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Strah močnejši od dobrih obetov 
Prebivalci KS Kovor želijo sami odločati o regijski 
deponiji odpadkov. 

STOJAN SA JE 

Kovor - Skedenj ob župnižču 
v Kovorju je v petek zvečer 
napolnilo približno dvesto 
doniačinov in gostov. Na zbo-
ru krajanov so prvič obravna-
vali pobudo, da bi na seda-
njem odlagališču odpadkov 
pri Kovorju uredili regijski 
center za ravnanje z odpadki. 

Zbor je bil sklican z name-
ro, da bi se občani seznanili, 
kaj govori ZA ali PROTI ta-
kemu centru. Seštevanju 
plusov in minusov so se 
zbrani uprli. Želeli so celo 
glasovati, kdo je proti centru. 
Vseeno so prisluhnili razla-
gam strokovnjakov, ki so na-
povedali velike spremembe 
pri ravnanju 2 odpadki po 
letu 2008. Na izbiro imajo 

tri rešitve: obdržati odlagali-
šče Kovor za občino Tržič, 
zapreti odlagališče in voziti 
odpadke drugam, ali preobli-
kovati deponijo v regijski 
center. V prvih dveh prime-
rih bi plačevali veliko več za 
odvoz odpadkov. Če bi spre-
jeli center, bi pridobili sred-
stva za njegovo ureditev, de-
lovna mesta in rento, so jim 
pojasnili. Slednji varianti je 
nasprotovala večina razprav-
ljavcev. Zaradi slabih izku-
šenj s sedanjo deponijo v 
preteklosti so izrazili boja-
zen, da bi jim večje odlagali-
šče prineslo še več težav v 
okolju in padec vrednosti ne-
premičnin. Zahtevali so, naj 
povabijo na referendum 
samo prebivalce KS Kovor. 
Več na 3. strani! 

Skrivnosti kranjskega obzidja 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Arheologi so avgusta 
pri obnovi mestnega obzid-
ja odkrili plemiško kopje in 
del kovinskega oklepa iz 6. 
stoletja, kar so ocenili za 
najdbo evropskega formata. 
Da so lahko nadaljevah z iz-
kopavanji, so poleg občin-
skih zaprosili za finančna 
sredstva tudi nninistrstvo za 
kulturo. Ministrstvo jim je 
odobrilo pomoč v višini 9 
milijonov tolarjev, da je bila 
odločitev pravilna, se je iz-
kazalo prejšnjo sredo po-
zno popoldne, ko so arheo-
logi našli neprecenljivi že-
lezni oklep iz sredine 6. 
stoletja. Oklep je ponoči, 
kljub občasnemu varova-
nju, nekdo poškodoval, kar 

so arheologi odkrili zjutraj 
ob prihodu na teren. Krimi-
nalisti storilca še niso našli. 

"Delovišče zaklepamo, ven-
dar se je na njem zvrstilo že 
toliko različnih ljudi, da je 

Od leve: arheolog Draško josipovič, vodja Sektorja 
kriminalistične policije na PU Kranj Simon VeličkI in 
kriminalist Dušan Simonovič /foto:rm. doh 

ključev preveč. Po mojem 
mnenju je bil to nekdo, ki 
nima nobenega odnosa do 
dediščine," je p>ovedal arheo-
log Milan Sagadin z ob-
močne enote Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine v 
Kranju. 

V tednu dni izkopavanj so 
približno štiri metre stran od 
prvega našli še en oklep, Sa-
gadin sklepa, da je bila na 
tem mestu viteška dvorana 
ali orožarna frankovskega 
dvorca. Strokovnjaki iz re-
stavratorskega oddelka Na-
rodnega muzeja so oklepa 
odpeljali. Za restavriranje 
obeh bodo potrebovali pri-
bližno leto dni in dodatno fi-
nančno pomoč, za kar bodo 
ponovno zaprosili pristojno 
ministrstvo. 

BEGUNJE 

Odstopil predsednik uprave Skimarja 

V petek je z izjavo za javnost o odstopu z vseh funkcij v Ski-
marju in Elanu presenetil Tevž Tavčar, predsednik uprave 
Skimar, d.d., ki je hkrati operativno vodil tudi Elanovo divi-
zijo plovil. Kot razloge za odstop je navedel dvojni sistem 
nadzora, nesposobnost nekaterih članov nadzornih svetov 
in da ni bilo volje za odločitve potrebne za uveljavitev reda 
ter predlagano reorganizacijo. Presenetljiva pa je njegova iz-
java, da Elanovo področje smučarske opreme živi od dode-
lavnih (Ion) poslov in da je govorjenje o znanju pri tem le 
gospodinjski pogovor. Tudi pri iskanju strateškega partner-
ja pravi, da v nadzornih svetih ni naletel na razumevanje, v 
Skimarju in Elanu pa namerava ostati najdlje do izteka 6-
mesečnega odpovednega roka. Kako vidi položaj in prihod-
nost predsednik uprave Elan, d.d., Matjaž Šarabon, objavlja-
mo na 17. strani. Š. Ž. 
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A K T U A L N O 

Bo Kranj mesto greznic 
ali športa 
Kranjska oIkSna se bo zadolžila, naj-
več na račun nove knjižnice in morda 
tudi zaradi naložbe v prenovo čistilne 
naprave. Na kanalizacijsko omrežje 
je priključena komaj tretjina gospo-
dinjstev v občini. Potrebe po nalož-
bah so tudi na drugih področjih. 

C O R E N j S K A 

Rešimo Planico 
ali jo zaprimo! 
Kranjskogorski občinski svetnik Jože 
Zupančič je predlagal županu Juretu 
Žerjavu, naj čim prej skU£e Izredno 
sejo občinskega sveta na temo Plani-
ca danes, jutri. Planico reSimo, je de-
jal, ali pa jo zaprimo. Sedanji prepiri 
škodujejo ugledu občine. 

4 

E K O N O M I J A 

Govoriti o Ion poslu 
je smešno 
Elan bo letos dosegel načrtovane po-
slovne rezultate, je dejal v pogovoru 
predsednik uprave Elana Matjaž Ša-
rabon. S preteklostjo se kot predsed-
nik uprave ukvarja samo toliko, da 
prepreči ponavljanje preteklih napak. 

17 

U P O K O J E N C I 

Vsi rabimo nekoga 
Sovodenjski upokojenci so pod vod-
stvom režiserke Zinke Slabe uprizo-
rili komedijo Toneta Partljiča Čaj za 
dve. Z igro posredujemo občinstvu 
dvoje življenjskih sporočil: da ljudje 
drug drugega potrebujemo in da v 
življenju za ljubezen nt nikoli prepo-
zno, pravi Zinka. 

1 9 , 2 0 

V R E M E 

Danes, v sredo, jutri in v petek, 
bo zmerno do preUžno 
oblačno, zjutr(y in dopoldne bo 
po nižinah me^. 

jutri: pretežno oblačno 

http://www.goreniskigl/s.si


POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Skupaj proti nezakonitim 
migracijam 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Brdo pri Kranju - Na Brdu 
pri Kranju je bila peta re-
gionalna ministrska konfer-
enca o nezakonitih migraci-
jah, organiziranem krimi-
nalu. korupciji in terorizmu. 
Na povabilo ministra Dragu-
tina Mateja so se konference 
udeležile ministrske delega-
cije za notranje zadeve iz 
Bolgarije, Hrvaške, Madžar-
ske, Italije, nekdanje jugo-
slovanske republike Make-
donije, Romunije, Srbije in 
Črne gore, Turčije, Albanije, 
Grfije, Bosne in Hercegovi-
ne, Velike Britanije in Sever-
ne Irske. Ti mednarodni po-
javi namreč terjajo skupno 
reševanje, proti njim se lah-
ko države učinkovito borijo 
le skupaj. Minister Dragutin 
Mate, je poudaril, da je bila-
teralno in multilateralno so-
delovanje med državami na 
tem področju dalo dobre re-

zultate, podpisani so bili spo-
razumi, številna srečanja so 
omogočila izmenjavo izku-
šenj in dobrih praks. Najpo-
membnejši dogovor, ki so ga 
sprejeli udeleženci srečanja 
na Brdu, je akcijski načrt. 
Predvideno je namreč, da se 
za politiki 2 vprašanji neza-
konitih migracij, povezanih 
s kriminalom, v prihodnje 
spopadejo strokovnjaki. 

