20.00 Poker kraljev, amer. 
čma kom. (2000); igrata: Chrisiopher 
Walken, Oennis Leary; režEja: Peter 0'-
Fallon 21.55 Special 22.30 Prihod 2, 
amer. srh. (1999) 

08 JO 7V-koledar 08.30 Poročita 08.35 
Otroški spored 10.40 Columbo, amer. tv 
krim. (1976) 12.00 Porodila 12.15 TV-
koledar 12.30 Sadovi zemlje 13.20 
Mone 14.00 V nedeljo ob dveh 15.05 
Poročila 15 JO Pesmi s podpisom 16.10 
Gimnazija Hatley, kan. kom. (2003); 
režija: Phil Priče; igrajo: Nicholas Wright, 
Radielte Lefevre, James A. VVoods 17.40 
Kdaj zvoni?, 14. del hr. mlad. nan. 18.15 
Piramida, tv-igra 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.05 Lepo je biti milijonar 
21.05 Slovo, nem.-hr. drama (2004); 
režija: Damir LukačeviC igrajo: Mustafa 
Nadarevič, Vlasta Knezovič Relja Bašič 
21.50 Shpitza 22.45 Dnevnik 23.05 
Shining, anf̂ er. groz. (1980); režija: Stan-
ley Kubridc; igrajo: Jad( NicMson, Shel-
tey Durall, Danny Uoyd 0 1 J 5 V nedeljo 
ob dveh, pon. 02.25 Foylova vojna, pon. 
04.05 Svobodno območje, pon. 

20.00 Pet plus-špon. pregl. 21 JO 
Poročita 21.30 Pet plus - šport, pregl. 
23.50 Nogomet - Magazin Lige pwakov 
00.20 Zvezdne steze: Voyager 

06.00 Ekstremni stroji 07.00 Smetišče 
08.00 Uganke neba 09.00 Rex Hunt 
09.30 Velika pustolovščina Marka 
0'Shee 10.00 Bitka pošasti 11.00 Po 
cesti do Berlina 11.30 Nevihte v vojni 
12.00 Ekstremni stroji: Hitrostni manijâ  
ki 13.00 Smetišče 14.00 Uganke neba 
15.00 Kraljeva družina 16.00 Prikrito: 
Edinburgh 17.00 Eksuemno preživetje: 
Mraz 18.00 Planeti 19.00 Razbili mit 
20.00 2ivall z NigeEom Marvenom 
21.00 Preživeli z Rayem Mearsom 
00.00 Travma: Življenje na urgenci 
01.00 Obdukcija mumije 02.00 Pogani 
03.00 Rex Huni 03.30 Rojstvo letala 
04.00 Vojne v zraku: Kamikaze 05.00 
Razbiti mit 

Animal planet 

06.00 Pripovedke o konjih 06.30 Zgod-
ba iz živalskega vrta 07.00 Lyndalova 
življenjska čna 08.00 Dnevnik velikih 
madc 09.00 Divja Indija 10.00 Tacuga-
ma: Gozd upanja 11.00 Otok opičjega 
božanstva 12.00 S kljunom in kremplji 
13.00 Odraščanje... 14.00 Dnevnik ve-
likih mačk 15.00 Divja Indija 16.00 Ro-
jeni morila 16JO Plenila 17.00 Lovec 
na krokodile 18.00 Pripovedke o konjih 
18.30 Zgodba iz žhralskega vrla 19.00 
Lyndalova življenjska Črta 20.00 
Dnevnik velikih madc 21.00 Divja Indija 
22.00 Gorile 23.00 Sirote v džungli 
00.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
00.30vseovzreji01.00s.0.s. 01.30 
Reševanje žwali v Avstraliji 02.00 Rojeni 
morila 02.30 Plenilci 03.00 Lovec na 
krokodile 04.00 Živalska policija 

Natiorul Geographk 

12.00 Raziskave, ki jih pranja DuracelI: 
Sporazumevanje: iskanje stika 13.00 
Morski volkovi 14.00 Močvirski tigri 
15.00 Megagradnje: Zid vedi Severne-
ga morja 16.00 Leteči vohuni 17.00 V 
matemid 18.00 V nuterhid 19.00 
Nadstična znanstvena ekspedidja 20.00 
Pročelja gradbeništva: Izjemni zasloni 
21.00 Prekletstvo Tutankamona 23.00 
Nadstična znanstvena ekspedicija 00.00 
Pročelja gradbeništva: Izjemni zasloni 
01.00 Stroji na morju: Vojaške ladje 
02.00 Preiskovanje letalskih nesreč: 
Trčenje v zraku 03.00 Sekunde pred 
katastrofo: Pekel v Guadalajari 04.00 
Skrivnosti mrtvih: Diagnoza Darvinove 
bolezni 05.00 Skrivnost Neandertalcev 

Urrdnitt«« f* odfova'!« %p'emembc. rwiUne)o v tv p)Qf>4rnih po ulifutku rvdtkofC. 

09.45 Prava italijanska kuhinja Giorgia 
Locatellija 10.15 Mali mestni vrtovi, 
dok. serija 10.50 Biblija 11.00 Sveta 
maša, prenos iz Zagreba 12.05 National 
Geographic: Iskanje skrivnostne Afgan-
istanke 13.00 Mir in dobrota 13.30 Stu-
dio F114.05 Amnezija, pon. ang. minis-
erije (2004) 15.20 Opera box 15.55 
Foylova vojna, 2/4 del 17.40 Hrvaška -
Hrvaško prvenstvo: Zadar - Cibona, 
prenos iz Zadra 19.35 Simpsonovi 
UmSottvo ne odt»v«rH> t* ^>rcm*mb«. lu n4\UnC|0 v t v ptofrtmih po isU)u<ku redslX'i« 

11.00 Visoka Sierra, serija 12.00 Morski 
ljudje, amer. fant. film (1999) 13.30 
Življenje na ulid svobode, amer. drama 
(2004) 15.15 Darilo življenj, amer. bi-
ogr. drama (2000) 17.00 Kolt, amer. 
drama (2004) 18.45 Visoka Sierra, pon. 
19.45 Legenda o Zemljemorju, 2. del 
amer. fant. miniserije (̂ OOO); režija: Rob 
Lieberman; igrajo: Shawn Ashomre, 
Kristin Kreuk, Isabella Rossellini, Danny 
Glover 21.30 Stanje duha. ang. krim. 
(2003); režija: Christopher Menaul; igra-
jo: Niamh Cusack, Andrew Lincoln, Dori-

an Healy, Rowena Cooper, Deborah 
Rndlay, Stuart Goodwin 23.15 Vaba, 
ang. $rf>. (2002); režija: Nicholas Renton; 
igrajo: John Hurt, Slieila Hancock, Ange-
line Bali, Nidiolas Fanrell 01.00 Legenda 
o Zemljemorju, pon. 02.30 Stanje duha, 
pon. 

TravelChaneU 

18.00 Pripravljeni: Andaluzija 19.00 
Oddaljene obale: Malta 20.00 Treking: 
London 21.00 Vatra: Agra in Kerala 
21.30 Pobeg: Uverpool 23.00 Treking: 
Havaji 23.30 Okrog sveta v 80 dneh 
00.00 Pustolovščina: Nova Zelandija 

O B8C Prime 

07.00 Program za otroke 0930 Velika, 
močna dekleta 10.00 Veliki, močni fant-
je 10.30 Denar na podstrešju 11.00 
Urejanje vrta 11.30 Kako poslati vrtnar 
12.00 Top Gear Xtra 13.00 Raziskovalo 
Arictike 14.00 Classic EastEnders, 2 deta 
ang. nad. 15.00 EasiEnders Omnibus, 4 
deli ang. nad. 17.00 Treniranje živali, 
dok. odd. 18.00 Fina gospa. ang. hu-
mor. nan. 18.30 Moj heroj, ang. humor, 
nan. 19.00 Hiša v Franciji 19 JO Lokad-
ja, lokadja, lokadja 20.00 Novi gospo-
dar 21.00 Živeti svoje sanje, dok. odd. 
21.50 Diarmuidova velika pustolovščina 
22.50 Top Gear Xtra 23.50 Težave s 
spanjem, dok. odd. 00.40 Miza št. 12 

11.00 Konec tedna: MTV Live: Alanis 
Morrisette, Muse, Beck, Foo Fighters, 
Linkin Paric, Coldplay 16.00 TRL 17.00 
Dismissed 17.30 Just See MTV 18.30 
Punk'd 19.00 Viforid diart 20.00 Dance 
floor Chan, z voditeljico Becky Griffin 
21.00 Making the movie 21.30 Wild 
boyz 22.00 Top 10 al 10: Predelave 
znanih skladb 23.00 Pimp my ride 
23.30 Mtv mash 00.00 X bOK xenon 

O EURO ŠPORT 

08.30 Nogomet: Najlepši goli na Eu-
rosportu 08.45 Reli, vrhunci druge 
etape dirke za svetovno prvenstvo po 
Cipru 09.15 Avtomobilizem, prenos 
ogrevanja turističnih avtomobilov za 
dirko v Sitverslonu 09.45 Motodklizem, 
prenos ogrevanja in pripravljalno poroči-
lo pred VN frandje tO.45 Motodklizem. 
prenos diric za VN Francije v razredih do 
125,250 ccm in motoGP za svetovno pr-
venstvo v Le Mansu 15.00 Avtomobi-
lizem, prenos dirite turističnih avtomo-
bilov v Sihrerstonu 17.00 Tenis (ž), pos-
netek finala tumiija WTA v Rimu 18 JO 
Kolesarstvo, vrhunci osme etape dirice 
po Italiji 19.45 Tajski boks, vrhunci tek-
movanja v superiigi 20.45 MotoŠport, 
magazin 21.30 Avtomobilizem, vrhund 
dirite 6T v Silverstonu 22 JO Reli, vrhun-
d tretje etape dirke po Cipnj 23.00 Bad-
minton, vrtiund finala pokala Surdiman 
v Pekingu 00.00 Športna poročila 00.15 
Sumo, vrhunci tekmovanja v Osaki 
01.15 športna poročila 

06.30 Caravaning TV 07.00 Tuning TV 
07.15 Oglasi 08.45 Nogomet po svetu 
09.15 Nogomet - 1. nem. liga 11.00 
Dvojna podaja 13.00 Nogomet -1. nem. 

liga 14.45 la ola 15.30 Tenis, prenos 
mošivenega svetovnega prvenstva v 
Duesseldorfu 16.30 Nogometne novice 
17.30 Nogomet - 2. in 1. nem. liga: 33. 
kolo 20.10 SP v hokeju na ledu skupine 
A, prenos finalne tekme na Dunaju 
22.45 Avtomobilizem, posnetek dirke 
DTM v Spa-Francorchampsu 23.15 For-
mula 3, posnetek diri(e v Spa-Francor-
champsu 23.45 La ota 00.30 Erotika 

06.00 Otroški program 09.05 Velika dir-
ka, amer. kom. (1964); igrajo: Jack Lem-
mon, Tony Curtis, Natalie Wood; režija: 
Blake Edvvards 11.30 Športni pregled. 
12.05 Fantom v kinematografih, amer. 
kom. (2000) 13.35 Josie in mačkice, 
amer. kom. (2001) 15.05 Made in 
America, amer. kom. (1993) 16.50 K-9, 
amer. akc. kom. (1989) 18.30 Šport v 
nedeljo 19 J0 <!as v sliki 19.45 Vreme 
19.54 Spon 20.15 Slavile, da...?, veJika 
zab. odd. z nenavadnimi slavami in 
slovitimi gosli, voditelj: Thomas 
Gotlschalk - v živo iz Aspendosa 22-35 
Konec dni, amer. akc. film (1999); igrajo: 
Amold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, 
Robin Tunney 00.30 Rodcy, amer. akc. 
film (1976); igrajo: Sylvesier Stallone, 
Talia Shire, Burt Voung; režija: John G. 
Avildsen 0235 Konec dni, pon. filma 

07.30 Vreme 08.00 Avstrijski dan: 50 
let državne pogodbe 09.00 Čas v sliki 
09.15 Avstrijski dan, katoliška masa 
10.30 Avstrijski dan: Praznična sloves-
nost v Belivederu, prenos 13.00 Cas v 
sliki 13.10 Avstrijski dan: Raznolikost 
avstrijskih zveznih dežel 17.00 Cas v sli-
ki 17.05 Avstrijski dan: Pogled v prihod-
nost 18.00 Avstrijski dan: Nadaljni 
razvoj industrije 19.00 Zvezna dežela 
danes 19.30 6 s v sliki 19.45 Vreme 
19.54 Praznični večer 20.15 Hrepenen-
je po Sandinu, nem. rom. film (2002) 
21.45 Cas v sliki 21.55 Singapurski 
ekpres - Skrivnost ljubezni, nem. rom. 
film (2002) 23.30 Rosa Roth, nem. krim. 
(1997) 01.10 SP v hokeju na ledu 2005, 
mag. 

05.40 Otroški program 07.20 Med 
nami, ponovitve 09.50 Princ in potepuh, 
amer. kom. (1999) 11.30 Ravnatelj na 
počitnicah, amer. kom. (1998) 13.10 
Moj velikan, amer. kom. (1998) 15.00 
Helena iz Troje, amer.-gr. film (2003) 
16.45 K-9, amer. akc. kom. (1988) 
18.45 Porodila 19.10 Klic v sili, dok. 
20.15 Ječe in zmaji, amer. zf. film 
(2000) 22.20 Začetek konca, amer. akc. 
film (1999) 00.40 Zapovedi, amer. kom. 
(1997) 02.15 Ptva moč, amer. film 

OSJO Nastajanje ...05.40 Bojevnikova 
pripoved, amer. pust. film (1994) 07.35 
Mož iz Endna, pon. amer. kom. (1992) 
09.20 Zmešnjava na gradu, ang. kom. 
(2001) 11.25 Žeja, pon. amer. filma 
katastrofe (1998) 13.05 Svet čudes 
14.05 Lovec krokodilov 1 4 J 5 Jeff 
Corvin 1 5 J 0 Lovec krokodilov 16.30 
Ekstremni stroji 17.35 Orjaški stroji 
18.45 Svet čudes, dok. 20.00 Poročila 

20.15 Veliki brat - odločitev: Za katere-
ga od tekmovalcev je igra končana 
22.150bdukdja 23.15 Redakcija 01.15 
Obdukcija 02.15 Nepojasnjeni umori 
03 JO Zamenjava, pon. 

O RTLiup«r 

07.30 Thomasova lokomotiva 08.30 
Bluejine sledi 09.25 Težave z Ralphom 
09.50 Tolpa gusarjev 10.30 Galaksija 
iger 11.55 Kaj je kaj TV 12.20 Toggo 
12.50 Gumimedvedki 13.15 Jaka Rac-
man z nečaki 13.40 Filmorel 14.05 
Spužva Bob 15.40 Hugo iz pragozda 
16.50 Toggo 17.20 Napad umetnosti 
17.50 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nekaki 18.45 Filmorel 19.05 Ba-
naroo 19.15 Spužva Bob 20.15 Gledal-
iški skedenj Petra Steineija 22.10 David 
Copperfield, 1/2 del ang. lit. miniserije 

05.05 Matura 2005, pon. 06.40 Bamey-
jeva pustolovičina, amer. pust. film 
(1998) 07.50 TV-kino 09.45 Cad-
dyshad( 2, amer. kom. (1988) 1 1 J 5 Vo-
jna zvezd: Vojna klonov 12.40 Disneyje-
va filmska parada 12.40 Deček v balonu, 
amer. kom. (2000) 14.00 Soproga moje-
ga učitelja, amer. kom. (1995) 15.40 
Sabrina, mlada čarovnica, amer. kom. 
(1996) 17.20 Plonkarji, amer. kom. 
(2000) 18.55 Svet čudes 20.00 New-
stime 20.15 Srečka, ang.-fr. kom. 
(2001) 22JO Zmajev poljub, amer. kom. 
(2001) 00.10 Monal Kombal 2, amer. 
akc srh. (1997) 

10.50 Južnonemška TV, mag. 12.50 
Magazin o živalih 13 J 5 Cas za živali 
14.05 Rai za lovce kač; Ko?tarika 15.00 
Polidjska akademija 7, pon. amer. kom. 
(1994) 16.30 Poročila 17.00 Avto-molo 
Šport, mag. 18.15 Popotovanja 19.15 
Zdravo za zabavo 20.15 Velika pričako-
vanja, amer. rom. drama (1997) 22.10 
Pri sosedovih, amer. kom. (1989) 00.05 
Srti 2, pon. erot. filma 01.30 Pri sose-
dovih, pon, 

RcalityTV 
1 6 J 5 Klic U.50 Kritično stanje 17.15 
Robotika 18.05 Motorji 18.30 Poz-
navalec 19.30 Policisti na motorjih 
20.00 Halo!? 21.00 Policija 21.30 Hu-
jšanje 22.00 Študenti medicine 22.30 
Anatomija zločna 23 JO Klic 

Romantica 

15.45 Kakor v filmu, 124. del 16.40 
Kakor v filmu, 125. del 17.10 Končno 
poročena, 2/2 del 19.05 Poredna dekle-
ta, 3. del 1930 Živeli, 2. del 20 J 5 Nekaj 
drugega kot ljubezen, 47. del 21.25 
Nekaj dmgega kot ljubezen, 48. del 

O Cartocn/ton 

11.00 Dexler 11.50 Time Sguad 13.55 
Tom in Jerry 14.20 Dvojčka 18.05 
Hrabri kužek 18.55 Tom in Jerrv 20 J 5 
Dexter 21.00 Diner, amer. kom. (1^2) 
22.50 The Jce Pirates, amer. zf. film 
(1984) OOJOBrevvslerMcCloud̂ amer. 
kom. (1970) 02.05 A Paich of Blue, 
amer. drama (1966) 



S L O l SLO 2 POPTV K A N A L A 
07.30 Živ žav: Roli Poli 011, ris. nan.; 

Timotej hodi v iolo, ris. nan.; 
Fraiji Dol, ris. nan. (vps 07.30) 

09.55 Med valovi, odd.TV Koper-
Cdpodistria (vps 09.55) 

10.25 Sledi, oddaja o ljubiteljski 
kulturi TV Maribor {vps 10.25) 

10.55 Gospodar duhov, fran. dok. 
serija, 9/13 (vps 10.55) 

lUOOzare, pon. 
11.25 Obzorja duha (vps11.25) 
12.00 Ljudje in zemlja, 

odd.TV Maribor (vps 12.00) 
13.00 Porodla. Spon, Vreme 

(vps 13.00) 
n.lOPriJožovoJZ Natalijo (vps 13.10) 

14.15 Tistega lepega popoldneva 
Cvps 14.15) 

14.20 Poldnevnik 
14J250oveški faktor 
1430 Glas ljudstva 
14.35 Nedeljsko oko 
14.45 Pet minut slave 
14.50 Panika, igr. rep. 
14.55 Planetv 
15.30 Predmet poželenja 
15.502ive legende 
15.55 Šport &ang. nog. liga 
16.05 Spon na dana^ji dan 
16.100smi potnik 
16J0Lorella 
16.35 Stereotipi 
16.45 2ivalski svet, anim. serija 
17.00 Porofila, Šport, Vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Tistega lepega popoldneva 

(vps 17.15) 
17.20 Clasbeni dvoboj 
17.35 Kek's 
17.45 Vabilo za dva 
18.05 Vrô e 
18.10 Družabna kronika 
18.30 2rebanje lota (vps 18.30) 
18.40 Hopla, risanka (vps 18.40) 
18.45 ^arii in Mimo, risanka 

(vps 18.45) 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1 9 J 5 Zrcalo ledna 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 
20.00 Spet doma (vps 20.00) 
21.45S-športnaoddaja(vps21.45) 
22.15 Dnižinske zgodbe (vps 22.15) 
23.15 Poroaia, Šport, Vreme 

(vps 23.15) 
2335 Artisti pod cirkuško kupolo, 

nem. film (vps 23.35) 
01.15 Dnevnik, Vreme, Šport, pon. 
01.55 Dnevnik zamejske TV 

(vps 01.55) 
02.25 tnfokanal 

06.30 Infokanal 
08.00 TV prodaja 
08.30 Infokanal 
09.40 TV prodaja 
10.30 Sportšpas (vps 10.30) 
11.00 Hri-bar,pon. 
12.00 Na§a pesem 2005,1.odd. 

(vps 12.00) 

NA$A PESEM 2005 
V drugi ockJajl posrwtka iz 
državnega 2tx>rovskega 
tekmovanja Na5a pesem 
se bosta predstavila dva 
zbora, ki sta prejela zlato 
plaketo letošnjega tekmo-
vanja. Mešani pevski zbor 
Sv. Nikolaj iz Litije, katere-
ga vodi Helena fojkar Zu-
pančič, je mlad tako po 
Času delovanja kot tudi po 
povprečni starosti Članov 
zbora, vendar je v kratkem 
času delovanja p>omemb-
no zaznamoval slovenski 
zborovski prostor. Mešani 
pevski zbor Hrast iz Dober-
doba v Italiji pod vod-
stvom Hilarija Lavrenčiča 
že od leta 1968 z bogatim 
i2±)orom slovenske in tuje 
glasbene literature soobli-
kuje kulturno življenje v za-
mejstvu in tudi širšem slo-
venskem prostoru. Na le-
tošnjem tekmovanju pa je 
poleg zlate plakete prejel 
tudi posebno prizrunje za 
najboljšo izvedbo sodo-
bne slovenske skladbe. 

12.30 Mladi virluozi: Klarinetist 
Matic Titovšek (vps 12.30) 

12.45 Mladi virtuozi: iOarinetist 
DamirFajfar (vps 12.45) 

13.00 Spoft {vps 13.00) 
15.55 Koiarka NBA, posnetek 

(vps 15.55) 
17.30 SP v hokeju na ledu: 

poifinale, posnetek z Dunaja 
afi Innsbrucka (vps 17.30) 

19.40 Kô rka NBA action 
(vps 19.40) 

20.10 Dunaj: SP v hokeju na ledu, 
finale, prenos (vps 20.10) 

22.30 Haie skrivno življenje, avstr. 
nad., 5/22 (vps 22.35) 

23.15 Impromptu-oddaja 
o umetnosti glasbe in plesa 

23,15 Brata, nova slovenska opera 
Alojza Ajdiia (vps 23.20) 

23 JO Naii operni pevci: DragiŠa 
Ognjanovii (vps 23.35) 

23.50 Infokanal 

0730 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja: 
08.00 Najlepše pravljice bratov 

Grimm: ^ t mož, ki so §li dalê  
v svet, sinhr. ris. film 

08.25 Tom in Jerry. ris. serija 
0835 Mali rdea traktor, 

sinhr. ris. serija 
08.45 Ostržek, sinhr. ris. film 
09.40 Transformerfi, sinhr. ris. serija 
10.05 Mišek Stuart Littte, ris. serija 
1030 Mestece za vedno, 

amer. naniz. 
11.25 Šolska koiaricarska liga, pon. 
12.25 Mô no zdravilo, amer. naniz. 
13.20 Sanjska Ženska, ponovitev 
14.50 Težave na svobodi, amer. film 
1 6 3 5 Ulica nočne more, amer. film 
18.15 24UR-vreme 
18.20 Entrada - kuhinje Latinske 

Amerike, dok. odd. 
19.00 24UR 
20.00 Nedeljski film: Očka v krilu, 

amer. film 

OČKA V KRILU 
Kot očka v krilu nas bo na-
smejal Robin VVilliams. 
Spoznali ga bomo v vlogi 
Danield Hillarda, ki obožuje 
svoje tri otroke, a jih po lo-
čitvi le redko videva. Ko se 
njegova bivša soproga Mi-
randa odloči, da bo najela 
gospodinjsko pomočnico, 
Danie! v tem vidi svojo pri-
ložnost, da bi lahko več 
časa preživel z otroci. Brat, 
ki je po poklicu masker, ga 
spremeni v ostarelo ženico 
in nekega dne pozvoni na 
Mirandina vrata. 

22.15 Športna scena 
23.15 Havana, amer. film 

HAVANA 
Film nas postavi v čas ku-
banske revolucije. V to ža-
riSče za božič pride Jack 
Weil (Robert Redford), da 
bi v igralnicah Havane pri-
igra) ogromne dobitke. 
Namesto tega naleti na 
skrivnostno Bobby Duran, 
ženo aristokratskega ku-
banskega revolucionarja. 
Očaran nad mlado Kuban-
ko ji predlaga pobeg v 
bolj vame kraje, ver>dar ga 
Bobby preseneti s pripad-
nostjo narodu, revoluciji... 

01.45 24UR, ponovitev 
02.45 No6>a panorama 

09,20 TV prodaja 
09.50 Mladi in nemimi, 

ponovitev amer. nad. 
10.40 Mladi in nemimi, 

ponovitev amer. nad. 
11.30 Mladi in nemimi, 

ponovitev amer. nad. 
12.20 Mladi In nemimi, 

ponovitev amer. nad. 
13.10Mladi in nemimi, 

ponovitev amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde, gostja 

sanjska ženska Mi^ Margan 

DANNVJEVE ZVEZDE 
Gostja sanjska ženska 
Ml$a Margan 
Miša se bo razgovorila o 
oddaji Sanjska ženska^ 
kako oddaja vpliva na 
njeno življenje. Seveda bo 
tudi Danny pogledal v kar-
te in Mlii odgovoril na za-
stavljena vprašanja. Glede 
na to, da se bo morala 
MiSa Čez nekaj dni do-
končno odločiti za svojega 
favorita, ji bo mogoče na-
mignil kaj tudi v tej smeri. 

15.00 Dežela pred ̂ asom: Pol skozi 
meglice, ris. film 

16.20 Novi stari o(ka, 
amer. humor. nan. 

16.45 Umor, je napisala, amer. nan. 
17.35 Skriti grifi, amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Družinski film: 

Poredna dvojčia, amer. film 

POREDNA DVOJČKA 
Treva in Paul Van Arsdale 
živita v veliki graščini in 
se ukvarjata z vsem dru-
gim, le z vzgojo svojih 
otrok ne. Njuna dvojčka 
sta namrei tako prebrisa-
na in nagajiva, da varuška 
CIara obupa nad njima in 
da odpoved. Medtem na 
drugem koncu mesta iz 
zapora izpustijo pretkano 
in z vsemi žavbami nama-
zano Edie, ki kmalu zasle-
di oglas za varuško dvoj-
čkov. 

21.40 Tihi zlofin, amer. nan. 
22.35 Navigator 
23.05 Galaktî na pustolovšSna, 

amer. film 
00.55 Dannyjeve zvezde, pon. 

07.30 Yu-0i'0h, ris. serija 08.45 Risani 
film 09.30 Otroško nedeljsko dopoldne 
12.00 Skozi ključavnico, pon. 12.45 Va-
jenec pri Donaldu Trumpu, pon. 13.35 
Alo, alo, pon. 14.05 Gospod Bean, pon. 
14.35 Dobro je bili..., razv. odd. 15.00 
Adijo, pamet 16.00 Ročk Otô ec 2001, 
rep. 16.35 Reklamni predah 17.05 Za-
čarani, pon. amer. kom. (2000); režija; 
Harold Ramis; igrajo: Brendan Fraser, 
Elizabeth Kurley, FrancesO'Connor, Miri-
am Shor, Orlando James 19.00 Adijo, 
pamet 20.00 Dan obračuna, amer. vest. 
(2002); režija: Jason Rodriguez; igrajo: 
Jason Rodriguez, Stacy Cunningham, 
Cheryl Lavvson, Alan Waserman, Kim 
iackson, Kent Smith 22.00 Znani in zan-
imivi 22.45 Vajenec pri Oonaldu Trumpu 
23.35 Gospod Bean 00.05 Dobro je biti 

pon. 00.30 Dan obračuna, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 11.00 Za 
vas in mesto, odd. o kmet. 12.00 Zrela 
leta z Melanijo Ster, pon. 12.30 Razgle-
dovanja, pon. 13.00 V harmoniji 2 nara-
vo, pon. 13.30 A to je to! lutkovna 
abeceda z Rezo, pon. 14.00 Slo motion, 
pon. 14.30 Tam, kjer je veselje doma 
15.30 Tv Prodaja 15.45 V družbi z 
Farmedico, pon. 16.00 Na piki, pon. 
17.00 Živeti zdravo, pon. 17.30 Us-
pešen obrtnik, pon. 18.00 Jana, pon. 
18.30 Nâ  v a prvič 19.00 Predah v 
gibanju, pon, 20.00 Slovenska glasbena 
lestvica 21.00 Kasaške dirke, prvič 
2130 24 ur 22.30 ABCD, svet avtomo-
bilizma, pon. 23.00 To morate vedeli, 
pon. 00.00 TV Dražba, dražba um«tnin z 
Mariom, pon. 

I Tv Paprib 

15.45 Angleška liga, nagr. igra 16.00 
Nogomet: Bĉ lton - Everton 18.00 3,4, 
zdaj 18.50 Optika sever 19.05 Veliko 
platno 19.30 Aktualno 19.55 Spot ted-
na 20.00 Cena slave 21.05 Prava gen-
eracija z Jakom Lenardičem 2 1 J 5 Svet 
financ 22.05 Argumneti 22.35 Poklic 
mama, odd. z Oriano Girotto Cavazza 
23.05 Vitafit 23.40 Oikm, pog. odd. z 
Markom Žitnikom 00.40 Simon pravi 

08.00 Goren|ski tedenski pregled 08.15 
Nagajivčkove vragolije, otr. odd. 09.15 
Mednarodno tekmovanje mladih pianis-
tov ' Radovljica 2005, 2. del 09.45 
Gorenjski odsev: Markov semenj v Vrbi 
na Gorenjskem, rep. 10.00 Uspeh - nas-
meh, gosp. odd. 10.30 Skrbimo za 
zdravje 11.30 Predstavljamo vam kra-
jevno skupnost: Olševek - Kotemaže, 
dok. odd. 12.15 Župan pred kamero: 
Mohor Bogataj, župan Mestne občine 
Kranj, pon. 13.20 Gorenjski biseri: Grad 
Kamen v Dragi, dok. odd. 13.50 Odprtje 
novega hotela v Lescah, rep. 14.10 Viže 
iz domače shrinje 16.10 Video strani 
17.00 Slavnostna akademija ob 50-let-
niči Lovskega dru5tva Šenčur, posnetek 
18.00 Gorenjski odsev: Dan odprtih vrat 
v SENT-U, rep. 18.20 Cižule - mižule: La-
jnarjev drkus, otr. odd. 18.35 GTV pri-
poroča 18.4S Gorenjski tedenski pregled 
19.00 Aktualno v regiji 19.15 Kako biti 
zdrav in zmagovati 19.45 Marketing 

12.00 Uganke neba 13.00 Zaklad in 
smrt 14.00 Poletj« morskega psa 15.00 
Kraljeva družina 16.00 Bojno polje 
17.00 Rex Hum 17.30 Ekstremni ribok)v 
18.00 Ekstremno inženirstvo: Viadukt 
Millau 19.00 Razbiti mit 20.00 Ekstrenn-
no preživetje: Mraz 21.00 Masivni stroji 
21.30 Avtomobili 22.00 Dirke 23.00 
Ameriiki (hopperji 00.00 Dosjeji FBI 
01.00 Vojne v zraku 02.00 Bojno polje 
03.00 Rex Hum 03.30 Velika pustolov-
$ana Marka 0'Shee 04.00 Bitka po^sti 

Artiffwil pUnet 

06.00 Mladi in divji 07.00 Opî e zadeve 
07.30 Varuhi 08.00 Popravni dom za 
pse 09.00 Varuhi živali 10.00 Živalska 
policija 11.00 Strup na urgenci 12.00 
Zavetišče za hiine Ijubljendce 12.30 Vse 
ovzreji 13.00 S. 0.S.13.30Rekvanje 
živali v Avstraliji 14.00 Popravni dom za 
pse 15.00 Varuhi živali 16.00 Živalska 
policija 17.00 Najbolj smeine živali sve-
ta 17.30 (udoviti posnetki živali 18.00 
Mladi in divji 19.00 Opî e zadeve 19.30 
Varuhi 20.00 Psi za reietkami 21.00 Va-
ruhi živali 22.00 Živalska polkija 23.00 
Strup na urgend OO.OO Deset smrtonos-
nih morskih psov 02.00 Divja Zemlja 
04.00 Dnevnik lovca na krokodile 

Uredmitvo nt odfovcp it ipremrmb«. ki nasianep) v tv pfOfnmih po rHakci« 

odd. 23.30 Marketing GTV vam pred-
stavlja 23.35 GTV priporoča 23.45 Go-
renjska TV poročila 00.00 Polnočevanja: 
Aktualno v regiji, pon. 00.15 Poti v ne-
znano, dok. film 01.15 Slavnostna aka-
demija ob 50-letnici Lovskega druStva 
Šenčur, posnetek 02.15 Spomladanski 
kmetijski sejem v Komendi, rep. 02.55 
Za lahko noč 

D«želna LokaTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS 18.00 Kultura telesa in ob-
lačenja, odd. o modi 19.00 Preprosto 
najboljši, mlad. glas. odd. 20.00 Dežel-
ne novice, pon. 20.35 Poklid me nocoj, 
razv. nar.-zab. odd. 21.30 p̂ort na DTV, 
šport, rep., pon. 

10.20 Naše malo mestece 10.50 Kam 
na počitnice 11.20 ŠKL 12.05 Zdravje 
12.40 Video top 20 14.00 Maldivi 
14.30 Noč zlatega orla. amer. drama 
(2002) 16^0 Pundu iz cunj 17.10 Son-
ce skušnjave 17.55 Net info 18.00 Tovif-
nies 1830 Pokliči in zadeni 18.45 Ma-
gazin zdravja 19.35 Net info 20.00 Od-
štekana tv 20.30 Mrtvi ne plešejo, amer. 
akc nim (2001) 22.30 Zvezde ulice 
22.55 Nevidna mama, amer. kom. 

06.30 Dobro jutro, Hivaška 09.15 Julia 
10.00 Poročila 10.10 Afganistan, dok. 
film 11.10 Hruške in jabolka 12.00 
Dnevnik 12.16 TV-koledar 12.30 Zrela 
ljubezen 13.20 Maja, pog. odd. 14.00 
Poročila 14.10 Kriminalistični oddelek 
lil., fr. nan. 14.55 Svobodno območje 
15.05 Družina heroj. ris. serija 15.30 
Nora fora 16.00 Hrvaška danes 16.20 
Življenje v živo - s stilom 17.55 Znan-
stvena petka 18.35 Serija 19.30 Dnev-
nik 20.10 Devet mesecev, amer. kom. 
(1995); režija: Chris Columbus; igrajo: 
Hugh Grant, Jeff Goldblum, Julianne Mo-
ore, Tom Amold 21.55 Dnevnik 23.20 
Amnezija, ang. miniserija 00.50 Zlikov-
ci, pon. 01.00 VečerrM šola - vrnitev vpi-
sanih, pon. 01.30 Whoopi, pon. 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški spored 
1 1 . 15 Svobodno območje 11.25 Osvo-
boditev Dalmacije, dok. film 12.00 
Zvezdne steze: Voyager Vil. 12.45 Res 
publica 14.00 Nična ura 1435 Pogumni 
so osamljeni, amer. vest. (1962); režija: 
David Millen igrata: Kirk Douglas, Walter 
Matthau 1630 Poročila za gluhe 16.40 
Tree Hill 17.35 Okrožje Columbia 111. 
18.20 Županijska panorama 18.55 Po-
polni svet 19.30 Življenje z Bonnie 
20.05 Barabe in prirnese, 5. del 20.40 
Večerna šola - vrnitev vpisanih: Hamlet 
21.15 Izbranec, 7/12 det 22.00 Zlikovd 
22.15 Poročila 22.25 Pred evrosongom 
23.30 Ruby Wax: Liza Minelli 00.00 
Gumbaši, češ. kom. (1997) 01.45 Ob-
mo ê somraka 02.30 Popolni svet 

Oh<ovefy 

06.00 Uganke neba 07.00 Zaklad In. 
smn 08.00 Poletje morskega psa 09.00 
Rex Hunt 09.30 Rojstvo letala 10.00 
Vojne v zraku 11.00 Surova narava 
Ur«.ln.ttvo nr ipfvmemb«, ki futuncfo v rv prograrrnh po »M̂ utku fedahoj« 

MatioMi (»ogrAphic 

12.00 Živalski hudič 13.00 Super plenil-
ci 14.00 Poslednji zmaj 15.00 Jeti: Lov 
na divjega moža 16.00 Tuje velike mač-
ke 17.00 Živalski hudič 18.00 Superple-
nilci 19.00 5pusi v pekel 20.00 Sveta 
krava 21.00 Preiskovanje letalskih ne-
sreč: Strmoglavijenje letala na vrhu gore 
22.00 Sekunde pr^ katastrofo: Stnno-
glavljenje letala 23.00 Viharne zgodbe 
23.30 Viharne z ^ b e 00.00 Moč sodr>e 
medicine: Prikrivanje dokazov 01.00 
Preiskovanje letalskih nesreč: Strmo-
glavijenje letala na vrhu gore 02.00 Se-
kunde pred katastrofo: Strmoglavijenje 
letala 03.00 Raziskave, ki jih poganja 
DuracelI: Sporazumevanje: iskanje sti^ 
04.00 Psi v službi 0430 Popolnoma 
divje 05.00 Sveta krava 

10.45 Umor iz usmiljenja, amer. drama 
(1987) 1230 David Copperfield, 212 del 
14.15 Ljubezenska obljuba, anier. rom. 
drama (2004) 15.45 Vinski grič, amer. 
drama (2004) 1730 Umor iz usmiljenja, 
pon. 19.15 Ne izpusti je, 2/2 del amer. 
drame (2001); režija; Peter Levine; igra-
jo: Mark Harmon, Rachel V/ard, Kathfyn 
Morris, Otympia Dukakis 21.00 Oddelek, 
8. del 22.00 Strah pred višino, amer. 
psih. srh. (1998); režija: L Shaw; igrajo: 
Megan Ward, Billy Burke, Angela Moore 
23.45 Ugrabitev v podzemni, amer. akc. 
srh. (1998); refija: felix Enriquez Alcalo; 
igrajo: Edward James Olmos, Vincet 
0'Onofrio. Donnie Wahlberg, Lisa Vidal 
01.30 Oddelek, pon. 02.30 Strah pred 
višino, pon. 