Minister Mate je še dejal, 
da se Slovenija skupaj z Av-
strijo in Madžarsko v okviru 
EU zavzema za regijo Zahod-
nega Balkana in države člani-
ce opozarja na tako injenova-
no Balkansko pot kot tretjo 
največjo pot ilegalnih migra-
dj in spremljajoče kriminali-
tete prek ozemlja držav udele-
ženk te konference. Po bližnji 
širitvi unije z Romunijo in 
Bolgarijo predvidoma leta 
2007 pa bo na zemljevidu 
EU nastala siva lisa, ki si že 
sedaj zasluži vso pozomost. 

Ministri in vodje delegacij iz 14 držav jugovzhodne Evrope 
so na Brdu razpravljali o nezakonitih migracijah. /Foto Corndiov« 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 
-<- S-S--- -

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi s številko tekočega meseca v tekočem 
letu (ta mesec n/05) in imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z naved-
bo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega 
oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s.p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Zoisova 1, 
4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinjeno 
24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. 
V malo-oglasnem oddelku na Zoisovi 1 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. 

MALI O G L A S november/os 
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam • kupim J oddam • najamem 
3 podarim • iSčem • nudim • zamenjam 

Nedlljivih kuponov ne objavljamo. 

Javno porabo 
moramo zmanjšati 
Oktobra se je v parlamentu začela razprava o proračunu za leti 2006 in 2007. O njiju Bojan Starman, 
SDS, predsednik parlamentarnega odbora za proračun in javne finance. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Iz parlamentarnih odborov 
je na proračun prišlo več kot 
sto dopolnil, matični odbor, 
ki ga vodite, pa je sprejel 
samo tri. Zakaj? 

"Matično delovno telo je 
obravnavalo proračun in se 
opredelilo do amandmajev, 
ki so bili v parlamentarnih 
odborih predloženi na oba 
proračuna. Za leto 2006 
smo dobili 153 amandmajev, 
v glavnem od opozicijskih 
strank, za leto 2007 pa 97 
amandmajev. Poročilo se se-
daj vrača vladi, ki bo skušala 
upoštevati tudi določene raz-
prave in mnenja in nato pri-
pravila dopolnjen predlog 
proračuna, ki bo šel v nadalj-
njo proceduro. Postopek 
sprejemanja proračuna je 
precej zapleten, kazalo bi 
razmisliti o drugačnem. 
Zdaj obstaja tudi dilema dvo-
letnih proračunov, kar pred-
pisuje zakon in pomeni, da 
ne moreš imeti vseh predpo-
stavk za leto 2007 tako na-
tančnih. Velika verjetnost je, 
da moraš z rebalansom dela-
ti popravke in spremembe, 
kar sicer ni nič narobe. Kar 
pa zadeva veliko število vlo-
ženih amandmajev, zadevajo 
zlasti težnje, da bi se poveča-
lo trošenje. Toda toliko de-
narja, da bi bilo zadoščeno 
vsem željam, ni mogoče 
ugoditi, najti je treba opti-
mum in prioritete, ki jih je 
mogoče v enem letu sfinan-
cirati na osnovi planiranih 
prihodkov." 

Kako sicer ocenjujete vladni 
predlog o proračunih za na-
slednji dve leti? 

"V nekem smislu se zdi 
predlog proračuna za ti dve 
leti zgodovinski. Prvič: delež 
javne porabe v BDP-ju se 
zmanjšuje. Ta sprememba je 
zelo dobrodošla, in čeprav je 
delež majhen, je poifiem^ 
ben. Ko govorimo o javnofi-
nančnili prihodkih in odhod-
kih (gre za vse štiri blagajne), 
je za leto 2006 predvidenih 
3051 milijard prihodkov in 
3151 milijard odhodkov. Če 
pa vzamemo zgolj proračun 
kot tak, gre za 1756 milijard 
prihodkov in 1857 milijard 
odhodkov, torej gre za 101 
milijardo razlike za leto 
2006. Za leto 2007 pa 1861 
milijard, odhodkov pa za 
1954 milijard. Dosežen je po-
zitiven premik v smislu 
zmanjšanja javne porabe, dr-
žava mora poskrbeti za bolj 
gospodarno razporeditev 
sredstev. Drugi pozitivni pre-
mik pa se kaže v nekaterih 
postavkah, ki se zmanjšujejo 
in bistveno izboljšujejo po-
goje gospodarjenja. Znižuje-
jo se planirana sredstva iz 
naslova davkov na plače, kar 
bo pomenilo prihranek za 
podjetja, da bodo lahko pora-
bile za razvoj. Kar nekaj ta-
kih zametkov je postavljenih 
v proračunu." 

Predlagane vladne reforme 
p vendarle še niso vključene 
v proračunski predlog? 

"Že se nakazujejo osnov-
ne ideje bodoče reforme, ki 
naj bi na neki način spreme-
nila določene odnose v naši 
družbi in spodbudila hitrej-
šo gospodarsko rast ter večje 
ustvarjanje nove vrednosti, 
BDP-ja. Zelo malo se zave-
damo, da trošimo preveč v 

javni porabi, da je treba še 
bistveno bolj zarezati v javni 
sektor v smislu zmanjševa-
nja nepotrebnih stroškov. 
Proračun se v tem smislu 
bistveno zmanjšuje in s pa-
ketom varčevalnih ukrepov, 
ki so deloma tudi zajeti v 
tem proračunu (manj za pla-
če, zaposlovanje v državni 
upravi se ustavlja, manj je 
namenjenega za proračun-
ske porabnike). Cela vrsta 
ukrepov gre v tej smeri, mo-
ralo pa bi jih biti še več. Na 
dolgi rok pa je treba pripelja-
ti stmkturo prihodkov in od-
hodkov našega proračuna k 
nekim ciljnim vrednostim, 
ki nas bodo držale v igri in 
omogočile gospodarski raz-
voj, kar pa je tudi podlaga 
za vse delitve sredstev iz pro-
računa. Poudarek je treba 
dati na izboljšanje pogojev 
za vzpostavitev tržne konku-
rence naše države in gospo-
darstva, kajti to je edini 
način, da bomo imeli večji 
BDP in s tem tudi možnosti 
za pokrivanje splošnih druž-
benih potreb. Če pa so davki 
preveliki, stimulacije za vla-
ganje v razvoj so preslabe, 
zaradi česar ni tujih vlaganj,, 
zato se soočamo s celo vrsto 
neizkoriščenih možnosti. 
Reforme so potrebne, pred-
log, ki ga poznamo, bi kaza-
lo še dopolniti. Pozdravljam, 
da ima vlada korajžo s tem 
začeti. To bo dobro za vse 
nas, več bo nove vrednosti, 
posledično tudi večji stan-
dard v državi. Ne moremo 
biti otok v nekem svetu z 
drugačnimi elementi." 

Reforme pa še niso vgraje-
ne? 
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Bojan Starman 

"Ne, zgolj del davčne zako-
nodaje. Seveda pa je po pred-
videnem scenariju sedaj vla-
da na vrsti, da vse pregleda in 
dopolni predlog na tak način, 
da bo v celoti lahko uresnič-
ljiv." 

Tik pred zdajci je vlada pred-
ložila tudi paket davčnih za-
konov? Kakšni bodo učinki v 
proračunih? 