18.00 Pripravljeni: Mavridj 19.00 Od-
daljene obale: Sidlija 20.00 Življenje v 
mestu: Varšava 21.00 Smučanje v Ame-
riki 22.00 Treking: Belgija 23.00 Karibi 
23.30 Italijanska kuhinja: Umbria 00.00 
Urbano: Pariz 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 0930 Flog It 1030 Program za ouo-
ke 12.00 Živalski park 13.00 Odprto noč 
in dan, ang. humor. nan. 13.30 Želite, 
prosim?, ang. humor. nan. 14.00 Rojen 
in vzgojen, ang. nad. 15.00 Telebajski 
15.25 Tweenies 15.45 Fimbles 16.05 
Balamory 16.25 Step Inside 1635 Skri-
ta kamera 17.00 Najšibkejši den 17.45 
Lov na starine 18.15 Pripravljeni, pozor, 
kuhajte 19.00 Tony in Glorgio 19.30 
Mersey Beat, ang. nad. 20.30 Master-
mind, kviz 21,00 Parčkanje, ang. hu-
mor. nan. 21.30 Manchild, ang. humor, 
nan. 22.00 Alistair Mcgowan's Big Im-
pression̂ humor, šov22.30Glasbena le-
stvica 23.00 Jack Dee: Poslan v Sibirijo 
00.00 Cazaletovi 

12.00 Konec tedna: MTV Uve: Nerd, Lin-
kin Park, Avril Lavigne, Bede, Missy Elliol 
(2$ Bili) 15.00 Seznam želja 16.00 TRL 
17.00 Dismissed 17.30 Just See MTV 
18.30 MTV New 19.00 Dance Floor 
Chart 20.00 Punk'd, z Ashtonom Kutc-
herjem 20.30 Viva la bam 21.00 Wild 
boyz 2130 Jackass, z voditeljem John-
nyjem Knoxvjllom 22.00 X box xenon 
23.00 Famousfdce 

O EURO ŠPORT 

08.30 Rally, pripravljalno poročilo pred 
dirko za svetovno prvenstvo po Cipru 
09.00 Badminton, prenos dvoboja na po-
kalu Surdiman v Pekingu 12.00 Tenis (ž), 
vrtuind včerajšnjih dvobojev osmine fina-
la na turnirju v Rimu 13.00Tenis (ž), 
prenos petega tekmovalnega dne oziro-
ma četrtfinalnih dvobojev turnirja ItfTA v 
Rimu 14.00 Kolesarstvo, vrfiurKi pete 
etape Celano-L'Aquil3 In prenos Šeste 
etape Viterbo-Maremma (154 km) dirtce 
po Italiji 17.15 Tenis (ž), prenos četrtfi-
nalnih dvob<̂ ev na turnirju WTA v Rimu 
19.00 Nogomet: Najboljši evropski klubi 
19.30 Bodyt>uilding in fitnes, vrhunci 
amaterskega svetovnega prvenstva v 
Santa Susanni 2030 Tenis (ž), prenos Če-
trtfinalnih dvobojev na turnirju WTA v 
Rimu 22.00 Nogomet: Najboljši klubi 
23.00 Ekstremni športi 2330 Pustolov-
ščina 00.00 Športna poročila 00.15 Spon 
za močneOl.lS Športna poročila 

06.00 Svetovno prvenstvo skupine A v 
hokeju na ledu, posnetek četrtfinalne 
tekme na Dunaju 08.00 Oglasi 08.30 
Tuning TV: Rekordna vožnja s porsche-
jem cayenneom 09.00 Športni kviz 
11.00 TV-prodaja 1 330 Tuning TV 
14.00 Motorvizije: Tanki 15.00 Športni 
kviz 17.00 Ekstremni športi 1730 Bun-
desliga: Reportaža 18.00 Nogomet - 1 . 
nem. liga: 33. koto 1830 Nogon>etne 
novice 19.30 FC Bayem 20.30 Nogo-
metni šov 21.30 Wovnjaki 22.30 No-
gomet - 1 . nem. liga: 33. kolo 23.00 
Športni kviz 00.00 Erotični )̂Oftnr spoti 

06.00 Otroški program 08.00 Princ z Bel 
Aira, pon. 08.25 Sedma nebesâ  pon. 
09.10 (!arovnice, pon. 09.50 Glavca, 
pon. 10.15 Župnik Braun: Sedmi tem-

pdj. pon. 11.45 Otroški program 14.35 
Simpsonovi 15.00 Princ z Bel Aira 15.25 
Kaj je, odta? 15.45 Newsfiash 1530 Va-
ruška 16.15 Smallville 17.00 Sedma ne-
besa 17.40 Nevvsfiash 17.45 Čarovnice 
1835 Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 
Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Lepo je biti milijonar, kviz z 
voditeljem ArminomAssingerjem 21.10 
Nevvsfiash 21.15 Srček: Znnenkarije 
22.05 Kaj je novega; Oliver Baier s komi-
ki o aktualnih dogodkih minulega tedna, 
zab. odd. 22.50 Želim si te, amer. rom. 
kom. (1998); igrajo: Jennifer Aniston, 
Paul ftudd, John Pankovv, Amo Gulinello; 
režija: Nicholas Hynter 00.35 Lekcija za 
gospo Tingle, amer. srh. (1999) 02.05 
Poltergetsr 3, anKr. film (1987) 

07.00 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Kuharski magazin 09.30 Drzni in lepi, 
pon. 09,50 Veliko življenja, pon. 10.15 
Bianca: Poti k sreči, pon. 11.00 Za vsak 
primer Stefanie 11.45 Vreme 12.00 Ži-
veti lepše, pon. 1235 Pogledi od strani, 
pon. 13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski 
magazin 13.40 Veliko življenja 14.05 
Pri vsej ljubezni 1430 Bianca: Poti k sre-
a 1535 Drzni in lepi 16.00 Oddaja Bar-
bare Kariich 17.00 U v sliki 17.05 Do-
brodošla, Avstrija 18.25 Pogledi skozi 
čas - 50 let 18.30 Dober nasvet: Za po-
trošnike 19.00 Zvezna dežela danes 
19.30 (iS v sliki/kultura 19.53 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Stari: Na-
pačna sled 21.20 Dejstva: Trije resnični 
primeri kriminala v Avstriji 22.10 Cas v 
sliki 2 22.35 Modemi časi, mag. 23.05 
Evropski milijoni, igra na srečo 23.10 Pri 
Stoeddovi, pog. odd. 00.00 Cas v sliki 3 
00.20 Vsi županovi možje: Parada za 
dan zahvalnosti 00.40 Kviz ekspres 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dr. Štefan 
Frank 11.00 Naloga med štirimi stenami 
11.30 Naia bolnišnica 12.00 Opoldan-
ski nugazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Na sodišču 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami 
18.00 Dober večer 18.30 Ekskluzivno, 
mag. 18.45 Poročila 19.10 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3226. del 
20.15 Kdo bo novi milijonar, nagr. kviz 
21.15 Peking ekspres ^ 3 0 Sedem dni, 
sedem glav 23.25 Petkova nočna poro-
čila 00.10 Poročita 00.40 Zlata dekleta 
01.10 Nenadoma Susan 

08.55 To pa je okusno 0925 Srečni hiš-
niki 10.25 Ekskluzivno - Reportaža 
11 .15 Veliki brat 12.15 Otroški program 
16.00 Ubijalski nagon 17.00 Princ z Bel 
Aira 18.00 Big in America - Priložnost 
tvojega življenja 19.00 Veliki brat 20.00 
Poročila 20.15 Žeja, amer. film katastro-
fe (1998); režija: BiH L Norton; igrajo: 
Adam Arkin, Joely Fisher, G. Exposito 
22.00 Peščica izbranih 23.15 Polet gro-
ze, amer. akc film (2003) 01.00 Poroa-
la 0130 Barb Wire, amer. film (1995) 

O RTI super 

08.00 Mojster Miha 08.30 Bluejine sl^ 
di 09.00 Caillou 10.35 Galaksija iger 

11 .10 CIarissa 12.15 Smrk<i 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z ne-
čaki 13.30 Filmore! 14.00 Jimmy Ne-
utron 14.45 Prstne zvijače 15.25 Be-
njamin Rožica 16.55 Stanley 17.20 
Smrkci 17.50 Gumimedvedki 18.15 
Jaka Racman z nečaki 18.45 Filmore! 
19.15 Spužva Bob 20.15 Veverica pu-
stolovščina, amer. ris. film 21.35 G. Fi-
žolček 22.05 Dinozavri 23.05 Nepopi-
san list 

05.10 Sam, pon. 06.00 Taff, pon. 
07.00 Nemudoma, pon. 07.20 Galileo 
08.00 ClipMix, razv. odd. 09.00 To je 
vaša zadnja priložnost, pon. 10.00 Talk, 
talk, talk 11.00 SOS - Style 8t Home 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Pri-
znanje 15.00 Matura 2005 1530 Prija-
telji: Življenje gre naprej 16.00 To je 
vab zadnja priložnost, svetovalnica za 
pare v težavah 17.00 Taff 18.00 Taff 
special 1830 Nemudoma 18.55 Simp-
sonovi 19.25 Galileo 20.00 Newstime 
20.15 Maček v Žaklju, amer. rom. kom. 
(2002); režija: Walt Becker; igrajo: Jerry 
0'Connell, Bridgette Wilsofl, Ryan Rey-
nolds 22.00 Krvavo obzorje, amer. zf. 
film (19%); režija: Paul W. S. Anderson; 
igrata: Laurence Fishburne, Sam Neill 
23.45 Gospodar želja 2, amer. zf. film 
(1999) 01.20 Poročila 

10.15 Dr. Ouinnova, pon. 1 1 . 15 Naša 
sodnica, pon, 12.15 Vsakdan v Bostonu 
13.10 Spet zaljubljena 14.05 Dr. Ouin-
nova 15.05 Raztresena Ally 16.05 Naša 
sodnica 17.00 Vsakdan v Bostonu 18.00 
Poročila 18.15 Živeti po želji, dok. nan. 
18.45 Nič ni brez okusa. kuh. odd. 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Vrnitev v 
prihodnost 3, amer. zf. kom. (1989) 
22.20 Spiegel tv 23.25 Zdravniški de-
tektivi 00.20 Poročila 00.35 Polnočni 
magazin 

llMlityTV 

17.40 Policisti na motorjih 18.05 SKižiti 
in varovati 19.00 Mejna policija 1930 
Utrip 20.00 Globalna policija 2030 Huj-
šanje 21.00 Pekel 21.30 Prevaranti 
2230 Mestni utrip 23.00 Klic doUnosti 
23.30 Mejna policija 

Roman tka 

17.40 E1 Amor No Es Como Lo Pintan, 
lis. del 18.35 Za Lucijo, 36. del 1930 
Strasti. 35. del 20.20 Za Lucijo, 35. del 
21.10 Za Lucijo, 36. del 22.05 Okus po 
tebi, 48. del 23.00 Kakor v filmu, 124. 
del 23.55 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
llS.del 

O Cartoon/tcin 

11.25 Hrabri kužek 12.15 Ovčka v m^ 
stu 15.55 Tom in Jerry 14 JO Kremen-
čkovi 18.05 Scooby Doo 18.55 Tom in 
Jefry19.45Ed,Edd in Eddy 21.00 Pove 
čava. ang. drama (1966) 22.50 Demon-
sko seme, amer. srii. (1977); igrajo: Julie 
Christie, Fritz Weaver, Gerrit Graham; re-
žija: Donald Cammell 00.25 The Roun-
ders, amer. vest. (1965); igrajo; Glenn 
Ford, Henry Fonda, Sue Ann Langdon; 
režija: Burt Kennedy 



S L O l SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski Izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe iz školjke 
07.35 Male sive celice, kviz 
08.25 Kino Kekec: Roli in gozdni 

ikratje, finski film (vps 08.2S) 

ROU IN GOZDNI ŠKRATJE 
Na obali dežele, kjer živijo 
Škratje, se nenadoma po-
javi ladja in na njej so ne-
prijetna, kosmata bitja z 
repi - t o so troli. Nj ihovo 
izkrcanje sproži m e d škra-
ti pravi preplah in v strahu 
p o b e g n e j o pred nasilnimi 
vsiljivci. Tako se troli nase-
lijo v njihovi vasi. Roli, 
e d e n o d njih, ki s e p r e d 
tovariši rad zateka v sa-
moto. odkri je l jubko hi-
ško. Toda to domovan je j e 
last prijazne Škratke Mile, 
ki se nekega dne p o g u m -
no vrne v vas. Z Rolijem se 
kaj kmalu spoprijateljita in 
p o t e m si skupaj na v s o 
m o č pr izadevata , da bi 
m e d troli in škrati prišlo 
d o sožitja, saj se zavedata, 
da so vsa bitja enaka. 

09.55 Tedenski izbor 
0935 Najiibkejiiaen, kviz 
10.45 Polnočni klub 
12.00 Tednik, ponovitev 
13.00 Porodila, Šport, Vreme 

(vps 13.00) 
13.10Turistika, pon. 
13.35 Slovenski utrinki, 

odd. madžarske TV (vps 13.55) 
14.00 Marcel Suh: Obsojena, 

TV drama, pon. (vps 14.00) 
15.00 Grad, avstr. film (vps 15.00) 
16.20 P&Kitajski: Džiužajgou, kitaj. 

dok. odd. (vps 16.20) 
17.00 Porodila, 5port, Vreme 

(vps 17.00) 
17.150zare (vps 17.15) 
1 7 ^ 5 Sožitja, svetoval. 

odd. TV Maribor (vps 17.25) 
18.40Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 $port 

20.00 Totalna razprodaja, družin. 
humor, nan., 4/10 (vps 20.00) 

2035 Hri-bar (vps 20.35) 
21 .35 Prvi in drugi (vps 21.35) 
22.00 Porodila, Spon, Vreme 

(vps 22.00) 
2230 Pod ruio, amer. nad., 6/12 

(vps 22.30) 
23.30 Thx 1138, amer. film 

(vps 23.25) 
00.50 Dnevnik, Vreme, $port, pon. 
0 1 3 0 Dnevnik zamejske TV 

(vps 01.25) 
01.55 Infokanal 

0630 TV prodaja 
09.30 Infokanal 
1 1 . 1 5 TV prodaja 
12.05 Tedenski izbor 
12.05 Videopisma, dok. serija, 5/10 
12.30 Zdaj!, odd. za razgibano 

življenje 
13.00Šport (vps 13.00) 
14.05 Ko^rka NBA, posn. (vps 14.05) 
15.35 Magazinlige prvakov 

v nogometu (vps 15.35) 
16.10 Dunaj in Innsbruck: 

SP v hokeju na ledu, polfinale, 
prenos (vps 16.10) 

Dejan Vati. foto Vifma Stanovnik 

18.55 Celje: Liga Simobilv 
nogometu, CMC Publikum - Hit 
G&rica, prenos (vps 1^.55) 

20.55 Vedel je, da ima prav, ang. lit. 
nad., 2/4 (vps 20,55) 

21.50 Nikoli ob desetih, glas.odd. 
(vps 21.50) 

NIKOU OB DESETIH 
Tokrat g o s t i m o najbol j 
v ročega , najbolj kar^zma-
tičnega, r^ajbolj zasedene-
ga, najbol j v s e ... Omarja 
Naberja . Pred teknnova-
njem za pesem Evrovizije 
g a b o v vzdržljivosti preiz-
kusil Peter Poles. Onr>ar b o 
5 s e b o j v odda jo pripeljal 
tudi fante iz svoje skupine. 
Zaigrali in zapeti bock) šti-
ri pesmi, pri eni - v e se, ka-
teri - s e bo Onrwru pridruži-
la Teja Saksida, pri za-
dn jem duetu pa Nuia De-
renda. Predstavili b o m o 
tudi predstavnice BiH na 
Pesmi Evrovizije, g r e za 
prikupna dekleta iz skupi-
na F e m m i n e m , ki j im j e 
naš O m a r m e n d a zelo, 
zelo všeč. 
Foto; Žiga Culiberg 

22.50 Alice Cooper - dobrodošli v 
moji nodiimori (vps 22.50) 

00.20 infokanal 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja: 
08.00 Najlepše pravljice bratov 

Grimm: Sinjebradec, 
sinhr. ris. film 

08.25 Tom In Jerrv, ris. serija 
0835 Bobek in Ciril, sinhr. ris. serija 
0835 Mali rdeii traktor, 

sinhr. ris. serija 
09.05 OgijevadruSfina, 

sinhr. ris. serija 
09.15 Herkules, sinhr. ris. film 
10.10 Transformerji, sinhr. ris. serija 
1 0 3 5 Miiek Stuan Uttte, ris. serija 
1 1 .00 Družinski psi, ris. serija 
11.25Zenki, sinhr. ris. serija 
1 1 . 5 5 Šolska košarkarska liga 
12.55 Divja polja, amer. film 
14.50 Divje skrivnosti, dok. odd. 
15.5S Rajski svet: Tasmanija, 

hudičeva dežela, dok. odd. 
17.00 24UR-vreme 
17.05 Tehnična napaka, amer. film 
19.00 24UR 
20.00 Filmski hit: Melanie se porodi, 

amer. film 

MELANIE SE POROČI 
M e l a n i e j e m l a d o p o d e -
že lsko dekle iz A l a b a m e , 
ki s e odsel i v N e w York. 
Tann p o s t a n e u s p e š n a 
m o d n a oblikovalka, o b e -
n e m pa se zaroči ie z naj-
bol j ž e l e n i m s a m c e m v 
mestu : županj inim sinom 
A n d r e v v o m . Ž iv l j en je n e 
bi m o g l o biti lepše, a o b -
sta ja m a j c e n a težava . Če 
se h o č e Melanie z Andre-
w o m tudi poročit i , s e 
m o r a najprej ločiti o d pr-
v e g a moža J akea , s kate-
rim se j e poročila v sred-
nji šoli. J a k e , p r e p r o s t 
kmečki fant , n o č e podpi-
sati ločitvenih papi r jev , 
za to se mora Melanie vr-
niti d o m o v v A l a b a m o in 
se soočiti z njim. Sledi ro-
mant ičen zaplet z mnogi-
mi presenečenj i . 

2 1 3 5 Morilec v mestu, amer. film 
2 3 3 0 Obisk o^eta, amer. film 
01.30 24UR, ponovitev 
02.30 Nô na panorama 

09.20 TV prodaja 
09.50 Vsi moji otroci, 

ponovitev amer. nad. 
10.40 Vsi moji otroci, 

ponovitev amer. nad. 
1 1 . 30 Vsi moji otroci, 

ponovitev amer. nad. 
12.20 Vsi moji otroci, 

ponovitev amer. nad. 
1 3 . 1 0 Vsi moji otroci, 

ponovitev amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Deiela pred časom: Cas 

darovanja, ris. film 

DEŽELA PRED ČASOM: 
ČAS DAROVANJA 
Mladi dinozavrčki Uttlefo-
ot , Cera, Špike, Ducky in 
Petr ie uživajo življenje v 
mirni Veliki dolini. Toda 
zdaj dolini grozi katastro-
fa , saj pr imanjkuje v o d e . 
Medtem ko starši malih di-
nozavrčkov tuhtajo, kako 
bi reSili problem, s e Little-
f o o t in n jegov i prijatelji 
odloČijo, da b o d o kar sami 
našli vodo. Tako se odpra-
v i jo nepozabni dogodiv -
ščini naproti. 

16 . 15 Novi stari o^ka, 
amer. humor. nan. 

NOVI STARI OČKA 
P o t e m ko vidi kup nepla-
čanih položnic in ko j ima 
za n a m e č e k 5e odklopi jo 
telefon, se Alice od loa , da 
b o očetu p o m a g a l a spra-
viti v red n j e g o v e finance. 
Njen načrt j e sledeč: Bram 
mora za 5000 dolarjev čim 
prej napisati z g o d b o za re-
v i jo Esquire. M e d t e m 
Bram kmalu izve za nfwm-
Ijivo alternativo: v stano-
vanju b o gostil partijo po-
kra, si priigral kupe denar-
j a in plačal položnice. 

16.40 Umor, je napisala, amer. nan. 
1 7 3 0 Skrili grifi, ame/. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Kriminalka: Usodna napaka, 

ameriiki film 

21.40 las Vegas, amer nan. 
2 2 3 0 Materin umor, ameriški film 
00.15 Povodni mož, pon. 

07.50 Yu-6i-0h 08.40 čarovnije, 51.-
55. del 13.15 £na na ena: Salome, pon. 
14.05 Gloss £xclusive, pon. 14.30 Ali G, 
pon. 15.00 Adijo, pamet, pon. 16.00 
Kraljevske družine 16.55 Enzo Ferrari, 
pon. 4. dela 1730 101 škandal Hollywo-
oda, pon. 18.30 Fawlty Tov̂ ers 19.00 
Adijo, pamet 20.00 Začarani, amer. 
fant. kom. (2000) 21.40 Huda prevara, 
amer. psih. srh. (1992) 23.20 Reponer x 
2330Zaiarani, pon. amer. kom. 01.30 
Huda prevara, pon. anfter. srh. 

09.30 Do zdravja tudi tako, pon. 10.00 
Uspeien obrtnik, pon. 10.30 To morate 
vedeli, pon. 1 1 .30 Klepet z jasnovidko 
Maruft), pon. 12.00 A8CD, svet avtomo-
bilizma, pon. 12.30 Koncert SO zvezd za 
otroke 1 3 3 0 Glasbeni mozaik 14.30 Tv 
Prodaja 14.45 V družbi z Farmedko. 
pon. 15.00 K̂L, iolska košarkarska liga 
16.00 Predah v gibanju, pon. 17.00 Zre-
la leta z Melanijo Šter, pon. 1 7 3 0 A to je 
to, pon. 18.00 Do zdravja tudi tako, pon. 
1830 To morate vedeti 19.00 Eko iola 
kot nadn življenja, pon. 1930 Rad ig-
ram nogomet, pon. 20.00 Na piki, akt. 
pog. odd. 21.00 Sijaj, pon. 2 1 3 0 24 ur 
22.30 Živeti zdravo, pon. 23.00 Ekstra 
mag. 

Tv Paprika 

18.00 Pičolina z zmaj^om Pipom, kom. 
otr. odd. 18.00 Pičolina v svetu plesa, 
kom. otr. odd. 19.00 Individa, fin.-sve-
tov. odd. 19.10 V živo z živo 20.00 Lado, 
odd. z Ladom Leskovarjem: gost: Rafko 
Irgollč 21.00 Monitor, pog. odd. iz mari-
borskega studia 22.05 Akademija za 
zvezdnike, superfinalisti 23.05 40+, 
odd. z Zvezdano Mlakar 00.05 Moiki, 
Lucija Gubeniek razkriva mô ko du$o 
00.20 Smsno^ 

GoreniduTV 

16.00 Festival Slovenska polka In 
vakek 200516.30 Mozaik kulture, dok. 
odd. 17.00 GTV miks, pon. 18.00 
Gorenjski odsev; Odprtje zbirnega cen-
tra za odpadke v Radovljici 18.15 Iz 
občinskih klopi: seja Občinskega sveta 
Občine Žirovnica, posnetek 18 J 5 Spo-
mini mame Manke 1 8 3 5 GTV pri-
poroča 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji, pog. odd. 
19.15 Znani in neznani obrazi: Po-
morščak France Lenček, dok. odd. 
19.45 Marketing GTV vam predstavlja 
19.50 GTV priporoča 20.00 Večer 
spominov in doživetij: Roben Goličnik s 
prijatelji 21 . 10 Pohod prijateljstva na 
Udin Borit 2005, rep. 2 1 3 0 Ste vedeli, 
svetov, odd. 21 .35 GTV priporoča 
21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 
Predstavljamo vam krajevno skupnost: 
OKevek - Hotemaže, dok. odd. 22.45 
Markov semenj v Vrbi na Gorenjskem 
2005, rep. 23.05 NaJ sosed: Trener 
skakalne reprezentance Matjaž Zupan 
23.35 GTV priporoča 23.45 Gorenjska 
TV poročila 00.00 PolnoČevanja, pon. 
00.15 Apolon: Samo Koler in Eurosong, 
glas. odd. 01 . 15 Gorenjski odsev: 
Odprtje novega hotela v Lescah, rep. 
01.35 Viže iz domače skrinje, posnetek 
konc. 

Deželna LofcaTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS Žirovnica. 3. del 18.00 
SKL, mlad. iport. odd. 19.00 Preprosto 
najboljii, mlad. glas. odd., pon. 20.00 
Deželni miks, rep. 20.3S Popularno, 
odd. s slovenskimi estradniki 22.00 De-
želni miks - Za zeleno okolje, inf. pog. 
odd, pon. 

09.20 Zvezde ulice 09.45 Bloopers 
10.15 Mrtvi ne plekjo, port. anf^. filma 
(2001) 12.25 Skrb za zdravje 13.05 
Made in Canada, 34. del 14.05 Aktualno 
14.40 Grace na udaru 15 . 15 Avto 1 5 3 5 
Oditekana ?V 16.25 Naie rnalo mestece 
17.00 Gilletov svet športa T735 Anima-
lije 19.00 Cena je prava 20.00 Festival 
cvetja in glasbe iz Mozirskega gaja 2005 
21.40 Resnica o mojem očetu, amer. 
dranu (1999), igra: John Cusack; režija: 
Paul (iuinn 23.30 Potovalno-luksuzni 
iov 00.15 V vročici noči 4, erot. film 

07.20 TV-koledar 07.30 Poročila 07.35 
Rugratski, amer. mlad. film 08.55 Go-
vom^i oder 09.50 Poročila 10.05 Bri-
Ijantina 10.55 Kdaj zvoni, pon. 1 1 .25 
Hruike in jabolka 12.00 Poročila 12.30 
Zrela ljubezen 13.20 Devet mesecev, 
pon. amer. kom. (1995) 1S.00 Poročila 
15.10 Alpe-Oonava-Jadrar 15.40 Re-
porterji 16.40 Poročila 16.55 Komisar 
Rex VII., 2. del 17.45 BojiJče polarnih 
medvedov, dok. serija 18.40 Bingo 
19.30 Dnevnik 20.05 Studio 10 21.50 
Izgubljeno s prevodom, amer. kom. dra-
ma (2003); režija: Sofia Coppola; igrata: 
BiH Murray, Scarlen Johansson, Giovanni 
Ribisi 2 3 3 5 Poročila 2 3 3 5 Rdeča violi-
na, kan.-ital.-ang. drama (1998) 02.00 
Platinaste škarje, ang.-amer. 67W kom. 
(1999) 03.25 Newyorika policija XI., 
pon. 04.10 Komisar Rex VIL, pon. 0435 
SImpsonovi Xil.. pon. 05.20 Ponovitve 

09.00 Zvezdne steze: Neodkrita dežela, 
amer.jf. film (1991)10,45 HiSni ljub-
ljenčki 1 1 . 1 5 Glas domovin e 11 .45 Du-
hovni izzivi 12.00 Sveta maša, prenos 
iz Bieiburga 14.00 Prizma 14.50 Krogi 
IS.IOCmo-belovbarvah 15.45 Amar-
cord, ital. kom. (1973); rež^a: Federico 
Fellini; igrajo: Magali Noel, Bruno Za-
min, Puppella Maggio 17.50 Rokomet -
finale pokala pokalnih zmagovalk: Po-
dravka • Larvik, prenos 1 9 3 0 SImpso-
novi XIII. 19.55 Svobodno območje 
20.10 Hrvaško nogometno prvenstvo, 
prenos 22.05 Poročila 22.20 newyor-
ška policija XI., 9/22 del 23.05 Zakon in 
red: Enota za posebne primere IV., 
21/25 del 23.50 Hrvaško nogometno 
prvenstvo 00.55 Monk 01.40 Današnji 
šport 01.55 Nema priča VIII., 2. del ang. 
miniserije 

06.00 Ekstremni stroji 07.00 Smetišče 
08.00 Ameriški chopperji 09.00 Rex 
Hunt 0930 Velika pustolovščina Marka 
0'Shee 10.00 Bilka pošasti 11.00 Eks-
tremno preživetje 12.00 Ekstremni stro-
ji 13.00 Smetišče 14.00 Ameriški chop-

peiji 15.00 Dirice 16.00 Ultimat 17.00 
Ultimati 18.00 Po cesti do Beriina 18.30 
Nevihte v vojni 19.00 tkstremno preži-
vetje Raya Mearsa 20.00 Ameriške igral-
nice 21.00 Na kraju zločina 22.00 Tožil-
ci 23.00 Dosjeji FBI 00.00 Sodna medi-
cina 01.00 Plastična kirurgija 02.00 
Ameriški chopperji 03.00 Rex Hunt 
03.30 Velika pustolovščina Marita 
0'Shee 04.00 Bitka pošasti 05.00 Po ce-
sti do Beriina 

AninulpUnft 

06.00 Zvezdniški hišni ljubljenčki 07.00 
Kralj džungle 08.00 Najbolj ekstremno 
09.00 Krokodili v Kostariki 10.00 Izkuš-
nja Jeffa Corwina 11.00 Velika pustolov-
ščina Marka 0'Shea 12.00 Deset smrto-
nosnih morskih psov 14.00 Srce levinje 
15.00 Tempelj tigrov 16.00 Dnevnik 
lovca na krokodile 18.00 Zvezdniški hiš-
ni ljubljenčki 19.00 Kralj džungle 20.00 
Najbolj ekstremno 21.00 Svet narave 
22.00 Izkušnja Jeffa Corwina 23.00 Ve-
lika pustolovščina Marka 0'Shea 00.00 S 
kljunom in kremplji 01.00 Odraščanje... 
02.00 Dnevnik velikih nnačk 03.00 Divja 
Indija 04.00 Rojeni morilci 

National 

12.00 Pročelja gradbenBtva: Izjemni za-
sloni 13.00 Stroji na mcKju: Vojaške lad-
je 14.00 Skrivnosti mrtvih: Diagnoza 
Dafwinove bolezni 15.00 Nacistična 
znanstvena ekspedidja 16.00 Preisko-
vanje letalskih nesreč: Strmoglavljenje 
na vrhu gore 17.00 Sekunde pred kata-
strofo: Strmoglavljenje letala 18.00 Hu-
diči v globinah 19.00 Močvirski tigri 
20.00 Leteči vohuni 21.00 Inierpol pre-
iskuje: Smrtonosna obsedenost 22.00 
Dan d: Ljudje in stroji 23.00 Megagrad-
nje: Zid sredi Severnega morja 00.00 Le-
teči vohuni 01.00 Interpol preiskuje: 
Smrtonosna obsedenost 02.00 Dan D: 
Ljudje in stroji 03.00 Megagradnje: Zid 
sredi Severnega morja 04,00 Hudiči v 
globinah 05.00 Močvirski tigri 

1 1 .00 Vsakodnevne skrivnosti, amer. 
rom. drama (2005) 12.45 Proti luči, 
amer. drama (1988) 14.30 Hollywood-
ske matere, amer. kom. krim. (2004) 
16.15 V ljubezni in vojni, ang. ljub. dra-
ma (2001) 18.00 Vsakodnevne skrivno-
sti, pon. 19.45 Legenda o Zemljemorju, 
1. del amer. fant. miniserije (2000) 
21.30 Usodna napaka, amer. psih. srh. 
(1999) 23.15 Nova čarovnica, amer. 
krim. (1998) 01.00 Legenda o Zemlje-
morju« pon. 02.30 Usodna napaka, pon. 

T»v«l Q)an«U 

18.00 Pripravljeni: Gvadelupe 19.00 
Oddaljene obale: Malta 20.00 Potni list: 
Anglija 21.00 Kam za konec tedna: 
Hampshire in East Sussex 22.00 Pusto-
lovščina: Sokoli 23.00 Turisti; Memphts 
00.00 Obzona: Bled 01.00 Kam za vi-
kend . 

O SBC Prime 

07.00 Program za otroke 10.15 Resnič-
no divji šov 10.40 Medgalaktična kuhi-
nja 11 .05 Skrita kamera 11.30 Glasbe-
na lestvica 12.00 Glasbena lestvica, po-

seb. odd. 12.30 Igra generacij 13.30 Po-
tni list za na sonce 14.00 Zdravniki, 4 
deli ang. nan. 16.00 Dobro življenje 
16.30 Očkova vojska, ang. humor. nan. 
17.00 Glasbena lestvica 17.30 Glasbena 
lestvica, poseb. odd. 17.55 Najšibkejši 
člen 18.45 Prijatelji, oddaja z lanom 
Wrightom 19.40 Casualty, ang. nan. 
2030 Lenny Henry v džungli 2 1 3 0 Ma-
rija Antoneta, dok. odd. 22.30 Zvezda, 
ang. humor. nan. 23.00 Shooting Starš, 
humor, kviz 23.30 Glasbena lestvica 
00.30 Pisama,ang. humor. nan. 

11.00 Konec tedna: MTV Live: Coldplay. 
Travis, Avril Lavigne, Stereophonics, Ke-
lis, Beck 16.00 TRL 17.00 Oismissed 
17.30 Just See MTV 1 8 3 0 Sposodi si 
ekipo, resničnostna serija 19.00 Europe-
an top 20 20.00 Čudovito življenje 
20.30 Cribs 21.00 Viva la bam 2 1 3 0 
Pimp my ride, z voditeljem Xzibitom 
22.00 Top 10 at 10: Samples 23.00 
Wonder Shovvzen, komedijantski šov 
00.00 So 90's 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, odd. za drzne 
09.00 Reli, vrhunci uvodne etape diri(e 
za svetovno prvenstvo na Cipru 09.30 
Badminton, prenos polfinala pokala Sur-
diman v Pekingu 11.00 Kolesarstvo, vr-
hunci včerajšnje šeste etape dirke po Ita-
liji 12 . 15 Nogomet: Najboljši evropski 
klubi 12.45 Motociklizem, prenos kvali-
fikacijskih treningov za veliko nagrado 
Francije v razredih do 125 ccm in mo-
toGP v Le Mansu 15 . 15 Kolesarstvo, pre-
nos sedme etape dirtce po Italiji 17 . 15 
Tenis (ž), prenos polfinalnih dvobojev na 
turnirju WTA v Rimu 18.45 MotoŠport, 
mag. 19.00 Evropsko prvenstvo v nogo-
metu (do 17 let), prenos finala v Toskant 
21.00 Boks, posnetek obračuna Sergej 
Dzindziruk (Ukr) - Jimmy Colas (Fra) v 
polsrednji kategoriji iz Magdeburga 
22.30 Reli, vrtiunci druge etape dirke po 
Cipru 23.00 Ekstremni športi 23.30 
Športna poročila 23.45 KI, vri)unci tek-
movanja v borilnih veščinah (polni kon-
takt) v Seulu 

06.30 Caravaning TV 07.00 Tuning TV 
07.15 Oglasi 08.45 Strokovnjaki 09.45 
Tuning TV 10.10 Caravaning TV 10.40 
Nogometni šov 11.40 Normalno 12.10 
Nogomet - 1 . nem. liga 12.40 FC Bayem 
13.40 Nogomet po svetu 14.10 Nogo-
met (do 19 let), prertos tekme Nemčija -
Hn/aška 16.10 SP v tM>keju na ledu sku-
pine A, prenos prve polfinalne tekme na 
Dunaju 18.40 Caravaning TV 19.10 For-
mula 3, posnetek iz Spaja 20.10 SP v ho-
keju na ledu skupine A, prenos druge 
polfinalne tekme na Dunaju 22.45 
Športni kviz 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški progra m 1 1 3 0 Princ z Bel 
Aira 12.10 Raymonda imajo vsi radi: Va-
ruška 1 2 3 5 Triki Jamieja Oliverja, kuh. 
odd. 13.00 Moje živfjenje in jaz; Ostani, 
kakšen si 13 J 5 Moja supersestra 13.45 
Moja mučna družina: Gostoljubnost 
14.05 Priljubljeni 14.50 Nebeška Joan 
15.35 Jack in jill 16.20 Orange County 

17.05 Moja na^nica 1 7 3 0 Stric Chariie 
17.55 čarovnice 18.40 Gtavca 19.00 
Mladi zdravniki 1930 Cas v sliki/kultura 
19.53 Vreme20.00Sport 20.15 Lepoje 
biti milijonar, kviz z voditeljem Arminom 
Assingeriem - poseb. odd. z maturanti 
22.00 Športne novice 22,05 Zmajev 
poljub, amer. akc. film (2001), igrajo: jet 
U, Bridget Fonda, Teh ky Karyo, Ric Vo-
ung; režija: Chris Nahon 23.40 Termina-
tor, amer. akc. film (1984); igrajo: Amold 
Schwar2enegger, Michael Biehn, Litida 
Hamilton; režija; J. Cameron 01.20 Že-
lim si te, pon. amer. rom. kom. (1998) 

07.00 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Karrvieve najljubše koče 0930 40 nnilt-
jonov išče moža, amer. kom. (1962) 
11.20 Zmedena srca: Čustva se prebuja-
jo, 3/6 del 12.50 Pogledi od strani 
13.00 Cas v sliki 13.10 Četverica v dži-
pu, švic. film (1951) 14.45 Willi bo že zi-
bal ouoka, nem. kom. (1971) 16.05 Sli-
kanica 16.25 Dežela in ljudje 1635 Re-
ligije sveta 17.00 Cas v sliki 17.05 Doži-
vetje v Avstriji: Od donavski kolesarski 
poti po Spodnji Avstriji 17.45 Ljudski 
odvetnik 18.20 Bingo 19.00 Zvezna de-
žela danes 1930 Cas v sliki 1933 V^^ 
me 20.00 Pogledi od strani 20.15 Dra-
ga, daj kokoši spat, nem. kom. (2002), 
igrata: Barbara Rudnik, Axel Milberg; re-
žija: M. Tiefenbacher 21.45 Cas v sliki 
21.55 Policisti iz Rosenheima 22.40 G. 
Donizetti: Ljubezenski napoj 00.50 SP v 
hokeju na ledu 2005, mag. 

05.30 Otroški program 07.00 RTL-shop 
07.55 Punce s pomola 08.20 Zajtrk z 
Dobrimi časi, slabimi časi 10.55 Divja se-
demdeseta 1 1 .50 Sam svoj mojster 
12.50 Varuška 13.50 Na sodišču 1 4 3 0 
Družinsko sodišče 15.50 Mladinsko so-
dišče 1630 Tru Calling 17.45 Top of the 
Pops, glasbd 18.45 Poročila 19.05 Eks-
plozivno 20.15 Kdo bo novi milijonar, 
nagr. kviz 21.15 Zadeti, odd. vodi komik 
Hape Kerkeling 22.45 Dolg jezik, razv. 
odd. vodita Mike Krueger in Mirco 
Nontschew 23.15 Krueger vidi vse 
23.45 Olm 00.15 Sedem dni, sedem 
glav, razv. odd. 01.05 Petkova nočna 
poročila 01.45 Top of the Pops, pon. 
02.35 Tru Calling, pon. 03.20 Sam svoj 
mojster, pon. 

05.15 Veliki brar, pon. 09.40 Triki Jami-
eja Oliverja, vodi Jamie Oliver 1 1 JO Bil-
lova hrana 1 1 .50 Nora znanost, amer. 
kom. (1985) 13.35 Mož iz Encina, amer. 
kom. (1992) 15 . 15 Galaciica 16.15 An-
dromeda 17.10 Zvezdna vrata 18.05 
Kolesa pravice 19.00 Veliki brat 20.00 
Poročila 20.15 Inšpektorji 2, amer. krim. 
(2000); režija: Brad Tumer; igrajo: Louis 
Gossett Jr., Jonathan Silverman, M. 
Madsen 22.10 Zamenjava, amer. srh. 
(1996); režija: R. Mandel; igrata: Tom 
Berenger, Emie H udson 00.20 Delta For-
ce 3, amer. srh. (1990) 02.00 Poročila 

O RTL supei 

07.30 Thomasova lokomotiva 08.00 
Mojster Miha 08.10 Mali planeti 08.30 
Jagodna Emily 09.00 Otroški program 

13.10 Jaka Racman z nečaki 13.35 Fil-
more! 14.00 Povver Rangers 14.55 Mic-
hel Vaillant 15.45 Powerpuff dekleta 
16.15 Toggo 16.45 Raziskovalci 17.20 
Toggo 17.50 Gumimedvedki 18.15 Jaka 
Racman z nečaki 18.45 Ftimore! 19.15 
Napad umetnosti 19.45 Spužva Bob 
20.15 Ognjena ljubezen, amer. kom. 
(1995) 22.05 Divja sedemdeseta 23.00 
Ellen 

05.55 Prijatelji: Življenje gre naprej, 
pon. 07.55 Najstniški volkodlak 08.20 
Hišni pripor 08.45 aipMix 09.40 Talk, 
talk, talk 10.40 Switch 1 1 . 10 Quatsch 
Comedy Club, pon. 11.45 Bo šlo, razv. 
odd. 12 . 15 Nimaš pojma, pon, 12.45 
Tramitz in prijatelji 13.20 Prepovedano 
poljubljanje, grizljanje dovoljeno, nem. 
najst. film (2003); režija: Lars Montag; 
igrajo: Marieen Lohse, Robin Sonder-
mann. Bo Hansen 15 . 15 Čarovnice 
16.10 Obupane gospodinje 17.05 Žena 
in otroci 1 7 3 5 Stric Chariie 18.00 Sos -
naredi sam 19.00 Talk, talk, talk 20.00 
Newstlme 20.15 Vojna zvezd: ledijeva 
vrnitev, amer. zf. film (1983); režija: Ric-
hard Marguand; Igrajo: Harrison Ford, 
Mark Hamill, Carrie Fisher 23.00 Duhovi 
z Marsa, amer. groz. (2001); režija: John 
Carpenter; rgrata: Ice Cube, tiatasha 
Henstridge 00.45 Mumijina pripoved, 
amer. zf. film (1997) 02.10 Duhovi z 
Marsa, pon. 