"Prav vesel sem, da smo 
prišli do nadaljnjega koraka. 
Na začetku mandata smo že 
začeli popravljati tozadevno 
zakonodajo. Konec lanskega 
leta smo ugotovili, da je tre-
nutno veljaven sistem zelo 
nepregleden, nejasen, vsebu-
je vrsto zmed, marsikje je 
krivičen, tako da ga je potreb-
no v določenih elementih ko-
rigirati. Sedaj imamo pred 
seboj možne popravke, ki jih 
je bilo mogoče v tem času 
pripraviti. Vsi bi radi, da bi se 
čimprej odpravil denimo da-
vek na izplačane plače, a to 
ni enostavno, saj je treba 
sredstva iz manjkajoče po-
stavke dobiti drugje. Je pa 
zelo pomembno za nas vse 
skupaj in to je neka osrednja 
obveza in zaveza vlade, da se 
izpolnijo maastrichtski krite-
riji za prevzem evra. Večina 
smo zelo blizu in jih izpol-
njujemo, eden od teh pa je 
inflacija in zaradi tega sedaj 
primemo, da bi se spuščali v 
večje reforme. Pripravljajo 
pa se celoviti posegi. Zelo ko-
ristne in dobre so te spre-
membe v predlogih davčnih 
zakonih. Olajšujejo postop-
ke, izboljšujejo pogoje pod-
jetnikom, prinašajo možno-
sti olajšav za vlagatelje in 
spodbude za znanstveni raz-
voj. Računamo, da bo razpra-
va o manjših spremembah 
dala tudi kako iztočnico gle-
de tistih, ki jih bo treba še iz-
peljati." 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Bo Kranj mesto greznic 
ali mesto športa 
Kranjska občina se bo zadolžila, največ na račun nove knjižnice. Svetniki opozarjajo: "Morda nas že 
prihodnje leto čaka milijardna investicija v prenovo čistilne naprave!" 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Prejšnjo sredo se je 
na seji sveta mestne občine 
Kranj izkazalo, da bodo med 
najbolj vročimi jesenskimi 
temami razprave o proraču-
nu za leto 2006, ki predvide-
va za slabih 8,5 milijarde to-
larjev prihodkov in za nekaj 
več kot 9,3 milijarde tolarjev 
odhodkov. Zadolževanje gre 
na račun investicije v novo 
knjižnico in načrtovano iz-
gradnjo komunalne infra-
strukture in zazidalnih načr-
tov za Planino jug. Kritičen 
do predlaganega proračuna 
je bil Odbor za finance. Pred-
sednik odbora Alojz Potoč-
nik je povedal, da so priorite-
te "parkirane" na napačnih 
lokacijah in da dinamika raz-
voja proračuna zaostaja za 
dinamiko vsebinskih spre-
memb. "Vsak večji investicij-
ski sunek obremenjuje pro-
račun za dve leti. Še vedno 
nimamo načrtovanih tribun 
na atletskem stadionu, Kul-
turni dom na Primskovem 
še ni obnovljen, pa je bila in-
vesticija že predvidena, prav 
tako ni obnovljena Koroška 

cesta. Nujno je treba dokon-
čati začete in nedokončane 
investicije," je poudaril Po-
točnik in skupaj s še nekate-
rimi svetniki opozoril: "Mor-
da nas že prihodnje leto čaka 
tudi milijardna investicija v 
prenovo čistilne naprave!" 

Iz Odbora za šolstvo so 
opozorili na predvideno 
zmanjšanje dotacij v šport, 
od občinske uprave pa z^te-
vajo, da se opredeli glede do-
končanja skakalnice na Go-
renji Savi. Svetnik Aleš Sla-
dojevič je spomnil na staro 
obljubo: "Še lani smo rekli, 
da če se že bomo zadolževali, 
potem se bomo na področju 
stanovanjske gradnje?!" Pod-
župan Janez Osojnik je po-
u d ^ : "Veliko imamo v mis-
lih, kaj vse je treba všteti v 
proračun. Vsaj ne zmanjšuj-
mo postavke za področje ka-
nalizacije, saj je komaj ena 
tretjina gospodinjstev v obči-
ni priključenih na kanaliza-
cijsko omrežje! Da ne bomo 
govorili o Kranju kot mestu 
greznic in ne o Kranju kot o 
mestu športa." Svetnik Janez 
Bohorič je menil: "Vse teža-
ve izhajajo iz tega, ker za raz-

Svetnik Aleš Sladojevič je spomnil na staro obljubo: 
"Še lani smo rekli, da če se že bomo zadolževali, potem se 
bomo na področju stanovanjske gradnje?!" 

voj Kranja ne obstaja jasna 
strategija. Ponavadi se priori-
tete začnejo pod zenJjo, za-
gotoviti je treba kanalizacijo 
in vodo, zato da imamo čisto 
in zdravo okolje. Potem so 
na vrsti ceste, sledi športna 
kultura..." 

Svetniki na predlog župa-
na Mohorja Bogataja o 
osnutku proračuna tokrat 
niso odločali, ampak samo 
razpravljali. Alojz Potočnik 
je predlagal, naj imenujejo 

delovno telo, ki bo skupaj s 
predlagateljem proračuna, to 
je občinsko upravo, pripravi-
lo formalno ustrezen akt. da 
bo proračun možno sprejeti 
do konca leta. "Nekateri so 
bolj naklonjeni kulturi, drugi 
športu, tretji komunali. Use-
dimo se na avtobus in se 
popeljimo po, krajevnih 
skupnostih, da bomo videli 
dejanske probleme" pa kot 
rešitev ponuja svetnik Bojan 
Hotnan. 

Dvomijo o koristi centra 
Udeleženci zbora v Kovorju niso pokazali navdušenja za regijski center 
odpadkov. Občina jih poziva k premisleku. 

STOJAN SAJE 

Kovor - Predstavniki Občine 
Tržič in stroke so na petko-
vem zboru krajanov v Kovor-
ju povedali, da je projekt re-
gijskega centra za ravnanje z 
odpadki šele v idejni fazi. 
Želijo preveriti možnosti, 
pod katerimi pogoji bi ga 
bilo moč izpeljati v Kovorju. 
Kot je poudaril Izidor Jerala 
iz urada za urejanje prosto-
ra, je zahteve postavila tudi 
občina. Nujna bo prestavitev 
dovozne ceste izven naselij 
Kovor in Zvirče. Priprave 
projekta morajo spremljati 
vsi, po sprejemu centra pa je 
treba zagotoviti rento. Pred-
stavil je tri možnosti, ki jih 
imajo za odločitev o usodi 
sedanje deponije po letu 
2008. Če bodo še hoteli tja 
odlagati odpadke iz občine, 
bodo morali sami financirati 
drago preureditev odlagali-
šča po strogih predpisih. Če 

bi deponijo' zaprli, bi imeli 
stroške desetletje ali več z 
njenim zapiranjem, poleg 
tega pa bi bil dražji odvoz od-
padkov drugam. Regijski 
center je kompromis med 
obema varjantama, Id bi ga 
uredili iz evropskih in držav-
nih sredstev ter z denarjem 
drugih občin ob sprejemu 
odpadkov za vsaj 100,000 
ljudi. Ob tem bi bila širitev 
odlagališča s 6,5 hektara po-
vršin majhna. 

Magister varstva okolja 
Zoran Stojič je pojasnil, da 
bo jjovršina odvisna od spo-
razurfia o številu prebival-
cev, ki bi uporabljali ta cen-
ter. V njem bi postavili sor-
timico, kompostamo in nad-
strešnico za kosovne odpad-
ke ter uredili prostor za grad-
bene odpadke. Ker bi tam 
odlagali le ostanke že loče-
nih odpadkov, bi zmanjšali 
onesnaževanje okolja. Direk-
tor javnega podjetja Komu-

nala Tržič Florijan Bulovec 
je opisal spremembe na trži-
ški deponiji po letu 2001, ko 
so tja vložili 280 milijonov 
tolarjev. Še večji preskok bi 
bil regijski center, ki bi ga 
kazalo sprejeti zaradi manj-
ših stroškov za komunalne 
storitve. Kot je dejal, bodo 
Tižičani plačevali rento dru-
gim, če bi regijski center 
sprejeli sosedje. 

"Ta možnost je malo ver-
jetna, saj so po zavrnitvi za-
misli o sežigalnici v občini 
Naklo za odlaganje odpad-
kov v bodoče postavili Tro-
mejo šele na tretje mesto za 
Kovorjem in Tenetišami. 
Tudi če bi prišlo do spre-
membe, ne bi mogli pripra-
viti dokumentacije v več le-
tih," je ugotovil predsednik 
KS Kovor Borut Sajovic. 
Ocenil je, da Tržič ne potre-
buje regijskega centra, saj 
so posledice odlaganja od-
padkov za veliko število ljudi 

neznane. Že pred njim so 
našteli razloge za nasproto-
vanje centru Frand Pušavec 
s Hudega, Ivan Pc^čnik iz 
Zvirč, Joško Kuhelj z Loke 
pri Tržiču ter Jure Meglič, 
Ivo Jukič in Mirko Dobre iz 
Kovorja. Slednji je pogosto 
gasil požare na deponiji. Kot 
je potrdil predsednik PGD 
Kovor Franc Smolej, so tam 
uničili veliko opreme, za ka-
tero niso dobili odškodnine. 
Lovec Tone Šuštar je spom-
nil na neznane količine ne-
varnih odpadkov v Kovorju 
in iztekanje izcednih vod v 
okolico deponije, kjer izgi-
njajo divje ptice. Kmet 
Franc Tišler je potožil, da so 
izcedne vode speljali v nje-
gov gozd, ki ga uničujejo 
tudi ujede. Menil je, da bi se 
morali odločati na referen-
dumu o regijskem centru le 
prebivalci KS Kovor, kar je 
še podprl predsednik Sajo-
vic. Predstavniki občine so 
temu nasprotovali, saj bodo 
vsi občani čutili posledice 
pri ceni storitev za ravnanje 
z odpadki. Glede izplačil od-
škodnin za morebitne nižje 
vrednosti nepremičnin v bli-
žini centra pa so ocenili, da 
bi denar iz rente lahko na-
menili tudi za to. 