09.50 Otrok našega časa 11.45 Kuhar-
ski dvoboj 12 . 15 Angel varuh mo) 13.10 
Sedma nebesa 14.55 Vrnitev v prihod-
nost 3, pon. 17.00 Brez oblačka 1 7 3 5 
Cas za živali, mag. 18.30 Magazin o ži-
valih 19.10 Varuška za živali 20.15 Poli-
cijska akademija 7, amer. kom. (1994); 
režija: Alan Metter; igrala: Michael 
Wins!ow, George Gaynes 21.45 Južno-
nemška tv 2330 Srh 2, amer. erot. film 
01.30 Nemirna oot, amer. film 

ftta»tyTV 

16.25 Majhni čudeži 17.15 Anatomija 
katastrofe 18.05 Pekel 18.30 Bolnišnica 
19.00 Reševanje v gorah 19.30 Reševa-
nje 2030 Mestni utrip 21.00 Mej na po-
licija 22.00 Rdeči alarm 22.30 Vojaki 
2330 Napaka 

17.40 Poredna dekleta, 53. del 18.10 
Poredna dekleta, 1. del 1835 Živeti, 3. 
del 19.30 Okus po tebi, 48. del 20.25 
Nekaj drugega kot ljubezen, 45. del 
21.20 Nekaj drugega kot ljubezen, 46. 
del 22.15 Poredna dekleta, 53. del 

O Cartoon/tcm 

1 U 5 Hrabri kužek 12.15 Ovčka v me-
stu 13.55 Tom in JerTy 14.20 Dvojčka 
18.05 Hrabri kužek 18.55 Tom in Jerry 
19.45 Ed, Edd in Eddy 21.00 Casablan-
ca, amer. drama (1942); igrajo: Humph-
rey Bogart, Ingrid Bergman, Conrad Ve-
idt; režija: Michael Curtiz 22.40 Koma, 
amer. srh. (1978); igrajo: Genevieve Bu-
jold, Michael Douglas, Rip Thom; režija: 
Michael Crichton 0035 Oash by Night, 
amer. drama <1952) 

UfedntriO odgo*««)* %p<«<nembe. ha n4itJn«fO « tv profrimih po MU)w(tiu Ur«dMM ne odfov<r)a spr«r . iu cuttjn«)0 v (y pfocnmA po uU|w£lu 
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Za rast novi proizvodi 
v železnikarskem Domelu so prejšnji teden inovatorjem podelili nagrade, tradicionalne ure kakovosti. 
Inovacije so za obstoj in rast podjetja zelo pomembne, saj so na račun konkurenčnih nizko cenovnih 
in manj kvalitetnih izdelkov v zadnjih letih veliko izgubljali. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Železniki - V Domelu so si 
vedno zastavljali visoke dlje. 
Direktor Pavel Demšar nam 
je pogovoru povedal, da sicer 
ne more napovedovati pod-
vojitve proizvodnje, a se ven-
dar pohvali, da je pred njimi 
prva dobava velikemu Philip-
su, s čimer bodo zapolnili 15 
do 20 odstotkov proizvodnje. 
Kot drug smel in ambiciozen 
cilj predstavi osvojitev avto-
mobilske industrije, kjer 
bodo lahko prodrli s svojo 
pregovorno kvaliteto. Z di-
rektorjem Pavlom Demšar-
jem smo se pogovarjali po 
podelitvi nagrad najboljšim 
inovatorjem. 

Danes ste razglasili inova-
torje leta in podelili srebrne 
in zlate ure kakovosti. Kaj 
za podjetje pomenijo inova-
cije in kakovost? 

"Nagrade imajo namen 
spodbujati zaposlene k nad-
povprečnemu delu, po drugi 
strani pa je to tudi zahvala za 
njihov prispevek k poslova-
nju v podjetju. To je za nas 
pomemben dogodek, ki ga 
tudi zaposleni sprejemajo 
kot pohvalo in nagrado in so 
na to ponosni." 

Inovacije povzemajo vse 
segmente zaposlenih v pod-
jetju, ki želijo vsak po svoje 
prispevati k boljšemu po-
slovanju. 

"Inovacija je širok pojem. 
Sama inovacija je v nasprotju 
s kakovostjo, saj prva pome-
ni nekaj novega in ne nujno 
preizkušenega, medtem ko 

Pavel Demšar. 1 FO« NN« DOH 

je kakovost nekaj ustaljene-
ga, zanesljivega. Oboje pa ve-
liko prispeva k naši konku-
renčnosti, kakovosti z reno-
mejem podjetja in izdelkov, 
ki jih kupci cenijo. Inovadja 
pri novih produktih pomeni 
konkurenčno prednost na 
cenovnem in tudi drugih po-
dročjih, kaj je za uspešnost 
podjetja zelo pomembno." 

Na prireditvi smo lahko sli-
šali, da je splošna inovativ-
na dejavnost bolj razvita kot 
profesionalna inovativna 
dejavnost in daje tudi več 
rezultatov. 

"Splošno dejavnost zaje-
mamo bolj sistemsko, a je 
tudi profesionalna inovativ-

Zlata ura za Marjana Bernika 

V Domelu pravijo, da kako-
vost ni naključje, saj je regis-
tracija izboljšav pomemben 
dejavnik pri sledljivosti 
sprememb v poslovanju. 
Lani so v podjetju registri-
rali 394 izboljšav, Id jih je 
podalo več kot petina zapo-
slenih. Letna gospodarska 
korist zaključenih predlo-
gov je bila 108 milijonov to-
larjev, izplačali so za 5,5 mi-
lijona tolarjev nagrad. Zlato 
uro kakovosti je letos prejel Marjan Bemik. V obrazložit-
vi za nagrado so v Domelu zapisali, da je njegova odlika 
inovativno razmišljanje, zaradi česar je pri vseh večjih 
projektih zaželen partner. Posebnost njegovega značaja 
mu omogoča nekonfUktao in odkrito komunikacijo s 
sogovorniki. Ta posebnost mu omogoča neverjetno 
učinkovitost izpeljave njegovih odločitev, čeprav so te 
običajno za sc^ovomika neprijetne. Koristnost njegovih 
odločitev so prepoznali sodelavci iz vseh oddelkov pod-
jetja in njegovo delo nagradili s potrebnim številom gla-
sov, Id so mu zagotovili zlato uro kakovosti. 

Marjan Bernik. 
/ Folo; Boitian Bogataj 

na dejavnost zelo močna. Za-
enkrat pa je ne spremljamo 
tako podrobno. Na neki na-
čin menimo, da je to delo, ki 
ga posamezniki morajo 
opraviti. Morda bomo v pri-
hodnosti tudi temu delu po-
svetili večjo pozornost." 

Vseskozi težite h kakovosti, 
a kot ste povedali, je le-ta 
včasih lahko tudi breme. 

"Pojem kakovosti je postal 
zelo širok, ne samo iz vidika 
kakovosti produkta ampak 
tudi iz vidika kakovosti po-
stopka in celotnega sistema 
poslovanja. Dejansko gre za 
trend globalizadje, padanja 
cen. sprememb nakupnih 
navad, katerih posledica je 
dejansko zmanjšanje kako-
vosti nekaterih produktov. 
Pri tem pa seveda tudi cene. 
S tem smo avtomatično pri-
šli v situacijo, da bi lahko 
proizvajali tudi nekoliko 
manj kvalitetne proizvode za 
nekaj manjšo ceno." 

Ali bo to nova usmeritev 
Domela? 

"V enem delu prav gotovo, 
sicer pa si želimo ohranjati 
kakovost in se usmeriti v seg-
mente, ki potrebuje kako-
vost. Sposobni smo ponuditi 
kakovostne produkte, v konč-
ni fazi želimo, da se kako-
vostni proizvodnji daje večji 
poudarek." 

Kam se danes uvršča pod-
jetje v Evropi? 

"Odvisno od zomega kota. 
V proizvodnji sesalnih enot 
imamo polovico evropskega 
trga, dejansko dobavljamo 
vsem znanim evropskih 
znamkam. Po drugi strani 
pa smo v Evropi poznani in 
priznani po kakovostnih pro-
duktih." 

Kakšni so vaši poslovni ci-
lji? Na prireditvi so govor-
niki omenjali visoke cilje. 

"Želimo vstopiti v produk-
te z višjo dodano vrednostjo 
in višjo kakovostjo. Kar ne-
kaj razvojnih produktov 
imamo na področju avtomo-
bilske industrije, kakor tudi 
na področju drugih indu-
strijskih aplikadj. To je naš 
ambiciozni cilj za prihod-
nost. Osvojiti želimo tudi 
kupce, ki še vedno sami pro-
izvajajo svoje motorje za 
končne proizvode. Letos 
bomo začeli dobavljati pod-
jetju Philips, kar bo zaklju-
ček večletnega razvoja nove-
ga produkta in pomeni velik 
porast proizvodnje. To so 
naši cilji, vemo pa tudi. da 
imamo nekaj proizvodov, ki 
jih v prihodnosti ne bomo 
mogli več prodajati in jih že 
nadomeščamo z novimi." 

Selitev proizvodnje na trge 
s cenejšo delovno silo je da-
našnji trend globalizacije. 
Ali se s tem spogledujete 
tudi v Domelu? 

"O selitvi nismo premiš-
ljevali. Veliko pa delamo na 
tem, da bi tudi mi uvedli del 
proizvodnje na Kitajskem. 
Dejstvo je, da veliko naših 
kupcev proizvaja na Kitaj-
skem, saj je kar polovico iz-
delkov za evropski trg nare-
jeno v tej deždi, za ameriški 
trg pa čez 80 odstotkov. Mo-
ramo slediti našim kupcem, 
če jih ne želimo izgubiti." 

Kako se kaže padec cen v 
vašem poslovanju? 

"Lahko rečem, da so se 
škarje zelo zaprle. Ne gre 
samo za padec cen na konč-
nih produktih, ampak tudi 
pri cenah nabavnega rmteri-
ala, ker je dejanska potrošnja 
večja, s tem pa tudi potrebe. 
To se dejansko občuti tudi pri 
poslovanju, posegamo po ra-
donalizadjah. Za rast pa uve-
ljavljamo nove proizvode." 

Leto nazaj ste delali po štiri 
dni na teden. Kako je danes? 

"Sedaj je obseg poslovjmja 
normalen." 

Ali vidite svetlejšo prihod-
nost? 

"Imamo nekaj novih pro-
jektov. A rast na novih pro-
jektih ne bo tako velika. Ob-
stojed program je zelo pro-
blematičen, saj težko konku-
riramo nizkim cenam in 
nižji kvaliteti. 70 odstotkov 
sedaj dobavljamo za široko 
potrošnjo, usmerili pa bi se 
radi na produkte z boljšim 
zaslužkom in hkrati ostali 
konkurenčni na visokem ob-
segu proizvodnje. To so veli-
ki izzivi." 

KRANJ 

janež Potočnik v Iskratelu 
Kranjski Iskratel je pretekli te-
den obiskal evropski komisar 
za znanost in raziskave janež 
Potočnik, ki je vodstvu pred-
stavil evropske razvojne pro-
grame In strukturne sklade. 
Komisar Potočnik je razložil 
principe delovanja skladov v 
sklopu Evropske unije in 
glavne usmeritve prihodnje-
ga t. i. okvirnega programa 
FP7 oziroma "Seventh Fra-
mework Programme". Z okvir-
nimi programi Evropska uni-
ja že 20 let podpira sodelova-
nje med raziskovalnimi ustanovami in podjetji, glavni na-
men programov pa je povečati konkurenčnost evropskega 
gospodarstva in znanstveno odličnost ustanov. V tem kon-
tekstu so predstavniki Iskratela predstavili svojo udeležbo 
na razvojnih projektih Iz 6. okvirnega programa (FP6) In iz-
razili pričakovanje, da se bo nastala situacija na projektu, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije iz naslova Evropskih struk-
turnih skladov - razvoj inovacijskega okolja - razpisala v letu 
2004, pozitivno razrešila. B. B. 

LJUBLJANA 

Gospodarska zbornica proti spremembam 
Gospodarska zbornica Slovenije (CZS) ne podpira Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Sporočili so nam, da ne nasprotu-
jejo rasti pokojnin (svoja Izhodišča so predstavili tudi na 
ekonomsko socialnem svetu): "Samo lani so pokojnine na-
rasle nominalno za 4,4 odstotka, po predlogu spremembe 
zakona pomenijo dodatne obveznosti, za katere še niso 
znani dolgoročni finančni viri. Po naših izračunih pomeni 
predlog dodatno obremenitev proračuna, tako da bo do leta 
2010 znašala 60 milijard tolarjev." V GZS se bojijo, da bo ta 
obveznost prešla na ramena delodajalcev irv delojemalcev. 
Vladi predlagajo, da morebitne prihranke v proračunu raje 
vloži v odpiranje novih delovnih mest In razvoj novih tehno-
logij ter panogam, ki so trenutno na kolenih. V GZS menijo 
še, da bo uveljavitev sprememb zakona ogrozila doseganje 
konvergenčnih kriterijev za prevzem evra, zato so predlaga-
ne rešitve izrazito kratkoročnega značaja. B. B. 

B R N I K 

Tudi Adria poceni 
Adrla Airways sedemkrat tedensko Iz Ljubljane leti na lon-
donsko letališče Gatwick. V zadnjem letu se je zasedenost 
letov povečala za tri odstotke oziroma so prepeljali 45.500 
potnikov. Tudi v Adrii so s? v tem času odločili za različne 
cenovne ugodnosti, od prodaje vozovnic prek svetovnega 
spleta, kjer je bila najcenejša že za 19 evrov. Trenutno je naj-
cenejša 49 evrov, na prodajnih mestih pa 99 evrov (brez pri-
stojbin, ki so se znižala iz 17.400 na 9.770 tolarjev). Adria 
poudarja prednosti letov na Gatwick zaradi dobrih povezav 
z mestom, kakor tudi z brezplačnim obrokom, pijačo in ča-
sopisi med letom. B. B. 

L Inij-Mĉ ti jktTira 
Blsd 

Infrastruktura Bled, d. o. o. 
Rečiška cesta 2,4260 Bled 

razpisuje prosto delovno mesto 

VRTNARjA (m/ž) 
(drevesničarja, urejevalca parkov) 

Pogoji: 
- IV. stopnja izobrazbe 
- delo bo opravljal na javnih površinah in parkih občine Bled 

Pisne prijave s pril62enimi dokazili poJIjitc v 8 dneh po objavi na naslov: 
Infraslrnktura Bled. d. o. o., RefiSka cesta 2 ,4260 Bled. 

Laze 18a, 
'(IOLO 4000 Kranj 

DOSTAVA 
KURILNEGA OLJA 
0 8 0 2 1 5 0 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

L)UBL)ANA 

Za ukrepe dobrih 528 milijonov 

Vlada je na predlog kmetijskega ministrstva obravnavala 
predlog Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računski leti 2005 in 2006. Predlog določa namene, za kate-
re se dodelijo sredstva za ukrepe kmetijske strukturne poli-
tike in kmetijske politike razvoja podeželja. Predvidena vižl-
na sredstev za posamezen namen in obdobje izvajanja ob-
veznosti je dobrih 528 milijonov, od tega zneska pa večji del, 
42,7 milijona, odpade v letošnje leto in 104,3 niilijona tolar-
jev v leto 2006. V odloku niso opredeljena sredstva za vse-
bine ukrepov kmetijske strukturne politike, sofinancirane iz 
usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerje-
valnega In jamstvenega sklada. Vlada je prav tako dala so-
glasje k programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice v le-
tošnjem letu. M. C. 

SELŠKA DOLINA 

Ekskurzija na Štajersko 

Društvo podeželskih žena Selške doline vabi na ekskurzijo s 
splavarjenjem po Dravi. Odhod bo v petek, 13. maja 2005, 
ob 6.00 url Iz Sorice, če bo dovolj prijav (avtobusna posta-
ja), v nasprotnem primeru pa odhod iz Železnikov. Nato bo 
avtobus pobiral naprej po dolini proti Škofjl Loki po avto-
busnih postajah. Pot bo vodila do Javnika, kjer bo vožnja s 
splavom po Dravi do Ožbalta, nato pa okrepčilo in ogled 
muzeja A.M. Slomška v Vuzenici. Prijave do srede, 11. maja, 
pri Pavli Potočnik na tel. št. 51-41-401. 

C O R E N ) A V A S 

Tržnica kmetijskih pridelkov 

Občina Gorenja vas - Poljane - Razvojna agencija Sora v so-
boto, 14. maja 2005, vabi na Tržnico kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, ki bo potekala v Gorenji vasi na parkirišču ob glav-
ni cesti (pri poslovnem centru) od 8. do 12. ure. Na stojrii-
cah se bodo predstavili ponudniki Izdelkov blagovnih 
znamk Dedek Jaka in Babica Jerca - Naravni izdelki iz škof-
jeloških hribov in zanimivi gostje. M.C. 

IZDePLSi 
Vseslovenski portal 
mailh 09IBS0V 

Ena spletna stran, ki zdruhije 7 časopisov 
z vseh koncev Slovenij«! Obiščite 
www.lzb«ii.sl. oddajte svoj mali oglas, 
oglejte si popolnejša oglase, sprehodite se 
po rumenih straneh in naj vas navdušijo 
kadrovski oglasil 
Brskanj* po malih oglasih i e nikoli 
nI bilo tako udobno. 

Vse več mlečnih poti v Italijo 
Govedorejsko poslovno združenje je sredi aprila začelo izvažati mleko v italijansko mlekarno blizu 
Milana. Iz Ljubljanskih mlekarn na ponudbo več mescev niso dobili nobenega odgovora. Opozorila, 
da gre za tvegan posel, so brez osnove, pravi predsednik janež Slevec. 

MA-I)AŽ G R E G O R I Č 

Mengeš - Govedorejsko po-
slovno združenje, registrira-
no v Jablah pri Mengšu, je že 
drugi primer izvoza mleka 
slovenskih pridelovalcev v 
sosednjo Italijo. Led je v mar-
cu prebila Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Sava iz Lesc, ki ji 
mleko odkupuje mlekarna iz 
Verone, mleko pridelovalcev 
iz osrednje in delno vzhodne 
Slovenije, povezanih v zdru-
ženje, pa potuje še nekoliko 
dlje, v predmestje Milana. 

"Z italijanskim partnerjem 
smo se pogovarjali že skoraj 
pol leta, sledili smo pred-
vsem komercialnemu učin-
ku. Mleko smo najprej ponu-
dili Ljubljanskim mlekar-
nam, ponudba je bila dana 
pred štirimi mesed, v njej so 
bili zapisani drugačni pogoji 
odkupa, kot sicer veljajo v 
Sloveniji, in je bila narejena 
po zgledu evropskih mle-
karn. Sestavni del naše po-
nudbe je bila dobava na nji-
hovo rampo, torej je vključe-
vala tudi stroške transporta 
in logistike. Cena za ponuje-
no mleko je bila 73,5 tolarja 
za liter standardne kakovosti. 
Presenečeni smo, ker do da-
nes Ljubljanske mlekarne 
niso dale nobenega, ne pozi-
tivnega ne negativnega odgo-
vora," pravi Janez Slevec, 
predsednik Govedorejskega 
poslovnega združenja. Opo-
zorila s strani predsednika 

Največji BMW center 
rabljenih vozil v^jpveniji C 

Nudimo več kot 1000 tovarniških vozil BMW 
model l . r eg . prev. km oprema C N V Našaponud. 
BMWX53.0d 06i004 14.205 špoitni paket, usnje, navi+TV, savotranic... 18539.400«) 15390000«) 
BMW318d 06.2004 17.200 alu.platišča, boardcomputor, top paket... 7^311^8 4590.000«) 
BMW320d 05.2004 7.600 alu.pialSča, b&anlcompuliK, lop paket... 8i62S7425 b.790SXm 
BMW520i 02.2004 15.800 navi, POC, nenon, Hl-R, alu platišča... 13.450.00000 9.990.000«) 
BMW525iTouring 105004 13.250 avt.tr)e(ijaW(, panotamsko okno, navi, xenon... 15.170.000«) i 2 m o o o « ) 
BMW530d 05.2004 12.000 l!)ynamic drive, aktivni volan, navi, xenon, POC... 15590000«) 11.790«)0«) 
BMW730d 05.2004 6.900 n3vi+tjdio:P(ofession3l, Dyn3(nic drive, telefon... 23550.00000 15.99a000«3 
BMW116i 10.2004 10.500 advantage paket, aKi platišSa, Športno po<t«i2je... 6272.700,00 5290.000,00 
MINI One D 04.2004 10.500 avlktnia, ctirome line, rad« Boost CO, atujjlatiMa... 5290IKm 3390000«) 

CNV*: Cena novega vozila. Vse cene so v StT 

Avto Motiv d.o.o.. Tržaška cesta 133, Ljubljana, tel.: 01 2445858 

^ inovativnega finaiKranja: 5 0 % plačate ob nakupu, 50% čez eno leto. Brez obresti. 

Finančni partner Spaikassen Leasing, diuiba za flnandianje, d.o.a, Dun̂ ska 63, Ljubljana, tel j 01 309 23 80 

Janez Slevec 

Kmetijsko gozdarske zborni-
ce, češ da gre za nezanesljiv 
posel brez verjetne dolgoroč-
nejše perspektive, v združe-
nju označujejo za zavajajoča, 
saj o njem govorijo tisti, ki se 
niso niti pogajali o odkupnih 
cenah, niti videli pogodbenih 
določU. 

Z italijanskimi kupci so se 
dogovorili, da jim mleko do-
stavijo do njihove mlekarne, 
cena vključuje vse stroške. 

Kmetom so zagotoviU 30 
centov za liter in dodatek ozi-
roma odbitek za kakovost. 
Mleko ustreza veterinarskim 
kriterijem, znotraj organiza-
cije je bil dogovor, da se ka-
kovost ovrednoti glede na 
vsebnost beljakovin. Kot pra-
vi Slevec, gre za običajno po-
slovno pogodbo z običajnimi 
roki plačil. Kmetje bodo do-
bili plačilo v enakih rokih kot 
pri Ljubljanskih mlekarnah. 

Pogodba je sklenjena za ne-
določen čas, je obojestransko 
zavezujoča, cena za mleko se 
oblikuje enkrat letno. Mleko 
se odvaža dnevno, celoten 
postopek je kmetom že znan 
in poteka po ustaljenih po-
teh, Trenutno dnevno izva-
žajo 50.000 litrov dnevno, 
nameravajo pa dodati še 
nove količine. V posel je za 
zdaj povezanih 80 rejcev z 
območja osrednje in delno z 
vzhodne Slovenije. 

"Mi se zavedamo, da bo 
del slovenske predelovalne 
industrije moral preživeti, 
vendar se bodo morali vsi 
znotraj sistema vprašati, ko-
liko sociale še prenese liter 
mleka. V Evropi imajo mož-
nost preživeti samo sistemi, 
ki so izredno racionalni. Vsi 
so že najmanj pet let vedeli, 
da se približujemo Evropi in 
da se bodo tržne spremembe 
zgodile, a se razen nas, kme-
tov, ni nihče prilagodil. Odlo-
čitev za izvoz mleka v Italijo 
je pri nas popolnoma prosto-
voljna, vsak rejec je natančno 
seznanjen s pogodbenimi 
določili," dodaja Slevec. 
"Osnovna strategija našega 
združenja je, da zagotovimo 
čim boljše pogoje za rejce. Še 
vedno pričakujemo odgovor 
slovenskega mlekarskega si-
stema za dogovor o partner-
skem odnosu, ki ga bomo 
skušali vzpostaviti tudi s sko-
raj ustanovljenim konzorci-
jem Slovensko mleko. 

Za kmetijo še ni rešitve 
Anton Dolenc v prihodnjih tednih pričakuje pobudo DARS-a za rešitev 
kmetije, ki jo bo uničila avtocesta. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Vrbnje - Od lanskega poletja, 
ko je bila dokončno določena 
trasa manjkajočega odseka 
gorenjske avtoceste, je znano 
tudi to, da bo nova prometni-
ca potekala v neposredni bli-
žini kmetije Antona Dolenca 
v Vrbnjali, ki bo po njegovem 
mnenju s tem uničena. Do-
slej s strani DARS-a ali dru-
gih odgovornih še ni prišla 
pobuda za rešitev problema, 
zagotovo pa bo treba usodo 
kmetije določiti v prihodnjih 
tednih in mesecih, ko se bo 
začel odkup zemljišč. Kot 
nam je zatrdil Dolenc, doslej 
še ni prišlo do sestanka, na 
katerem bi se domenili, kako 
rešiti problem kmetije, ki je 
bila postavljena leta 1983, na 
njej pa krave dosegajo mleč-
nost, Id sodi v sam evropski 
in svetovni vrh. Načrtovana 
avtocesta bo kmetiji odvzela 

Usoda Dolenčeve kmetije v Vrbnjah še ni znana, Anton 
Dolenc upa, da bo vendarle mogoča ustrezna rešitev. 

dobršen del zemljišč, kar po-
meni hude posledice za na-
daljnjo rejo molznic. Dolenc 
je prepričan, da bo kmetija 
uničena. Glede na njeno veli-
kost, ki je skoraj 40 hektarov, 
bo težko najti tako velike str-
njene površine. Anton Do-
lenc se je pripravljen pogo-

varjati o nadomestni gradnji, 
a če se s pristojnimi ne bo 
mogoče dogovoriti, bo po vsej 
verjetnosti zahteval visoko 
odškodnino. Kljub temu upa, 
da se bodo pogovori v prihod-
njih tednih vendarle začeli, 
saj bo kmalu treba začeti tudi 
z odkupom zemljišč. 
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g u s g A N A 

Negativna gospodarska rast 

Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodar-
ske rasti v ZDA popravil navzgor, medtem ko nekatere in-
stitucije gospodarsko rast evroobmočja popravljajo neko-
liko navzdol. V ZDA se po zvišanju obrestnih mer v marcu 
pričakuje nadaljevanje njihovega zviševanja. Inflacija v ev-
roobmočju je marca ostala na enakem nivoju kot februar-
ja, torej medletno 2,1 odstotka, v ZDA pa je rahlo porasla 
na 3,1 odstotka. Cena nafte Brent je v marcu dosegala re-
kordne vrednosti, v povprečju pa je znašala 53 U S D za 
sod. Na rast cen nafte vpliva predvsem zaskrbljenost, da 
ponudba ne dohaja rastočega povpraševanja po nafti. V 
aprilu je Mednarodna agericija za energijo (lEA) v svojem 
rednem mesečnem poročilu skušala nekoliko omiliti raz-
mere na naftnem trgu z ugodnimi ocenami glede narašča-
nja proizvodnih zmogljivosti in počasnejše rasti povpraše-
vanja po nafti'. Bolj kot ugodno mesečno poročilo lEA je 
sredi aprila na ceno nafte vplivala novica o porastu zalog 
nafte v ZDA, tako da se je cena začasno spustila pod 50 
U S D za sod. B . B. 

I g u B g A N A 

Nova avkcija zakladnih menic 

Ministrstvo za finance za jutri, n . maja, najavlja 210. avkct-
jo enomesečnih zakladnih menic. Razpisana emisija znaša 
7 milijard tolarjev oziroma 700 lotov v apoenih po i o milijo-
nov tolarjev. Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic 
se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vpla-
čilo na avkciji sprejetih naročil bo v četrtek, 12. maja, zapa-
dlost pa v četrtek, 9. junija. B . B. 

Promet upadel za polovico 

Vrednostni obseg prometa (brez upoštevanja svežnjev) na 
vseh trgih Ljubljanske borze je v aprilu letos znašal 9,6 mi-
lijarde tolarjev. Promet v aprilu je bil kar za 42,4 odstotka 
nižji od lanskega povprečja. V primerjavi z istim mesecem 
lani se je vrednostni obseg,prometa zmanjšal za 11 milijard 
oziroma 53,4 odstotka. Z delnicami rednih družb je bilo 
opravljeno 64,2 odstotka celotnega vrednostnega obsega 
prometa na borzi, na drugem mestu so obveznice, sledijo 
delnice investicijskih skladov. B. B. 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA 
MESTA NA 
GORENJSKEM 

6RA08ENIDEUKC; allsf. lzob(. POMOŽNI DELA 
VEC: dol. C, 3 mes. poskus Oelo 1 rnes.. rok 
pfijave- 14,05.05: Št. fie\ mest: 5: BODOČ-
NOST. O.O.O.. HRUŠICA 198. HRUŠiCA 
DELAVK ME2 POKLICA 
BOLNIŠKA STREŽNICA: doi. č. 2 mes.. del. mo-
sld pfoslo- od 16.0S.0S: poskus delo 1 
mes.. smisel za red in čistočo, smisel za deki s 
starimi ̂ udml: rok prijave. 10.05.05; DOM DR 
JANKA BENEDIKA RADOVUlCA. ŠERCERJE-
VA UL 35. RADOVUlCA 
POMOŽNI KUHAR. POMOČ V KUHINJI: doi. t. 5 
mes. poskus delo 1 mes: rok prijave: 
13.0&05: JOŽE BOftSE S.P. ŽELEZNIŠKA UL 
10. LESCE 
POMOŽNI NATAKAR. POMOČ PRI STREŽBI: 
doi. t 5 mes, poskus deto 1 mes.: rok prqave 
13.05.05: JOŽE 60RSE S.P.. ŽELEZNIŠKA UL 
10. LESCE 
POMOČ V KUHINJI: a»ef. izobr.: KUHAfl. O&N 
ŠOLSKA IZOBRAZBA. NIŽJA POKLICNA IZOB-
RAZBA (00 2 LET): dal. 16 mes. poskus, dek) 
1 mes. higienski mmimum: rok prijave: 
30.05.05: KOflENSPORTS. D.O.D.. POT NA BI-
STRIŠKO PLANINO 10. TRŽIČ 
ČISTILKA. dol, č. 8 mes. 20 ur/teden, poskus, 
delo 1 mes.. rok pri^ve 30.05.05: KOREN-
SPORTS. D.O.O.. POT NA BISTUIŠKO PLANINO 
10. TRŽ»Č 
HIŠNIK. UREJEVALEC OKOLJA doJ Č 6 mes,. 
20 ur/teden, poskus, delo 1 mes.. kat. B. ttk 
p r ^ : 30.05.05: KORENSPORTS. D.O.O., POT 
NA BISTRIŠKO PLANINO 10. TRŽIČ 
PORODI DELAVEC 
POMOČ PRI MONTAŽI SUHOMONTAŽNIH SI-
STEMOV (KNAUF. ARMSTRONG.. ); aiter izobr: 
MIZAR, OSN. ŠOLSKA IZOBRAZBA, NIŽJA PO-
KLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET). NIŽJA P^ 
KLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET). SREDNJA PO-
KUCNA IZOBRAZBA; dol. i. 6 mes.. poskus, 
deto 2 mes. del. izk. 1 leto, kat. B, komunikativ-
oost / delo z ljudmi. to«( prijave: 13.05.05: GRE-
GORINČIČ MILAN S.P. BLEJSKA C. 13. TRŽIČ 
PflELAGALEC GUM; dol 1.1 leto. poskus delo 
1 mes.. kal B, rok prijave: 14.05.05: HRIBAR 
BLESK. D.0.0. SAVSKA C. 34. KRANJ 
POMOČ PRI PAŠI GOVEDA NA PLANŠARUI IN 
SKRB ZA OBJEKT-GOSPODINJSTVO: alter. Iz-
obr.: OSN. ŠOLSKA IZOBRAZBA. NIŽJA PO-
KLICNA IZOBRAZBA (00 2 LET); dol. 14 mes. 
del, izk 6 mes,. pozr\avar)je osno\r krrtetovanja 
• paša in molža, bivanje na planini (zagotovlie-
no stanovanje in prehtaria); rok prijave; 
21.05.05: STRNIŠA UROŠ S.P. PRISTAVŠKA C. 
37. TRŽIČ 
ÎIAŽIIM 

SOBARICA • ČISTILKA V HOTaU: dol. t. 3 
mes.. poskus, dek) 1 tnes. angl. j. • osn.. IZPIT 
IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VAR-
STVA; rok prijave 10.05.05: St. del mesi: 3: 
ALPtNUM. TURISTIČNO PODJHJE. D.O., RIB-
ČEV LAZ 50. BOH, JEZERO 
SOBARICA - ČISTILKA V AVTOKAMPU; dol. t. 
4 mes.. poskus, delo 1 mes,. kat. B. angl.). • 
osn.. izpit iz va/stva pfi delu in požarnega var-
stva. lasten prevoz: rok prijave: 10.05.05; St. 
del. mest; 2; ALPINUM. TURISTIČNO PODJET-
JE. 0.0. RIBČEV LAZ 50. BOH JEZERO 
dol. t 6 mes., poskus delo 2 mes.. del. izk. 2 
mes., oster vM. zaželen vozniSki izpit: rok pr̂ a-
ve; 10.05.05. LASER BLED. D.O.O.. KAJUHOVA 
C, 1.BLED 
nedol, t . komunikativnost I delo z ljudmi. sk>v 
i • zek> dobro: rok prijave: 10.05.05; OŠ JOSl-
M VANDOTA. KOROŠKA UL 12. KR. GORA 
OBmOVJUiC LBA 
MIZARSKA DELA IV.; alter. tzobr,: POMOŽNI DE-
LAVEC; dol, 12 mes.. poskus deto 1 mes,. del 
izk, 2 teti. komurvkativnosl / delo z IfudmI, DRU-
GA USTREZNA SMER STROK, IZOBRAZBE: rok 
prijave: 10.05,05; Žt del mest: 2: JELOVICA-
lESNA INDUSTRIJA. D.D.. MONTAŽNE HIŠE. 
HRIB 1, PREDDVOR 

MIZARSKA DELA IV.. DELO NA ENEM DVEH 
OSNOVNIH MIZARSKIH STROJIH Z ROČNIM 
ALI NUMERIČNIM KRMIUENJEM. IZVAJANJE 
MANJ ZAHTEVNIH MIZARSKIH DEL: alter. iZ-
Obr: POMOŽNI DELAVEC; dot. t 2 mes.. po-
skus dek) I nnes.. del izk. 2 leti. komunikativ-
nost / deto z Ifudmi. DRUGA USTREZNA SMER 
STROK IZOBRAZBE; tok pntave' 13.05.05: 
JELOVICA-LESNA INDUSTRIJA. Di).. KIDRIČE-
VA C, 58. ŠK. LOKA 
HATAMmi PMOČIIIK V HOTaU: (M. č. 3 m . , 
poskus. deh> t mes.. del izk. i leto. komunika-
tivnost / delo 2 ljudmi, angl. j. in rtem. j. • zado-
voljivo. izpit a higienskeoa mir>imuma. varstva 
pri dehi in požarnega var$wa, lasten prevoz; rok 
prifave 10.05,05; ALPINUM. TURISTIČNO POD-
JETJE. 0.0. RIBČEV LAZ 50, BOH. JEZERO 
rtk nedd. č. poskus, deto 2 mes. del. izk 1 
leto. kat B. predhodno kiic rta TEL: 041 665 
125: rok prijave: 20.05,05; PEKARNA. MIRKO 
LAPAJNE S.P.. KAMNJE 34. BOH. BISTRICA 
tuMUi : dol. č 5 mes. poskus, delo 1 mes,. 
del. izk. 1 leto. kal 8. komun^ivnost / deto z 
ljudmi, fok prijave: 10̂ 05.05: PERC. 0,0.0.. 
KRANJSKA C. 15. RADOVUlCA 
um 
MIZARSKA DELA IV. DELO NA ENEM DVEH 
OSNOVNIH MIZARSKIH STROJIH Z ROČNIM 
ALI NUMERiČNIM KRMIUENJEM. IZVAJANJE 
MANJ ZAHTEVNIH MIZARSKIH DEU alter. iz-
obr OBDELOVALEC LESA; dol, 4. 2 mes,. po-
skus. delo 1 mes.. del. izk. 6 mes.. komunika-
tivnost J delo z ljudmi. DRUGA USTREZNA 
SMER STROK. IZOBRAZBE, rok prijave: 
13.05,05; 5t del. mesi 2; JELOVICA-LESNA 
INDUSTRIJA. D.D.. MONTAŽNE HIŠE. HRIB 1. 
PREDDVOR 
MIZARSKA OEU IV. DELO NA ENEM DVEH 
OSNOVNIH MIZARSKIH STROJIH Z ROČNIM 
AU NUMERIČNIM KRMIUENJEM, IZVAJANJE 
MANJ ZAHTEVNIH MIZARSKIH DEL alter. i^ 
obr.: OBDELOVALEC LESA; dol. t 2 mes.. po-
skus. delo 1 nnes , del izk. 6 mes . komunika-
trvnost / deto z ljudmi, DRUGA USTREZNA 
SMER STROK. IZOBRAZBE: rolc prijave: 
13.0505; JELOVICALESNA INDUSTRIJA. 
O D.. KIDRIČEVA C. 58. ŠK, LOKA 
KUUČAVNIČU. DELO NA STISKALNICAH. VAR-
JENJE. MONTAŽA. MEHANIČNA DELAVNICA, 
ahcf. izobf. POMOŽNI DOAVEC. AVTOMEHA-
NIK. dol t. 6 mes. poskus, delo 2 mes.. del. 
izk. 1 leto. kat. B, komunikativnost / deto z ljud-
mi. oster vid. vodenje mar̂ Sii). skupin, angl m 
nem. j. - osn.. vestnost nat^čnost. redoljub-
nosi; rok prijave: 17.05.05: it, del. mest: 4; 
OUICK INŽENIRING POUANE. PBEOMOST 22, 
POUANE NAOŠKOFJOLOKO 
OBLIKOVAUC mm 