Svetnik predlaga 
razrešitev urednice 
Ker Deželne novice niso poročale o Kovaškem 
šmarnu v Kropi, svetnik Tomislav Kržišnik 
predlaga razrešitev odgovorne urednice 
Urške Intihar. 

CVETO ZAPLOTN IK 

Radovljica - Član radovlji-
škega občinskega sveta To-
mislav Kržišnik je na sep-
tembrski seji dal županu 
Janku S. Stušku pobudo, da 
začne postopek za razreši-
tev Urške Intihar, odgovor-
ne urednice občinskega 
glasila Deželne novice, ker 
v julijski številki v glasilu 
niso niti z besedo ali foto-
grafijo obeležili praznova-
nja največjega kulturnega 
praznika v občini. Kovaške-
ga šmarna v Kropi. In ne-
nazadnje: na prazniku je bil 
slavnostni govornik evrop-
ski poslanec Miha Brejc, 
kar se v občini tudi ne zgo-
di prav vsak dan, je v pobu-
do zapisal svetnik in dodal, 
da pred razrešitvijo priča-
kuje od urednice še opravi-
čilo prireditelju Kovaškega 
šmama. 
Urednica je pojasnila, da si 
Kovaški šmaren zasluži za-
pis v Deželnih novicah, 
vendar pa za prireditev niso 
prejeli vabila oz. je "v kon-
kretnem primeru prišlo do 
pomanjkanja komunikacije 
med organizatorji in ured-
ništvom". Župan je na pod-

lagi pojasnila ocenil, da ni 
utemeljenega razloga za 
začetek postopka za razre-
šitev; predlagal pa je, da po-
budo obravnava tudi časo-
pisni svet. 

Na seji časopisnega sveta 
- vodil jo je predsednik Ra-
fael Podlogar - so se strinja-
li z odgovorom župana in 
pojasnilom urednice, hkra-
ti pa tudi s tem, da morajo 
Deželne novice poročati o 
prireditvah, ki so v občin-
skem programu. Svetnik 
Tomislav Kržišnik se z od-
govorom župana in poja-
snilom urednice ne strinja 
in zatrjuje, da je organiza-
tor Kovaškega šmarna po-
slal vabilo tudi Deželnim 
novicam; a čeprav ga ured-
nica ni prejela, se na neob-
veščenost ne more skliceva-
ti, saj je bila najava priredit-
ve objavljena v koledarju 
Radolškega poletja v majski 
številki časopisa, Kržišnik 
je že napovedal, da bo na 
podlagi poslovnika občin-
skega sveta, po katerem 
razrešitev lahko predlaga 
najmanj četrtina članov 
sveta, do naslednje seje 
zbral sedem podpisov svet-
nikov. 
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Blagoslov novih cerkvenih vrat 

V nedeljo je rektor slovenskega doma v Tinjah na Koroškem, 
msgr. Jože Kopeinig (na sliki), blagoslovil nova vrata na cer-
kvi Marije Vnebovzete na Primskovem v Kranju. "Ta bodo 
trajni spomin na 600-letni jubilej božje poti na Primskovem 
in na 40. obletnico župnije, ki smo jo praznovali junija letos," 
je povedal domači župnik Franc Godec. Vrata je po umetni-
ški zasnovi akademskega slikarja Vinka Tuška izdelalo mizar-
stvo Ovsenik, rezbarska dela je naredil Brane Vegelj. S. K. 

PREDDVOR 

As^lt proti pokopališču 

Na cesti Iz Preddvora proti Bregu ob Kokri so oktobra izvedli 
rekonstrukcijo okrog 2io metrov dolgega odseka proti poko-
pališču. Cesto so razširili, zamenjali podlogo in položili as-
falt. Ob cesti je prostor za makadamski pločnik, postavili pa 
so tudi drogove za javno razsvetljavo. Dela pri posodobitvi 
ceste, ki so vredna približno 9 milijonov tolarjev, je opravilo 
Cestno podjetje Kranj. Po koncu del v Preddvoru so se lotili 
še obnove ceste proti Suhadolniku v Kokri. S. S. 

RADOVLJICA 

Pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico 

Občinski svet je na nedavni seji dal pozitivno mnenje k 
imenovanju Marjane Potočnik iz Begunj za ravnateljico 
Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Potočnikova 
se je na šoli zaposlila pred desetimi leti kot svetovalna 
delavka in profesorica psihologije, zadnjih sedem let je tudi 
pomočnica ravnateljice. C. Z. 

PREDDVOR 

Spet o območju občine 

Na oktobrski seji občinskega sveta Preddvor je župan Franc 
Ekar poročal o aktualnih dogajanjih. Kot je povedal, so dali 
občinski odbori SLS, SDS, LDS in SD skupno pobudo za ob-
novo postopka pri določitvi območja občine Preddvor. Za-
vzeli so se za vrnitev površin k.o. Kokra, ki so jih ob nastajan-
ju novih občin leta 1995 odvzeli Preddvoru in prenesli v Obči-
no Cerklje. Zahtevali so spremembo območja Občine Pred-
dvor, kar omogoča dopolnitev zakona o lokalni samoupravi. 
To pobudo je občinski svet soglasno potrdil. Obenem je skle-
nil, da Občina Preddvor ponovno vloži zahtevek za ustavno 
presojo zakona o divjadi in lovstvu, saj ne omogoča enakih 
pogojev posameznikom in organizacijam. Občina bo 
ponovno naslovila na državne organe dopis za prekatego-
rizacijo lokalnih cest Coriče - Bašelj - Preddvor, Bobovek -
Preddvor in Hrib - Potoče. Za obnovo lokalne ceste Preddvor 
- Breg bo občina odkupila del zemljišča v zasebni lasti. S. S. 

GGl"na ves glas" 

Večina bralcev Gorenjskega glasa, ki se je odzvala na 
vprašanje, ali naj bo deponija odpadkov v Kovorju, podpi-
ra ta predlog. 

Naše naslednje vprašanje pa je: 
Ali podpirate ukinitev utripajoče zelene luči na semaforjih? 

- če ste ZA, pokličite 04/51-16-333 
- če ste PROTI, pokličite 04/51-16-444 

Vaš odgovor se bo avtomatsko zabeležil. Upoštevali 
bomo po en glas posameznega klicatelja, odgovore pa 
bomo zbirali do nedelje. Cene klicev $0 v skladu s 
cenikom Telekoma Slovenije. 

Vabljeni k sodelovanju. Gorenjski Glas 

Naložbeniki podpisali dogovor 
občina Cerklje ter gradbeni podjetji Gradbinec C i p in Primorje so podpisali dogovor o gradnji naselja 
Taber v Šmartnem. Bo šel občinski odlok na ustavno sodišče? 

S IMON ŠUB IC 

Cerklje - Prejšnji četrtek so 
generalni direktor Primorja 
Dušan Čmigoj, direktor 
Gradbinca Gip Zmago Ger-
šak in župan občine Cerklje 
Franc Čebulj podpisali skup-
ni dogovor o gradnji Naselja 
brez ovir Taber, naselja za 
varovanje in nego starejših. 
Kot je pojasnil Čebulj, bo 
projekt vreden okoli 3,5 mili-
jarde tolarjev, občina in Pri-
morje bosta prispevala vsak 
po 20 odstotkov sredstev, 60 
odstotkov zahtevane vsote pa 
bo 2agotovil Gradbinec Gip. 

"Dogovor je korak bližje k 
realizaciji projekta, ni pa še 
dokončen, ker še ni izdelana 
vsa dokumentacija," je pojas-
nil župan in dodal, da je da-
nes te^o pridobiti tako veli-
ke investitorje. "Podpisani 
dogovor ni le formalnost, je 

obveza, da projekt zaživi. Do-
kumente za gradbeno dovo-
ljenje bomo vložili v krat-
kem, tako da bomo najkas-
neje junija 2006 začeli gra-
diti dom starostnikov, katere-
ga bo upravljal Dom upoko-
jencev Kranj. Celotno nase-
lje, ki bo eno prvih takšnih v 
Sloveniji, pa naj bi bilo nato 
Zgrajeno v letu in pol do 
dveh let," je pristavil direktor 
Gradbinca Gip Zmago Ger-
šak. Prvi mož Primorja Du-
šan Čmigoj je projekt ocenil-
kot zanimiv, primorska grad-
bena družba pa v njem sode-
luje kot nekakšen garant, da 
bo projekt tudi zaživel. 

Usoda naselja, ki bo zraslo 
na 3,4 hektarja velikem zem-
ljišču med Šmartnim in Po-
ženiJkom, še ni povsem zna-
na, saj se pojavljajo vedno 
glasnejše govorice, da bodo 
krajani sprožili ustavno pre-

Podpisniki dogovora (z leve): Dušan Črnigoj, Franc Čebulj 
in Zmaeo Ceršak. / fom: ccmd Jmik in Zmago Ceršak. / FOM: ccmd Jmik 

sojo odloka o lokacijskem 
načrtu Šmartno, ki ga je ob-
činski svet Cerklje sprejel le-
tos. "Občina uradno ni sez-
nanjena, da je kdo sprožil 
ustavno presojo, slišali pa 
smo že o tem od nekaterih 

občinskih svetnikov. Poudar-
jam, da projekt podpira štiri-
najst od šestnajstih svetnikov 
in upam, da zaradi manjšega 
dela občanov ne bo ostal 
samo na papirju," je ob tem 
dejal župan Franc Čebulj. 

Rešimo Planico ali pa jo zaprimo! 
župan predlaga, naj roko nad Planico prevzame država. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Cora - Na zadnji 
seji kranjskogorskega občin-
skega sveta je občinski svet-
nik Jože Zupančič predlagal 
županu, naj v najkrajšem 
možnem času skliče izredno 
sejo občinskega sveta na 
temo Planica danes, jutri. Na 
sejo naj bi bili povabljeni 
samo občinski svetniki in 
novinarji, nikakor pa ne 
predstavniki Športnega druš-

tva Planica in Smučarske 
zveze Slovenije, ki so po Zu-
pančičevih besedah na dose-
danjih sejah s "svojimi javni-
mi nastopaštvi nam svetni-
kom vzeli čas in iz nas svet-
nikov, ki se zavzemamo za 
politično in strokovno rešitev 
problema, naredila bebce". 
Hkrati je Jože Zupančič na 
župana naslovil vrsto vpra-
šanj o tem, kako potekajo ob-
činske dejavnosti glede reše-
vanja šf>ortnega centra Plani-

ca, katerega lastnica je obči-
na. Med drugim je dejal: 
"Rešimo Planico ali pa jo za-
primo! S tem kar se dogaja 
zdaj, s špetirji in sramoto, 
škodimo celotnemu turizmu 
v občini!" Župan Jure Žerjav 
je povedal, da je v zadnjih 
dveh mesecih imel kar nekaj 
razgovorov z ministrom za 
šolstvo in šport, ki je priprav-
ljen sodelovati pri reševanju 
Planice. Predlog je, je dejal 
Žerjav, da roko nad Planico 

kot centrom nacionalnega 
interesa prevzame država. 
Država bi tudi morala zago-
toviti vsaj milijardo tolarjev 
za korenito prenovo Planice, 
kajti občina toliko denarja ni-
koli ne bo mogla zbrati. Na 
direktoratu za šport je bila 
ustanovljena t u i posebna 
komisija, ki naj bi pripravila 
študijo, ki bo opredelila de-
javnosti in lastniške odnose v 
Planici. Študijo naj bi finanč-
no podprlo podjetje Hit. 

Pogum turizmu in kmetijstvu 
UROŠ BRANKOVJČ 

Bohinj - Po več kot dveh letih 
priprav si je bohinjski hotel 
Zlatorog prejšnji teden kot 
prvi v Sloveniji pridobit certi-
fikat biohotela. 

A kot prehod v biohotel po-
meni veliko več kot le spre-
meniti meni, pomeni tak ho-
tel tudi novo poglavje za slo-
venski turizem, ekološko 
kmetovanje, varovanje okolja 
in seveda celoten Bohinj. Ob 
slovesni podelitvi certifikata 

so predstaviiiki slovenskega 
turizma, med njimi direktori-
ca SNTO Barbara Gunčar, 
menili, da taka ponudba k 
nam privablja nov segment 
zahtevnejših turistov. Manjši 
hoteli z vrhunsko ponudbo 
ostajajo konkurenčni, ne da 
bi morali postati večji in s tem 
izgubiti svojo domačnost. 
Preko novih možnosti zasluž-
ka, se domačinom v zavarova-
nih območjih kažejo konkret-
ne prednosti varovanja nara-
ve, saj je na primer kar polovi-

ca Bohinja v Trig^vskem na-
cionalnem parku. Kmetijski 
sekretar Frand But in pred-
sednik Zveze združenje eko-
loških kmetovalcev Boris Fras 
sta poudarila, da ob večjem in 
stabilnem povpraševanju tudi 
slovenski ekološki kmetje na-
mesto pretiranega zanašanja 
na subvencije vse bolj ravnajo 
hžno. O nadaljnjih priložno-
stih veliko pove podatek, da 
samo od avstrijskih hotelov 
vključenih v združenje Bioho-
tels živi več kot 600 kmetov, 

ECO OIL 
04 531 77 00 

• MOŽNOST PLAČILA NA 12 OBROKOV 
• NAROČILA OD 7. DO 18. URE • VEČ ENERGIJE ZA ISTO CENO ' 

• IN VERJEMITE BOUŠE KVALITETE V SLOVENUl NI MOGOČE KUPITI 

pri nas pa žal slovitega (še) bo-
hinjskega mleka še ni med 
ponudbo. 

Pred biohotelom Zlatorog 
je sedaj velik izziv privabiti 
nov segment gostov. Po bese-
dah Ilmarja Tessmanna, čla-
na združenja Biohotels in 
lastnika prvega biohotela na 
Koroškem, se je pri njem s 
preobrazbo zamenjal tudi ve-
lik del gostov. Zato so se v 
združenju v trženju povezali s 
prehrambnimi verigami, ki 
ponujajo zdravo prehrano za-
htevnejšim kupcem, ter lani 
razdelili že več kot 300.000 
brošur. A hotel Zlatorog ima 
že v svoji legi izjemno pred-
nost, saj "kot mitični Zlatorog 
zleknjen ob obalah Bohinj-
skega jezera uživa najboljše 
kar Bohinj ponuja", kot se je 
priložnosti primemo f>oetič-
no izrazil njegov direktor 
Boris Butinar. 
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Ažbeta pripeljali domov 
O b stoletnici smrti slikarja Antona Ažbeta so v Dolenčicah odprli prenovljeno rojstno hišo 
s spominsko sobo. 

MATE JA RANT 

Dolenčice - "Danes smo 
Ažbeta pripeljali domov!" je 
v soboto ob slovesnem 
odprtju prenovljene rojstne 
hiše slovenskega umetnika 
in likovnega pedagoga 
Antona Ažbeta poudaril 
direktor Narodne galerije dr. 
Andrej Smrekar. Domačijo v 
Poljanski dolini je namreč 
zapustil že kot mladenič, saj 
zaradi telesne konstitucije ni 
mogel prevzeti hišnega 
gospodarstva. "Dali so ga v 
uk k trgovcu v Celovec, ven-
dar je od vajeniške usode že 
kmalu pobegnil v Ljubljano 
in se udomačil pri mojstru 
Janezu Wolfu. Njegova 
zasluga je, da smo Slovenci 
začeli spoznavati pravo, 
modernejšo umetnost. Tudi 
Ažbeta je usmeril na Dunaj," 
je delčke iz njegovega živ-
ljenja osvetlil Andrej 
Smrekar. 

Po študiju slikarstva na 
dunajski in miinchenški 
slikarski akademiji je Anton 

Ažbe spomladi leta 1891 v 
Miinchnu odprl zasebno 
korektorsko šolo, ki je kmalu 
postala znamenita Ažbetova 
slikarska šola. V njej so se 
oblikovali veliki umetniki, 
kot je recimo Vasilij 
Kandinski. "Za slovensko 
umetnost je bila šola 
pomembna, ker so se v njej 
zvrstili slikarji, ki so k nam 
pripeljali- moderno umet-
nost," je dejal Andrej 
Smrekar. Pri njem so se 
namreč šolali slovenski 
impresionisti Rihard Jako-
pič, Matija Jama, Ivan 
Grohar in Matej Stemen ter 
vodilni srbski in hrvaški 
slikarji. Na mestu, kjer je v 
Miinchnu nekdaj stala nje-
gova šola, je prof. dr. Peter 
Zimmermann poskrbel za 
postavitev spominskega 
obeležja. Njegova zasluga je 
tudi obnova groba, v katerem 
Ažbe leži skupaj s prijateljico 
Kati Kobus. Na koncu je 
Andrej Smrekar obiskoval-
cem nekoliko hudomušno 
zaželel, da bi se v prenovljeni 

Na otvoritvi obnovljene rojstne hiše je kar na mizi zapel 
tenorist Janez Lotrič. 