REZKALEC; nedol, t . poskus, deto 3 mes.. del. 
izk. 2 leti; rok prijave: 11.05.05; št del. mest: 2; 
KOPLA. D-0.0.. KIDRIČEVA C. 75. ŠK. LOKA 
STRUGAR; nedol. t . poskus, deto 3 mes.. del. 
izk. 2 leti: rok prM-1105.05; ŠL dd. mest; 2; 
KOPLA. D.O.O.. KIDRIČEVA C 75. ŠK. LOKA 
OflOOMR 
STRUGAA Z ZNANJEM CNC STRUŽENJA atter. 
tzobr. SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA. 
SREDNJA STROKOVNA ALi SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA; dni C 3 mft̂ . po<d(u.<t dtio 3 mes, dd 
izk. 2 leti. kat B. oster vM, nem j. - zadovoljivo, 
rok p r ^ : 12.05.05; MIKROS. D.0.0,, KORO-
ŠKA C. 92. TRŽIČ 
KEKIK. DELO V PROIZVODNJI IN NA HRENU V 
KRANJU; alter, izobr.- KEMUSKI TEHNIK; nedol 
e., poskus, delo 3 mes. del. izk. 2 leti. kat, B. 
komunikativnost / deto z ljudmi, rok prijave: 
13.05,05: EKOLOGIJA, D.O.O.. ŠTESIJEVA C. 
14. UUBUANA 
6IU08ENII(. GRADBENA IN MONTAŽERSKA 
DELA: nedol. t ; poskus, delo 3 mes.. kal. B. os-
ter vid. rok prijave: 13.05.05; TRGIS. 0.0.0,. 
BRSKA C. 59. PREDDVOR 
TESAfl 
dol. C. 1 ieto. poskus, delo 3 mes.. M . izk. 1 
teto. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOL Č,; 
rok pnjave: 21.05.05: St, del mest: 3; GRAD 
OBRTNO GRADBENO PODJETJE. D.O,. GRAJ-
SKA C. 44. BLED 
dol, i. 3 mes.. del. izk 6 mes.. rok prijave: 
21.05.05; $t. del mest: 4; GRADIŠ 63. D.0,0,. 
C. FRANCETA PREŠERNA 5. JESENICE 
ZlfiiUL- alter. izobr. ZIDAR ZA ZIDANJE iN OME-
TAVANJE: dol. t 1 leto. poskus delo 3 mes. 

del. izk. 1 teto. MOŽNOST ZAPOSUTVE ZA NE-
DOL C.: rok prijave: 21.05.05: št. del mest 3; 
GRAO OBRTNO GRADBENO PODJETJE. 0.0. 
GRAJSKA C. 44. BLED 
VOZNIK AVTOIEHANU 
VOZNIK KAMIONA V MEDNAR. TRANSPORTU; 
nedol. t . poskus deto 3 mes.. del. izk. 6 mes. 
kat, C.E. komundcativnost / delo z ljudmi, oster 
vid, nem j, • osn.; rok prija:ve: 17.05,05: AŽ-
MAN. O O.O-. TRŽAŠKA UL 1. LESCE 
VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNAR RELACI-
JAH. nedol, t . poskus, deto 3 mes. del. izk 1 
leto. kat 6.C.E. komunikativnost / deto z iiudmi. 
rtal. j. - zadovoljivo, aliernativno znanje kateriko-
li evropski j., izkušnje s hladilniki: rok p r ^ : 
04.06.05; it del mest: 3; MURENC TRADE. 
OO.O.. UL BRATOV HVAUČ 4. NOVA GORICA 
VOZNIK TOVORNJAKA: nedol t., poskus, deto 
2 mes. kat B.C.E. oster vid. rok prijave 
10.05.05. SODNIKAR NIKO SP. PREČNA UL 
24. KRANJ 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA dol č. 3 mes. 
poskus, deto 2 mes., kat. B.C.E, oster vid. rok 
prijave: 13 05.05: SODNIKAR NIKO S P.. PRE-
ČNA UL 24. KRANJ 
fflODJUALEC. POMOČ PRI PRODAJI; nedol, C,; 
poskus, deto 6 mes.. rok prijave: 18.05.05; ZA-
LOKAR ZDENKO S,P. AUAŽEVA UL 20. JESE-
NICE 
KUMM 
V KRANJU: dol t. 6 mes.. poskus delo 1 mes,, 
del izk. 2 leti: rok prijav«; 19.05.05: ARESS. 
d,0.0.. TOPNIŠKA 35 e UUBUANA 
dol, t 3 mes.. kat 6. komurukativnost / delo z 
ljudmi, rok prijave: 10.05,05; št del mest: 3; 
HTP GORENJKA. D.O. BOROVŠKA C. 99. KR 
GORA 
alter izobr: SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA. 
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA dol e. 6 mes., poskus delo 1 mes. del 
izk. 2 leti. kat B, higienski minimum: rok prija-
ve: 30.05.05: KORENSPORTS. 0.0,0.. POT NA 
BISTRIŠKO PUNINO 10. TR ÎČ 
NATAKM 
atter. i20br.: OSN. ŠOLSKA IZOBRAZBA; dol. t. 
1 leto. rok prijave: 01.06.05: ANASSV. 0.0.0,. 
GOLNIK 83. GOLNIK 
dol. t. 3 n>es . kat B. komunikativnost / deto z 
ljudmi, angl j. in Itat j. • zadovoljivo; rok prijave 
10.05.05; žt. del mesi: 5. HTP GORENJKA. 
D O. BOROVŠKA C. 99. KR. GORA 
dol. & 8 mes., poskus, deto 1 mes.. del. izk. 3 
leta, nem. j. • dobro, rok prijave: 12.05 05: TRA-
DICIJA AVSENIK. D.O.O.. BEGUNJE NA GO-
RENJSKEM 21. BEGUNJE 
DELO V STREŽBI; alter. Izobf,; GIMNAZUSKI 
MATURANT. OSN. ŠOLSKA IZOBRAZBA, NIŽJA 
POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET). NIŽJA PO-
KLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET). SREDNJA PO-
KLICNA IZOBRAZBA; dol. L 6 mes,. poskus 
delo. kal. B. komunikativnost / deto z ljudmi, 
nem. j. • dobro: rok pr^ve: 13.05.05; VUKAN 
BOJAN S.P.. MOŠNJE 41. RADOVUlCA 
S8EDNJA POKUCNA 120»UZBA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVALEC 
PRODAJE ZA SKLEPANJE ZAVAROVANJ V 
KRANJU; dol. kal. B. komunikativnost / deto 
z Mmi. rok prijave: 13.05.05: št. del. mest 10; 
6RAWE, 00.. MARIBOR. PE UUBUANA CAN-
KARJEVA C. 10. UUBUANA 
IZDELOVALEC TLAKOV - ESTRIHI; nedol t . po-
skus. deto 1 mes.. kat. B.E. vodenje manjših 
skupin. znanje izdelave tlakov - estrihov. rok pri-
jave: 04.06.05; št. del. mest: 2; PROTEO. 
OO.O.. REŠEVA UL 4. KRANJ 
faVILSKI TEHNIK. PRODAJALEC, DELO V TRGOVI-
NI. POLNJENJE POLtC. DELO V DELIKATESl; al-
ter tzobr : PRODAJALEC; dol. č, 3 mes.. posk 
deto 3 mes.. kat B. komunikativnost I deto z 
ljudmi, rok prijave: 19.05 05: št del. mest. 2; 
GACHO. D.0,0,. PODNART 64. PODNART 
smojm TEHNIK. KOVINSKI REZKALEC. OPERA-
TER N CNC OBDELOVALNEM CENTRU; nedol. 

e.. poskus, delo 3 mes.. del. čk. 3 teta. kat. A. 
rok prijave: 14.05.05; TOPORŠ. O.O.O.. SRED-
NJA BELA 49. PREDDVOR 
TBSOVIMSKI raSLOVOOJA. VODENJE TRG. S TEK-
STIL IZDELKI. PRODAJA; dol. t. 3 mes. posk 
deto 3 mes. komunikativnost / deto z ljudmi, 
ročne spretnosti, prijaznost, resnost, zaneslji-
vost. delo s strankami, dnjga ust/ezna izobr,. 
tok prijave 19.05.05; ROMANA ŠUBIC NOVAK 
S,P. NADiŽARJEVA UUCA 6. KRANJ 

SOSTINSU) TURISTltll TEHNIK. RECEPTOR V AV-
TOKAMPU; atter izobr: EKONOMSKI TEHNIK; 
dol. t. 4 mes., poskvs. deto 2 mes.. del. izk 2 
leti. kat B. komunikativnost / deto z ljudmi, 
angl, j, tn nem, j. • dobro, ital j. • zadovoljivo, iz-
pit iz varstva pri delu in požarnega varstva, po-
znavanje turistične dejavnosti, lasten prevoz, 
tok prijave: 10.05.05: št. del mest. 2; ALPI-
NUM. TURISTIČNO PODJETJE. 00. RIBČEV 
LAZ 50. BOH. JEZERO 
EKONOMSKI nKIIK. PRODAJA KMETUSKE ME-
HANfZACUE: dol, C 5 mes. kal B. komunikaliv. 
nost / deto z ljudmi, anol. ali nem. |. • osn.. moi-
nost zaposlitve za nedol čas: rok prijave: 
13.05,05: AGROMEKANIKA 00. HRASTJE 52, 
KRANJ 
ZORAIISTKENI TEHNIK. ASISTENT V NEVROLOŠKI 
AMBULANTI: dol i 1 mes,, poskus, delo 1 
mes, komunikativnost / deto z ûdmi. angl j • 
zadovoljivo, pripravljenost na izobraževanje, 
deto z ljudmi, možnost zaposlitve po poskusni 
dobi: rok prijave: 13 05.05: AZUR NEVROLOGI-
JA. MLADINSKA C. 1.BLED 
SliNAZUSKI HATUmun. ZASTOPNIK NA TERE-
NU • TRŽENJE PREMOŽENJSKIH IN OSEBNIH 
ZAVAROVANJ (OBMOČJE GORENJSKE), dol. C, 
6 mes. poskus delo 3 mes,. kat. B. komunika-
tivnost / deto z ljudmi, angl. j. • dobro, lahko ka-
terakoli srednja Šoto. možnost zap. za ned, čas: 
rok prijave: 1105.05; št. del. mesf 15; GENE-
RALI ZAVAROVALNICA. 0.0,. KRŽIČEVA UL. 3. 
UUBLJANA 
INl KMETUSm 2A KNETUSKO TEHNIKO. SAMO-
STOJNI PRODAJALEC KMETIJSKE MEHANI-
ZACUE; dol, t. 6 mes.. kat B. komunikativ-
nost / deto z l|udmi. angl. j in nem j. • osn. 
možnost zaposlitve zd nedol das. kon̂ dnž 
višja kmetijska ali agronomska šola. rok 
prijave: 13.05.05. AGROMEHANIKA. D.O.. 
HRASTJE 52. KRANJ 
IMŽ. STROJNIŠTVA. PROJEKTANT; dol. t. 6 mes., 
poskus, deto 3 mes.. del. izk. 1 leto. kat B. ko-
munikativnost / deto z ûdmi, oster vkl, ar>gl. j 
in nem, j. • dobro, znar^ autocada. molnost po-
daljšanja del. razmerja; tok prijave: 14.05.05: 
BASING, 0.0,0.. ŽELEŠKA C. 11. BLED 
Mi GMOBENÎ A. OPERATIVNI VODJA GRAD-
BIŠČ; alter. izobr, INŽ LESARSTVA; dol, ft. 6 
mes , poskus, deto 3 mes . del izk. 5 let. kal. B. 
komunikativnosi / deto z ^dml. vodenfe manj-
ših skupin, angl. i in nem. J. - dobro, rok prija-
ve: 18.05,05. LEGOLES. D.O. KIDRIČEVA C. 
56. ŠK. LOKA 
UNIV. OIFL mŽ. STROJNICA. SAMOSTOJNI PRO-
JEKTANT. PROJEKTIRANJE STROJNIH NA-
PRAV; nedol C, poskus, deio 3 mes,, dei izk. 1 
leto. kat. B. KOMUNIKATIVNOST / DELO Z 
UUDMl. OSTER VID. VODENJE MANJŠIH SKU-
PIN. ANGL J IN NEM. J. - DOBRO, aulocad. 
moJftost podaljšanja del. razmerja; rok prijave 
14.05.05; BASING. D.0,0,. ŽELEŠKA C. 11. 
BLED 
DIPL EKONOMIST IVSI. VODJA RAČUNOVOD-
STVA; alter, izobr.: EKONOMSKI TEHNIK. GIM-
NAZIJSKI MATURANT. UNIV DIPL. EKONO-
MIST; nedol. t, poskus, deto. del. izk. 5 let, kat. 
B. angl j, • zeto dobfo. rok prijave: 19,05.05; 
PROLOCO TRAD6.0.0.0. ZG, JEZERSKO 139. 
ZG,JEZERSKO 
UNIV. DIPL KOMUNIKOlOfi. VODENJE PROJEK^ 
TOV; alter, izobr GRAFIČNI OBLIKOVALEC. 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST. 
KOMERCIALIST (VSŠ). UNIV. DIPL. EKONO-
MIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST. UNIV. 
DIPL OBLIKOVAIEC; r)edol, t. poskus, delo 3 
mes. komunikativnost / deto z ljudmi, voder^ 
manjših skupin, vodenje ve îh skupin, angl j. -
zeto dobro, nem, J. - osn,. stov, j. - tekoCe. san)o-
mknativnost. vestnost, z željo po napredovanju, 
z željo po uspehu, marljivost, iznajdljivosl. poš-
tenost., rok prijave: 13.05.05; CREATOOR. 
OO.O.. MLAKARJEVA UL 46. ŠENČUR 
OR. SIOiATOlOeLJE. ZOBOZDRAVNIK; dol, t. 1 
leto. slov. j. • tekoče, licenca zdrav, zborni-ce; 
rok prijave: 08 06.2005; OZG KRANJ. OE ZD 
TRŽIČ. BLEJSKA CESTA 10. TRŽIČ 

Ostali pogoji, ki jih zahtevajo detodajalci. so 
objavljeni na oglasnih deskah Zavoda RS za 
zapostovanje. Območna služba Kranj, Bler̂ ei-
sova C. 12. Kranj. 

TČ KOMENTAR 
ALENKA ERŽEN - G B D 

Naložbene priložnosti 
KDIN 

Lani so bile med najdo-
nosnejšimi naložbami 
investicijske družbe, 

glavni razlog ia rast tečajev 
pa bi Lahko bila njihova podce-
njenost ^de na knjigovodsko 
vrednost. Letos se lanska rast 
tečajev najbrž ne bo ponovila, 
zelo privlačne pa so njihove 
nadpovprečne dividendne do-
nosnosti. Večina delniških 
družb izplača dividendo v viši-
ni enega do dveh odstotkov gic-
de na tržno ceno delnice, za 
investicijske družbe, ki so letos 
že objavile predlagane višine 
dividend, pa njihova donos-
nost znaša med 5,3 in 9,3 od-
stotka. Po zakonu o davku od 

dobička pravnih oseb investi-
cijske družbe ne plačajo davka 
na dobiček, če razdelijo naj-
manj 90 odstotkov dobička 
delničarjem v obliki dividend 
Najv^jo donosnost (g,i odstot 
ka) obljubljajo pri KD ID 
Delničarji bodo prejeli dividen 
do v v^ini 22 SIT bruto na del 
nico. Tržna cena delnice 
i2}44J SIT, en.tečaj na dan 
6. 5. 200j) je še za 25 odstot-
kov nižja od knjigovodske 
vrednosti, največje naložbe 
KD ID pa so: Mercator, d.d., 
Krka, d.d., Petrol, d.d., Mer-
kur, d.d, ter Luka Koper, d.d. 
Delnico priporočamo kot dol-
goročno naložbo. 

Gibanje tečaja delnic K D I N v zadnjih 1 2 mesecih 

\0' »o** vO*™ \0' vO' 
.oN o-̂^ ô ^ oV 

Vir JnfefTmĉ : wwwiittp://seon<t.lj4e.«i, 
Avtof Wf CBD Gorenjska boiTno posredniSka drulba d.d. sta lastnika zgofâ  om«ijenih ddnk-
Avtor komentarja rt« prejema pla6li na podlagi poslov s to delnico. 

R o c l i o T f i 9 l Q y ® 
Pn r i i l a /OMta J / f c « "^ f p i » l o / t h 

RadKi Triciav Jesenice, d.0.0.. Trg Toom čuivja 4.4270 J«s«n«e 
STEREO, RDS na frekvencah; 96.0 GORENJSKA 
89.&-Jesenice. 101.5-Kranjska Gora. 101.1-Bohinj 

Občina Bohinj 
Županja 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1) Občina Bohinj vabi na 

1. PROSTORSKO KONFERENCO 
za medobčinski lokacijski načrt za gradnjo 

dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki - RTP Bohinj 

ki bo v sredo, 18.5.2005, z začetkom ob 17. uri 
v mali sejni sobi kulturnega doma Joža AŽman 

Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa pripra-
ve za medobčinski lokacijski načrt za gradnjo dvosistemskega 
daljnovoda RTP Železniki - RTP Bohinj. 
Trasa predvidenega daljnovoda poteka po območju občin Železni-
ki in Bohinj, zato je predvidena priprava medobčinskega lokacij-
skega načrta. Po dogovonj med občinama je vlogo pripravljavca za 
vodenje postopka priprave načrta prevzela Občina Bohinj. 
Na prostorsko konferenco so vabljeni zlasti zastopniki nosik:ev ure-
janja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih zdru-
ženj ter organizirane javnosti. 
Namen prostorske konference je pridobitev priporočil, usmeritev in 
legitimnih interesov kskalne skupnosti, gospodarstva, interesnih zdru-
ženj ter organizirane javnosti v zvezi s pripravo k)kacijskega načrta. 
Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazilo, da za-
stopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko 
na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali 
ustno na zapisnik. 
Osnutek programa priprave je na vpogled v prostorih občinske 
uprave Občine Bohinj. Triglavska cesta 35.4264 Bohinjska Bistri-
ca ir̂  Občine Železniki. Češnjk^ 48, 4228 Železniki, vsak delava 
nik od 7. do 13. ure. 

Županja Občine Bohinj: 
Evgenija KegI Korošec, 

univ. dipl. inž. agr. 
ObčraBcMri TrtglMAaCMfii35. ' 2 6 4 B e m c a 

. ? 



22 HALO-HALO, KAŽIPOT ~ 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nitodilo /J ob)«ii ipttjtnumo po ifktonu <M/201<?-00. tatiu 0»/J0l-4MJ ili oubno lu Joiiovi I 
v KtMiu or po poSli (lo pomdtiilu m (tinlu do 11.00 uicl C«ij ô Usot m ponud b v rutiiik.. l!in)iM ugoilni 

ROZMAN BUS, Rozman Janez, s.p., Lancovo gi, Radovljica 
TRST 18.5.; LENTI 21.5., MADŽARSKE TOPLICE 12.5 • 15.5., 19. 5 -
22. 5., 26.5 - 29. 5.; PE.L)EŠAC 11.6. do 18. 6. Tel.: 531-52-49 

JEREB, d.0.0., Skofja Loka, Lučine jo, Gorenja vas, tel. 
041/833 088, 04/51 57 110, e-po£ta Jereb@ijereb.sl 
27. - 28. 05. • MILANO + DAMANHUR; 30. 5.- 2. 6. 2005 - PRAGA; 
10. - 12. 6. 2005 - POLJSKA; j.-io. 6. 2005 - BENELUX; 19. - 23. 6. 
2005 - PROVANSA; 26. 6. 2005 • BENETKE; 1. 7.2005 - GARDA-
LAND; 3.-10. 7. 2005 - ŠPANIJA; 6.- 22.7. 2005 - ANGLIJA, ŠKOT-
SKA, IRSKA. Odhod zagotovljen. 

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6,4000 Kranj 
tel. 04/20 io 200, www.presernovogledalisce.com 
D. Muck: BLAZNO RESNO ZADETI, 12.5. ob 20.00, za ČETRTEK 2, 
IZVEN IN KONTO; 13.5. ob 20.00, za PETEK 2, IZVEN IN KONTO, L 
HObner CREEPS (Mestno gledališče Ptuj); 14.5. ob 20.00, za ŠTU-
DENTSKI, SUPERABONMA, IZVEN IN KONTO (za abonente Super-
abonmaja obvezna rezervacija vstopnic!) Rezervacije pri blagajni PC 

OBVEST I LA O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBR IK I 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
31. srečanje invalidov 

Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka 
vabi na tradicionalno 31. srečanje invalidov občin Škofja 
Loka, Železniki in Gorenja vas - Poljane, ki bo v soboto, 14. 
maja, ob 15. uri v prostorih doma učencev Škofja Loka - po-
leg dvorane Poden. Na prireditve bodo organizirani prevozi, 
in sicer: ob 14.30 izpred avtobusne postaje v Železnikih in iz 
Gorenje vasi ob 14-30 P^av tako izpred avtobusne postaje. 

Za otroke v knjižnicah 
Jesenice • Občinska knjižnica Jesenice, otroški oddelek, 

vabi na ustvarjalne delavnice v ponedeljek in sredo od 16. do 
18. ure, v torek od 14. do 15.45, četrtek in petek od 14. do 16. 
ure, na ure pravljic pa v četrtek od 17. do 17.45. 

Koroška Bela - Podružnica Koroška Bela vabi otroke na 
ustvarjalne delavnice danes, v torek, od 15. do 17. ure. 

Hrušica - Podružnica Hrušica vabi otroke na ustvarjalne 
delavnice jutri, v sredo, od 15. do 17. ure. 

Bohinjska Bistrica - V Knjižnici Bohinjska Bistrica bo jutri, 
n . maja, ob 17. uri zaključna prireditev za otroke. Pomladni 
del letošnjih prireditev za otroke bodo zaključili s cirkuško 
predstavo, ki jo bo izvedel Mini cirkus Buffetto iz Ljubljane. 

V Tržiču 
Tržič - Danes, lo. maja, od 14. do 16. ure bo v Mladin-

skem centru Tržič delavnica Ustvarjamo in kreiramo. Ob 18. 
uri bo v Razstavno izobraževalnem središču Dolina okrogla 
miza v sklopu 33. Mednarodnih dni mineralov, fosilov in 
okolja: Življenje in razvoj v Dolžanovi soteski, jutri, v sredo, 
11. maja, med 15, in 17, uro bo v Mladinskem centru Tržič 
delavnica Prihajamo iz Tržiča. Ob i6. url bo v rotundi Aban-
ke odprtje razstave dr. Mihe Jerška in Dava Preisingerja. Ob 
17. uri se bo v veliki sejni sobi Občine Tržič začela skupšči-
na Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Po kon-
čani skupščini, ob i8. uri bo predavanje z naslovom Sv. Ana 
v Podljubelju - vplivi in okolje. V četrtek, 12. maja, ob 17. uri 
bo na otroškem oddelku Knjižnice dr. Toneta Pretnarja ura 
pravljic. Ob 18. uri pa si lahko v Mladinskem centru Tržič 
lahko ogledate mladinski film Primite ga! 

X. jazz Cerkno '05 
Cerkno - Že desetič ste na predzadnji majski vikend (od 

19. do 21. maja) vabljeni v Cerkno na festival jazzovske 
ustvarjalne godbe. Na tokratnem festivalu bodo prvič gosto-
vali nizozemski jazzerji, in sicer sekstet Ali Ears, svoj prvi na-
stop pa bo v Cerknem imel tudi pianist Bojan Zulfkarpašič. 

Čarobnost življenja 
škofja Loka - Danes, 10. maja, ob 18. uri bo v Gasilskem 

domu na Trati srečanje s pesnico Nežo Maurer. 

Z dobro opremo v vertikalo 
Tacen • Alpinistični klub Vertikala pripravlja spomladan-

sko tržnico nove in rabljene opreme za športno plezanje, al-
pinizem in pohodništvo. Tržnica bo v petek, 20. maja, v ple-
zališču Turne pod Šmarno goro. V primeru dežja bo sejem 
27. maja. 

Družabno srečanje na Kresu 
Kranj - Komisija za rekreacijo, šport in izletništvo Društva dia-

betikov Kranj vabi člane na družabno srečanje v nedeljo, 15. maja, 
kamor vabi Društvo diabetikov Jesenice. Zbor za pohod v okolico 
Kresa bo ob 8.30 na parkimem prostoru pred Acronijem, za ostale 
udeležence pa bo zt)or ob n. uri na Kresu. Prijave zbirajo do četr-
tka, 13. maja, po tel.: 031/4854903112571451 (Ivan) v večemih urah. 

IZLETI 
Na planini javornik in Poljana 

Kranj - PD Iskra Kranj vabi v četrtek, 19. maja, na planin-
sko turo. Ob 15.30 bo odhod z osebnimi avtomobili izpred 
Mercator centra na Primskovem. Prijave z vplačili (do 18. 
maja) in dodatne informacije: pisne prijave na e-naslov: avo-
gelnlk@volja.net ali po tel.: 031/624-608- Anže Vogelnik ter 
v pisarni društva ob sredah med 17. In 18. uro. 

Na Kobariški stol 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj organizira planinski 

izlet na Kobariški stol, ki bo v nedeljo, 22. maja. Odhod izpred 
hotela Creina bo ob 6.30. Prijave z vplačili (do 20. maja) in do-, 
datne informacije: pisne prijave na e-naslov: avogelnik@vo-
lja.net ali po tel.: 031/624-608- Anže Vogelnik, 041/734-049 -
Niko Ugrica ter v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro. 

Sv. Lovrenc 
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane na 

planinski izlet, ki bo v soboto, 14. maja. Odhod posebnega avto-
busa bo ob 6.30 uri. Prijave in dodatne informacije do četrtka po 
tel.: 031/625-874 - Rajko Fende ali 040/260-930 - Janez Planine. 

Na Vojsko planoto 
Žabnica, Bitnje - DU Žabnica - Bitnje vas v četrtek, 19. 

maja vabi na planinski izlet na Vojsko planoto v idrijskem 
hribovju. Odhod bo ob 7. uri iz AP v Stražišču proti Škofji 
Loki iz vseh postajališč. Prijave sprejemajo od 9. maja dalje, 
vsak dan med 13. in 15. uro, po tel.: 23-12-288. 

Nakupovalni izlet 
Žabnica, Bitnje - DU Žabnica - Bitnje vabi na nakupovalni 

izlet v Lenti, ki bo v soboto, 21. maja. Odhod bo ob 3. uri iz 
vseh postajališč od Kranja do Svetega Duha. Prijave z vplačili 
sprejemajo od jutri dalje, od 13. do 15. ure po tel.: 2311-932. 
Zadnji dan za vplačila je 15. maj. Sekcija za balinanje pa obveš-
ča člane, da bodo pričeli z balinanjem danes, v petek, 6. maja. 

Paklenica 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 13., 

14. in 15. maja 3-dnevni izlet po narodnem parku Paklenica 
na Hrvaškem. Prijave in dodatne informacije po tel.: 
041/534-692 ali 041/718-965. 

V Topolšico in Logarsko dolino 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča 

člane, da že sprejema vplačila za enodnevni izlet v Topolši-
co in Logarsko dolino, ki bo v petek, 20. maja, in vplačila za 
7-dnevno letovanje v Izoli, ki bo od srede, 15. do 22. junija. 

Na vrhove nad Breginjem 
Kranj - M-odsek PD Iskra Kranj v soboto, 21. maja, člani dru-

štva in druge planince vabi na planinski izlet na odmaknjene, sa-
motne vrhove nad Breginjem. Tura je primerna za kondicijsko 
dobro utrjene planince. Odhod izpred hotela Creina v Kranju bo 
ob 6. uri. Dodatne informacije in prijave: Tatjana Hribar (tel. 
041/971 537, e-mail tatjanahribar@siol.net) ali v pisarni društva 
ob sredah od 17. do 18. ure, Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Pohod na Stol 
Jesenice - Športna zveza Jesenice bo 14. maja organizira-

la 40. spominski pohod na Stol. Odhod bo možen od 5.30 
do 10. ure izpred Valvasorjevega doma, kjer bo ob 13. uri ob 
povratku spominska slovesnost. 

l> 
RESIAVRACHA "Pri lažovc«" Btgm^B 
GALERllA TrOlAoiB Avwnili<ioo. Begunie na 

GlKWi|llk«mel.B«si»iK! 

• Sreda, 11. 5. - "Gašperji" 
- Petek, 13.5. - "hišni ansambel Avsenik" 

- Sobota, 14.5. - "hišni ansambel Avsenik" 

Začetek prireditev ob 19. uri. 

Informacije in rezervacije na teL št. 
0 4 / 5 3 3 3 402, fax. 0 4 / 5 3 3 4 164 ali 

e^Mšta: avsenik@av8enik-sp.si 

Okrog Bohinjskega jezera 
Kranj - Pohodniki Društva upokojencev Kranj vabijo v 

četrtek, 19. maja, na pohod okrog bohinjskega jezera. Lah-
ke hoje bo za 2 do 3 ure. Odhod avtobusa bo ob 8. uri iz-
pred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisar-
ni do srede, 18. maja, do 10. ure. 

V Ribnico na Pohorju 
Kranj - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi 18. maja na 

izlet v Ribnico na Pohorju. Odhod bo ob 7. uri izpred avto-
busne postaje Škofja Loka. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Naklo - DU Naklo vabi svoje člane na občni zbor društva, 

ki bo v petek, 20. maja, ob 16. uri v Domu J. Filipiča v Na-
klem. 

PREDAVANJA 

jabolčni kis 

Bled - Jutri, n . maja, ob 19. uri bo v hotelu Astoria preda-
vanje Jabolčni kis v domači lekarni. 

Anastazija... 
Bled - v četrtek, 12. maja, med 17. in 19. uro bo v Knjiž-

nici Blaža Kumerdeja predavanje z naslovom "Anastazija, 
zveneča cedra sibirske tajge" in pogovor z Ivanom Mešič-
kom, prevajalcem knjige o Anastaziji, potomki prastarega 
rodu iz sibirske tajge. 

Granitne vertikale nacionalnega parka 
Radovljica - Čudovito naravo, potep po San Franciscu in 

plezalne napore v skalnih stenah nacionalnega parka Yose-
mite v ZDA bo ob diapozitivih predstavila Urša Rebec, in si-
cer danes, 10. maja, ob 19.30 v Knjižnici A.T. Linharta. 

Odgovori na življenjska vprašanja 
Jesenice - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi na pre-

davanja pod skupnim naslovom Odgovori na pomembna 
življenjska vprašanja, ki bodo od 11. do 13. maja potekali v 
bivši glasbeni šoli, Kejžarjeva 22, ob 19.30 vsak večer. Naslo-
vi so naslednji: sreda - Kako se spopasti s stresom.^; četrtek 
- Kako opraviti z malodušjem?; petek - Kako do duševnega 
miru? Vstopnine ni. 

KONCERTI 

Koncert učiteljskih zborov 
Tržič - KD Zali Rovt Tržič ter JSKD OI Tržič vabita na 7. 

mednarodni koncert učiteljskih zborov, ki bo v petek, 13. 
maja, ob 20. uri v dvorani OŠ Bistrica Tržič. 

Klavirski recital 
Tržič - Danes se bo ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Tr-

žič začel klavirski recital prvonagrajenke tekmovanja Temsig 
2004 Anje German. 

RAZSTAVE 

Pomladni dan 
Bled - Od 9. maja do 30. junija bo v Knjižnici Blaža Ku-

merdeja na ogled razstava likovnih izdelkov učencev 7. in 8. 
razredov OŠ Gorje. 

Lovska je ta 
Bohinjska Bistrica - Učenci 4.a in 4.b razreda OŠ Janeza 

Mencingerja pod mentorstvom Dragice Cvetrežnik posveča-
jo razstavo jubilejnemu 20. srečanju z Lovsko družino Bo-
hinjska Bistrica. Razstavo si lahko ogledate v mesecu maju 
v Knjižnici Bohinjska Bistrica. 

Uporniki z razlogom 
Groblje pri Domžalah - V Kulturnem domu KS Jarše - Ro-

sica je do 12. maja od 9. do 19. ure na ogled razstava z na-
slovom Uporniki z razlogom. 

Fotografije Vitomirja Pretnarja 
Kranj - jutri bodo ob 19. uri v razstavišču Kokra in Sava 

na Tomšičevi 7 odprli razstavo fotografij avtorja Vitomirja 
Pretnarja. Naslov razstave je Železarna. 

Slike Črtomirja Freliha 
Domžale - V Galeriji Domžale bodo v četrtek ob 19. uri 

odprli razstavo slik akademskega slikarja Črtomirja Freliha. 

mailto:Jereb@ijereb.sl
http://www.presernovogledalisce.com
mailto:gelnlk@volja.net
mailto:tatjanahribar@siol.net
mailto:avsenik@av8enik-sp.si
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Z GLASOM DO BOgŠE ZELENJAVE 

Posadimo bučke, zelje in fižol 
MONIKA BERTONCELJ 

Med bučkami pustimo 
veliko prostora 

Letos bučk nismo sadili v 
toplo gredo, zdaj pa se je že 
toliko otoplilo, da jih bomo 
posadili kar na stalno mesto 
in to tja. kjer smo gnojili lani. 
Od bučk sta priljubljeni sorti 
hibrid Elite Fi in Uchiki kuri 
(Hokaido). Seme Elite Fi kali 
10 do 12 dni. Gre za zelo 
zgodno, rodno in odporno 
sorto. Zelene podolgovate 
bučke rastejo na grmičku, 
redno jih moramo trgati, da 
nastavljajo nove cvetove in s 
tem plodove. Seme bučk 
Uchiki kuri kali od 8 do 15 
dni. To so oranžne bučke 
hruškaste oblike, ki zrastejo 
do 2,5 kilograma teže. Elite F 
1 ni treba posaditi preveč na 
redko, zato smo med rastli-
nami pustili le približno 40 
centimetrov razdalje. Uchiki 

Bučke pa bodo tako velike 
že čez dva ali tri tedne. 

kuri pa so večje buče, zato 
mora biti razdalja med rastli-
nami večja. 

Zgodnje in pozno zelje 

Na vrtu nam rasteta že 
tudi zgodnje in pozno zelje. 
Pozno zelje smo posejali, sa-
dike zgodnjega zelja, ki smo 
ga dobili od sosede, pa smo 
posadili na stalno mesto. 
Tako pozno kot zgodnje zelje 
smo pokrili z vrtno kopreno, 
da bosta hitreje rasla. Zelje je 
zelo občutljivo na škodljivce, 
zato je priporočljivo, da kolo-
barjenje pri njem traja kar 
šest let. To pomeni, da ga 
vsako leto sejemo na dmgo 
gredo, po šestih letih pa spet 
na tisto, kjer smo ga začeli 
gojiti. Pri zelju morata med 
prekopavanjem (lopatanjem) 
in sajenjem miniti vsaj dva 
meseca, tudi gnojiti ne sme-
mo tik pred presajanjem. Po-
zne sorte zelja sejemo tja do 
konca maja. Med bolj znani-
mi so: zelje ljubljansko, zelje 
varaždinsko in rdeče zelje 
holandsko pozno. Vsa kalijo 
od 8 do 12 dni. Pri ljubljan-
skem v povprgčju od časa se-
janja do pridelka preteče 105 
dni, pri varaždinskem od 105 
do 115 dni, pri holandskem 
od 120 do 125 dni. 

Sadilni klin 

Sadike zelja sadimo tako, 
da s sadilnim klinom (če ga 
nimate, si pomagajte z moti-
ko) v zemljo naredimo jami-
co. Ta mora biti toliko globo-

Visok fižol lahko zelo dobro obrodi. Takle bo jeseni. 

ka, da gre vanjo brez težav to-
likšen del rastline, kot ga je 
bilo pod površino pred presa-
janjem. Med sadikami zelja 
mora biti od 30 pa tja do 60 
centimetrov razdalje. 

Fižolu najprej postavimo 
oporo, šele nato ga posa-
dimo 

Visoke sorte fižola rastejo 
ob opori. Najlažje je, da zato 
najprej postavimo oporo 
(prekle oziroma kole ali mre-
žo), šele nato posadimo 
seme. Namreč če najprej po-
sadimo seme, potem ko po-
stavljamo oporo, preveč po-
hodimo zemljo. Prekle po-
stavimo v vrsto ali v pirami-
do. Zaradi vetra jih moramo 
postaviti dovolj globoko. Za 
eno piramido potrebujemo 

štiri prekle, ki jih zvežemo 
približno 30 centimetrov pod 
vrhom, med njimi pa naj bo 
pol metra razdalje. Okoli vsa-
ke prekle posadimo tja do 
šestnajst fižolov in to do pet 
centimetrov globoko. Sort fi-
žola je precej. Pri nekaterih 
jemo stroke (na primer ptuj-
ski maslenec - letos prodaja-
jo izboljšano sorto tega fižo-
la), pri drugih stroke in zrnje 
(nekargold), pri drugih pa le 
zrnje (turški fižol). Fižol kali 
od enega do treh tednov, od-
visno pač od sorte in od vre-
mena. 

Prihodnjič kolerabica, 
cvetača, brokoli, por 

Prihodnji teden bomo pi-
sali, kako posaditi kolerabi-
co, cvetačo, brokoli in por. 

Ič KOMENTAR 
DAMJANA ŠMID 

Otrok in knjiga (4) 
"Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si." 

(portugalski pregovor) 

Odrasli se pogosto spra-
šujemo, kakšno knji-
go naj izberemo za 

otroka, da bo poučna, zabav-
na, zanimiva in da bo hkrati 
bogatila njegov besedni zaklad. 
Do šolskega obdobja imamo 
na razpolago zelo raznolike 
knjige: slikanice, igralne knji-
ge, zbirke pesmi, ugank, zvoč-
ne knjige, pravljice, knjige za 
spoznavanje črk in še mnoge 
druge... Otrok naj spozna čim 
več različnih knjig, saj bo le 
tako lahko izbiral med njimi 
in si ustvarjal svoj lastni izbor. 
Najmlajšim so pri srcu knjige z 
rimami, ki se povezujejo s prst-
nimi igrami. Njihov namen je 
predvsem v ljubkovanju otroka 
in v preživljanju skupnega 
časa. Mnoge izmed njih imajo 
tudi vzgojni namen, saj preko 
pesmi sporočajo otroku, zakaj 
se umivamo, kdaj gremo spat, 
zakaj pospravljamo igrače ... 
Zgodbice ali pesmi s prstnimi 
igrami dopolnimo z igranjem 
z malimi prstnimi lutkami, ki 
jih izdelamo sami. h revij iz-
režemo like živali, ljudi, pred-
metov in jih rudepimo na tanj-

ši karton. Na spodnji rob nale-
pimo papirnat trak, ki naj ima 
obseg našega prsta. Papirne 
lutke nataknemo na prste in 
preostane nam le še skok v do-
mišljijsko zakladnico. Ideje za 
zgodbe dobimo kar v vsakda-
njem življenju. Staršem so v 
pomoč tudi knjige z uspavan-
kami ali z otroškimi pesmimi. 
Igralne knjige so tiste, ki otroku 
nudijo možnost učenja preko 
igre. S postavljanjem knjige, ki 
se spremeni v hišo, z oblače-
njem medvedka, s pospravlje-
njem miškinih igrač otrok 
osvaja tako miselne kot gibalne 
spretnosti. Z nekaj spretnosti 
izdelamo nekaj pravljičnih ji-
guric tudi sami. Iz tršega pa-
pirja izrežemo in pobarvamo 
like in jih po^vimo v zareze, 
ki smo jih naredili v zamaSke 
iz plute. Če narišemo še podla-
go (hiše, ceste, gozd), imamo 
veliko možnosti za ustvarjanje 
ob zgodbah. Branje še zdaleč 
ne zajema samo branja, kot ga 
poznamo, ampak vključuje 
tudi ostale dejavnosti, s kateri-
mi spodbujamo otrokovo vese-
lje do pisane besede. 