Ažbetovi rojstni hiši počutili 
tako domače, kot se je Ažbe 
pri svoji Kati Kobus. 

Spominsko sobo v njegovi 
rojstni hiši v Dolenčicah je 
slovesno odprl gorenjevaško-
poljanski župan Jože 
Bogataj. "Na tem majhnem 
delčku Slovenije se pona-

šamo z velikim številom 
pomembnih mož. Verjetno 
jim je bilo nekaj položeno že 
v zibelko, k njihovemu 
notranjemu navdihu pa je 
svoje dodala tudi lepa narava 
tu pod Blegošem ter klenost 
in delavnost tukajšnjih 
ljudi," je razmišljal ob tem. 

VOJSKO 

Pridobitve za varno šolsko pot 

Občina Vodice je poskrbela za pomemben odsek varne šol-
ske poti, ki so se je tokrat razveselili krajani Vojskega. Ob 
precej prometni lokalni cesti med Kosezami In Skaručno so 
minuli konec tedna slavnostno odprli kar nekaj pridobitev -
okrog 200 metrov pločnika, avtobusno postajališče z lepo 
urejenim nadstreškom, prehod za pešce, novo osvetlitev in 
ležeče policaje. Skoraj sedem milijonov tolarjev vredna 
naložba bo precej pripomogla k varnejšemu prometu in 
tudi udobnejšemu čakanju na avtobus, kar so omogočili 
nekateri krajani, ki so nesebično odstopili zemljišče za 
postajališče. "Na naši šoli se zelo trudimo vzgajati strpne 
udeležence v prometu, zato smo še toliko bolj hvaležni 
občini In županu Branetu Podboršku za njihova prizadeva-
nja za varne šolske poti," je povedala ravnateljica vodiške 
osnovne šole Tatjana Bizant. Učenci so pripravili prisrčen 
kulturni program In prerezali trak na prehodu za pešce. J. P. Nova avtobusna postaja v Vojskem. 

Ič MOJ P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Krompirjeve počitnice 
v času, ko berete te vrstice, 

otroci in mladostniki uživajo 
svoje jesenske ali krompirje-
ve počitnice. Upam, da jih je 
kar nekaj med njimi, ki bodo 
kakšen krompir tudi skuhali 
in pripravili za kosilo. Tako 
bi vsaj malo lahko utemeljili 
svoje proste dni, s katerih bo 
velika večina prišla utrujena 
od dolgčasa. Naj vam torej 
namignem nekaj idej, kaj 
vse je dovoljeno početi še 
preostale dni. Torej, ideje za 
šolarje, o katerih sanjajo star-
ši: Mogoče bi skuhali pravo 
kosilo in pripravili lepo pogr-
njeno mizo. Ko bodo prišli 
starši utrujeni domov, boste 
deležni takšnega veselja, kot 
je le še za novo leto, ko priži-
gamo rakete. Lahko zalijete 
rože, vendar jih ne utopite. 
Kaj če bi šli do stare mame in 
jo vprašali, ali potrebuje 
kakšno pomoč.' Če radi dela-
te z vodo, lahko pomijete 
okna in pri tem poslušate 
glasbo po vašem okusu. 
Sesalec je idealno orodje za 
pridobivanje vitke jx)stave in 
tako bi hkrati ubili dve muhi 
na en mah. Če vam gospo-
dinjska dela ne dišijo, se 

lahko lotite garaže in očistite 
kolesa za zimski počitek in 
pogledate, kakšno je stanje 
vaših smuči. V kratkem se 
bodo začeli smučarski sejmi 
in pametno bi bilo razmišlja-
ti o prihranku žepnine. Če 
ste radi na svežem zraku, 
boste prav gotovo uživali v 
grabljenju posušenega listja 
ali v zadnji košnji trave pred 
zimo. Kosilnica ima vendarle 
tako lep zvok. Mogoče bi se 
lotili preureditve svoje sobe 
in za začetek zamenjali 
posteljnino in zložili oblači-
la. Ali pa pobrisali prah, pre-
den postanete alergični nanj. 
Če vas vse našteto ne mika, 
vam še vedno ostane branje 
domačega branja ali pona-
vljanje nepravilnih glagolov. 
Vmes si seveda lahko privoš-
čite kakšen filmček ali nekaj 
glasbe. No, če imate srečo, 
vam bodo kaj od naštetega 
starši že naročili, da postori-
te. Če se seveda ne boste 
sami spomnili... Blagor otro-
kom, Id imajo starše, ki jih 
naučijo delati. Čeprav tega še 
ne veste in se upirate delu 
kot maček vodi, je to največje 
darilo, kar ga lahko dobite. 

BO.II, »7.2, Q».5. 103.7 Mig 
UKV; STOtEO, KDS 
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Rada) Triglav Jes«nicfr, d.o.o., Trg Toneta čufarja 4,4270 Jesenice 
STEREO, RDS na frel^vencah: 96,0 G O R E N J S K A 
89,8-Jesenice, 101.5-Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

Šola za samostojno učenje 20 

BOGOMILA K K V I N A 

Ponavljanje - miselno 
aktivno delo 

V šoli za samostojno 
učenje ste v nadaljeva-
njih že precej prebrali 

o ponavljanju, pa vendar 
bomo še danes povedali 
nekaj o takem ponavljanju, 
ki je resnično miselno aktivno 
delo. To je naspro^e pasivnega 
branja. Mnoge mame so že 
pogledale neštetokrat v otro-
ške ali dijaške sobe. Videle so 
svojega nadebudneža, da 
ima pred seboj knjigo in 
pridno bere iz nje. Bile so 
zadovoljne. Pa vendar to veli-
kokrat ni bilo čisto pravo uče-

nje. Strokovnjaki pravijo, da 
le 20 odstotkov časa smeš pri 
učenju porabiti za branje, ves 
preostali čas pa mora biti 
miselno aktivno delo. To je 
delo, pri katerem midiš in si 
aktivne. Vedno moraš pri 
učenju imeti v roki svinčnik 
in misliti, kaj je najvažnejše, 
kaj je bistveno, da boš podčr-
tal, kaj boš morebiti izpisal. 
Velikokrat avtor učbenika 
pomaga pri iskanju bistve-
nih vsebin in sicer kl/učne 
besede ali tudi bistvene misli v 
učbeniku napiše z debelgšimi 
črkami, z drugače poudarje-
nim tiskom, ali pa napiše 
tekst na barvno podlago. 

Ko iščeš bistvene vsebine, 
si prisiljen misliti, ko pa pod-
črtuješ, izpisuješ, morda 
oblikuješ miselni vzorec, pa 
si hkrati aktiven. S takim 
načinom učenja sam sebe pri-
siliš, da misliš samo na tisto, 
kar se učiš, da si aktiven in s 
tem prav gotovo učinkovit. 

Zelo dobro je, da veš, kak-
šen tip si glede na to, kako 
tvoji možgani sprejemajo 
informacije iz okolice. 

Tipi so: vidni tip, slušni tip, 
motorni tip. Tisti otrok, ki je 
vidni tip, si najbolje zapomni, 
kar vidi, zato najpomembnej-
še vsebine zapiše, nariše, 
pobarva ali označi z živimi 

barvami. Ljudi tega tipa je 
največ. Tisti otrok, ki je slušni 
tip, si najbolje zapomni, kar 
čimvečkrat sliši. Taki otrod 
se radi uSjo na glas. Motorno-
ffbalrti tip pa je tisti, ki si naj-
bolje zapomni, kar zapiše, 
nariše, dela poizkuse, pred-
mete prijemlje v roko in 
podobno. Skoraj vsi ljudje so 
mešani tipi, vendar ponavadi 
eden prevladuje. - Skušaj 
ugotoviti, kakšen tip si in 
poizkusi pri samostojnem 
učenju to upoštevati. Poizku-
si se domisliti tudi sam, na 
kakšen način boš označeval 
bistvo. To je še bolj miselno 
aktivno delo, ker ne misliš le. 

kaj je bistveno, ampak moraš 
razmišljati tudi to, kako boš 
to bistvo označil, da si ga boš 
čim laže zapomnil. Če boš 
tako sam sebe primoral. da boš 
midil, boš aktiven in dobro 
označeno bistvo boš v kryšem 
času lahko ponovil večkrat. Pri 
preverjanju boš prav gotovo 
uspešen. 