R A ^ A D M E V 
90.». »7.2. »QJI. 103.7 Mm 

UKV, amgo^ RDs 

Rad io Ce rkno , d. o. o. 
P lat iševa ul ica 39 , 

5 2 8 2 C e r k n o 
T e l . : 0 5 / 3 7 3 4 7 7 0 
F a x : 0 5 / 3 7 3 4 7 7 1 

E-pošta : 
Info@radio-odmev.n8t 

Šola za samostojno učenje 

BOGOMIIA KRVINA 

Branje z razumevanjem • 
najpomembnejša 
učna navada 

Branje je najpomemb-
nejša učna navada. 
Kdor ne zna brati, se 

ne more učiti. Kdor se v pra-
vem času (2. in 3. razred) na-
uči dobrega branja z razu-
mevanjem, ima kasneje pri 
učenju mnogo manj težav, 
kot tisti, ki bere slabo in po-
časi. Dolga leta sem učila v 5. 
razredu in skušala na različ-
ne načine pomagati slabim 
bralcem, da bi izboljšali svo-
je branje, pa nisem imela 
posebnih uspehov, kajti v 5. 
razredu je bilo za posebno 
zboljšanje branja prepozno. 
Svetujem vsem staršem, ki 
imate ali boste imeli otroke v 
1., 2. in 5. razredu, pomagaj-
te jim, da bodo res dobro 
osvojili to najpomembnejšo 
učno navado - branje z razu-
mevanjem. 

Kako postopati pri različnih 
stopnjah obvladovanja bra-
nja? 

1. Ko otrok še ni v šoli, ko 
ŠE NE ZNA BRATI, mu vi 
berite primerne knjige; po-
jasnjujte mu, česar ne razu-
me, in ga spodbujajte, da tudi 
sam razmišlja in komentira. 

2. Ko se otrok UČI BRATI 
IN SE NE RAZUME, KAJ 
BERE, mu morate starši še 
brati, vedno pa ga poslušajte, 
ko on bere. Ne razume še 
vsega, kaj bere, zato mu je 
treba pojasnjevati, česar ne 
razume in ga še spodbujati z 
vprašanji, da sam razmišlja 
in komentira. Na tej stopnji 
branja še ne smete zahtevati: 
"Sedaj pa sam beri, saj 
znaš!" Otroku je branje še 
zelo težko opravilo in ne po-
sebno zanimivo, ker še ne ra-
zume vsega, kar bere. V tem 
času morate posvetiti več 
časa otrokovemu branju, 
predvsem, da mu še berete, • 

da doživlja lepoto pisane be-
sede in zanimivosti vsebine. 
Trud, ki ga boste vložili v po-
moč otroku pri branju, se 
vam bo dobro obrestoval, če 
boste vztrajni. Z dobrim zna-
njem branja, z razumeva-
njem, bo lahko uspešen pri 
samostojnem učenju. 

3. Ko otrok ZNA BRATI in 
RAZUME, KAJ DERE, mu 
ponavadi manjka le še hi-
trost branja. Hitro branje je 
zelo pomembno. Kdor hitro 
bere, se mnogo hitreje uči 
kot počasni bralec. Za hitro 
branje pa je potrebno čim 
več vaje. Ko je otrok še v niž-
jih razredih osnove šole, rad 
bere, če ga vrstniki posluša-
jo. Zberite bratce, sestrice, 
morda še sosedove otroke in 
še sami se pridružite! Nare-
dite nekakšno "gledališče"! 
Poslušalci sedijo na stolih v 
vrsti, "nastopajoči", to je bra-
lec, je spredaj in bere. Ko se 
pripravlja na ta nastop, sam 

vadi branje. Čim večkrat mu 
ploskajte in zelo pohvalite, če 
je vadil branje. Čim večkrat 
naj ima otrok poslušalce, ki 
mu ob koncu ploskajo. Lah-
ko vam bere iz šolskih zvez-
kov, če čuti, da vas resnično 
zanima, kaj je v šoli napisal. 
Prinaša naj knjige iz šolske 
knjižnice in vpišite ga še v 
knjižnico, ki jo imajo v vseh 
večjih krajih. Tam naj izbira, 
bere naslove, bere tekste pod 
slikami. Pomembno je, da 
poišče, kar ga zanima, in 
bere, bere... 

4. Ko začne otrok SAM 
brati, ko že razmeroma HI-
TRO BERE Z RAZUMEVA-
NJEM, ko se že u6 in je v šoli 
uspešen, starši le še sodelu-
jejo. če otrok želi, če rabi po-
moč pri razumevanju težje-
ga teksta. 

Kadar otrok česa ne razu-
me. mu starši v nižjih razre-
dih osnovne šole pojasnijo, 
kasneje, ko zna že dobro bra-

ti z razumevanjem, pa mu le 
nakažejo, kako lahko sam 
pride do pojasnil (internet, 
leksikon, slovarji, zgodovin-
ske, geografske in druge 
strokovne knjige). Če otrok 
ni prepričan, kako bo pravil-
no napisal določene besede, 
naj pogleda v pravopis. Za hi-
tro iskanje pojasnila je veli-
kokrat pomembno hitro 
iskanje besed po abecedi. 
Starši! Izkoristite možnosti, 
da se otrok tega čim prej na-
uči. Ena od zelo praktičnih 
možnosti je iskanje telefon-
skih številk v telefonskem 
imeniku. Naj jo poišče otrok, 
ko jo potrebujete. 

Tam, kjer so doma šolarji, 
morajo na vidnem mestu biti 
SPLOŠNI LEKSIKON, SLO-
VAR TUJK IN SLOVENSKI 
PRAVOPIS. Biti morajo stal-
no pri roki. da jih bodo otro-
ci dm večkrat uporabljali. 

Prihodnjič: 
Bliža se matura 
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Pavel Rupar 
- izjava tedna 

Tržiški župan Pavel Rupar 
jc dne aprila 2005 za Radio 
Gorenc med drugim izjavil, da 

je poslanec LDS v dovenskem 
parlamentu in občinski svetnik 
v Tržiču iz osebnih razlogov 
proti izgradnji regijske deponi-
je komunalnih odpadkov za 
vso Gorenjsko, ki naj bi bila v 
Kovojju, v občini Tržič. Pove-
dal je kt da naj bi liberalni po-
slanec v EU kupoval neko 
vzhodnonemško • tehnologijo, 
da jo bo prinesel v Tenetiše v 
občino Kranj in tam zbiral 
smeti za približno 2 milijardi 
tolarjev. Šlo naj bi po njego-
vem mnenju za tri kriminalna 
dejanja, ki jih tržiŠki župan 
sluti, in sicer pokg smetiščne 
tehnologije Še za kranjski olim-
pijski pokriti bazen in smučar-
sko skakalnico. 

Čeprav gre za izjavo tržiŠke-
ga župana in poslanca SDS 
Pavla Ruparja, bi ji utegnil 
vseeno kdo nasesti, zato je 
prav, da povemo predvsem 
kranjskim občankam in obča-
nom "kaj je res", 

V Kranju deluje deponija 
komunalnih odpadkov v Tene-
tišah, kjer se deponirajo od-
padki petih občin (Jezersko, 
Preddvor. Naklo. Šenčur, 
Kranj) ali skupaj za 73 tisoč 
prebivalcev. Po letu 2008 bo v 
Sloveniji dopustno le odlaga-
nje inertnih odpadkov, torej 
snovi, ki v ničemer ne vplivajo 
na okolje. Ker v regiji ni in ni 
prišlo do napredka pri določit-
vi deponijskega prostora za šir-
šo Gorenjsko (približno 
200.000 prebivalcev), smo bUi 
v Kranju prisiljeni začeti s pri-
pravljalnimi dejanji za pri-
mer, da gorenjske deponije ne 
bo ali pa ne bo pravočasno pri-

pravljena. Tako je Mestni svet 
v Kranju že januarja 2004 
sprejel ustrezno strategijo rav-
nanja s komunalnimi odpadki 
z namenom, da se "zagotovi 
mehanska in biološka obdela-
va odpadkov", leto kasneje pa 
je določil še velikostni razred 
naprav in sicer na 100.000 
ljudi, kar je velikost podregije 

realna zmožnost obstoječe 
lokacije. Od sprejetja "strategi-
je" v januarju 2004 je jasno, 
da je strategija predlagala le 
vrsto tehnologije, predelave 
organskih odpadkov in sicer 
anerobni sistem, prav zaradi 
tega, ker le-ta nima motečih 
vplivov na okolje, nikakor pa 
nihče ni začel s kakšnimi po-
stopki nakupa tehnične opre-
me in naprav. 

V izdelavi je lokacijski načrt 
deponije v Tenetišah v obstoje-
čih mejah, ki bo izdelan do ju-
lija 2005. Šele ta načrt bo po-
kazal vrsto objektov in naprav 
in njihovo umestitev v prostor. 
Nakup opreme je torej nesmi-
seln, takšna pa je tudi trditev 
Pavla Ruparja. 

Nakla^nje tržiškega župa-
na je še toliko manj razumlji-
vo, ker je bil o stanju stvari v 
Kranju predhodno poučen na 
sestanku v Kranju, januarja 
letos, kjer je kranjskemu župa-
nu, njegovim sodelavcem in 
direktorju Javnega podjetja 
Komunala Kranj predstavil 
ždjo o prevzemu vseh gorenj-
skih komunalnih odpadkov, 
tako da bi v Kovorju zgradili 
ustrezen center za ravnanje z 
odpadki, ki bo pokrival potrebe 
vse Gorenjske, najmanj pa po-
trebe 200.000 ljudi. Izrazil je 
željo po podpori Kranja za iz-
gradnjo regijskega gorenjskega 
centra v Kovorju, ker naj hi 
bilo javno mnenje v zvezi s 
tem vprašanjem v Tržiču 
ugodno. 

Potem ko je slišal, kaj načr-
tujemo v Kranju je predlagal, 
naj pristojni pomagamo "uti-
šati" poslanca in občinskega 
svetnika Boruta Sajovica, ki 
menda edini nasprotuje grad-
nji centra v Kovorju. 

Mestna občina Kranj je se-
veda zainteresirana za grad-
njo obrata za predelavo komu-
nalnih odpadkov na enem me-
stu, za vso Gorenjsko, ker pa 
sama tolikšnega ^ponijskega 
prostora nima, je logično, da 
bo podprla vsak resen predlog, 
bodisi s strani države, ali pa 
katerekoli gorenjske občine -
tudi tržiške. Župan Rupar bo 
moral svojo komunalno bitko 
izbojevati doma v Tržiču, 
Kranj mu pri tem ne more po-
magati, pa tudi svetnikov trži-
škega občinskega sveta ne mo-
remo in tudi n€ želimo "utiša-
ti". 

Če ho torej v prihodnosti pri-
^ do resn^a napredka pri iz-
gradnji vse gorenjske deponije 
izven ohmo^a Mestne občine 
Kranj, bo Kranj zraven in šele 
takrat bomo predlagali Svetu 
Mestne občine Kranj, da se po-
stopki v zvezi s pripravo doku-
mentacije za Tenetiše ustavijo, 
deponijo pa bomo sanirali in 
zaprli. 

Seveda pa nam tudi ni jas-
no kakšno sistemsko podo-
bnost vidi g. Rupar med depo-
nijo odpadkov ter kranjskim 
bazenom m smučarsko ska-
kalnico. Oba objekta v zado-
voljstvo občanov in Športnikov 
dobro delujeta. Ker gre po Ru-
parjevem mnenju pri tem za 
kriminalna dejanja naj ne 
čaka na poklicane, temveč naj 
kot poslanec SDS v državnem 
zboru napiše ovadbo sam. Saj 
je to vendar dolžnost Jiinkcio-
narjev, mar ne? 

M E S T N A O B Č I N A K R A N J 

J A N E Z O S O J N I K , P O D Ž U P A N 

POROČILI SO SE 

Ško^a Loka, 19. marca - MI-
ROSLAV VUKOJEVIČ in MIR-
)ANASTOjANOVIČ 
Ško^a Loka, 9. aprila • JANEZ 
SELAK in AGATA POTOČNIK: 
SENAD HUSOVIČ in NATALI-
JA jERMAN 

ŠkoQa Loka, 16. aprila - DEJAN 
MUNAR in ANTONIJA BEGIČ; 

MATIJA TOMŠIČ in ALENKA 
PP-ERNEU PETER LUNAR in 
PETRA SVOLJŠAK; JUST PO-
ROČNIK in BERNARDKA KR-
VINA 
Školja Loka, 23. aprila - IZTOK 
LAVTAR IN ŠPELCA TOLAR; 
MARKO MIŠIČ IN RENATA 
MRAK: MIHA ČERNČIČ IN 

TINATOMAŽEVIČ; BLAŽ RU-
TAR IN SONJA BREŠAN; PET-
ER MARTINŠEK IN ROMANA 
JAMNIK. 
Kranjsb Gora. 23. aprila - JURI) 
PFAJFAR IN MIRJAM ROŽIČ. 

Gorenjski glas vsem mladopo-
ročencem prisrčno čestita in 
jim s Čestitko, prejeto na Matič-
nem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

Viessman nudi s programom Vitotec vrhunsko tehniko, 
ki vas bo prepričala z visoko kakovostjo. 

Kako znižati porabo goriva. 

Stari kotli porabijo čez celo leto konstantno visoko temperaturo, novi Viessmanovi kotli pa se 

prilagajajo zunanji temperaturi. Tako se zmanjšajo tudi dimni plini. In ko energija ni potrebna, 

se kotli izklopijo in s tem prihranijo energijo. 

Pri tem je treba misliti na posodobitve, na nove kotle, ki obratujejo dolgoročno varno in 

zanesljivo. Zamenjava kotla sploh ni več problem, zamenja se v enem dnevu. Pokličite nas in 

radi se bomo posvetovali z vami in vam pripravili izračun. 

Druga varianta je ogrevanje z zemeljskim plinom. Če kotel porabi manj energ^e, prihrani več 

stroškov. In s tem spusti v zrak manj emisij in bolj varuje okolje. Plinski kotli Viessman pred-

njačijo pri tem. Z novim plinskim kotlom privarčujete do 40 odstotkov ogrevalnih stroškov, 

zmanjšate emisije škodljivih snovi, prihranite pri popravilih in vzdrževanju in s prihrankom 

energije čuvate naravne vire, torej varčujete na celotni liniji. 

V I E S M A N N 
Viessmann d.o.o., Cesta XIV divizije 116a, 2000 Maribor 
telefon: 041 654 019, E-poita: kiz<Sviessmann.com, 
www.viessmann.si 
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Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 201 42 49 
fax:201 42 13 

Mali oglasi se spKjmjo: za objavo v petek -
v ffedo do 1330. in za objavo v torek, do petka do 
14 OOt Dehvni: od ponedeljka tk) petka nepfekin;^ 
nood 7.-15.ure 

Uvedli smo novo nibn ko 

'Čisto v zadnjenn hipu". 
5 to rubriko želimo pomagati nd§jm bral-
cem, k) se jim res mudi r>ekaj proddti, kupi-
ti, najeti, otklati. Oglas za to rubriko lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure in 
zap t̂ekveemekpravtdkodo osme ure. 
Cena oglasa je Z050 SfL je enotna In ima 
najvei 80 znakov - kupon ne velja. Za male 
oglase po redni <eni oziroma na kuponu pa 
sprejemamo za torek v petek do druge ure 
In za petek v sredo do pol dveh. 

LOIV^ 
n e P r e m i č n i n S k a o 

d r u ž b a ^ 
Zevnikova wl. n. Kranj. PE Ivlladmskj ul 2. 

Kranj. t«l.; o4«/J47 323.04/2362 890 

HI$E PRODAMO 
FORME, cnostanovanjska 140 mz bi-
valnih. letnik 1940, deino lahko vselji-
va. 1 5 0 0 m2 z«mijiSča, na robu vasi. 
ob zelenem pasu. sončna lega. Cena: 
27 M IO sit. 
CERKtJE, stanovanjska hiša 150 mz 
btvalne površine, starosti 4 0 let, reg-
istracija za poslovno dejavnost, 
parcela 1040 mz. Cena: ^ MIO sit. 
Možnost dokupa kmetijskega 
zemljišča 1 2 6 0 mz po ceni 6 MIO sil! 
ŠENČUR, vzorno urejena hiša 
starosti 2$ let. cca \6o mz bivalne 
povriine klet in garaža, z bogatim 
vrtom 700 mz. v elitni soseski. Cena 
57 M IO sit. 
ŽABNICA, na robu naselja, 
dvostanovanjska (dvojček), starost z$ 
let, i 6 o mz + visoka klel (možnost 
poslovne dejavnosti) + mansarda, 
garaža, zemljišča 8 0 0 mz. Cena: $8 
M IO sil. 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Cradnikova ul. trisobno 64 
mz. letnik 1961 . adaptirano. 4. nad-
str., balkoni Vredno ogleda, cena 18,9 
MIO sit. 
KRANJ, Zlato polje, dvosobno 
stanovanje 6 0 mz, letnik 1965. 3. 
nad./4, takoj vseljivo. Cena: 17 MIO 
sit. 
KRANJ, Ul. Janeza Puharja. pritlično 
enosobno stan. 40,5 mz, zastekljena 
terasa, manjši atrij, v celoti adaptira-
no, mima lega! Cena: 15,5 MIO sit. 
PARCELE PRODAMO 
ŠENČUR , stavbno zemljišče 1 4 0 0 
mz, ob glavni vpadnici v Kranj, z 
gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
zobozdravstvenega objekta. Cena: 
36 .000 SIT/mz. 
V ISOKO pri Kranju, zazidljivo 
zemljišče cca. 1 0 0 0 mz. z gospo-
darskim (150 mz} in stanovanjskim 
(300 m2) objektom starosti 1 20 let, 
na robu naselja. Cena: 35 MIO sit. 
CERKLJE - Adergas, zazidljivo 
zemljišče 1 0 0 0 mz, mirna lega z 
rahlim naklonom, ob gozdu, dostop-
na pot S - 4m. Cena: 15 MIO sit. 
BELA pri Preddvoru, zazidljivo 
zemljišče v naselju. 500 mz, ravna in 
sortčna lega. Cena: 2 1 . 6 0 0 , 0 0 
SIT/mz. 
V ISOKO pri Kranju, zazidljivo 
zemljišče 760 mz, ravna in sončna 
lega, odlična lokacija! Cena: Z7.600 
SIT/mz. 
ŠENČUR, stavbno zemljišče na robu 
novejšega naselja, 9 4 0 mz, opremlje-
na z vodo in elektriko, ravna in sonč-
na lega. Cena: 3i.zoo SIT/mz. 
KOKRICA, stavbno zemljišče 1000 mz. 
z starejšim objektom, nadvse primemo 
za graditev poslovno stanovanjskega 
objekta. Možnost prodaje v dveh delih. 
Cer»3:36 MIO sit. 
STANOVANJE ODDAMO 
PRE8AČEVO, oddamo delno opreml-
jeno trisobno stanovanje 95 mz v vi-
sokem pritličju z J let stare hiše. Cena: 
75.000 SIT/ MES. 

c - p o š t a : loman<3)vo i )a .net 

Prvi graden d.o.o. 
Celovška Z91, 
PE Vodnikova Zli. 
^ooo Ljubljana 

Tel.. 01/510-74-30. 04V739 786 

STANOVANJA PRODAMO 
Kran), Orehek, trisobno, sončna lega, 
stanovanje se nahaja v I. nadstropju In je 
kompletno opremljeno, velikost 81 mz. 
letnik 2003, dvojna garaža in shramba. 
Ugodni plačilni pogoji, vseljivo po do-
govoru. ccna: 38.950.000 SIT. 
Kranj, Orehek, trisobno, novogradnja 
Z004, VP, velikost 94,75 mz + parkirni 
boks + shramba. Izdelano na ključ. 
Vseljivo takoj. Cena: 35.273.894 SIT. 
Kranj, Dnjlovka, 70,48 mz, dvoinpol-
sobno, novogradnja, pritličje, sončna 
lega, dva balkona, iz^lano na ključ, 
garažni boks in shramba. Vseljivo 
takoj, cena: z5.175.000 StT 
HISO PRODAMO 
Kranj - Primskovo. enou dvojčka, 150 
mz stanovanjske površine v dveh 
etažah, parcela Z50 m2, novogradnja. 
III. podaljšana gr. faza. Ugodni plačilni 
pogoji. Cena 39.000.000 Sft. 
Zvirče pri Tržičo, enota dvojčka, 137.90 
m^z^tanovanjske površine v dveh 
etažah, parcela 288 mz. novogradnja. 
III- podaljšana gr. faza. Ugodni plačilni 
pogoji. Prevzem možen takoj. Cena 
3z.554.843 SIT. 
Hotemaže, samostojna hiša. 300 mz 
uporabne površine na parceli 1350 mz. 
sončna lega, razgibana, lepo urejena, 
možnost poslovne dejavnosti, letnik 
1994, vpisana v ZK. 
PARCELE 
Breg ob Savi • prodamo veČ zazidljivih 
parcel z urejeno vso projdctno doku-
mentacijo in gradbenim dovoljenjem. 
Ravna, sončna lega. asfaltni dostop. 
Predvideno za izgradnjo dvojčka in 
dvostanovanjske hiše. Cena za parcelo 
160 EUR/mz. 
STANOVANJE KUPIMO 
V Skofji Loki z okolico za znanega kup-
ca. nujno kupimo enoinpolsobno ali 
dvosobno stanovanje. Vs^jivo po do-
govoru 

w w w . n o v o g r a d n j e . c o m 
w w w . s t a n o v a n j e . n e t 

I NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
i PE Stritarjeva 5/II, Kranj 
^ Tel.: 04/236 73 73 
i e-pošta: info^fesst.si 

Najarrvemo in kupimo več manjših 
stanovanj v Kranju in okoika. 
ODDAJA V NAJEM: 
KRANJ - OKOUCA: Zgornja etaža 
stanovanjske hiše, izdelano v letu 
2005. vsi prikljudci, balkon, poseben 
vhod, parkirišče. Mesečna najemnina 
S stroški vfed znaša 110.0C>0,00 SIT. 
Vseljivo 01.06.2005. 
HIŠE PRODAMO 
ZCOSA: Delno izdelana stanovanjska 
hiša na parceli 425 mz, zgrajena v letu 
200), na sončni k>kaaji s pogledom na 
Triglav. Cena 39.800.000.00 SIT. 
BLED . OKOUCA: EnosUnovanjska 
hiša v izmeri 88 m2, dvonšče 58, m2, 
brez vrta, vsi pfikJjučki, popolnoma ob-
novljena v letu 1994. Zanimiva, mima 
k>kadja. Cena 36.000.000.00 SIT. 
PODBREZJE - manjša starejša hiša -
dvojček v izmeri 88 mz, brez zemljiš-
ča, zgrajena I. 1960. Cena 
10.000.000,00 srr . 
STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) - PUNINAI I : Dvosobno stano-
vanje, preddarK) v trisobnega, v izmeri 
68,02 mz. v 11. nadstropju, leto izgrad-
nje 1982. Cena: i8Ax>.000,00 SIT. 
TRŽIČ • MESTO: Dvosobno startova-
nje s prostorno verando ter dn/amico, 
v izmeri 57,81 mz, prodamo za 
17.000.000,00 SIT. Ot^ekl zgrajen v 
tetu 1864, obnovljen v letu 2000. 
JESENICE - dvosobno stanovanje v 
izmeri 68 mz, lo. nadstropje, zgrajen 
1 ,1972, balkon, vsi priključki, lep raz-
gled. Cena 15.500.000,00 SIT. 
LESCE - novejše dvosobno starava-
nje, predelano v 2,5 sobno, v izmeri 
64,34 mz, velika in sončna terasa s 
čudovitim razgledom na okoliško hn-
bovje. v II. nadstropju, I. izgradnje 
2002. Cena 22.500.000,00 SIT. Sta-
novanju pripada še nadstrešek za 
avto. Vredno ogleda. 
KRANJ • v bližini zdravstvenega doma 
dvosobno stanovanje v izmeri 59 mz, 
lil. nadstropje, balkon, 1. izgradnje 
1963, cena 17.000.000,00 SIT. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
TRŽIČ: Poslovni prostor v izmeri 
22.73 s pomožnimi prostori v iz-
meri 22.32 mz, primeren za mimo tr-
govinsko dejavnost z uporabnim do-
voljenjem. Objekt obnovljen v letu 
1992. Cena 10.000.000.00 SIT. 
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N E P R E M I Č N I N E 
R E A L E STATE 

SVET R t d.o.o. 
EMOTA K«*»J 
NAJOiijtvA vtic* 12 
4000 

04/2011 000 
FM.: 04/2026.499 

Email: kran|ig)5vet-nepremlčnine.si 
http://www.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA PRODAMO 
Kranj • Planina It: 1 0 2 , 5 2 + 2 , 1 . 8 2 . 
2 . nad., nizek blok, ZK urejeno, praz-
no. Cena z6 mio SIT. 
Kranj • Planina i: 4 2 . 5 n i 2 , enosobno. 
I. 8 6 . 4 . nad., vzdrževano. Cena 1 4 , 9 
mio SIT. 
Kranj - Zlato polje: 62,5 mz. trisobno. 
I. 60, 3. nad., nova okna. Cena 18.5 
mio SIT. 
Kranj - center 128 mz, štirisobno stano-
vanje v mansardi nove poslovno stano-
vanjske hiše. 1.1991. Cena 30 mk) SIT. 
Bled: 4 4 ^ mz, obn. 1.02. enosobno, 
nikoli vseljeno, parkirno mesto. Cena 
17 rr\iO SIT. 
HISE PRODAMO 

Kranj • Primskovo: 80 mz. I. 60, 310 
mz parcela, atrijsid dvojček, pri baze-
nu. možnost nadomestne gradnje. 
Cena z?,5 mio SIT. 
Preddvor - okofica: 105 mz, parcela 1458 
mz, I. 64, pritlična, krasna k>kadja ob 
robu gozda, končna parcela, sončna, 
ravna, CK na olje, telefon, Parcela vred-
na ogleda. Cena 45 mio StT. 
Bled • Ribno: Z43 mz, parcela 1136 mz. 
klet, fKitii^e in neizdelana mansarda. 
Adaptirana 1.1975. Primerna za preure-
ditev v dvod nižinsko ali hišo s turistični-
mi apartmaji. Cena 38 mio SIT. 
Podbnezje 277 m2. parcela 1010 mz, I. 
40. Stara kmedca hiša. primemo za na-
domestno gradnjo. Cena 28 mio SIT. 
Tržič: 2 0 0 m2, obn. 2002 , parcela 
240 m2, vrstna, možnost dveh stano-
vanj. Cena 24 mio SIT. 
Šenčur. 180 mz. L 1972. parcela 700 
m2, cJvostanovanjska, lepo ohranje-
na, velika garaža. Cena 59 mio SIT. 
ZEMLJIŠČE PRODAMO 
Talftto-1403 m2, Stavbno zemljišče, 
možna gradnja dveh hiš, sončna. 
Cena 10,1 mio SIT. 
Kranj • Rupa: 1113 mz, komunalno po-
polnoma opremljeno zemljišče, za 
poslovno dejavnost Cena 47.000,00 

srr/mz. 
Smlednik • Može 975 mz, ozka, dol-
ga, sončna, ravna parcela za stano-
vanjsko gradnjo, lahko v dveh delih. 
Cena zo.000,00 SIT/mz. 
Po&nn' Mošnje 5 1 1 ,465 in 490 mz. 
Zazidljivo, pravilnih oblik, ravno 
stavbno zemljišče, za enostanovanj-
ske hiše. Cena Z4.000.00 SIT/mz-
Ribno: 1.057 m2, odlična lokacija, 
predviden počitniški in turistični 
jekL Cena 30,5 mk> SIT. 
Šenčur 920 m2, ravna, pravokotna, 
za gradnjo dvojdcov ali stanovanjsko 
poslovni objekt. Cena 28.7 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR 
ODDAMO 
Senčun 1.05, od 14 mz do 450 m2, v 
novogradnji, na prometni lokaciji, 
ureditev po Želji najennnika. Cena 
2 4 0 0 SIT/mz. 
PRODAMO 
Kranj - center, zo mz. trgovski bkal v 
pritličju leta 1991 novozgrajene po-
sbvno stanovanjske hiše, z izk>Žbo. 
Cena 9,6 mio SIT. 
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RT E P R E M i Č N I N E 

bjjmiti^ 
2026-172 

031/605-114 
STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ • trisobno, I. nad., 70,50 mz, I. 
izd. 196Z, balkon, prodamo za 16.5 
mio sit. 
TRŽIČ • dvosobno, II. nad., S4 rn2,1. 
izd. 1962, prodamo za 13 mio sit. 
TRŽIČ - dvosobno, i. nad., 56.85, 
balkon, hiša obnovljena pred 12 leti, 
prodamo za iz mio sit. 
HIŠE PRODAMO 
KRANI - SP. BESNICA prodamo stan. 
hišo, I. izgr. 1945, prenovljeno I. ZOOO, 
biv. površine izomz (P + M), na 
zemljišču 455 mz. O b "hiši je Se 
samostojna garaža, prodamo za 30 
mio SIT. 
TRŽIČ - okolica, stan. hiSa,(K + P + 
podstreha), stanov, površine 174 mz, 
I. izgr. 1993, zemljišče 637 mz. lepa 
lokacija, prodamo za 38 mio sit. 
STANOVANJE ODDAMO 
KRANJ - Planina I, enosobno, 39,5 
m2, opremljeno, lil. nad., 1. izd 1967, 
oddamo za 5Z.800 SIT, stroški dodat-
no, predplačilo 1 mes. najemnina in 1 
mesečna varščina. 
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iZDGPLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portalu Izberi.sil 

Male oglase sprejemamo pri okencu na ZOISOVI 1 v Kranju in telefonsko od ponedeljka do petka od 
7 . do 15. ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 1 3 .30 , za torkovo številko pa do 
petka do I4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 ali 0 4 / 2 0 1 4 2 49- po faksu 0 4 / 2 0 1 
4 2 13 , po e*po$ti malioglasi^g-gias.si. ali na spletnem mestu Izberi.si. 

» S oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
spletnem mestu www.izberi.si, kjer si lahko ogledate tudi slike 
in daljSi opis oglaševanega predmeta ali storitve. 

Corenjik» gl«. d ».O. Zo<»oviIC»J(>| 

gekko O ^ P ! 3 

BrJtof 79A. 4000 Kranj | 
iftft>-n«p€t9ekkopfo)ekt.si 3 

mvm.gcMcopn êkl.si i 

04 2341 999 i 
031 67 40 33 I 

PRODAMO STANOVANJA 
KAMNIK CENTER: Sz.^mz, i. 
nad., novogradnja, shramba, 
vseljivo 05/4. cena: 2 1 .4 mio SIT. 
KRAN) . PLANINA I: 85 . 10 m2. 
trisobno, 1 . nadstropje, obnovl-
jeno I. 02 , kompletno opremljeno. 
24 mio SIT. 
PRODAMO HiSE 
MEDVODE • MO$E; parcela 630 
m2. primerno za nadomestno 
gradnjo, 1.1914. cena 15 mio SIT. 
KRANJ OKOLICA: parcela 8 0 0 
mz, bivalna površina 250 m2, I. 
2001 . IV. grad. faza. cena 42 M IO 
SIT. 
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ - PLANINA: 3600 m2, pro-
damo obnovljen poslovni center, 
1.1999, na zemljišču 1842 m2, do-
bra poslovna priložnost, 
M O Ž N O S T PREUREDITVE V 
STANOVANJSKE ENOTE, cena 
500 mio SIT. Tel. 041/747-738. 
KRANJ: bližina sodišča. 90 m2 v 
meščanski hiši, 1. nadstropje, I. 
1935, primerno za odvetniško pis-
arno, cena 20 mio SIT. 
KRANJ - CENTER: 3 0 m2, kom-
pletno obnovljeno I. 2 0 0 1 . primer-
no za storitveno dejavnost, cena 
8,4 mio SIT. 
KUP IMO 
KRANJ: m okolica kupimo eno- ali 
dvosobno stanovanje, sončna 
lega, takojšnje plačilo. 
KRANJ: okolica, kupimo tri- ali 
večsobno stanovanje. 
PRODAMO ZEMLJIŠČA 
BRITOF - VOCE: 4 4 0 m2, sončna, 
ravna lega, razgled. 14,3 mio SIT. 
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GRADNJA 2A TRG. 
UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE. 
ENERGETIKA, VPIS V 
ZEMLJISKO KNJIGO. 
POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM. d.d.. Radovljica, 
Cankarjeva 1.4240 Radovljica 

Tel.: 04 537 4S 00 . fax. 04 ^31 42 11 
e-pošta: alpdoni(g>alpdom.$i 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: 80,18 m2, dvosobno v pritlič-
ju, novogradnja - leto 2003, kuhinja 
z jedilnico, hodnik, dnevni prostor, 
kopalnica, spalnica, terasa, klet, vsi 
priključki. Cena: 22 .007.391 ,00 SIT. 
2APUŽE: 77,83 nri2, trisobno v pr-
vem nadstropju, leto 1940, hodnik, 
bivalna kuhinja, kopalnica, WC, 2 
sobi, balkon, klet, CK. Cena: 
1 1 .500.000.00 SIT. 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD: 59 m2. 
dvoinpolsobno v tretjem nadstrop-
ju, leto izgradnje 1980. kuhinja z je-
dilnico, dnevna soba, dve sobi, 
predsoba, kopalnica. Cena: 
27.000.000,00 SIT. 
KUPIMO 

KUPIMO: ManjSo hišo z vrtom 
med Radovljico in Ljubljano. Cena: 
Do 25 .000.000,00 SfT. 
KUPIMO: Za znane stranke kupi-
mo več stanovanj na območju obči-
ne Radovljica in Bled. 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Nov sodoben objekt v ob-
stoječem irgovsko-poslovnem cen-
tru, naša novogradnja, slaba ura 
vožnje od Ljubljane, Avstrije in Itali-
je, novih 28 poslovnih prostorov v 
štirih etažah. 32 - 320 m2, za različ-
ne dejavnosti, vsditev v letu 2005, 
foto in tlorisi na www.alpdom.si. 
Cena: 2 7 6 . 0 0 0 , 0 0 - 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
SIT/m2 (cena ne vključuje DDV). 
STANOVANJA ODDAMO 
RADOVLJICA - PREŠERNOVA: Od-
damo garažni boks. 18,35 v pn/i 
etaži večstanovanjskega objekta. 
Cena 12 .000.00 sit/mesec. 
Nudimo ugodno In kvalitetno po-
sredovanje pri nakupu, prodaji in 
najemu nepremičnin. 

šget^mrn^^ 

Tavčarjeva ulica 22. 
P.E. Stritarjeva ul. 4, 4 0 0 0 Kranj 
tel.: 04/2380 -430,04/2365-360 

fax: 04/2365.365 

EN0S08MA STANOVANJA: 
KRANJ • PLANINA II aH III, kupimo eno-
sobno stanovanje ali enosobno stanova-
nje s kabinetom, od cca. 40m2, vseljivo 
po dogovoru. CENA: cca. 
14.500.000,00 SfT. 
KRANJ • PLANINA I, prodamo enosob-
no stanovanje v izmeri 36,70 m2, visoko 
pridig, staro 33 let, balkon, CK, kuhinja, 
VSI priključki, vseljivo po dogovoru. 
CENA: 14.500.000.00 SIT. 
TRŽlC - PRESKA, prodamo enosobno 
stanovanje v 2. nadstropju, ot^jeno na JV 
stran, 48.3 m2, staro 21 let, CK-plin, tele-
fon, zast^ljcn balkon, kuhinja, vseljivo po 
dogovom. CENA: 2i.9oaooo,oo SIT. 
KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo eno-
sobrK) stanovanje v izmeri 40,86 m2. 
objekt prenovljen 1.1995.3. n3d./4, brez 
balkona, kuhinja, CK. vsi prikljudo, ob-
novljena kopalnica, vseljivo po dogovo-
ai. CENA 14.300.000.00 SIT. 
DVOSOBNA STANOVANJA: 
KRANJ - OKOUCA, kupimo več dvosob-
nih stanovanj različnih velikosti, za nam 
že znane stranke. 

KRANJ -JEZERSKAC, prodamo opremlje-
no dvosobno stanovanje izmeri 43 mz, 
prenovljeno L 2003, CK-olje lastna, vsi prt-
Ujuda. pokrtt parkirni prostor + pomožni 
objekt kol shramba, vsdjivo po dogovoru, 
CENA 15.000.000.00 SIT. 
KRANJ - TAVČARJEVA U l_ v prenovljeni 
Staro meščanski hiši prodamo dvosob* 
no stanovanje v izmeri 46 m2.1. nad./j. 
CK-olje, vsi priključki, komplet prenovlje-
no I. 2005. prazno, prevzem takoj. 
CENA: 17.000.000,00 SIT. 
BISTRICA PRI TRŽiCU, prodamo ob-
novljeno dvosobrK) stanovanje v hiši, 53 
m2, 1. nad./2, prenovljeno 1. 2004. vsa 
inštalacija je nova, CK-olje, telefon, vselji-
vo takoj. CENA 12.000.000.00 SIT. 
BLED - ALPSKA C , v lepih alpskih blokih 
in mimi k>k3aji prodamo dvosobno sta-
novanje v podpi^i^u, 51,35 m2, staro 30 
let, terasa, CK, vsi pnklju^, lasten vhod, 
primemo za invalida, 2 km oddaljerK>do 
Blejskega jezera, vseljivo po dogovoru. 
CENA-18.000.000,00 SIT. 
TRI- AU VEČSOBNA STANOVANJA: 
KRANJ - PLANINA I, prodamo dvosob-
no stanovanje s kabinetom v 1. nad., sta-
ro 27 let, 76,70 m2, CK. vsi pfikljudd, bal-
kon, vseljivo po dogovoru. CENA: 
20.500.000.00 SIT. 

ŠENČUR, prodamo trisobno stanovanje 
v hiši, 88,10 m2.1. nadstropje/2, staro 17 
let. obnovljena kopalnica, opremljeno 

dogovoru, balkon. CK • dj«. vsi pri* 
Iju3«. vi>isano v Z.K.. možnost ugodne-

ga najema kredita, vseljivo po dogovoru. 
CENA:2).500.OOO.OO SIT. 
HISE: 
BrTNJE, prodamo starejšo hišo, ki stoji 
na 1428 m2 zemljišča, hiša ima tk>risne 
površine 148 mz in je stara 75 let, mož-
nost prodaje zemljišča po delih, pre-
vzem možen takoj, v kompletu CENA 
38.000.000.00 SfT. 
H0TEMA2E, prodamo zelo lepo dvo-
dnjžinsko hišo. ki stoji na 578 rm, celo-
tne stanovanjske površine 269.51 m t 
stara 15 let, vsi prikljudci, CK-olie, zimski 
vrt, balkoni, nova kritina Bramac, v celo-
ti podkletena, vseljiva po dogovoru. 
CENA 65.000.000,00 SIT. 
KRANJ - DRULOVKA, prodamo končno 
podkl^eno vrsbio hišo. katera obsega 
250 m2 bivalne površine in ima 344 m2 
zemljišča. CK, vsi priklju6d. balkon + te-
rasa. hiia obsega klet • pritličje • etažo ter 
mansardo, ob hiši se nahajala 2 pokrita 
parkirna prostora. V bližini hiše se naha-
jata trgovin in osnovna Šola. Vseljivo po 
dogovoru. CENA; 60.000.000.00 SIT 
Prodamo več h i i različnih velikosti, za 
več informacij obiščite www.agent-
kranj.si ali pišite na info@agentkfanj.si. 
PARCELE 

BRrrOF • VOCE, prodamo več parcel 
različnih velikosti od 443 mz do 817 mz, 
namenjena za gradnjo eno- ali dvodru-
žinske hiše ali hiŠe v nizu, prevzem po 
dogovonj. CENA 31 J 0 0 . . 0 0 SIT/mz. 
KRANJ - BUŽINA BAZENA, prodamo 
lepo in ravrM zemljišče, ki je delno stavb-
no ddno kmetijsko zemljišče v izmeri 
1103 m2. nahaja se nad kanjor^m reke 
Kokre, prevzem po dogovoru. CENA: 
25.000.000.00 SIT. 
KUPIMO: 
KRANJ - OKOUCA, kupimo več stanovanj 
različnih velikosti za nam že znane kujxe. 
KRANJ - CENTER, kupimo poslovni 
prostor za neživilsko dejavnost, od Gk>-
busa do cerkve v starem delu mesta Kra-
nja, cca. 150 mz, obvezno pritli^, cena 
po dogovoru. 

w w w . a g e n t k r a n j . s 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOINPOLSOBNO, Lesce, II. nad, 
skoraj novo. 64 m2. velik balkon, 
odličen razgled, nova kuhinja, nad-
stre^k za avto. I 02. 22.5 mio SIT 
K.R. nepremičnine, « 04/531-74-60. 
041 /436-544 504734 

TRISOBNO STANOVANJE. Radovljica, 
urejeno, v pritličju. 67.5 m2. nova okna, 
nadstrešek za avlo. I. 68, 21.9 mio SIT. 
«04/531-74-60.041/436-544 504734 

TRISOBNO STANOVANJE Vodovodni 
stolp. 71 m2, I. 66. VP brez balkona, 
cena 20.900.000 SIT. AR nepremič-
nine. Ljubljana. « 01/588-11-23. 
041 /60-88-43 504;?3 

ODDAM 

O P R E M U E N O SOBO , s souporabo 
kopalnice in sanitarij za krajše obdobje, 
«031/641-424 50«7ti 

TRISOBNO STANOVANJE. Nakk). « 
04/25-71-478 S04733 

NAJAMBM 

S O B O . v Kranju, vdova s 16-letno 
hčerko, nudim pomoč ostarelim, « 
040/647-513 5040S3 

HIŠE 
PRODAM 

SAMOSTOJNO HIŠO. P*M. Zg Bit-
nje. Kranj, staro 70 let. vpisano v ZK. 
134 m2. v celoti opremljeno, cena 
15.6 mio SIT Traxi nepremičnine. « 
01/436-01-21.041/638-048 5045?i 

KsKERN. 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12 ,4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 S3.. 202 25 66 

CSM 051/320 700, Email: info(g>k3-kem.si 

STANOVANJSKI DVOJČEK. Primskovo 
ob zadružnem domu. nasproti cerkve s 
podaljšano III. grad. fazo z vsemi priključ-
ki, £emeljski plin. Inl, Liko. d.d.. Uboje. 
«041/847-257 5047» 

NAJAMEM 

HIŠO. v okoikji Kranja (smer Preddvor, 
Šenčur ali Cerklje). « 031/20-63-52 

504241 

POSESTI 
KUPIM 

KMETUO. na samem Mojca. P P 10. 
1241 Kamnik. « 040/662-191 504740 

VEČ J I ALI MANJŠI GOZD. kupim ali 
vzamem v najem. « 041 /718-019 500*5 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

POSLOVNI PROSTOR, na Ranini. 95 
m2. mišljen kot poslovni prostor ali 
spremenjen v dve oz. tri stanovanjske 
enote. Start, d .0 .0 . . Koprska I08c. 
Uufcrfjana. « 041/647-257 »47?9 

A A L B i S , d . 0 . 0 . v n S9»Uc«6ta 34. Kranj 
Poslovanje in upravljanje 

l i i . z nepremičninami 

PRODAJA IN ODDAJA POSLOVNIH 
PROSTOROV VINDUSTRUSKO OBRTNI 
CONI KRANJ. MOŽNA GRADNJA NOVIH 

POSLOVNIH PROSTOROV 

Podrobne Informacije o prostih 
prostorih po tel.: 041/426 898 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR, 370 m2. za tr-
govino ali drugo dejavnost. Kranj -
Primskovo. poleg trgovine TUŠ. 8 
041/647-509 604M0 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v Kranju, na Planini pri 
Baroku, kasneje možen odkup. « 
04/23-52-570,031/334-525 502430 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AR 155 04. t. 93. bele t^arve. 
garažiran. cena po dogovoru. « 
040/705-302 

ODKUP - PRODAJA, prepisi rabljenih 
vozil. Mepax. d .0.0. Planina 5. Kranj, 
«041/773-772 

50406? 

DAEWOO MATIZ, I. 99, srebrne barve, 
cena: 620.000.00 SIT « 041/575-
451 &04e«r 

FIAT UNO 1.0. I 97. cena: 
250.000.00 S IT « 04/531-59-78 

&0468& 

M E R C E D E S 280 C. I, 94. reg. 
10/05. vsa oprema, poraba 8.5 I. 16 
V. cena: 1.050.000.00 SIT. « 
041/419-888 

504063 

M E R C E D E S 280 C. I. 94. reg. do 
10/05. črne barve, vsa oprema, 
ohranjen, cena 1 mio SIT. « 041/419-
8 8 8 604702 

OPEL KADETT 1 4 S. I. 90. cena po 
dogovonj. « 041/394-012 

504714 

^GflNTflR 
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A V T O M O B I L S K I H 

B L A Ž I L C E V ^ ^ I ^ R O E ^ 

R 5 CAMPUS. I 91. garažiran. 2. last-
nik. cena 120.000.00 SIT. « 
041/78-70-70 604&M 

R CLIO 1.2. 1. 94. rdeč. servo volan. 
DCZ. tri vrata, cena 290.000.00 SIT, 
«031/673-767 W6t9 

R CLIO 1.2. L L99. 100.000 km, 3V. 
bele barve, vsa oprema, razen klime, 
ohranien. ugodno. « 041/676-927 

504608 

R S FIVE. I S4. REG. 7/05. cena: 
120.000.00 S IT « 041/727-026 

504MO 

RENAULT FIVE. I 95. 150.000 km, 
modro vijolične barve, cena 230.000 
SIT oz. po dogovonj. « 041 /483-336 

504657 

SUBARU LEGACV 2.2 karavan, 
90/91, veliko Opreme. 1. lastnik, cena. 
100,000.00 s r r . « 041/259-269 

50470I 

ŠKODA FAVORIT LX. I. 93. 140.000 
km. modra barva. reg. 8/05. cena: 
70.000,00 s r r . « 040/747-801 

5049M 

GOLF iV 1.9 TDI, I 99. rahto karam-
bollran sprednjt levi del, « 04/53-31-
648,040/88-74-25 &04466 

PASSAT KARAVAN TDI. I 94. met. 
barve, 2x air bag, ABS, el. stekla, 
strešno okno. « 041/227-338 

504645 

VOLKSVVAGEN SHARAN 1.9 TDi. I 
02. 95 km. 115 KM. kovinsko srebrne 
barve. 1. lastnik, nekaramboliran, 
sen/isna knjiga. « 041/743-856 

504S46 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

KIPER PRIKOLICO, ohranjeno, « 
041/772-647 s o w 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

OLDTIMER FIAT 500A. I 36. vozen. 
«031/835-756 «mmj 

KUPIM 

TOMOS AVTOMATIC PONY EXPRES , 
ali dmg star nK>ped. lahko nevozen ali 
po delih. « 041 /681 -058 &04076 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 LETNE GUME . Michelin MXT 
195/70-14. prof. 8mm. cena 25.000 
srr. «041/540-985 »4665 

LETNE GUME. 155/70-13, 4 kom. za 
Rolo ali Clio. 9 04/23-34-203 

604647 

PRTUAŽNIK, za Citroen AX. 3 vrata. 
«041/57^-283 604676 

ZIMSKE GUME. Metador 155/70R13. 
rabljeno eno sezone, po 16. un. « 
041/890-660 M46M 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalka 
- nudim največ, takojšen odkup, pre-
voz. « 031/770-833 &04aw 

STROJI 
IN ORODJA 

ŠPORT, 
REKREACIJA 

PRODAM PRODAM 

GRADBENO DVIGALO, trofazno, za 
gradnjo, višina do 15 m, « 04/574-
46-06 60466« 

VEmiLATOR. 7.5 kW. cena po dogovom. 
« 031/302-405.051/380.713 VMy7 

NOVO OTROŠKO KOLO. Bachini, 24 
col. 18 prestav, z amortizerjem. « 
041/624-136 604662 

TURIZEM 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BAKRENO PLOČEVINO. 2x1-55 za 
žlebove, obrot>e dimnikov in kritine 
zvonikov. « 04/514-73-22 6047tB 

COLARICE. lipove. « 04/519-51-29 
504684 

KRrriNO. Eternit. žlebove in odtočne 
cevi ter hladilnik 175 I. « 04/25fr0l-
30.041/703-654 604643 

SMREKOVE DESKE, ptohe. letve, 
bankine in opaž, « 031/343-161 so472? 

STREŠNIK ŠPIČAK. nov. 370 kom. « 
04/58-31-634 S04666 

STREŠNO KRITINO, bobrovec, rabljeno 
cena po dogovoru. « 040/795-978 »troo 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

VEZANA OKNA. z zaluzijami 2 kom. 
133x228, primerna za verando, po 
10.000 SIT. « 041/541-995 60469? 

NA OTOKU. Krku oddam apartma. « 
04/25-11-808.041/390-422 504?10 

ODDAM APARTMAJE , po ugodni ceni 
na otoku Pagu (Metajna) s pogledom 
na morje. « 00385/98-92-30-982, 
00385/53-667-222 mmm? 

UGODNO ODDAMO, apartma za 5 
oseb v Banovcih m za 4 oset}e v Morav-
cih. « 02/234-37-51 9047» 

OBLAČILA 
PRODAM 

B IRMANSKO OBLEKO, fantovsko, 
dmo 15 let. lx oblečena, za polovično 
ceno. « 041 /2&8-831 muau 

FANTOVSKO OBLEKO, za valeto ali 
maturo, cena 10.000 SIT. za 195 cm 
viššine. « 031/208-509 504662 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, suha, bukova, razžagana ter 
njivsko prst, « 03l /561 -707 so466i 

OTROŠKI VOZIČEK. Star eno leto in 
obhajilno obleko za fanta, « 031 /224-
167 504644 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 

DRVA. mešana kostanj - topol. 6m po PROSIM, če mi kdo podari majhnega 
5.500 srr. možna dostava. « 04 /51- kužka manj^ rasti. « 04/51-22-639 
81-086.041/214-500 504693 604670 

STANOVANJSKA KMETIJSTVO 
OPREMA KMETIJSKI STROJI 
POHIŠTVO PRODAM 

PRODAM 

S E D E Ž N O GARNITURO, staro dve 
leti, modre barve, mikrovtakna, dim 
295x280 cm. «051/410-081 &04677 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

2 PL INSK I J E K L E N K I . 10 kg po 
polovični ceni. « 04/202-42-915047i6 

KROMIRAN ŠTEDILNIK, za centralno 
ogrevanje, « 04/57-21-319 5046eo 

PRALNI STRO J . Candy • 3kg. « 
041/878-494 604718 

ŠTEDILNIK, na drva. kiperbusch 60x43, 
skoraj nov. « 031/632-512 S046d9 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

KLIMA NAPRAVO, premično, kot 
nova. zelo ugodno - zaradi selitve, 9 
070/847-391 6046«4 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

VRTNO GARNITURO, mtu in 2 klopi z 
naslonom, dol. 150 cm. noM9. 1x barvana, 
cena 40.000 SIT, « 040/747-801 »«677 

POSLOVNI STIKI 

Ugodni avtomobilski in goto-
vinski krediti do 7 let. za vse 
zaposlene In upokojence tudi 
09. do 50 % obremenitve, 
star kredit ni ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vašega 
vozila, ter leasinge za vozila 
stara do 10 let. Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske številke: 
02jzS2-4&-z6t 041/750-560, 

041/331-991, fejc: 02/252-48-23 
KiAcvK Rob«n t.p.. MfaiUj ti( 31. ManbM 

DVE SAMONAKUDALKI. « 041/334-
882 504630 

MOLZNI S T R O J , prevozni, dobro 
ohranjen, znamke Milkline, « 04/231-
22-37 6CM707 

ROTACI JSKO KOSILNICO, In tračni 
obračalnik ali menjam za B C S kosilni-
co. «031/353-687 504661 

KUPIM 

OBRAČALNIK, dvovretenski. traktors-
ki, «04/514-10-80 KMMS 

PAJEK , in nakladalno prikolkx) 16 -19 
m3, « 051 /309-413 5W638 

PRIDELKI 
PRODAM 

CVIČEK, prvovnsten, « 041/37-94-
9 9 604726 

KRMNI OVES. in silažne bale. « 
04/25-21-806 60466t 

KROMPIR, jedilni in krmilni, večja 
količina ceneje, «041/584-048 

504666 

KROMPIR, jedilni in krmilni. « 
04/252-20-85 »4720 

KROMPIR, jedilni in krmilni. 9 
041/855-107 504650 

KROMPIR, krmilni, « 04/231-19-08 
504696 

VINO. cviček, odlično domače, možna 
dostava.« 041/779-165 scmstb 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, simentalca, težkega 130 kg. « 
04/518-62-68 «M552 

Č B TELIČKO, brejo tri mesece. 550 
kg. stara 19 mes., « 04/57-43-497 

S04601 

KOBILO, staro 8 let in jagnje za zakol, 
« 04/202-46-44 

604646 

KOBILO, haftinger z rodovnikom, staro 
12 let. « 041/846-649 504680 

PAVJI PAR. lahko tudi posamezno. « 
04/51-85-485 504595 

. > 
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PURANE, stare 6 tednov za nadaljn)0 
rejo. « 040/715-861 

604715 

RJAVE JARKICE. v začetku nesrK)Sti. 
Globočnik. Letališka 14. Voglje. 
Šenčur. 9 041/664-221 604097 

TEUCO, simentalko. brejo 6 mesecev. 
»031/&50-814 5O4fM0 

TELtCO. $imentalko. v 9. mes. bre-
josti. 8 04/25-21-538 tMtst 

TELIČKO, simentalko. staro 14 dni. 9 
04/51-32^293 604648 

TELIČKO, simentalko. staro 14 dni. 9 
04/25-01-070 S04MP 

TELIČKO. t>etgijko. staro 10 dni. 9 
04/25-22-689 SM/oe 

TELIČKO, simentalko. cca 120 kg. 8 
031/68&-556 so4ro® 

ZAJCE, zaklane, očiščene. 8 
041/603^83 BM727 

KUPIM 

BIKCA, mesne pasme, starega do de-
set dni. s 04/514-61-15 &046n 

BIKCA, simentalca ali mesne pasme. 
8 031/378-946 scMe&s 

BIKCA, simentalca. starega 14 dni, 8 
031/876-518 6o*5M 

BIKCA, simentalca, starega od 2-3 
mesece. 8 031/553-357 mm/os 

BIKCA, simentatea. 120-150 kg, 8 
041/93&-596 60473« 

KRAVO, simentalko. vajeno paie. 8 
041/608-642 604/24 

OSTALO 
PRODAM 

FIŽOLOVKE. raznih dolžin, dostava na 
dom. late 3-4 m. 8 04/518-80-63. 
041/446-510 

KOLE, suhe, kostanjeve, 
639 

041/608-
5W«M 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

V GOSTILNI, Ka§ča zaposlimo KV 
natakarja/ico. 2a dobro delo. dobro 
plačilo. Karlin Andrej s.p., Kidričeva 
16. Škofia Loka. 8 041/355-959 

504641 

ZA PRODAJO, rezanega cveja na 
tržnici v Ljubljani rodno zaposlimo pro-
dajalca/ko Zaželeno poznavanja cvet-
ja. Tulipan, d.0.0., Bleiweisova 6 , 
Kranj, 8 040/900-220 

504731 

ZAPOSLIM PRODAJALKO, živilske 
Stroke iz Šenčurja ali okolice. Ivanuša. 
d.o.o., Mavčiče 102. Mavčiče. 9 
04/231-94-34. 040/23-94-34 

504726 

ZAPOSLIMO, mlajšo natakarico. Bife 
Planto, Gasilska 5, Šenčur. 8 
031/376-923 

504376 

V Kranju in Radovljici vabimo 
nove sodelavke, lahko tudi 
mlajše upokojenke za trženje 
knjižnih uspeinic: Veliki ugan-
karski priročnik s 300.000 ges-
li, najnovejši Družinski atlas 
sveta, Nemško slovenski - Slo-
vensko nemški moderni slovar 
ter najnovejši Splošni leksikon 
s 70.000 gesli. Delo poteka v 
studiih, kasneje možna redna 
zaposlitev. 
Inf.: v Kranju po tel. 201 48 36 
ali 031/891 247 od 15. • 20. ure; 
v Radovljici po tel. 532 ^ 50 od 
9. * 20. ure. 

SEME ENOLETNE TRAVE, vrvica, 
cca 200 kg za tjallranje tip 350. 100 
kg. konjski gnoj za rože, lahko v 
vrečah, 9 040/845-860 S04713 

GOSTILNA v Kranju, zaposli kuhar-
ja/lčo 2 izkuSnjami, ddlo v Izmenah, 
nedelje proste. Špela Štibelj s.p., Par-
tizanska C. 17. Kranj. 8 040/236-
074, 040/646-174 

ZAPOSLIMO PRODAJALKO, živilske 
stroke z vsaj dveletnimi izkušnjami v 
živilski trgovini. Pisne prijave pošljite r^ 
naslov: Talija Ribno. d.o.o.. Ribno. 
Izletniška 13. 4260 Bled. inl., 9 
070/205-250 80473« 

ZA NEDOLOČEN ČAS, nudimo za-
poslitev zastopnikom za terensko pro-
dajo Izdelkov za osebno nego, 
Sinkopa, d.o.o., Žirovnrca 87, Žirovni-
ca. 8 041/793^367. 040/666-345 
504700 

ZAPOSLIMO KOMERCIALISTA/KO, 
na terenu. Obiskovanje vseh ponud-
nikov turističnih storitev za www.slove-
niaholidays.com. AGENTA d.o,o,. Alps-
ka 62, Lesce. Ponudbe:, 8 bost-
jan@slovenlaholidays.com 504737 

12 OKOLICE RADOVUlCE. iSčemo 
nove sodelavce - lahko tudi mlajše up-
okojervce. delo poteka v pisarni, inf. o<S 
9 - 19. ure. Modita, d.o.o., Šuceva 
25, Kranj. 9 04/532-28-50 «««7 

PASTIRJA, za pašo ovac iščemo, inf. 
od 19 do 21 ure, 8 04/58-00-332. 
041/350-197 604704 

ZAPOSLIM 2 DELAVCA, vajena grad-
benih del, z območja Radovljice ali Je-
senic z okolico, terensko delo. zaželjen 
izpit B kat Kalendar Drago s.p.. 
Finžgarjeva 8a. Lesce. 8 041/744-
348 

504«t2 

ZAPOSLIM DELAVCA, za parketarska 
dela, z izkušnjami. PAR • CAT. Peter 
Maček s.p , Kopališka 29. Škofja 
Loka, 8 041/753-539 

REDNO ZAPOSLIMO, avtoličarja. 
Stimulativni 00, Brelih, d.o.o.. Suha 
29. Škofja Loka. 8 031/302-405, 
051/380-713 

SLIKOPLESKARJA ZAPOSLIMO, de-
lovne izkušrvje 1 leto, lasten prevoz Mi-
lan Burgar s.p., Sp. Bmik 91, Cerklje, 
8 031/318-235 

ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN čas 
zaposlim, elektroinštalaterja. Janez 
Markič s.p , C. Ste Marie aux 
Mines.Tržič, 8 041/628-346 

604&94 

ZAPOSLIMO, izkušenega sliko-
pleskarja • fasaderja. Megamatrix, 
d.oo., Staretova ul, 39. Kranj. 8 
041/421-820 504231 

NOVA PRILOŽNOST!. Odprite si vrata 
v prihodnost, ki jo želfte. Nudimo tako-
jšnjo zaposlitev ter strokovno 
izobraževanje. Vegastar. d.o.o.. Motni-
ca 11, Trzin. 8 01/530-41-80. 
040/879-169 

K>37)& 

IŠČEM POMOČ, v gospodinjstvu 1x 
tedensko iz območja Kamna 
Gorica/Kropa, 8 04/53-36-458 

504668 

NUDIMO INFORMACIJE, o pestri 
izbiri ročnih del brez norme in roKov, 
prejmete material in izplačilo ob prevze-
mu. Radovan Maleševs.p.. Šercerjeva 
20. Velenje. 8 041/747-121 504476 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče 
dek3 • pomoč pri učenju in priprava na 
izpite, 8 040/381-295 503999 

PRODAJALKA, iščem delo v Kranju, 
ne akvizrterstvo. 8 041/549-671 

504649 

REDNO DELO. v gostinstvu • natakari-
ca ali v trgovini kot prodajalka. Maja, 8 
041/536-798 

604673 

IŠČEM DELO. nudim klasično masažo 
starejšim oz, t)olnim na vašerii ali mo-
jem domu. «041/589-821 

504468 

IŠČEM DELO. kuhanje, čiščenje, 
likanje, 8 070/296-517 504712 

STORITVE 
NUOIM 

ADAPTACIJE KOPALNIC. Stanovanj, 
izdelujemo izolacijske fasade Mega-
matnx, d.o.o., Staretova ul 39, Kranj. 
8 041/570-957 50423? 

A JM OKNA - VRATA, senčila v PVC ali 
ALU izvedbi, brezplačno svetovanje in 
ponudba, zastopnik Ravenna inženir-
ing, d.o.o , Zapuška c 23, Uut>liana, 
8 041/602-277 5044M 

ROLETARSTVO BERČAN 

tiftf UM««! t 

TENDE - MARKIZE 
Popust do 20% 

Btrzplaine itmeit m svetovanje, no izbiro 
več kot 200 vzottev phtm. mČnJ oli 

ekhro pogon, strokovna montaža brez 
jtro!kov prevoza 

Tel.: ot/565 32 32 ali 041/630 700 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. paridrišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. t>etonskih in kamnitih 
škarp Adrovic & Co, d.n.o.. Jelovško-
va 10. Kamnik, 8 01/839-46-14, 
041/680-751 504478 

DELAMO 00 TEMEUEV DO STRE-
HE, notranji ometi, adaptacije, ometi 
fasad, predelne stene, urejanje in 
tlakovanje ter škarfe, Bytyqi Bene In 
ostali d.n.o., Struževo 3a, Kranj, 8 
04V561-838 50431® 

IZDELUJEMO FASADE, strojne 
omete In estrihe. kvalitetno Damjan 
Vajdec s.p., Ul prvoborca 6, Je-
senice. 8 041/584-227 50450» 

KROVSKO • KLEPARSKA, obnova 
dimnikov, barvanje napuscev. super 
akcija do 25.5 nudimo 10 % popusta. 
Commit .d.o.o.. Glavarjeva 49, Ljubl-
jana, 8 041/982-176 

&04?6Q 

OD TEMELJEV, do strehe, notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
in urejanje dvorišč. SGP 6ytyqi skala, 
d.n.o.. Struževo 3a. Kranj, 8 
041/222-741 503900 

POLAGANJE VSEH VRST, talnih 
oblog, adaptacije bivalnih prostorov, 
vgradnja oken in vrat. PHOENIX POD. 
Sajevic Iztok s.p.. Stražiška 4. Kranj, 
8 04/231-60-69. 031/350-866 

SENČILA ASTERIKS. Rozman Peter 
s.p . Senično 7, Križe, tel,: 59-55-
170, 041/733-709, markize, tende, 
rolete, žaluzije. lamelne zavese, ptise 
zavese, rotoji. komarniki, 503203 

S P L GRAD. DELA, not. ometi, kam-
nite in betonske škarpe. zidane, ttak. 
dvorišč z vsemi mat za Izd.. Gradbenik 
Oani in ostali, d.n.o.. Tončka Dežmana 
10. Kranj. 8 051/415^)43 504437 

SPREJEMAMO VSA GRADBENA 
DELA, z vašinn ali našim materialom 
Argon, d.o.o.. Hraše 10. Lesce. 8 

' 0417670-295 502950 

STROJNI OMETI, notranjih sten in 
stropov, hitro in po ugodni ceni, Urmar, 
d.o.o.. ZakelJ 15, Stahovica, 8 
041/642-097 50*3i4 

ŽALUZIJE. lamelne, rolo in plise za-
vese. screen senčila, senčila za streš-
na okna rolete izdelamo in monHramo. 
Rono senčila, d.o.o.. Mavsarjeva 46. 
Notranje Gorice. 8 01/365-12-47. 
041/334-247 604«ie 

K A M N O S E S T V O K A S P A R 
Na Kalu 16. Naklo, td. 04/ 25775 

IZDELAVA IN OBNOVA 
NAGROBNIH SPOMNIKOV 

OKENSKE POLICE, STOPNICE 

ŽELITE NA NOVO POBARVATI FASA-
DO, in lesen napušč? Hitro in ugodno. 
MegamatriK, d.o.o.. Staretova 39, 
Kranj. 9 041/570-957 604?30 

ZASEBNI STIKI 
I ZOUBLMI IO 

ALI J E KDO NAŠEL, v nedeljo 
izgubljena očala z dioptrijo na poti iz 
Drage dez Luknjo rta Preval. 9 
04/596-43-64 60j»;30 

RAZNO 
LESTVE, vseh vrst in dolžin dobite 
Zbllje 22. 8 01/36-11-078 so3*w 

PROPAM 

KVALITETNA OMELA, za pometanje 
krušnih peči. negorljiva, Znidar, 8 
01/83-23-107 604662 

TOVORNO PRIKOLICO, za osebni 
avto, rabljen mešalec za beton in cis-
terno za plin 1000 I. certa po dogov-
oru. 8 04/53-18-331 604M0 

WWW.COREN j SK IGLAS . S I 

ZAHVALA 

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustil naS dobri mož, ata, stari ata, brat, stric, tast 

JANEZ A N Ž I Č 
Vorbankov ata z Zg. Brnika 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, prijateljem in znancem 
za ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč ter spremstvo na 

njegovi zadnji poti. Posebej pa se zahvaljujemo dr. Beleharju, sestri Bernardi ter 
patronažni sestri Silvi za dolgoletno zdravljenje. Hvala G D Zg. Bmik, Ivanu Kropivniku 
za lepe poslovilne besede, kolektivu Aerodrom Ljubljana, sodelavcem Iskratel Electron-

ics Kranj, Sloga - tehnični center Šenčur. Hvala tiidi g. župniku Stanetu Gradišku za 
lep pogrebni obred, pevcem za ganljivo petje ter pogrebni službi Pogrebnik. 

Vsem imenovanim in nehote neimenovanim še enkrat iskrena HVALA. 

Žalujoči vsi njegovi 
Zg. Bmik, 5. maja 2005 

ZAHVALA 
Mineva mesec dni, odkar smo se poslovili od naše drage 

TONČKE TEPINA 
Pekove Tončke 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede, za po-
darjeno cvetje, sveče in drugo pomoč. Posebej bi se radi za-
hvalili dr. Tomažu Benediku za njegov trud ob njeni bolezni. 
Hvala g. župniku Likarju in g. TrŠinarju za lepo pogrebno 
svečanost, pevcem za ubrano petje in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem. ki ste jo skupaj z nami v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Vsem imenovanim in neime-
novanim Se enkrat hvala! 

VSI NJENI 
StražiŠče, maj 2005 

ZAHVALA 

Kakor je tiho živela, tako nas je tiho zapustila naša draga žena, 
mati, sestra, mama, teta in tažča 

MARIJA KNIFIC 
iz Prebačevega 61 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sose-
dom. sodelavcem in vsem. ki ste jo pospremili na zadnji poti. 
Hvala g. župniku za opravljen obred in pevcem za lepo petje. 
Vsem imenovanim in neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni 
Prebačevo, Kranj, Ljubljana, maj 2005 

Ko tvoje zaželimo si bližine, 
gremo tja v miren kraj tišine, 
tam srce tiho se zjoče, 
saj verjeti ono nočc, 
da te več med nami ni. 

ZAHVALA 

rs 
Ob prerani smrti naše drage mame in stare mame 

BETKE LAVTAR 
iz Spodnje Luše 

se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, nas tolažili, nam izrekli ustno in pisno sožalje, podarili 
cvetje in svete maše. morda le lepo besedo in misel. Hvala vsem 
sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste jo v tako lepem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku za 
pogrebno bogoslužje in pevcem. 

Žalujoči vsi njeni 

Življenje gre svojo pot, 
a po licu še vedno steče solza 
in v srcu se skriva tiha bolečina. 

V S P O M I N 

Minila so tri leta. odkar je za vedno odšel naŠ dragi 

JANEZ FERDIN 
Hvala vsem. ki kdaj svoj trenutek podarite njegovemu spominu. 

VSI NJEGOVI 
Škofja Loka, 9. maja 2005 

izhePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portalu Izben.sll 

Male oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi 1 v Kranju in telefonsko od ponedeljka do petka od 
7. do 15, ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.JO, za torkovo Številko pa do 
petka do i4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 04/201 42 47 ali 04/201 42 49, po faksu 04/201 
42 13. po e-poSti malioglasi@)g-gtas.si, ali na spletnem mestu Izbeh.si. 

» 3 oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
spletnem mestu www.izberi.si, kjer si lahko ogledate tudi slike 
in daljši opis oglaSevanega predmeta ali storitve. 

Corefi|tki |Ut. . Zoisovj i. Krin| 

mailto:jan@slovenlaholidays.com
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
http://www.izberi.si
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V l E l M A N N 
Viessmann, d.0.0. 
C. XIV. divizije 116 a 
2000 Maribor 
Telefon: 02/480 55 50 
Telefaks: 02/480 55 60 
http://www.vlessmann.com 
Brezplač. št.: 0801011 
k i z @ v i e s s m a n n . c o m 

Kdor sedaj posodobi 
svojo ogrevalno napravo, pridobi 
Letno lahko prihranite do 
170.000 SIT in okolje razbremenite 
za 5.5 ton C C 

To 
nfo 

POIŠČITE NAS NA BLEDU i6. in 17. 5. od 9. do i8. ure in 
18., ig., 20. maja v Radovljici, Ljubljanska c. 13 od g. do 18. ure. 

KRSTU-SOV NAUK 

PRnu-DUOCA 

sr/u) 
SIOVM 

NA&k PEVKA (ItKARA) 
ASPM. 

POOZBM D€L RASTUNE 

muKui 

NASUN VSTOPV 
PROSTOR 

JUTRALIJA 
VIAGANA 
RASTIMAH 

SPIETKA 

13 

MAJHM 
poRca/. IMOT 
SSSS pouia 

MESNA 
JUHA 

SMTETICNA 
TKAMNA 

PARK V UUBUAM 
USTVAR-JAUtOST 

ŠKRAT 
JAPONSKI PtSATEU (KOeO) 

BRISA. SKRS 

SUTKA 
NIOGRMM NARAeu-
NAIMKU 

KARTA PRI TAROKU 

RIMSKO PRED-DVERJE 

TROPSKA 
PLAZEIA SERAST-

IRANSKA DENARNA ENOTA 

KOVMSKO PRIZNANJE 
LONČNA 
RASTUNA 

EKVA-TORSKI VETER 

JEUCA 
OUG VDOV 

SOZVOtlE TONOV 

«WLSKO JEŽEM IKRAjk) 

SKOORANA 
ŽENSKA 

CEST)IA VUUGA 

HRVASN 
PETROL 

SOfiBOSKl SLAS 

SKLI 
DREVAK 

AMBOIKA 
KIRALKA 
(RATRICIAI 

NEKDAHJI TURSKI SREBRNIK 

eORBUSN 6US 

REKAV FRANCU 
JOANA PUAČA 

14 

ANERISn 
»»L« itoRBeoi SUKAR GAUCUM 

STIKGUkVE STRUPOM 
NOTNA 
PTKA 

VRSTA METUUA 

NEPRAVI 
KROG 

TEŽA OVMNME 

KITAJSKA urgSA ENOTA 

RAJKO lOTTtiČ 
SPRSU-

uemc AMOlUA 

NORDIJSKA 
BOGMIA 

10 

MKPZS (FRANC) 

TROPSKA KASTIMA ZMESNATV Ml USTI 
11 

MOOM 
KREATOR 

LAOERFEU: 

star kotel 

Pri oljnem kotlu 
Vitola 200 pride tUdI 
okolje na zeleno vejo. 

Za izžrebance prispeva nagrade Elterm Bled - Radovljica: 1. fiagrada: servis oljne ali plinske peči, 2. nabada: majica 
T-stiirt: 3. nagrada: kapa Elterm. Tri nagrade prispeva Gorenjski glas 

li/knristok sevsin« ugube • iigubo Z dimnimi 
plim (iimori dimnikar) 

Star Ogrevalni kotel porabi mnogo več energije, 
kot nov kotel 

Primer izračuna za posodabljanje 
star kotel nov kotel 

Izkoristek: 6 8 % 9 5 % 
gorivo: olje olje 
poraba: 48001 34001 

= prihranek: 14001 

ustreza pri ceni 127,- SIT/liter na teto: 177.800 SIT 

V I E | M A N N 

Partnerji pri montaži 
strojnih In plinskih 
Instalacij 

BEJAN Pavel s.p., 
Zaplana.32a. 1360Vtt)nika, 
041/688-211 

CB«)S, d.0.0.. 
Gorice 15.4204 Golnik, 
040/295-711 

ČEPON Janez S.P., 
Ljubljanska cesta 101, 
1354 Horjul, 041/652-637 

araJM, d.0.0, 
ljubljanska c. 13,4240 Radovljica. 
04/537-32-00 

I.S.P., d.0.0., 
Bevkova ulica 42,1241 Kamnik, 
01/839-45-87 

INŠTAlACUEKRUŠECTomažs.p., 
Štula 3,1210 Uubljana-Šentvid, 
01/512-03-42 

JEKOV Rane Jelene s.p., 
Dražgoše 62, 
041/756-959 

KOSECTom^s.p., 
Valburga 56a, 1216 Smlednik, 
041/666-385 

MAiniNJAKBoi1ss.p., 
Srednja vas, Gortče 3, 
4204 Golnik, 041/6534-031 

MONTER &C0 d.0.0., 
Perovo 12c, 1241 Kamnik, 
040/653-350 

OMANVIktors.p., 
Pod gozdom 26,4290 TtM, 
041/744-167 

PlJNSTAUcl.d., 
Industrijska ulica 1. 
4270 Jesenice, 031/328-454 

POTOČNIK Ivan s.p.. 
Stirpnlk 15,4227Setea, 
041/630-087 

ŠIV1C Zdenko s.p., 
Podreber 12,4202 Nakto, 
041/707-094 

Š1QELGjzes.p., 
Bmiškac.48,1217 Vodice, 
041/650-958 

TALCOM,d.o.o., 
Demšatjeva 14, 
4220 Školja Loka, 041/615-021 

TRČEKZdiavto ml.,s.p., 
Podpeška cesta 104, 
1351 Brezovtea, 041/622-059 

VAVTAR, d.0.0.. Biro Ljubljana, 
Zvezna ulica 2b, 1000 UuUjana, 
01/520-75-80 

VISTRA, d.0.0., 
Groblje3a,Rodica, 
1230 Donriale, 041/236-066 

ZAPLOTNIK Anton, S.P.. 
Sebenje26,4294KiQe, 
041/703-604 

LAMPEMIhas.p.. 
Sp. Bmlk45,4207CeiMje, 
070/710-122 

V I E | M A N N 

Pooblaščeni serviserji 
opreme 

CFT-CERKOVNIK Franci S.P., 
Čadov1je8,4290TrjK. 
041/632-997 

C0RNER,d.0.0., 
Testencva 72,1234 Mengeš, 
031/627-693 

REA-Oblak &COd.n.o., 
Ljubljanska cesta 45b, 
1241 Kamnik, 031/312-826 

S0KUČGvidos.p., 
Prečna 10,4260 Bled, 
041/799-373 

TRČEK Marto s.p., 
Podpeška cesta 104, 
1351 Brezovica, 
041/638-603 

> 

Rešitve križanke (nagradno gesk), sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj In vpisano 
v kupon iz križanke ter VAŠO DAVČNO £TEVIU(D) pošljite na dopisnicah do srede, 
25. maja 2005, na Gorenjski glas, Zoisova 1,4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnk» 
lahko oddate tudi v nabira Inik Gorenjskega gasa pred poskMK) stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrajenci križanke LES 3 iz Kranja 
nagrada - bon za nakup v vrednosti: Slavko Cuderman, Tupaliče 273, 4205 Preddvor; 2. 

nagrada - bon za nakup v vrednosti Ivan Bukovnlk, Begunje 83, 4275 Begunje; 3. nagrada -

bon za nakup v vrednosti Danica Gaser, Sp. Sorica 14,4229 Sorica. Tri nagrade Gorenjskega 
glasa prejmejo: Milka Martinčič, Koritnik 8, 4225 Sovodenj; Stanka Rozman, Sp. Lipnica 9, 
4246 Kamna Gorica; Alenka Bergant, Sv. Lenart 29, 4227 Selca. 

http://www.vlessmann.com
mailto:kiz@viessmann.com
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A N K E T A 

Parkirišča 
in kultura 

RENATA ŠKRIANC 

Na Bledu manjka parkirišč. 
Občina Bled naj bi pod ho-
telom Krim zgradila parkir-
no hišo, domačine pa smo 
vprašali, kaj menijo o parkir-
nem (ne)redu na Bledu. 

Mojca Ogris, Bled: 

"Parkirišč je premalo, res 
pa je tudi, da bi vozniki mo-
rali biti bolj disciplinirani. 
Občina naj center mesta za-
pre za promet, država pa 
naj čimprej poskrbi za ob-
voznico." 

Robert Bogožalec, Bled: 

"Parkiranje na Bledu je kata-
strofa! Parkirišč je premalo, 
še posebej ob koncih tedna. 
Redarji ne znajo drugega, 
kot pisati kazni, občina pa 
naj namesto garažne hiše 
uredi nova parkirišča," 

Mihaela Jereb, Bled: 

"Urejenih javnih parkirišč je 
premalo, kar je velik pro-
blem Bleda in blejskega tu-
rizma. Občina bi morala po-
skrbeti za nova parkirišča, 
dobrodošla pa bi bila tudi 
parkirna hiša." 

Peter Florfančič, Bled: 

"Parkirišč je dovolj, vendar 
se do centra pripeljejo tako 
tisti, ki v njem delajo, kot 
tudi obiskovalci. Bled je edi-
no mesto v Evropi, kjer ho-
teli nimajo parkirnih garaž." 