Ob uspehu boš vesel In 
zadovoljen ti in vsi okrog 
tebe. Prav gotovo boš ob tem 
doživel nekaj lepega, prijet-
nega, kar ti bo spodbuda za 
nadaljnje uspešno delo. 

Prihodnjič: Kakšna je razli-
ka med učenjem iz učbenika 
in učenjem iz zvezka? 

mailto:inJo@g-glas.si
mailto:info@radio-odnnev.net
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GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 
Rezultati gorenjskih članskih ligašev: 
1. SNU Si.mobll Vodafone, 15. krog: CMC Publikum -
Domžale 3:2. Na lestvici vodi ekipa Domžal s 30.t0čkami. 
2. SNL, 12. krog: Factor -Tinex Šenčur i:o, Supernova Tri-
glav - Koroška Dravograd 0:0. Na lestvici vodi Dravinja 
(26), pred Supernovo Triglav (21), 9. jeTinex Šenčur (n). 
3. SNL - zahod, 12. krog: Jesenice - Brda 1:4, Roletx Dob -
NK Kalcer Vodoterm Radomlje 2:1, Izola Argeta - Ihan 2:1, 
Jadran Dekani - Zarica 3:2. Na lestvici vodi Bonfika (26), 
2. Kalcer Vodoterm (22), 4. Roltek Dob (21), 7. Jesenice 
(i8), 10. Ihan (13), 14. Zarica (4). 
1. gorenjska liga, i j . krog: Britof - Velesovo 1:4, Sava Bled 
Hirter 3:2, Visoko - Kranjska gora 1:2, Železniki - Lesce i:i, 
Alpina Žiri - Naklo i; i . Na lestvici vodi ekipa Železnikov 
(31), 2. Sava (29), 3. Kranjska Gora (19), 4. Visoko (i8), 5. 
Alpina Žiri (18), 6. Naklo (18). 7. Velesovo (i6), 8. Lesce 
(16), 9. Britof (9). 10. Bled Hirter (6). 
2. gorenjska liga, 10. krog: Podbrezje - Kondor 1:1, Bitnje 
- Bohinj 1:3, Preddvor - Trboje 2:3, Ločan - Polet 1:3. Po je-
senskem delu na lestvici vodi Bohinj (269, 2. Polet (22), 
3. Ločan (i8), 4. Trboje (14), 5. Kondor (n), 6. Preddvor 
(io), 7. Bitnje (9), 8. Podbrezje (4). V. S. 

ODBOJKA 
Državno prvenstvo: Odbojkarji Calcit Kamnika so v 1. 
DOL moški gostovali v Murski Soboti in ostali brez točk 
- Pomurje Galex Mir: Calcit Kamnik 3:0 (26, 20,16). Po 
sedmih krogih je v vodstvu Prevent gradnje IGM (17 
točk), Calcit Kamnik je na 5. mestu (7). V ženski i . DOL 
SO odbojkarice Štof Jesenic ponovno ostale praznih rok 
- Štof Jesenice : Sloving Vital 1:3 (-23, 20, -17, -20). V 
vodstvu je Nova KBM Branik (i8), Štof Jesenice ostaja-
jo na 7. mestu brez osvojenih točk. 2. DOL moški - Ter-
mo Lubnik : Logatec 1:3 (-22, 18, -23, -i6), TAB Mežica : 
Astec Triglav 0:3 (-22, -20, -i8), Telemach Žirovnica : 
MOK Kočevje 3:0 (19, 21, 20) - V vodstvu ostaja Astec 
Triglav s polnim izkupičkom (i2 točk), Termo Lubnik je 
na 5. mestu (8), Telemach Žirovnica pa na 8. (5); 2. DOL 
ženske - ŽOK Partizan Šk. Loka : ŽOK Ptuj 0:3 (-17, -22, 
-23), Čulum s.p. Valšped : Broline Kamnik 0:3 (-16, -19, 
-22). V vodstvu z n točkami sta Comet Zreče in Broline 
Kamnik, ŽOK Partizan Šk. Loka je na 7. mestu (5); 3. 
DOL zahod moški - VC Portorož : L)KO Kropa 3:1 (i6,15, 
-20, 17), V vodstvu sta VC Portorož in TOM Mokronog 
(9), 6. UKO Kropa (o). 8. Calcit Kamnik II (o); 3. DOL 
zahod ženske - Bohinj: Črnomelj 0:3 (-19, -12, -21), Štof 
Bled : HIT Nova Gorica II 3:0 (15, 18, 25), Magro-MZG 
Grosuplje : Triglav Kranj 3:0 (9, 9,13), Pizeria Morena : 
Semič - neodigrano (ekipe Semiča ni bilo). V vodstvu 
sta Magro-MZG Grosuplje in Črnomelj (12), 3. Štof Bled 
(n), 8. Pizeria Morena (3), io. Bohinj (o) in n. Triglav 
Kranj (o). B. M. 

Srednjeevropska liga - 5. krog: VEGYESZ KAZINCBARCI-
KA - AUTOCOMERCE 3 : 2 (28, 23, -22, -19,15). V. S. 

VATERPOLO 
Državno prvenstvo, 4. krog: Primorje - Triglav 8:13 (o:s, 
1:2, 3:3, 4:3); Kokra bo tekmo z Branikom odigrala danes 
ob 20.45 v olimpijskem bazenu v Kranju. J. M. 

Slovenska športna revija 
ŠPORT NOVEMBER! 
OsrednI« tmna: 

• Komentar nogonittiilli knllffliiclj n m t p n a 

pnrenstvo 

• JikiLakmli^Bodlta.kirsI 

• Sargsl Hirbok: Nt prlmtrjtjte m> z Rutenko 

• D IH I I Gnndovec: P m d m i sUpli In IJublltMiuga miritMi 

• Tomo Mahotli: Komu trn v pati 

• Matodkllzam: Tamalii ponižala Honda 

• Stalne rubrika: NBA, ŠKL In ŠAH 

• Kandidatka MISS ŠPORTA SLOVEMUE 2006: Uoblca, Nina, 

Taoiara, Vasna, (prijaia: ww«.ml»-tporta.sl. 

wiw.mlss-sports-slownla.com) 

Novembrska itavllka prasttžno slovanska ravlja IPORT vas iaka pri 

vaiom prodalalca iasoptsav, na ravllo pa to lahko naročita tudi na 

01/541 76 48 an na eiport@siol.notl 

Najbolje se počutijo na snegu 
"Letos smo povečali obseg poletnih treningov in sedaj si želimo le še to, da čim prej odidemo na 
sneg ter uspešno štartamo v zimo, v kateri smo cilje podredili uspešnemu nastopu na olimpijskih 
igrah," pred novo sezono pravi glavni trener naših skakalcev Matjaž Zupan. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Tako kot pred 
kratkim srečanje z alpsldmi 
smučarji, je bilo tudi uvodno 
srečanje nove sezone z naj-
boljšimi slovenskimi nordij-
ci konec prejšnjega tedna 
polno piičaJcovanja prvih na-
stopov v sezoni, ki bo tudi 
olimpijska. "Za smučarje se 
je zima dobro začela, upam, 
da bo podobno v nordijskem 
taboru. Vsi se zavedamo, da 
je olimpijsko leto, zato vam 
želim dobrih in odmevnih 
rezultatov," je skakalcem, te-
kačem in nordijskim kombi-
natorcem zaželel direktor 
Smučarske zveze Slovenije 
Jaro Kalan. Tudi Primož 
Ulaga, direktor nordijskih 
disdplin, je fantom in dekle-
tom "položil na srce", da je 
predvsem od rezultatov od-
visno, kako se polni blagajna 
sklada, denar pa je seveda 
odločilen pri tem, kakšne po-
goje imajo reprezentance za 
delo in koliko denarja lahko 
namenijo klubom oziroma 
športnim objektom. "Za se-
zono potrebujemo okoli mi-
lijona in petsto tisoč evrov, 
upam pa, da jim bomo v bla-
gajno dobili še več," je opti-
mistično napovedal Primož 
Ulaga, ki so ga - tako kot na-
vijače - v minuli sezoni z re-
zultati razvajali predvsem 
skakalci. "Naša ekipa je zelo 
močna, vendar je za to treba 
veliko narediti. Dobro smo 
trenirali, sedaj pa komaj ča-

Nordijci so se pred zimo predstavili tudi kot manekeni in pokazali, kakšna oblačila bodo 
nosili na treningih in tekmah. / FO«>. COR«D KJV« 

kamo, da gremo na sneg v 
Lillehammer. Upam, da 
bodo razmere take, da bo 
skakalnica čim prej priprav-
ljena za treninge," je pouda-
ril glavni trener Matjaž Zu-
pan, z njim pa so se strinjali 
tudi reprezentantje Rok 
Benkovič, Jure B<^taj, Pri-
mož Peterka, Robert Kranjec 
in Jernej Damjan. Žal s tre-
ningi še ni začel Bine Zu-
pan, ki je bil pred kratkim 
operiran, sezona pa je izgub-
ljena za Petra Žonto, ki na 
operadjo še čaka. 