Huberto Široka, Bled: 

"Bled nujno potrebuje par-
kirno hišo, za parkirišča pa 
bi morali poskrbeti tudi,za-
posleni in hotelirji. V tujini 
so mestna jedra zaprta za 
promet. Parkirišča naj bi 
bila zunaj strogega centra." 

Kapcinarjevi na morišču 
starega očeta v Mauthausnu 
Antona Toneta Sušnika so umorili 29. decembra leta 1944. Po nedolžnem je umrl star 48 let. 

LUDVIK SUŠNIK 

Zgornja Besnica - V soboto, 
i6. aprila, smo se že tretjič 
zbrali člani Kapcinarjevega 
rodu treh generadj. Ob 60. 
obletnici osvoboditve tabo-
rišč smo tokiat obiskali kon-
cehfiaajsko feborišče Maut-
hausen in njegovo podružni-
co Gusen v vasi St. Georgen 
pri Linzu v Avstriji. Namen 
tega je bil ogled kraja, kjer je 
bil nasilno usmrčen naš sta-
ri oče Anton - Tone Sušnik. 
Zaradi izdaje vaščana, da so-
deluje s partizani, je bil fe-
bruarja leta 1944 aretiran in 
prepeljan v Begunje, junija 
pa v koncentracijsko taboriš-
če Mauthausen. Imel je sta-
tus političnega interniranca 
in je bil dodeljen v Gusen III 

•>• Blok 20, ki so ga konec leta 
1944 ukinili. Žal je bil v zad-
nji skupini 300 interniran-
cev. ki so jih usmrtiL v božič-
nem času, 29. decembra 
1944. Star je bil komaj 48 
let. 

Ob prihodu smo se naj-
prej zbrali ob slovenskem 
spomeniku in se ob skupni 
molitvi spomnili pokojnega 
starega očeta Toneta in dru-
gih i6o6 Slovencev, ki so za 
vedno ostali v tem taborišču. 
Obiskali smo si taborišče in 
kamnolom Wiener Graben, 

v katerem smo nekateri vzeli 
košček granita in ga simbo-
lično ponesli v spomin na tr-
peče internirance po 186 
stopnicah smrti. 

Mama Marijana je bila v 
povojnem času večkrat izpo-
stavljena nasilju in poniža-
nju. Z veliko in trdno voljo, 
ljubeznijo do otrok, s trdim 
delom ter vero v Boga si je 
prislužila vsakdanji kruh. Po 
večno plačilo k bogu je odšla 
24. januarja 1968. Od deve-
tih otrok ata Toneta in 
mame Marijane je živih še 
sedem, pet sester in dva bra-
ta. Zločinci, ki so izvajali te-

ror v imenu nacizma, niso 
in ne bodo nikoli več spali 
mirno. Žrtve, gnane pred 
puškine cevi, vešala ali 
umorjene na druge krute 
načine, jim ne bodo nikoli 
odpustile. V veliko pomoč 

pri iskanju podatkov o mo-
jem starem očetu mi je bil 
avstrijski inštitut novejše 
zgodovine, slovenski arhiv 
in naš domači župnik Vinko 
Malovrh, ki mi je pomagal 
pri iskanju podatkov. 

KONČNICA 

RD TERMO: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
Hala Poden, sreda, 1 1 . 5 . 2005, ob 20. uri 

RO žfcofia LoKa. PodluMk 1 /c. Skolia Lx>h> 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno, občasno bodo padavine. V noči na sredo 
bo lahko v Zgornjesavski dolini prehodno tudi snežilo. Jutri 
bodo padavine zjutraj ponehale, čez dan se bo postopno 
zjasnilo. V četrtek bo povečini jasno. Nekoliko bo topleje. 

Agencija RS z« ot(olje, Urad za Mcteorioĝ jo 

TOREK 

mre 

SREDA iČETRTEK 

c ^ i C ^ 

6/16°C 7/19''C 

NA KONCU 

Novorojenčki 

Gorenjci smo minuli teden dobili 25 novih prebivalcev, od 
tega v Kranju 20, na Jesenicah pa 5, 
V Kranju je na svet prijokalo io deklic in 10 dečkov. Najlaž-
ja je bila ena izmed deklic. Tehtala je 2.680 gramov. Tudi 
najtežja je bila tokrat ena izmed deklic in to krepko najtežja, 
saj ji tehtnica ob rojstvu pokazala kar 5.050 gramov. 
Na Jesenicah so prvič zajokali 4 dečki in i deklica. Najlažji 
je bil deček z 2.510 grami porodne teže. Največ je tehtnica 
pokazala deklici in sicer 3.690 gramov. 

KRAN) 

Največje športne prireditve spet pri nas 

Konec tedna so na konferenci Mednarodne smučarske zve-
ze v Amsterdamu potrdili, da bodo največje zimske športne 
prireditve znova tudi pri nas. Tako bo Kranjska Cpra-^. in 
22. decembra letos gostila Pokal Vitranc, Maribor pa 7. In 8. 
januarja 2006 Zlato lisico. Finale svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih bo 18. in 19. marca v Planici. Konec januarja 
pa bo v Kranju in Medv6dah tudi svetovno mladinsko pr-
venstvo v nordijskih disciplinah. V.S. 

GOZD 

Spomin na junaštva 

Včeraj popoldne je bila pri planinskem zavetišču v Gozdu slo-
vesnost ob 60-letnici konca druge svetovne vojne. Zbranim je 
spregovoril Tine Tomazin iz Križev. Nedaleč stran, na Čevdr-
cih, je bila ustanovljena tržiSka četa, kamor so k spomeniku 
odnesli vence. Svečanost so popestrili učenci OŠ Križe. S. S. 

Danes izšla 

Kranjčanka 

Brezplačno za občane in 
občanke Mestne občine Kranj 

LOTO 
Rezultati žrebanja 

19. kroga Lota, 
8. maja 2005; 

Dobitna kombinacija: 
1, 6. 11. 12. 13, 16. 29, 37 

Izžrebana LOTKO številka: 
1. 6, 7. 7. 3. 6 

Predvideni sklad 
20. kroga za Scdmico 

150.000.000 SIT. 

Predvideni sklad 
20. kroga za Lotko 

REKORDNIH 
165.000.000 SIT. 

V i 
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GLASBA 
SMO OGROŽENA VRSTA 
DON s se imenuje nova plošča skupine Panda. Združuje dotik, objem, nasmeh in strast. 

- Dominik Frelih' 

Skupina Panda bo 
prihodnje leto 
praznovala 20-let-
nico delovanja. 
Nova pevka Katja je 

prinesk nov zagon. Pogovar-
jali smo se s flanom z naj-
daljšim stažem v bendu, An-
drejem Fompetom. 

V i ste še edini član prvotne-
ga benda ... 

"Res sem edini od leta 
1986. Res pa je tudi, da so 
preostali kar originaJni dani, 
saj sta Samo in Vlado iz leta 
1988, Damjan pa je prišel leta 
1992. To je že daleč nazaj." 

Zakaj ime Panda? Je to kaj 
povezano z uporniškim 
Pankom v 80-ih letih? 

"Ne bi povezoval kaj dosti 
s tem. Takrat smo se dobiva-
li v Ljubljani in premišljevali, 
kakšno ime .bi dali. Vsi smo 
se zeAnili le okrog tega ime-
na. Vidim pa, da nam Panda 
zelo ustreza, ker smo zelo 
redka vrsta, vsake toliko časa 
smo ogroženi, ampak se ne 
damo. Smo prijazni in nene-
varni, nikomur ne hodimo v 
zelje, ampak damo vedeti, da 
nam nihče nič ne more." 

Andrej Pompe 

Ko ste dobili novo pevko 
Katjo, ste rekli, da ste dobili 
novo spodbudo. 

"Res je, ko smo pred tremi 
leti zaključili s Suzano, nis-
mo dobro vedeli, ali bomo 
sploh še igrali. Takrat sem 
gledal oddajo Pop stars in 
tam sem našel Katjo, ki je si-
cer prišla do polfinala. Ona 
me je še najbolj prepričala in 
sedaj delamo skupaj. Takrat 
smo potem na M MS prišli s 
^ d b o Planet in usp^." 

DONS se imenuje vaša 
nova plošča. Pomeni pa Do-
tik, objem, nasmeh in 
strast. 

"To je naslovna skladba, ki 
Lma besedo, ki je ni v literar-
ni slovenščini. "Danes" se v 
tej skladbi ne sliši dobro. Če 

pa smo že obdržali to bese-
do, smo morali okrog nje na-
plesti še celo zgodbo. Sicer 
sem pristaš lepe slovenščine, 
ampak včasih pride prav tudi 
pogovorni jezik." 

Dejansko je vse bolj popula-
ren pogovorni jezik. 

'To je neka amerikanizaci-
ja. Vsak jezik je lep in ga je 
škoda iznakaziti. Ta beseda 
nam je ušla in potem smo jo 
obdali kot akrostih." 

Kdo vam piše melodije in 
besedila? 

"Melodije v glavnem piše-
va jaz in kitarist Samo, 
aranžmaje delamo vsi, kajti 
naša glasba nastaja v sodelo-
vanju vseh. Besedila nam ve-
liko piše še naša prva Suza-

na, ker ima res vrhunska be-
sedila. Nekaj pa zdaj prispe-
va tudi Katja." 

Nameravate obdržati svoj 
glasbeni stil? Zadnjič ste 
vključili raperja. 

"Čas tudi na nas vpliva, 
tako da vključujemo nove 
trende za popestritev. Ne za-
piramo se novostim. Rap je 
neka zvrst glasbe, za katero 
nisem verjel, da se bo razvila 
tako daleč. Projekt s Trkajem 
je super, ker je on fenomena-
len. Na promodji je naredil 
res pozitivno "štalo"." 

Zakaj vas ni bilo na EMI? 
"Ni nam zneslo. Kar smo 

mislili prijaviti, se nam je 
zdelo prezahtevno za sceno. 
Če pogledam, kaj je prišlo na 
prva tri mesto, poleg Omarja, 
ki je pozitivno pTesenečenje, 
tiste ženske spadajo v neki 
čisto drug svet" 

Drugo leto bo 20'letnica 
Pande. 

"Ja, dnigače se res ne da 
izračunati. Nekako bo treba 
proslaviti, kajti tako dolgo ne 
preživi vsak bend. Ne vem 
še, kaj bomo naredili, nekaj 
pa gotovo. Morda tudi kak 
Best of ali pa remikse. Nekaj 
bomo že ušpičili." 

SHAOLINIVSLIKI 
Kitajski menihi so nastopili v nedeljo v Hali Tivoli. 
Tempeljska glasba v sodobnejših priredbah in 
spektakel sta navdušila občinstvo vseh generacij. 

Mirovanje in gibanje sta eno. Shaolinski menihi smejo boril-
ne veščine uporabljati le za obrambo in nikoli za napad. 

Skrivnost moči je v notranjem ravnotežju. Pot je dolga in 
polna odrekanja. Menihi širijo bistvo zen budizma: "Duh 
nadzoruje telo." 

Glavna preizkušnja je vaja z enim od 18 klasičnih orožij ali 
oponašanje živali. Pretok telesne energije obvladujejo do te 
mere, da v določenih situacijah ne občutijo telesne bolečine. 
S.K. /Folo TinaDoVI 

CUKR 
Slušaj mater Kranjsterdam 

Edo Maajka je v sobo-
to v okviru Tedna 
mladih nastopil na 
hip hop koncertu 
pred gradom Khisl-
stein v Kranju. Sicer 
so tudi izvajalci pred 
njim - N' Toko ali 
Miha Blažič, Megi, TLMP poželi svoj del zasluženega 
aplavza, vendar ljudstvo je prostor pod odrom zapolni-
lo šele nekaj pred polnočjo, ko je na oder z nahrbtnikom 
prikorakal Edo. Humor, ki ga je med posameznimi ko-
madi veselo 'stresal' naokoli, je počasi okužil večino in 
ljudje so se sprostili. Njegova besedila pesmi so kritič-
na, zabavna, so ironičen opis dogodkov, življenja, slad-
ko grenkih zgodb. Njegov naslednji nastop bo 25. maja 
v Križankah. A.B. 

Akrobatski spektakel 
v dvorani tržiških olimpijcev 
je v nedeljo zvečer potekalo 
mednarodno tekmovanje v 
ročk and rollu Slovenia Open 
za člane najvišje A kategorije 
in državno prvenstvo v akro-
batskem ročk and rollu za vse 
kategorije. Med člani A kate-
gorije sta zmagala Simona 
Turk In Matjaž Izak (na sliki). 
Več o tem pa v petek. A. H. 

WWW.RAD IO-KRANJ . S I 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 

1 K-MARO: FEMME LIKE Y0U 
2 KINCSTON: KOCKA JE PADLA NATE 
1 MELANIE C: NEXr BEST SUPERSTAR 
4 MAR ia LETMELOVEVOU 
S BRVAN ADAMS: ROOM SERVICE 
6 BLACK EYED PEAS: DONT PHUNK WITH MY HEART 
7 MARIAH CAREV: i r S UKE THAT (DAVID MORALEŠ REMIX) 
g JEM: THEY 
9 PANDA PTICE NAIUC 

1 0 MCFLY:ALLABOUTYOU 
11 RACHELSTEVENS: NECOTIATE WITH LOVE 
u FREELOADERS FT.THE REAL THIN: SO MUCH LOVE TO CIVE 
^ PIKA BOŽIČ: S.O.S 
u NELLY FURTADO: THE CRASS IS CREEN 
15 AVRIL LAVICNE: HE WASNT 
16 TINKARA KOVAČ: SPEZZACUORI 
17 Nrmr: NESTY CIRL 
iS NENA: UEBE IST 
19 CENTLEMAN: INTOXICATION 
20 MAKE UPi: MOJCA 
Z1 WILLSMrrH: SWITCH 
22 GLOBAL DEqAYS: WHAT A FEEUNC 
»3 LCMAR: IF THERE'S ANY JUSTICE 
24 DAN D: LE NAPREJ 
25 SNOOP DOCC FEAT. CHARUE WILSON AND JUSHN TIMBERUKE: SICNS 
26 BODYROCKERS: 1 UKE THE WAY 
27 TOSE PROESKI & TONY CETINSKI: LAGALA NAS MALA 
28 SIMPLE PLAN: WELCOME TO MY LIFE 
29 ALENKA GODEC: SONČEN DAN 
30 EMINEM: MOCKINCBIRD 

Vaš glas za vašo pesem: 
KUPON 

Ime, priimek, naslov (ulica, kraj, pošta): 

Odgovore do tega četrtka pošljite na Radio Kranj. Stritarjeva 6, 
4000 Kranj, s pripisom: Glasbena lestvica. Voditelja Ana in Igor 
bosta v živo izžrebala nekoga, ki bo prejel praktično darilo. 

http://WWW.RADIO-KRANJ.SI


ELEVIZIJA 

SLONI 
V KRANJSKI GORI 
Prejšnji teden je marsikateri obiskovalec Kranjske Gore in okolice debelo pogledal, kajti 
tam so se sprehajali trije čisto pravi sloni. Snemali so film o Hanibalu. 

O Dominik Frelih 

Profesionalni sloni. 
Sloni iz Italije so 
razumeli italijan-
sko, nemško, pa 
tudi slovensko. Kot 

za stavo so poklekali ali dvi-
gali rilec. Prava prijaznost. 
Obnašali so se kot izkušeni 
filmski igralci in se nastavlja-
li kameri, kot bi šlo za viso-
koproračunsko produkcijo 
Spielbergovega spektakla. 
Kakorkoli že. za Kranjsko 
Goro so bili prava atrakcija. 

90-minutni dokumenta-
rec. Slovenski koproducent 
A Atalanta je gostil angleško 
snemalno skupino studia 
Atlantic Productions. Sne-
mali so dokumentarni film o 
Hanibalu, ki bo konec leta na 
sporedu na kabelskem kana-
lu National Geographic. Sne-
mali so v Planici, na Mangar-
tu, Kaninu, Podkorenu, Ko-
renskem sedlu in jezeru Jas-
na. V štirih snemalnih dneh 
s petdesetimi ljudmi, od ka-
terih je bilo 2.0 statistov, en 
profesionalni angleški igra-
lec (Tamar Hassan) in en 
slovenski stranski igralec, so 
posneli za 130 metrov mate-
riala. Iz tega in tistega, kar so 
posneli prej, bo režiser 
zmontiral dokumentarec v 
dolžini 90 minut. 

Slovenija je lepa. Ustvarjal-
ci so se odločili za Slovenijo 
zaradi dobre lokacije. Reži-
ser Richard Bedser je zelo za-
dovoljen, da so prišli sem. 
"Branko (koproducent) nas 
je lepo sprejel. Imate sneg in 
Alpe, kar smo potrebovali. 
Ko smo prišli snemat, ni bilo 
snega, zato smo morali višje 
v hribe. Imate zelo lepo deže-
lo. Kar preveč lepo za naš 
film, ker smo hoteli posneti 
težak in umazan teren. Vse 
je šlo dobro. Smo utrujeni. 

Hanibal s sloni prodira čez Pireneje v Planici. 

vendar zadovoljni." Richard 
v glavnem snema dokumen-
tarce, "Ravno sem zaključil 
dokumentarec o tretji križar-
ski vojni med Richardom 
Levjesrčnim in Saladinom. 
Tam ni bilo ne slonov in ne 
hribov, vseeno pa dosti dež-
ja." Njegov naslednji projekt 
bo o muslimanih v Ameriki, 
vendar bo to zgodba in ne 
dokumentarec. Snemal ga 
bo vsaj kako leto. Pravi, da 
ima rad sodobne in zgodo-
vinske teme. 

Tujd pustijo veliko denar-
ja. Koproducent. Branislav 
Srdič pravi, da je s snema-
njem zelo zadovoljen. "S fil-
mi se ukvarjam že 30 let in 
veliko ljudi me pozna. Tu 
smo snemali že Hajdi in po-
tem hitro povedo drugim, da 
je Slovenija lepa in super. Za 
ta film so me vprašali, ali 
imamo v Sloveniji slone. Re-
kel sem, da imamo v Ljublja-
ni hotel Slon, enega živega 
pa v živalskem vrtu. Drugače 
pa so tile iz cirkusa v Italiji." 
Pravi, da ekipa ni izbrala Slo-

venije zaradi cenovne ugod-
nosti, ki sicer je še kakih 20 
do 30 odstotkov nižja od Ev-
rope. Tule so predvsem zara-
di lepih lokacij. "Imamo lepe 
prelaze in gore, ki predstav-
ljajo Pireneje. Cela ekipa je 
navdušena in so rekU, da pri-
dejo sem na počitnice." Bra-
nislav bi rad naslednje leto 
pripeljal še enega producen-
ta. "Blizu hotela E r ^ bi radi 
posneli nek horor film." V 
glavnem dela s tujci. Težava 
je bila, ko je bila vojna, sedaj 
pa spet prihajajo. Država je 
urejena, le cene se dvigajo. 
Se pa kvaliteta dela tudi zvi-
šuje. Branimir poudarja, da 
vse te skupine prinesejo veli-
ko denarja. "Tile so zapravili 
vsaj 100.000 evrov, pri Haj-
di pa so pustili kak milijon 
evrov, Id ga potem zaslužijo 
slovenska podjetja." 

37 slonov. Angleži so iskali 
lokacije povsod fx) svetu, pre-
pričale pa so jih fotografije 
Slovenije in možnost na-
jema slonov. Režiser je bil 
kak mesec prej tu na ogledu 

lokacije. Preden so prišli k 
nam, so dva tedna in pol sne-
mali v Timiziji. V soboto so 
zaključili in sedaj bo v Lon-
donu sledila montaža in ob-
delava filma. Ker je to doku-
mentarec, je bil pri nas po-
snet le en kratek dialog, vse 
drugo pa le nemi prizori. Po-
močnica producenta Nicola 
Gibbs je povedala, da je tu 
šlo za manjši proračun. Fil-
mu bodo dodali nekaj vizual-
nih efektov, saj morajo "raz-
množiti" slone in vojake, kaj-
ti Hanibal je imel 37 slonov 
in več tisoč vojakov. 

Angleži prvič na snegu. 
Nekateri Angleži Slovenije 
ne bodo pozabili, kajti tule so 
prvič videli sneg. Predvsem 
pa jih je zelo zeblo, kajti iz to-
ple Kranjske Gore so šli na 
mrzli Kanin, kjer je bil sneg. 
Izkazali so se tudi naši stati-
sti, ki so kljub mrazu nepre-
mično ležali v snegu, ko so 
igrali mrtvece. Precej nepri-
jetno. Kaj vse je ti-eba preti--
peti, če hoče človek priti na 
televizijo. 

O D I - 5 gledali so in ocenili 
VIKI C R O š e g , ALPINIST 

Naša mala klinika (POP TV) 

Plus: Nanizanka je izjemno duhovita za slovenske 
razmere. Prava osvežitev. Sicer pa je zanimivo tudi to, da 
jo gleda cela naša družina. Ob tem se res imenitno 
zabavamo. 
Minus: / 

1 2 3 4 5 

G R E G O R KACIN • M E D L E , S K U P I N A B I L L V T H E KI D 

Spet doma (TVS i) 
Plus: Ana Liza je velik plus oddaje. Ima smisel za humor. 
Všeč mi je tudi rubrika Bitka talentov, saj se imajo v njej 
možnost predstavljati mladi in obetavni pevci. 
Minus: Voditelj Mario mi ni všeč, pa tudi sam potek od-
daje ne. Gostje se ponavljajo. Prevečkrat gostijo tuje glas-
benike, čeprav imamo v Sloveniji veliko dobrih. Ti pa 
potem ne dobijo možnosti za nastop v oddaji. 

1 2 4 5 

MTV Adria v drugem krogu 
MTV Adria bo 24-urni franšizni glasbeni televizijski pro-

gram, ki bo odražal življenjski stil mladih na območju 
Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne 
gore ter Makedonije. Program bo večjezičen, izvajali ga 
bodo mladi voditelji in ustvarjalci iz vseh držav v regiji. Pro-
gramski direktor MTV Adria Terens Štader, producent MTV 
Adria Domen Smerdel in režiser Mitja Okorn so se odločili, 
da se ponovno srečajo z izbranimi. V Sloveniji je tako 
potekala druga avdicija prvi četrtek v maju. Tokrat sta se žir-
iji MTV Adria pridružila še voditelj in fotograf Aljoša Rebolj 
in igralka Aleksandra Balmazovič. Mitja Okorn je na 
vprašanje kakšen naj bi bil dober MTV voditelj, odgovoril: 
"Iščemo posebne, odtrgane in inteligentne ljudi. Kot naj-
boljši prijatelj, ki ima dobre 'fore', je poln energije, komu-
nikativen, ve vse o M. jacksonu, pa še o kakih drugih stvareh 
zraven. Imeti pa mora tudi novinarsko žilico." Aljoša Rebolj 
meni, da mora imeti dober MTV voditelj karizmo, mladi se 
morajo z njim identificirati in publika ga mora imeti rada, 
kajti: "Najtežje je na televiziji gledati voditelje, ki so sami s 
seboj zadovoljni." Rezultati drugega kroga bodo znani v teh 
dneh, Gorenjce je zastopal Aljaž Tepina iz Stražišča. A. B. 

Dr. Andrej Stare med 
pripravami na poročanje iz 
Innsbrucka. f««: vilma Stanovnik 

Režija na avdiciji ni imela enostavnega dela. / f««: rma oohi 

Poročevalska je težka 
Največja športna prireditev 
na svetu je te dni svetovno 
prvenstvo elitne skupine v 
hokeju na ledu v sosednji Av-
striji, v Innsbrucku in na Du-
naju. Na njem nastopa tudi 
naša hokejska reprezentan-
ca, ki se bori za obstanek v 
družbi najboljših. Njene igre 
prek malih zaslonov sprem-
lja dr. Andrej Stare, zdravnik, 
ki s svojim žametnim gla-
som in občutkom za stop-
njevanje napetosti razvese-
ljuje predvsem slovenske lju-

bitelje nogometa, atletike in seveda hokeja. Dr. Stare sicer 
skoraj ob vsakem prenosu poskrbi za kakšno "nerodnost", 
ki se ji reče napačno sklanjanje, naglašanje, celo napaka pri 
spremljanju igre (od napačnega rezultata, do naštevanja ig-
ralcev, izključitev...), skratka v žaru igre mu tudi kaj "uide". 
Vendar mu gledalci tudi marsikaj oprostijo, saj rad postreže 
tudi z zanimivimi podatki in komentarji. V.S. 

Ali vas partner vara 
Zgodba gre nekako takole. Oseba, ki sumi, da jo vara zakon-
ski partner, se oglasi pri Cheaters Teamu. Zasebni preisko-
valci se nemudoma lotijo dela in začnejo zasledovati do-
mnevno nezvestega zakonca, dogajanje pa snema skrita ka-
mera. Ko so zbrani dokazi, se voditelj Joey Greco in preisko-
valci srečajo z naročnikom in mu predložijo svoje izsledke. 
Bere se kot v romanu, a se v resnici dogaja pred očmi televi-
zijskih gledalcev. Le kje drugje kot v resničnostnem šovu?! 
Oddaja se na krut način igra z ljudmi, dramatični vrhunec pa 
doseže v trenutku, ko se pred kamero soočita oba partnerja. 
Njuno skupno življenje, ki je bilo še včeraj povsem vsakdanje 
in zasebno, se do zadnje podrobnosti razgali pred televizij-
skimi gledalci. Ste se morda prestrašili? Zaenkrat šov snema-
jo čez lužo, ali boste oddajo gledali ali ne, je stvar vašega 
okusa. Prva nanizanka z naslovom Ljubezenske prevare bo 
na sporedu na Prva TV v torek, 17. maja. Sredi noči. S.K. 



KULTURA 
KULTURNE PRIREDITVE 

KRANJ 

Razpis za območno video srečanje 

Kot že nekaj zadnjih let, tudi letos kranjska izpostava 
javnega sklada za kulturne dejavnosti razpisuje Območ-
no video srečanje Kranj 2005. Srečanje je namenjeno 
pregledu ustvarjalnosti na video področju v občinah je-
zersko, Preddvor, Šenčur, Cerklje, Naklo in Kranj, sta-
rostnih omejitev avtorjev ni, prav tako ni žanrskih ome-
jitev, pa tudi tematika posnetkov je svobodna. Upošte-
vani bodo formati VHS, SVHS, DV. Hi8 in Beta, dolžina 
filma pa naj ne presega več kot 6 minut. Vsak avtor lah-
ko sodeluje z največ tremi posnetki. Video kasete pošlji-
te najkasneje do srede, i. junija, na nastov: jSKD, 01 
Kranj, Sejmišče 4, v pošiljko pa je potrebno dodati še 
podatke, kot so scenarij, kamera, glasba, montaža in re-
žija. Posnetke bosta pregledala Ubald Trnkocky in Božo 
Grl), oba strokovnjaka s TV Slovenija, ki bosta izbrala 
tudi najboljše med njimi za območno videosrečanje, ki 
bo T6. junija ob 19. uri v prostorih Sklada v Kranju. I.K. 

D O M Ž A L E 

Frelihove figure v Domžalah 

V galeriji Domžale bodo v četrtek, 12. maja, ob 19. uri 
odprli razstavo del akademskega slikarja in grafika Čr-
tomirja Freliha iz Radomelj, sicer profesorja na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Črtomir Frelih, ki ima po 
besedah umetnostne zgodovinarke Anamarije Stibilj 
Šajn prav zaradi svojega specifičnega likovnega nagovo-
ra nedvomno mesto med poeti figuralnega slikarstva, 
bo predstavil predvsem dela iz zadnjih let. I.K 

LESCE 

Galerija v novem hotelu 

v pred nedavnim odprtem hotelu Krek v Lescah je na 
ogled stalna postavitev del devetih likovnikov, sedmih 
slikarjev, iiustratorke In fotografa, ki so letos v marcu 
štiri dni ustvarjali na štiridnevnem likovnem srečanju v 
gostišču Krek v Ribnem pri Bledu. S po tremi deli se 
predstavljajo slikarji Boni Čeh, Črtomir Frelih, Nikolaj 
Mašukov, Luis Rapela, Špela Trobec, Klavdij Tutta In 
Vinko Železnikar, llustratorka Daša SImčič in fotograf 
Igor Pustovrh. LK 
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ŠPORTNA DVORANA BLED 

SLIKARSTVO ZLATI H REZOV 
V petek bodo v paviljonu Ferda Majerja v Tržiču odprli razstavo domačega likovnega ustvarjalca 
A.B. Povaleyja, ki se že več kot dvajset let ukvarja z raziskovanjem barvnega zlatega reza. 

Igor Kavčič 

Pričujoče delo ni na-
menjeno samo ob-
likovalcem, slikar-
jem, arhitektom, 
ampak vsakomur, 

ki se na kakršen koli način 
ukvarja z barvo. In če malo 
pomislimo, smo to mi vsi...," 
razmišlja A.B. Povaley, avtor 
zanimive razstave z naslo-
vom Slikarstvo barvnih zla-
tih rezov, ki jo bodo pod 
okriljem Tržiškega muzeja 
in ob finančni pomoči Mi-
nistrstva za kulturo ter Obči-
ne Tržič, v petek, ob sicer po-
zni 23. uri, odprli v Paviljonu 
Ferda Majerja. Kot je v kata-
logu k razstavi zapisal prof 
Janez Šter, je upoStevanje 
zakonitosti zlatega reza v 
tako imenovanem barvnem 
zlatem rezu doslej Se nedo-
taknjena likovna manifesta-
cija, ki je novost ne le pri 
nas, ampak tudi v svetu. Za-
metki pričujočega dela sega-

jo v leto 1978, ko je skupina 
77 predstavila svoj prvi pro-
jekt z naslovom Prt na pre-
progi, nadaljuje le-ta. Pova-
ley, domačin z Loke v Tržiču, 
se z raziskovanjem barvnega 
zlatega reza ukvarja že dolgo 
in je v več kot petindvajsetih 
letih na tem področju, lahko . 
bi rekli, razvil povsem kon-
kretao znanje. Če je medse-
bojna barvna razmerja razis-
koval s pomočjo računalnika, 
so njegove raziskave izpolni-
tev dobile v platnih, ki jih bo 
tokrat predstavil javnosti. 

Več, kot je zapisal, gre celo 
za svetovno premiero pred-
stavitve barvnega zlatega 
reza z olji oziroma akrilnimi 
barvami na platnu. "Projekt, 
ki ga doslej ni obdelal še ni-
hče lahko imenujemo barvni 
manifest in je popolna no-
vost na področju barvnega 
oblikovanja. Ker se z barvo 
srečujemo na vsakem kora-
ku našega bivanja je prav, da 
tudi barva dobi svoj smisel 
življenja na trdnih temeljih z 

"CELIBAT oi", akrll na platnu, I27xi27cm, 2003 

nadgradnjo na že obstoječih 
zakonitostih barve, ploskve 
in prostora," skozi svoje dol-
goletno raziskovanje razmiš-
lja Povaley. V raziskovanju 
barve kot fenomena čutne 

zaznave je avtor na nek na-
čin torej našel tudi osnovo za 
svojo kreativno ustvarjalnost. 
V petek bo torej v osrednji tr-
žiški galeriji v prvem planu 
predvsem govorica barve. 

N O V O V Š P A S r 
v maju v Špas teatru že potekajo predpremierne 
predstave nove komedije Kadar mačke ni doma v 
režiji Vinka Moderndorferja. 

Igor Kavčič 

Po 10. uprizoritvi, kome-
diji Funny Money, ki se je 
izkazala za nadvse uspeš-
no, v Špas teatru pripravlja-
jo že 11. uprizoritev lastne 
produkcije, komedijo J. 
Mortimerja in B. Cookea 
Kadar mačke ni doma. 
Zgodba je univerzalna. 
Zdolgočasena in nad zako-
nom obupana Mildred se 
odloči, da bo s svojim mo-
žem Georgom odšla na 
druge medene tedne v Pa-

riz. Seveda se George izletu 
izogne in s prijateljem os-
tane doma. "Kadar mačke 
ni doma pa miši....". Pred-
stavo je režiral Vinko Mod-
erndorfer, kostumi so delo 
Alana Hranitelja, sceno je 
pripravil Jože Logar, tu pa 
je tudi odlična igralska za-
sedba: Ljerka Belak, Slavko 
Cerjak, Mojca Partljič, Bo-
rut Veselko/Matjaž Tribu-
šon, Tanja Potočnik in Mar-
tina Maja Merljak. Prva 
predpremiera bo v torek, 17. 
maja, ponovitve pa bodo 
sledile še cel teden. 

J E S E N I C E 

V Doliku soline 

v petek so v razstavnem salonu Dolik na Jesenicah odprli 
razstavo del slikarja Boleslava Čeruja iz Kranja, sicer že 
devet let člana Dolinskih likovnikov Dolika Jesenice. V 
njegovem likovnem izrazu se srečamo tako z motivi iz 
mitološkega sveta kot s portretom in krajino. Prav sled-
nja je tudi rdeča nit tokratne razstave, saj se predstavlja 
s ciklom risb in slik na temo strunjanskih solin. Razstava 
bo odprta od 1. junija. I.K. 

TRŽIČ 

Mednarodni koncert učiteljskih zborov 

V petek, 13. maja, ob 20. uri bo v dvorani OŠ Bistrica 7. 
mednarodni koncert učiteljskih zborov, na katerem se 
bodo predstavili Vokalno instrumentalna skupina Zali 
Rovt Tržič, Moška klapa "Reful" iz Novega Vi-
nodolskega, Ženska klapa Mareta iz Bakra, Učiteljski PZ 
KD Bistrica, Učiteljski PZ OŠ Naklo, Učiteljski PZ OŠ 
Šenčur, PZ Koledva Glasbene šole Radovljica in Moški 
pevski zbor Štmaver. I.K 

A 3£ -r. Nt 2|>V 

5TA^ ZA u^reoeH 



T O R E K , 1 0 . 5 . 2 0 0 5 

KINO, RADIO 
m I NEBEŠKO KRAUESTVO 
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Zgodovinski epsld 
s p e k t a k e l 

Priporočamo ogled nad 
J 3 l e t . 
Dolžina: 145 minut 
Režija: Ridley Scott 
Scenarij: 
>Villiam Monahan 
Igrajo: Orlando Bloom, 
Eva Green, Liam 
Neeson, Brendan 
Gleeson, Jeremy Irons 

Balian iz I belina (Orlan-
do Bloom), bivši kovač, ki v 
Franciji izgubi ves smisel 
življenja, gre v za svojim 
očetom v Jeruzalem, kjer je 
pripravljen na obrambo ne-
beškega kraljestva, ki ga ne-
varno ogrožajo muslimani. 
Vendar pa ima nasprotnike 
tudi med vitezi, ki ne mara-
jo miru in si želijo vojne z 
muslimani. 

Ridley Scot je posnel še 
en epski spektakel, ki sicer 
želi doseči uspeh Gladiator-
ja. Po svoji ambiciozni za-
snovi je želel presefi Trojo, 
Aleksandra in vse podobne 
f i lme zadnjega časa. Scott 

akcijske prizore izvede moj-
strsko in zavidljivo, Mno-
žične prizore akcije obvlada 
do potankosti. Pokrajina v 
Maroku, kjer je bil film sne-
man, je idealna in z raču-
nalniško tehniko obdelano 
okolje ustvari pravi stari Je-
ruzalem iz leta 1184. Igralci 
so večinoma neznani, razen 
Neesona in Blooma, ki tudi 
najbolje igrata. Dokaj ne-
znana Greenova se prese-
netljivo dobro drži. Lik Sa-
ladina je posrečen in reži-
ser nasploh muslimane pri-
kaže kot kultumo na višjem 
nivoju od kristjanov. Če-
prav je režiser izjavil, da ga 

zanima le akdja, se je V fil-
m u jasno opredelil, da na 
obeh straneh obstajajo fa-
natiki in lopovi. Institucijo 
zavrača in prednost daje po-
samezniku, ki s svojimi od-
ločitvami povzi'oča propad 
ali pa rešitev in blagostanje. 
Še posebej mizema figura 
je jeruzalemski patriarh. 
Režiser se skuša lotiti tudi 
globljih tem, za kar pa mu 
nekako zmanjka časa in po-
samezni citati, ki kličejo po 
poskusu razlage zgodovine, 
nekako izpadejo iz kontek-
sta. Svetovna zgodovina je 
spet podvržena intimnemu 
odnosu. 

KINO SPORED 

KINO PODJETJE KRAHJ 

HNO CENTER 

T(H«k,10.05. 
18.00 
NEBEŠKO KRAUESTVO, 
amer.rom. vojna dfama 
21.00 
P l t t V A l A L K A , a n g . pol. trii. 

Sreda, 11.05. 
1730 In 20 J O 
NEBE^O KRAUESTVO, 
amer.rom.voj. drama 

Četrtek, 12.05. 
18J0m20J0 
MlSUACUaUamef.akckom. 

Petek, 13.05. 
17.00 in 22.00 
MISIJA CUCEU,anier.akcko(ii. 
19.00 
NEBESKO KRAUESTVO, 
amer.rom.voj. drama 

Sobota, 14.05. 
17.00 in 19.00 
MISUAClKEU,amer.akc.kom. 
21.00 
NEBEŠKO KRAUESTVO, 
amer.rom.v(4. drama 

Nedelja, 15.05. 
1630 in 21.00 
MlSUACUCEU,amer.akckom. 
1830 
NEBEŠKO KRAUESTVO, 
amer.rom.v(^. drama 

Ponedeljek, 16.05. 
1830 in 2030 
MISIJA CUaUamcf.akc kom. 

"lUMoSoRŽr 

Torek, 10.05. 
NI kinopredstavl 

Sreda,11.05. 
NI kinopredstavl 

Četrtek, 12.05. 
19.00 in 21.00 
X)0(-2:VPRIPRAVUEN0Sn, 
amer.akcfilnn 

Petek, 13.05. 
17.00 in 21.00 
XXX-2:VPRIPflAVUEN0STI, 
amer.akcfllm 
19.00 
MASAJU. dok. piKt. drama 

Sobota, 14.05. 
18.00 in 20.00 
XXX-2:VPRIPRAVUEN0STl 
amer. akt film 
22.00 
MASAJI,fr. dok. pust. drama 

Nedelja, 15.05. 
16.00 in 20.00 
m-2:VPRIPRAVUEN0STI, 
amer. akc film 
18.00 

MASAJI.fr. dok. pust drama 

Ponedeljek, 16.05. 
19.00 
m-2:VPRIPRAVUEN0STI, 
amer.akcfllm 
2 1 . 0 0 

NEBESKO KRAUESTVO, 
amer.rom.voj. drama 

KINO soRA. Skopja lOKA 
četrtek, 12.05. 
20.00 KINSEY, drama 

Petek, 13.05. 
20.00 SRHUlVE SKRIVALNICE, trii. 

SoboU,14.05. 
18.00 KINSEY, drama 
20.00 SRHUlVE SKRIVALNICE, trii. 

Nedelja, 15.05. 
18.00 SRHUlVE SKRIVALNia, trii. 
20.00 KINSEV, drama 

KINO 2EIEZAR, JESENICE 

Petek, 13.05. 
18.00 V ISKANJU DE2ELENUE, drama 
20.00 PUNČKA ZA MILUON DOURJEV, 
dranva 

Sobota, 14.05. 
18.00VISKANJUDE2ELENUE, drama 
20.00 PUNČKA ZA MILUO« DOURJEV, 
dranu 

Nedelja, 15.05. 
18.00 V ISKANJU DEŽELE NUE, drama 
20.00 PUNČKA ZA MILUON DOURJEV, 
drama 

Sobota, 14.05. 

2030 SRHUlVE SKRIVALNICE, amer. trii. 

Nedelja, 15.05. 2030 SRHUlVE SKRIVALNICE, amer. trii. 

LINHARTOVA DVORANJ) RAOOVUICA 

Četrtek, 12.05. 
20.00 RUŠEVINE, drama 

Petek, 13.05. 
20.00 ZELO DOLGA ZAROKA, 
ljub. drama 

Sobota, 14.05. 
18.00 ZADETA MODELA, kom. 
20.00 ZELO DOLCA ZAROKA, 
ljub. drama 

Nedelja, 15.05. 
18.00 ZADETAMODELA kom. 
20.00 ZaO DOLGA ZAROKA, 
ljub. drama 

Ml ŠE VEDNO 
NISMO ANGELI 

Komedija 
Priporočamo ogled 
nad 12 let 
Režija: 
Srdjan Diagojevič 

Nikolova hči Sofija je pri-
kupna petnajstletnica, ki se 
začne močno zanimati za 
nasprotni spol. Ljubosumni 
očka pa jo skuša na vse na-
čine zaščititi pred moškimi. 
Pri tem ne izbira sredstev. 
Zgago pa m u delata hudič 
in angel, ki sta stavila na 
srečen ali nesrečen konec te 
zgodbe. 

Kakor neka hudo odbita 
komedija. V resnici šepa 
zgodba, humor je odbit in 
neprebavljiv, Akcijske figu-
re so groteskne in nasploh 
je film odbito neprebavljiv. 
Škoda da režiser uspešnic, 
kot so Rane in Lepa sela 
lepo gore. sedaj pride na 
plan s komedijo, ki nima ne 
zgodbe, ne začetka in ne ci-
lja. Konfuzno. 

Kino Center in 
Gorenjski glas 

v Kino Center prihaja 
film MISIJA: CUCELj . 

Glasujte - gre za 
dramo, kriminalko ali 

komedijo? 

odgovori, pripisi svoje 
Ime in priimek • poSlji SMS 
na številko 031/69-n-n • in 
morda prejmeŠ darilo 

Med pošiljatelji, ki bodo 
pravilno odgovorili na vpra-
šanje, bomo Izžrebali tri 
prejemnike po 2 vstopnic 
za ogled kateregakoli filma 
v dneh od torka, )7- 5- 2005. 
do nedelje, 22. 5. 2005. v 
kinu Center v Kranju. 

V nagradni igri lahko sode-
lujete z eni m sms om 2 vsa 
ke telefonske številke. Od-
govore bomo zbirali do de-
trtka, 12. 5. 2005, do 12. ure. 

Rezultati bodo objavljeni v 
Gorenjskem glasu, v torek, 
17. 5. 2005, nagrajenci bodo 
obveščeni tudi po telefonu, 
vstopnice pa prevzamejo z 
osebnim dokumentom 
pred predstavo. 

Izžrebani nagrajenci SMS 
nagradne igre so: Emil Kof-
ler, Marta Rebernik In Dojo-
res Jan. Veliko užitkov ob 
ogledu izbranega filma v 
Kinu Center v Kranju. 

RADIJSKI SPOREDI 
RADIO KRANJ 97,3 MHZ 
Torkovo jutro; na valovih Gorenjskega megasrčka vas 
bodo prebudili z aktualnimi novicami - ob vsaki polni 
uri, malo po šesti pa vas bo Sašo Pipan popeljal v po-
slovni svet. Tako kot vsako jutro bodo tudi to z nami 
fantje z OKC-ja in najbolj svežimi vestmi gorenjske noč-
ne kronike. Če so vaš vrt In sadovnjak napadli škodljiv-
ci, potem malo po deseti dopoldne prisluhnite kontak-
tni oddaji, v kateri bo strokovnjakinja Tamara Pungerčar 
predstavila, kako in kdaj pravilno uporabiti ustrezno 
mehansko zaščito pred njimi. Bo Bled še kdaj imel tak 
sloves kot pred leti? O tem in o prihodnosti blejskega 
turizma pa malo po 16. uri. 
Od ponedeljka do petka ob 6,40: Če vas zanima, kako 
stvari delujejo, potem ne zamudite rubrike, ki jo priprav-
lja Iztok Golob. Če je to prerana ura, lahko prisluhnete 
ponovitvi po 18. uri. 
Sreda ob 9.20: V temi dneva bomo govorili o gradbe-
ništvu, popoldne po 17. uri pa bodo na svoj račun prišli 
ljubitelji oddaje Štiri tačke. Nataša in Ana BeŠter se že 
veselita srečanja z vami. Igor Štefančič pa vas vabi v 
svojo družbo med 20.00 in 22.00 uro. 
Ponedeljek ob 9.20: v rubriki Se res poznamo bomo 

gostili direktorja Marmorja Hotavlje Braneta Selaka, 
tistega moža, ki se lahko pohvali, da kvalitetno in 
strokovno delo odpira marsikatera vrata. Popoldne pa 
bo, tako kot je ob ponedeljkih že navada, prepleteno s 
športnimi dogodki. 

RADIO SORA 91,1 MHZ 
Torek ob 9.00 uri: Oddaja Aktualno. Z gosti v studiu 
bomo predstavili vse plati sodelovanja v Slovenski voj-
ski. Ob i8.oo uri bo na sporedu Torkov glasbeni vrtiljak. 
Kot vsak drugi torek v mesecu smo tudi tokrat v oddajo 
povabili gosta, tokrat bo to priznana pevka slovenske 
zabavne glasbe 
Sreda ob 9.00 uri: Kjer je volja, tam je pot. V oddaji za 
invalide bo Darko Kisovec gostil predstavnico Zveze 
za cerebralno paralizo Sonček. 
Sreda ob 1 1 . 0 0 uri: Na sporedu bo oddaja Župan na 
obisku. O dogajanju v Železnikih se bomo pogovarjali 
z županom Mihaelom Prevcem. 

RADIO TRICUV 96,0 MHz 
Torkov večer: Čas je za izbor nove popevke tedna! Po-
sluSalke in poslušalci lahko skupaj z Bracom Korenom 
oblikujete tudi lestvico radia Triglav! 
Sreda ob 15.00 uri: Podrobneje bomo govorili 60. oblet-
nici jeseniške gimnazije. Gostja bo Albina Sršen, čljnica 
odbora za pripravo slovesnosti. O športni konfekciji bo 
beseda tekla ob 18. uri v oddaji o modi, ki jo pripravlja 
magistrica umetnosti Karmen Klobasa. 
Četrtek ob n . o o uri: Rezervirano za Mavrico, oddajo o 
kulturi. Oddaja je sestavljena iz treh delov - v prvem 
predstavimo nekaj pomembnejših dogodkov s področja 
kulture na Gorenjskem, potem je na sporedu jezikovni 
kotiček, nato pa še kulturni drobiž. 
Petek ob 13.00 uri: Ura je namenjena obisku zdravnika 
na radiu. Oddaja se imenuje Dr. Petek, v njej pa je sode-
lovalo že na desetine zdravnic in zdravnikov, ki so govo-
rili in svetovali o najrazličnejših temah. Le koga bodo v 
goste povabili tokrat.' 

R C L I O O , 2 M H Z 

Vsak delavnik ob 8.30: na sporedu so oddaje o ekolo-
giji, varovanju in zaščiti, zdravstvu, novice iz poslovne-
ga sveta, ob petkih pa oddaja o rekreaciji Carpe diem. 
Pred tem poslušalstvo prijazno zbujamo z dobro mu-
ziko in dnevnimi novicami. Ne pozabimo na prometne 
informacije, radarje, cestne zapore. Pri tem nam po-
magajo tudi poslušalci z obvestili na prometni telefon 
041 222 333! 
Nedelja ob 10 .30 : Na sporedu bo oddaja Nedeljski 
gost. Tokrat bo gost nekdanji politik in ustanovitelj 
slovenskih zelenih dr. Ivan Plut. Zdaj se s politiko 
ne ukvarja več, je pa še vedno profesor in navdušen 
okoljevarstvenik. 



muiamja 
VPRAŠA|TE NARAVNOST 

Približuje se konec šolskega 
leta. Sin, star 12 let, popušča 
pri učenju, lahko bi imel prav 
dober uspeh. Kako naj ga na 
lep način prepričam, da je to 
samo v njegovo korist 

Pomlad je res tista, ki naše 
misli pogosto preusmeri iz 
običajne rutine. Prav težko je 
sedeti za mizo, se učiti in 
gledati skozi okno, pa vendar 
se je ravno ob koncu šolske-
ga leta potrebno še bolj po-
truditi. Pogovorite se s si-
nom o tem, da je to pomem-
bno predvsem zaradi njega 
samega, da bo zadovoljen 
sam s seboj. Skupaj sestavi-
ta umik, ki bo vključeval čas 
za učenje in prosti čas. Pre-
den jih zapišeta, se o vseh 
dejavnostih tudi dogovorita, 
saj je potrebno, da se oba z 
vsem strinjata. Nič ni naro-
be, če otroka včasih za nje-
govo prizadevnost tudi na-
gradite. Bolje je, da nagrada 
ni denar, lahko pa je to ogled 
filma, živalskega vrta ali piz-
za za večerjo. Spodbujajte ga 
in mu stojte ob strani, kadar 
potrebuje vašo pomoč, a 
hkrati se zavedajte, da mora 
odgovornost za svoje delo 
prevzeti sin sam. 

Skupina svetovalnih delavk 
osnovnih šol 

OTROŠKA PERESA 

Kako bi prepričali prijatelja, 
naj ne meče odpadkov po 
tleh? 

S skritimi kamerami bi pos-
nela učence na šoli, kako 
odmetavajo smeti vsepov-
sod. Fotografije bi potem 
izobesila po šoli in jih objavi-
la v šolskem časopisu Zgaga. 
Urša Kavčič, OŠ Stražišče 

KACA NAMESTO MAČKE 
janl Jugovic je mlad Škofjeločan, ki si je zamislil malce drugačno domačo žival. Pitona, ki ga je 
poimenoval Pikica. 

Ana Hartman Jani pravi, da je Pikica 
zelo, zelo prijazna ži-
valca in da jo ima kar 
namesto mačke. Tudi 
on se je pred tem bal 
kač, ko pa je dobil Piki-

co, je ta strah premagal. 
Odrasla bo dolga tri metre in 
pol. Je samo enkrat na me-
sec, in sicer poje štiri miške, 
kasneje jo bo hranil z zajčki 
in kokošmi. 

Od kod takšna "ljubezen" 
do kač? 

"Vedno sem imel odpor do 
kač. Prepričan sem bil, da so 
nevarne, sluzaste in strupene. 
Ko sem pred pol leta pri znan-
cu iz Poljan kačo držal v ro-
kah, sem v trenutku vedel, da 
hočem imeti svojo. Takoj na-
slednji dan sem jo naročil." 

Kje si jo naročil in koliko 
stane? 

"Naročil sem jo v trgovini z 
malimi živalmi in nanjo čakal 
dva tedna. Stala je 25 tisoč to-
larjev. Ni veliko, vendar pa 
skupaj s terarijem in ostalo 
opremo nanese sto tisočakov." 

Kakšna je bila reakcija star-
šev, ko si Vlomov prinesel 
kačo? 

"Seveda so se jo bali. Nekaj 
časa so mi še "grozili", da me 
bom moral od doma, če se je 
ne bom znebil. Mama na za-
četku sploh ni upala v zgor-
nje nadstropje, tako da sem 
nekaj časa vsa oblačila, ki mi 
jih je zlikala, imel spodaj. 

Malce kasneje jih je upala 
odložiti pred vrati, sedaj pa 
včasih že pokuka v sobo in 
preveri, kako je s Pikico." 

Kako jo hraniš? 
"Z miškami. Pri znanki, ki 

dela v živalskem vrtu, kupu-
jem prav posebne miške, ki 
jim dodajajo vitamine. Sicer 
pa poje samo štiri na mesec. 
In to naenkrat, je namreč 
samo enkrat na mesec. Mo-
rala bi videti, kako jo zadavi... 
Prav veličastno. Ko ji miško 
vržem v terarij, se najprej ob-
naša, kot da ni nič. In potem 
naenkrat plani nanjo. Pikica 
je namreč udav, zato svojega 
plena ne pid, ampak ga zada-
vi. Potem jo celo pogoltne. 
Da jo "zbaše" vase, potrebuje 
približno sedem minut" 

Sedaj je še majhna. Koliko 
bo še zrasla in kaj bo takrat 
jedla? 

'Trenutno je dolga en me-
ter in deset centimetrov. Zra-
se lahko tudi do treh metrov 
in pol. Takrat bo naenkrat 
pojedla zajca ali pa kokoš." 

Pikico imaš v sobi. Ali je iz-
puščena? 

"Je, kadar me ni v sobi, pa 
ne, saj bi se lahko kam slai-
la. Med gledanjem televizije 
jo dam na hrbet, da me zma-
sira. Nobeno dekle ne obvla-
da take masaže." 

Ti je že kdaj ušla? 
"Enkrat sem zaspal. Našel 

sem jo na televiziji, kjer je to-
plo. Kače so namreč hladno-

w 
jani jugovic skupaj s Pikico. / fmo Nejc vcicjak 

krvne živali, zato vedno išče-
jo topla mesta. Tudi v terari-
ju je večinoma zvita v klopt-
čič, da ohranja temperaturo. 
Če se skrije, točno vem, kje 
jo moram iskati. Na toplem." 

Ali je nevarna? Bi lahko za-
davila človeka? 

"Ne, mislim, da ne. Takoj, 
ko sem jo kupil, se mi je mal-
ce "zaletavala" v roko, kot da 
bi me hotela ugrizniti. Ta-
krat me še ni dobro poznala. 
Sicer pa so kače plahe živali. 
Sedaj ko je majhna, tudi ne 
bi mogla zadaviti človeka. 
Kot odrasla, pa bi nekoga na-
padla samo, če bi ji res stre-
gel po življenju. Ce pa bi slu-
čajno napadla človeka, jo 
moraš po glavi politi s kisom 
ali alkoholom." 

So kače inteligentne živali? 
"Zelo. Pa tudi čiste. Niso 

sluzaste, so pa zelo hladne. 

Pikica me takoj spozna. Toč-
no ve, kdo jo ima v rokah. Ne 
sliši dobro, pač pa zelo nizke 
tone zazna kot nekakšne vi-
bracije. Natančno vem tudi, 
kdaj je lačna." 

Si imel kdaj težave z njo? 
"Nikoli. Le^ia začetku, ni 

hotela jesti. Verjetno zato, 
ker ni bila navajena novega 
okolja." 

Sedaj, ko so dnevi že toplej-
ši, ali jo kdaj spustiš na vrt? 

"Jo. Vendar jo držim v ro-
kah. Ko bi videla, kako opa-
zuje okolico. To je zanjo ne-
kaj novega, vse je zanimivo. 
Pravim, da ima "babji fir-
bec"." 

Nameravaš kupiti še kakš-
nega "nenavadnega" ljub-
ljenčka? 

"S prijateljem sva se zme-
nila, da bova kupila osla." 

MALI 
VRTIČKARSKI 
MOJSTRI 
V OB I centru v Kranju bodo 
za vas otroke enkrat na me-
sec pripravljali različne de-
lavnice in presenečenj?. V 
soboto ob 10. uri bodo pri-
pravili delavnico sajenja ro-
žic. Tako se boste seznanili 
z vrtičkarskimi spretnostmi, 
poučili pa vas bodo tudi o 
nadaljnji negi posajenih 
rožic in uporabi potrebne-
ga vrtnega orodja. Tako bo-
sta vrtnarjenje in vzgoja le-
pih rožic tudi za vas postala 
nekaj povsem preprostega. 
A. H. 

TISOČ UGANK 
ZA ŠOLARJE 
Dragi otroci! Odpiramo 
novo rubriko za vaše briht-
ne možgančke. Vsak torek 
bomo objavili uganko avto-
rja Franca Ankersta. Ugo-
tovite pravilen odgovor in 
nam jih najkasneje do petka 
pošljete SMS z vsebino 
ug-i-rešitev-fime in priimek 
na številko 031/691 m . Iz-
žrebali bomo nekoga, ki bo 
prejel lepo knjižno nagrado 
(Bolek in Lolek v svetu živa-
li), ime nagrajenca pa obja-
vili prihodnji torek. 

Stota četrtino 
šteje ta družina, 
pet jih poje fino, 

dvajset jih mutira. 

Naslednji teden boste na 
vrsti malčki, saj bo uganka 
namenjena prav vam! 

Nič nista imela proti, 
ravno nasprotno, 
tega sta se zelo raz-
veselila. Vedela sta. 

da Sa]ly že nekaj časa ni ime-
la nobene prave prijateljice. 
Ko je bilo s Sallyjinimi starši 
vse dogovorjeno, je bil čas za 
pico. Dekleta so sproščeno 
klepetala in se zabavala ob 
gledanju videosmešnic. Sally 
in Monty sta se počasi začeli 
pripravljati za o ^ o d na pik-
nik. 

Medtem sta se domov vr-
nila tudi že Tom in Claire. 
Bila sta zelo presenečena, ko 
nista nikjer našla Monty. 
Ugotovila sta, da tudi njenih 
stvari ni. Toma je preplavila 
taka jeza, da je postal rdeč 
kot kuhan rak. Claire pa mu 

POLONA PEGAN 

M O N T Y 

Ko sanje postanejo resničnost 

je očitala, da je za vse on kriv, 
ker jo je udaril. Oblile so jo 
solze, saj je vedela, da šefi ne 
bodo zadovoljni. Krivili pa 
bodo njiju in potem sam bog 
ve, kaj bodo naredili z njima. 
A ni jima preostalo drugega, 
kot da pokličeta Brucka in 
mu povesta, kaj se je zgodilo. 
Bruck jima je rekel, da bo čez 
dvajset minut pri njiju, da se 
pogovorijo, kaj bodo storili. 
Tudi Brucku šef ne bo odpu-
stil tako zlahka, saj ga je za-
dolžil, da malo popazi na 
Monty. Ko je Bruck prišel k 
njima, ju je najprej pošteno 
nahrulil. Toma je tako moč-
no boksnil v trebuh, da je ta 
padel po tleh. 

"Da boš vedel, kdaj me nisi 
ubogal! Rekel sem ti, da se 
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punce ne smeš dotakniti, kaj 
šele udariti! V zelo hudi kaši 
sta, zraven pa sta potegnila 
še mene! Don Santos ne bo 
vesel, ko mu povem, kaj sta 
zakuhala." se je Bruck zari-
plega obraza drl na Toma. 

Tom pa ga je rotil: "Ne, 
prosim, samo tega ne! 
Bruck, nikar ne povej Don 
Santosu o tem. Če mu poveš, 
je po naju. Vem, da je dal 
ubiti ljudi že zaradi manjših 
nap>ak. Saj jo bova našla in jo 
pripeljala nazaj!" 

"V redu, ampak dam vama 
pet dni časa. Če je v tem času 
ne najdeta, je po vaju. Če pa 
jo bosta našla, vama bo pri-
zaneseno. Sproti me obveš-
čajta. Takoj ko jo bosta našla, 
me pokličita, da jo pridem 

iskat. Tako bo vsaj v varnih 
rokah," jima je grozil Bruck. 
Nato je zaloputnil vrata ter 
odšel. Tom in Claire sta se le 
nemo spogledala. Vedela sta, 
da pobeg ne pride v poštev, 
saj bi ju prej ali slej našli. 
Sklenila sta, da se odpravita 
na iskalno akcijo takoj na-
slednjega dne zjutraj. 

"Adijo, Joane! Do polnoči 
bova nazaj!" se je zadrla 
Sally, ko sta z Monty stopa-
li iz hiše. Zunaj je bilo še 
vedno vroče kot v pečici. 
Nekaj minut čez šesto uro 
popoldne sta prispeli do Ju-
icea. kjer sta si najprej malo 
odpočili. Spili sta ledeni čaj 
ter se odšli osvežit na žen-
sko toaleto. Nato sta počasi 
odšli proti plaži, kjer je bil 

piknik. Mike ju je opazil že, 
ko sta bili še kakih deset 
metrov oddaljeni od njih. 
Pomahal jima je in jima od-
šel naproti. Tudi onidve sta 
mu pomahali nazaj ter ga 
prijazno pozdravili, ko je 
prišel do njiju. Peljal ju je k 
svoji družini. Njegova žena 
Barbara je bila Monty in 
Sally zelo simpatična, bila 
je tudi zelo lepa. Nenadoma 
pa je Monty nekdo povlekel 
za rob oblekice, ki ji jo je 
posodila Sally. Obrnila se je 
ter zagledala nasmejano de-
klico, staro okoli pet let, sve-
tlih las in temnih oči. 

"Monty, saj se spomniš 
prelepega konjička, ki si ga 
sešila za mojo hčerko Nicky, 
kajne? No. vidiš, to je moja 

mala navihanka," je ponosno 
rekel Mike. 

"Oh, seveda se spomnim. 
No, Nicky, kako ti je kaj všeč 
konjiček, ki sem ga naredila 
posebej zate?" 

"To je najlepši konjiček, 
kar sem jih kdaj dobila. Hva-
la ti, Monty, najlepša hvala!" 
ji je odgovorila mala Nicky 
ter izza hrbta potegnila Mon-
tyjinega konjička. 

"Nikamor ne gre brez nje-
ga, še v kopalno kad jo komaj 
spravimo brez njega. Poglej, 
koga vidim." je Mike pomig-
nil proti fantu njenih let in 
ga poklical. "Sean, pridi sem 
za minutko!" K njim je prišel 
visok fant temno rjavih, sko-
raj črnih las, rjavih oči in na-
smejanih ust 



AVTOMOBILIZEM 
CENTIMETRI ZA ELEGANCO 
Test: Citroen C5 HDi 2.0 SX in Citroen C5 2.0 HDi Break SX 

O ' Matjaž Cregorič 

Francoski avtomobilski 
proizvajalci so v srednjem in 
višjem razredu že večkrat na-
povedali napad na nemško 
prevlado, a večina poskusov je 
obstala na pol poti. Tudi pri 
Citroenu se ne nameravajo 
zadovoljiti samo z drobtinica-
mi, zato je njihov trenutno 
največji C5 lani zrasel v dolži-
no in dobil nove atribute. 

Pravzaprav je v dolžino 
zrasla le limuzinska različica 
in to za celih 12 centimetrov, 
kar za posodobitev v sredini 
življenjske dobe ni ravno obi-
čajen prirastek. Tako sta zdaj 
hmuzina in kombijevski 
break dolžinsko izenačena, 
prirastek pa gre predvsem na 
račun zadka, ki je pri štirivrat-
ni karoserijski izvedbi dobil 
dodatne Utre prdjažne prosto-
rnine. Obakrat pa ima C5 kar 

kajti oblikovalci so ga prilago-
dili še toplim hišnim smerni-
cam, piko na i pa so pribili s 
privihnjenima žarometoma, 
ki sicer nista izjemno avtorsko 
delo, in dobro opazno kromi-
rano letvico, ki se vleče preko 
maske hladilnika. Limuzina 
ima tudi novo podobo zadka, 
z atraktivnimi lučmi v obliki 
bumeranga, medtem ko je 
breakov zadek ostal nedotak-

stilno in na drugi gumijasto 
oblogo dna, s pritiskom na 
gumb pa je mogoče zadek vo-
zila nekoliko približati tlom. A 
tudi prtljažnik v limuzini je bil 
povečan in zato sta si oba C5 
pravzaprav tekmeca. 

V potniški kabini ni vse po 
starem in ni se zgodilo nič 
dramatičnega. Ob na novo sti-
lizirani armaturni plošči in 
drugačnih sedežnih prevle-

temeljito posodobljen spre-
dnji del, kajti francoskim stiH-
stom se je dozdevalo, da je bil 
obraz začetnega C5 premalo 
odločen in samozavesten, 
zato so se odločili za lepotru 
poseg. Avtomobilska pločevi-
nasta kirurgija včasih dela 
tudi čudeže in zato je C5 zdaj 
spredaj videti precej mlajši, 

njen. Primerjava zdaj bolj očit-
no kot prej kaže, da je limu-
zinski C5 morda za kanček 
bolj nagnjen k poslovnim 
uporabnikom, medtem ko naj 
bi break opravljal tudi ali pred-
vsem družinske prevoze. To 
dokazuje tudi izdatno prosto-
ren prtljažnik, ki ima na dnu 
dvostransko, na eni strani tek-

kah in oblogah se največje 
spremembe že izčrpajo. Me-
rilniki z novo grafiko imajo 
oranžno, pri Gtroenu pravijo 
marelično osvetlitev, poeno-
stavljen je tudi radijski si-
stem. Nedvomno je C5 eden 

TEHNIČNI PODATKI 

najudobnejših avtomobilov v 
tem razredu. K temu izdatno 
pripomore k udobju naravna-
no hidropnevmatsko vzmete-
nje, ki je že zaščitni znak mo-
dela in znamke. Prostora je 
skoraj v obilju tako spredaj kot 
zadaj, voznikov sedež bi bil 
morda lahko za spoznanje čvr-
stejši v ledvenem predelu. 
Predvsem manjši vozniki rabi-
jo kar nekaj časa za ustrezno 
nastavitev. 

Novi 2,0-litrski turbodizel-
ski motor je uspešna nadgrad-
nja tovrstnih pogonskih stro-
jev, ki jih je skupina PSA že 
preizkusila v prejšnjili mode-
lih. Zdaj zmore 138 konjskih 
moči, kar je celo več kot je raz-
vil starejši in večji 2,2-litrski so-
rodnik. Motor teče tiho in kul-
tivirano, navor je enakomerno 
razporejen že od zelo nizkih 
vrtljajev in od voznika zahteva 
malo pretikanja s prestavno 
ročico dokaj natančnega šest-
stopenjskega menjalnika. 

Podvozje je torej naravnano 
predvsem na udobje, zato je 
vzdolžnega in prečnega niha-
nja karoserije nekaj več, kot si 
ga želijo bolj športno usmerje-
ni vozniki, a treba je vedeti, da 
C5 ni, niti noče biti športnik. 
Zato pa voznik in potniki lah-
ko uživajo v mehkem požira-
nju cestnih grbin in nenazad-
nje v drugih sUdkostih, ki jih 
ponuja razkošje prostora in 
tudi opreme. Stopnja oprem-
ljenosti z oznako SX je na-
mreč že skoraj takšna, kot je 
bila svoje čase v najbolj boga-
tem C5. 

In če C5 že ni eden tistih, ki 
bi lahko spodnesel nemško 
konkurenco, je več kot dosto-
jen predstavnik francoske 
smeri; ta se že od nekdaj doka-
zuje z eleganco in prefinje-
nostjo. Nenazadnje pa tudi s 
cenovno umestitvijo. 

Mere: d. 4,839, š. 1,780, v. 1,511 m, medosje 2,750 m 
Prostornina prtljažnika: 471/1315 (563/1658) 

KRATKE NOVICE 

Toyota in Rdeči križ 

Toyota je napovedala svojo 
podporo evropski kampanji 
Rdečega križa o varnosti v 
cestnem prometu 2005. Ta je 
2 ozaveščanjem o varnosti v 
cestnem prometu in promo-
viranju veščin prve pomoči, 
usmerjena k zmanjševanju 
števila oseb, ki se v promet-
nih nesrečah poškodujejo ali 
zaradi posledic le-teh umre-
jo. Poleg finančnega prispev-
ka bo Toyota priskrbela tudi 
štiri vozila, ki bodo potovala 
po vsej Evropi in predstavlja-

la kampanjo o varnosti v 
cestnem prometu. Medna-
rodna društva Rdečega križa 
v 24 evropskih država h, med 
njimi tudi slovensko druš-
tvo RK, bodo v naslednjih 
osmih mesecih otroke ter 
odrasle osveščala o varnosti 
v cestnem prometu in pro-
movirala veščine prve po-
moči. Toyotine mednarod-
no povezane družbe bodo v 
tej kampanji prav tako sode-
lovale skupaj z nacionalnimi 
društvi Rdečega križa, kam-
panji se pridružuje tudi To-
yota Adria, d.o.o. M. C. 

Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

1486/2000 (1520/2120) kg 
štirivaljni, turbodizeiski, 16V 

1997 ccm 
100 kW/i38 KM pri 4000 

320 pri 2000 
205 (200) km/h 

9,8 (lo.o) s 
7,8/ 5,0/ 6,0 1/100 km 

5.906.000 (6.190.000) tolarjev 
Citroen Slovenija, Koper 

CITROeN 
Avtohiša Kranj 

d.0.0. 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 
.Q\|0 od 1 • maja na Ljubljanski cesti 22 

" (poleg podjeti.a Alpetour Remont). 
AVTOHIŠA KRANJ, d.o.o., 
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj 
tel.: 04/201 59 50, fax: 04/201 59 55 
http://www.avtohisa-kranj.si 

PRVI REZULTAT 
PREPORODA 
Dolgo pričakovani novi Suzuki Svvift tudi pri nas 
v boju s tekmeci. 

O ^T^tjaž Cregorič 

Japonski Suzuki, ki na ev-
ropskem avtomobilskem trgu 
doslej ni bil pomembnejši ig-
ralec, se želi v prihodnje bolje 
uveljaviti na stari celini. Prvi re-
zultat teh prizadevanj je novi 
svvift, nova generacija modela, 
ki je pred leti osvojil tudi precej 

(75 kW/i03 KM). V prihod-
njem letu bo na voljo še turbo-
dizeiski motor z oznako DDiS 
(51 kW/70 KM), ki prihaja iz 
tovarne GM Povvertrin in je bil 
že uporabljen v nekaterih dru-
gih avtomobilih. Tako kot za 
zunanjost je tudi za notranjost 
značilno dinamično oblikova-
nje, predvsem pa je na voljo ve-
liko dodad«ov za vamost in 

slovenskih kupcev. Novinec se 
ponaša z atraktivno zunanjost-
jo, ki jo v največji meri zazna-
muje nekoliko p>rivzdignjen 
sprednji del strehe, zraven pa 
še nagajiva žarometa, nabuhla 
sprednja blatnika in kompak-
ten zadek. Karoserijski različici 
S tremi ali petimi vrati ne spre-, 
minjata skupne 3,69-metrske 
dolžine, ki svvifta uvršča med 
krajše predstavnike svojega 
razreda, vendar je potniška ka-
bina sorazmerno prostorna, 
prtljažnik z 237 litri pa soraz-
merno skromen. V začetku 
swifta poganjata dva bencin-
ska štirivaljnika, i,}-litrski 
(68kW/93 KM) in i,5-litrski 

udobje. Osnovna stopnja opre-
me z oznako GC med drugjm 
obsega protiblokimi zavorni 
sistem in dve varnostni zračni 
vred, nadgraditi jo je mogoče s 
klimatsko napravo. Medtem 
se najbogatejši svvift ponaša 
kar z osmimi varnostnimi vre-
čami in s satelitskim navigacij-
skim sistemom. Simpatični 
malček, ki nastaja v Suzukijevi 
tovarni na Madžarskem, bo 
vsaj v začetku na voljo v neko-
liko omejenih količinah, pri 
uvozniku Suzuki Odar priča-
kujejo, da jih bodo letos dobili 
do 250. Cene, ki so v začetku 
promocijske, se začenjajo pri 
2,19 milijona tolarjev. 

AVTOKAmVEC 
Šenčur, tel.: 04/ 279 00 32 
PoobloUeni prodajalec in sernser s tradicijo SUZUKI 

vnm.avtol<>d|v«oĵ  

I POOBLAŠČENI SERVIS IN PRODAJA. UČARSKE IN KLEPARSKE USLUGE " 

IL. SUZUKI 
I www.ov(o-luslnfl.sl 

AVTOMEHANIKA lUSiNA FUnt ip. 
Oo51«e 8.4220 Stoli« Lok«. pro<j«l« » k 04/50 22 000 

KRATKE NOVICE 

Osveženi trivratni A3 

Trivratna karoserijska izvedba audija A j je zadnja, ki je do-
bila novo hišno podobo sprednjega dela. Najopaznejša je 
nova enodelna mreža hladilnika, številne izboljšave pa so 
zajele tudi tehniko in udobje. Šest- in štirivaljni motorji z 
močjo do 184 kW (250 KM), sprednji ali stalni štirikolesni 
pogon quattro ter avtomatski menjalnik z neposrednim 
prestavljanjem DSG dopolnjujejo športni zunanji videz, 
prvič bo na voljo tudi paket S line, ki so jim pri srcu športni 
detajli. Osveženi trivratni A3 bo na slovenskem trgu napro-
daj od julija. M. C. 

. > 

http://www.avtohisa-kranj.si


DRUŽABNA KRONIKA 
DARILO ZA TISOČ DOLARJEV 
Spoznali smo nov pomen narodne noše, letošnja miss Universe Slovenije pa bo v večerni obleki 
razkazovala razkošje svojih nog ter poudarjala pomen pik. 

Za najvišji naslov miss 
Universe 2005 se bo dvajse-
tletna Vrhničanka Dalila 
Dragojevič potegovala v 
družbi 80 deklet iz vsega sve-
ta 30. maja v Bangkoku. 

Pred nekaj dnevi so nas 
povabili na 'sladoled z Dali-
lo", kakor so dogodek poime-
novali organizatorji, kjer so 
predstavili izbrano večerno 
obleko ter nacionalno oble-
ko, ki naj bi bila narodna 
noša, ki pa spet ni narodna 
noša. Pravzaprav uporablje-
nega termina 'narodne noše' 
navzoči nismo ravno razu-
meli, razložili pa so nam, da 
je obleko oblikovala Iris Mu-
lej (kot tudi že za lansko mi-

ssico) in naj bi predstavljala 
belega goloba, nosilca miru. 
Obleka spominja na (ozek) 
plesni kostum - na trenutke 
na Metulja Saše Lendero - le 
z daljšim krilom. Dalila je 
odeta v belino in bleščice iz-
gledala zadovoljno. Težje je 
bilo z večerno obleko, izmed 
šestnajstih oblek modnih ob-
likovalk so namreč zmago-
valno večerno obleko izbrali 
uporabniki mobilnega porta-
la Planet. Zmagala je (kok-
tejl) obleka oblikovalke Maje 
Mehle. Problem pa je v tem, 
da v obleki - s katero sicer ni 
nič narobe, naša 'gracija' ne 
deluje sproščeno in nič kaj 
glamurozno. Dalila je pač de-
kle z lepoto igralk španskih 
limonad in zato je ustvarjena 
za dolge večerne obleke in 

prefmjene materiale. Zma-
gala je pač volja ljudstva, ki 
vsiljuje misel: Dalilo v 'pike' 
in mini krilo. 

V Bangkok pa bo Dalila 
med drugim odnesla tudi de-
vet srebrnikov v vrednosti ti-
soč dolarjev, ki jih je prejela 
od Jureta Cekute, predstavni-
ka Zlatarne Celje. Srebrniki 
nosijo podobe znanih slo-
venskih osebnosti in krajev 
in bodo pred finalom proda-
ni na dobrodelni licitaciji. 

Direktor Marketinga za 
Slovenijo pri easyjetu Vannis 
Capodistrias je zelo zadovo-
ljen z rezultati prvega leta po-
slovanja na slovenskem trgu. 
Po letalu iz Londona je sledi-
lo tudi letalo iz Berlina, kate-
rega pilot Marc Wathelet pra-
vi, da sicer leti že od leta 

1989, vendar se je 'oranžne-
mu' letalskemu prevozniku 
pridružil septembra lani. 
Kot eden izmed stevardov 
Javier Perez je tudi Marc 
mnenja, da so potniki zado-
voljni, da lahko letijo za do-
bro ceno, pa še varno je. Pe-
rez pa je že prej letel z easy-
Jetom, vendar na dmgih lo-
kacijah. Najbolj je zanimi-
vo, da med potniki na raz-
ličnih relacijah srečuje iste 
obraze. 

Ob odhodu z letališča pa 
smo naleteli na slovenske-
ga košarkarja, ki ve, kako 
liga NBA izgleda 'od zno-
traj'. Primoža Brezca z 
ženo Nado in komaj štiri-
mesečno hčerko Niko. Pri-
mož bo v Sloveniji ostal do-
bre štiri mesece. 

Univerzalke, bivše missice Iris Mulej, Polona Saš, Sabina 
Remar. / foio: Tma dom 

Dalila Dragojevič 'med' pikami In pikicami. / foio oo« 
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VRTIMO GLOBUS 
Britney je za dva 

Britney Spears se v vlogi nosečnice 
počuti odlično. Najbolj všeč ji je, da 
lahko poje, kolikor hoče, ne da bi jo skr-
belo za postavo. Soprog Kevin Federllne 
jo pogosto odpelje v kakšno ugledno 
restavracijo in jo spodbuja, naj se naje 
za dva. Britney se je že odzvala na očitke 

Kevinove bivše partnerke, da ne bo kos materinstvu. 
Pop zvezda pravi, da nikomur ne bo zaupala svoje dek-
lice, niti varuški. Pripravljena je končati glasbeno 
kariero, da bo lahko skrbela za svojega otroka. 

Živalska Angelina 

Angelina jolie je s svojim novim ljubim-
cem, nedavno ločenim Bradom Pittom, 
v luksuznem afriškem letovišču zga-
njala tak hrup, da so ostali gostje pokli-
cali oborožene varnostnike. Mislili so, 
da nekdo muči žival, saj so v sobi slišali 
krike ranjene živali. Ko so varnostniki 
potrkali na vrata apartmaja, se je oglasil 

Brad Pitt in jih pomiril, da je vse v redu in da lahko 
odidejo, jennifer Aniston so tako pretresle fotografije 
strastnega para, da je padla v depresijo, grize si nohte in 
ves čas kadi, menda je na robu živčnega zloma. 

Pasji terapevt pomaga Oprah HOprah Winfrey je zaskrbljena zaradi svo-
je psičke Sophie, zato je najela naj-
boljšega ameriškega pasjega terapevta 
Cesarja Millana, ki mu v ZDA pravijo 
Pasji šepetalec. Najbolj znana televizijs-
ka voditeljica meni, da je sama kriva za 

nerazčiščene čustvene težave psičke, ki 
jo ljubkovalno kliče kar "hči". Oprah bo terapijo koker-
španjelke predstavila tudi v svoji oddaji. 

Cher zaključila kariero 

58-letna Cher je pred dnevi v Holly-
woodu s solzami v očeh zaključila svojo 
poslovilno turnejo z naslovom Never 
Can Say Goodbye. Zadnji nastop je zak-
ljučila z venčkom svojih največjih us-
pešnic, med razprodanim koncertom so 
v ozadju vrteli posnetke vrhuncev njene 

pevske kariere, vse od začetkov v 70-ih letih. V triletni 
poslovilni turneji je imela kar 325 nastopov, s katerimi je 
zaslužila bajne vsote. 

Lucija Cubenšek je 26-letna Mariborčanka, ki že nekaj 
let živi v Ljubljani. Dela kot predstavnica za stike z 
javnostmi v znanem lokalu nad mestom, je voditeljica 
na TV Paprika, je "event manager" v ljubljanski Laguni 
In končuje študij prava. / FOM: RMA DOU 