Nekaj težav s poškodbami 
imajo tudi v taboru smučar-
jev tekačev, kjer pa so že do-
čakali začetek sezone prej-

šnji konec tedna v Diissel-
dorfu. "Po prvi tekmi nismo 
bili zadovoljni, toda tekem je 
še dovolj. Na njih bo najza-
htevnejša naloga izpohiitev 
norm za nastop na olimpij-
skih igrah," je povedal glavni 
trener Marko Gracer. Nejc 
Brodar in Jože Mehle sta po-
hvalila priprave, ki so jih te-
kad večino opravili v Planid, 
prav tako je s pripravami za-
dovoljna naša najboljša teka-
dca Petra Majdič. Po uspeš-
ni operadji rame je vse bolj 
nasmejana tudi mlada Ves-
na Fabjan, pa tudi Mirjam 
Soklič po septembrski bolez-
ni spet pridno trenira. Malce 
slabše volje je trenutno le 

Maja Benedičič, ki zaradi 
vnetja kitne ovojnice na nogi 
trenutno še ne more trenira-
ti, kot bi si želela. 

Tako mlajši del ekipe teka-
čev kot nordijski kombina-
tord, so si za enega po-
membnih dljev v novi sezoni 
zastavili uspešen nastop na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu v nordijskem smu-
čanju v Kranju. "V nordijski 
kombinaciji lahko v A pokalu 
nastopa le en naš tekmovalec 
in to bo na prvih šestih tek-
mah Damjan Vtič. Še trije 
tekmovala pa bodo nastopali 
v B pokalu," je povedal glavni 
trener nordijskih kombina-
torcev Luka Koprivšek. 

HOKEJ 

JESENICE 

Dvojno slavje Acronija 

Konec tedna so hokejisti v mednarodni ligi odigrali dvojni 
krog. Tako petek kot nedelja pa sta bila srečna dneva za 
naše državne prvake. Igralci Acroni Jesenic so se namreč v 
petek v Tivoliju pomerili z ekipo ZM Olimpije, tudi v 21. za-
porednem slovenskem derbiju pa Jeseničani niso pustili ve-
selja podprvakom, ki so jih premagali z 2:4 (0:2,1:1, i:i). Je-
seničani so bili nato nepopustljivi tudi v nedeljskem 13. kro-
gu mednarodne hokejske lige, ko so v domači dvorani gosti-
li ekipo Albe Volna in zmagali 5:0 (3:0, i:o, 1:0). Tako na 
lestvici še vedno vodijo Acroni Jesenice. Danes bo v Zalogu 
derbi med VTZ Slavijo in Acroni Jesenicami, v petek pa Jese-
ničani gostujejo v Budimpešti pri Ujpestu TE. V državnem 
prvenstvu je v četrtek zvečer ekipa Triglava s 4:0 (i:o, i:o, 
2:0) premagala Kranjsko Goro. V. S. 

ROKOMET 

KRAN) 

Drugollgaški derbi Alpiesu 

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v pred-
prazničnih dneh gostovala na turnirju v Srbiji in Črni gori, 
zato ni bilo na sporedu tekem v moški i. ligi Telekom. V 
soboto je pa bilo še kako zanimiva tekma v 2. moški članski 
ligi, ko sta se v derbiju kola v Ajdovščini pomerili ekipi do-
mače Ajdovščine in Alplesa. Ekipa iz Železnikov je slavila 
29:31 (16:17). V ženski ligi Telekom je ekipa Loka kave KSI v 
petek gostovala pri Maks Polju in slavila 21:27 ('2:13). V. S. 

ŠAH 

BLED 

Bled bo gostil najboljše šahistke 

Dva konca tedna, od jutri do nedelje in od n. do 13. novem-
bra se bodo v prostorih hotela Krim na Bledu merile najbolj-
še Ženske šahovske ekipe v državi, Med deseterico bodo 
tudi gorenjske ekipe ŠS Toma Zupana iz Kranja, ŠD Gorenj-
ke iz Lesc in ŠD Vele iz Domžal, po pričakovanjih pa se naj 
bi se za naslov bodili ekipi ŠK Nove Gorice In LŠK Metalke 
Trgovine Iz Ljubljane. V času državne ženske lige bo na Ble-
du potekala tudi prva članska liga zahodne skupine. O. O. 

ODBOJKA 

KRANJ 

Začelo se je pokalno tekmovanje 

V i . tekmi 3. kroga Pokala Slovenije je Termo Lubnik v gosteh 
ugnal Logatec z 1:3 (23:25, 25:23, 12:25, 25:27)- Škofjeločani 
imajo tako na povratni tekmi, ki bo jutri, v četrtek, 3. novem-
bra, ob 20. uri v ŠD Poden v Škofli Loki lepo priložnost za 
uvrstitev v 1/4 finale Pokala. Odbojkarji Calcit Kamnika so 
TAB Mežico ugnali s 3:0 (16,14,13), tako da za napredova-
nje na današnji tekmi v Mežici potrebujejo le niz. Le malo 
možnosti'pa imajo danes na gostovanju v Novi Gorici igral-
ci Astec Triglava, saj so prvo tekmo doma proti Marchiol 
Prvačini izgubili z 0:3 (14:25,18:25,15:25). Pri ženskah si je z 
dvema zmagama nad TOM Mokronogom ekipa Mladi 
Jesenice že priigrala četrtfinalni nastop, le malo možnosti pa 
imajo na gostovanju igralke ŽOK Partizan Škofja Loka, saj so 
doma izgubile z ŽOK Šentvidom z 0:3 (-19, -24, -14). B. M. 
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Jubilej proslavili s turnirjem 
Mali nogomet je bil pred leti popularen tudi na Gorenjskem, turnir generacij v Škofji Loki in bližnja 
reprezentančna tekma v Železnikih pa naj za igranje zopet spodbudila tudi mlade. 

V I L M A STANOVNIK 

Škofja Loka - S podelitvijo 
pokalov in spominskih na-
grad ter družabnim sreča-
njem se je v nedeljo zvečer v 
hali na Podnu v Škofji Loki 
končal "turnir generacij", kot 
so pri Klubu malega nogo-
meta Stripjr iz Svetega Duha 
poimenovali srečanje malo-
nogometnih ekip, katerih ig-
ralci so pred desetimi leti se-
stavljali reprezentanco. Šest 
ekip se je namreč najprej po-
merilo v dveh skupinah. V 
skupini A je ekipa Sportklu-
ba iz Velenja najprej s 5:1 
premagala domačo ekipo 
Stripy, v B skupini pa je eld-
pa Križevcev z 2:1 premagala 
ekipo Puntarja. Ekipa Tutti 
Fruti Sončka, za katero sta 
igrala tudi Gregor Židan in 
Mladen Rudonja, je bUa nato 
z 2:0 boljša od Sportkluba, 
ekipa Puntarja pa je s 4:1 
ugnala Hlape iz Nove Gori-
ce. Domača ekipa Stripya in 
Tuttu Fruti Sonček sta se 
nato razšla s 3:3, ekipa Kri-
ževcev pa je s 6:2 premagala 
Hlape. 

Sledile so zanimive tekme 
za končne uvrstitve na turnir-
ju (žal jih je videla le peščica 
gledalcev), vse tri pa so se po 
rednem delu končale z izena-
čenim izidom. Šele po stre-
ljanju šestmetTovk je ekipa 

Domača ekipa Stripya se je izkazala kot dober gostitelj, saj je na turnirju zasedla zadnje, 
Šesto mesto. 1 foto-- com6 K.VW 

Hlapov v boju za peto mesto 
premagala Stripy, ekipa 
Sportkluba je bila v boju za 
tretje mesto boljša od ekdpe 
Puntarja, ekipa Križevcev pa 
bila v vebkem finalu za prvo 
mesto pri boljša od Tutti Fru-
ti Sončka in si tako zaslužila 
največji pokal na turnirju. 

"Naša ekipa Stripy je dve 
sezoni v letih 1995/96 in 
1996/97 nastopala v 1. slo-
venski malonogometni ligi, 
ker pa nismo imeli mladih 
igralcev, nismo mogli več ig-

rati. Ekipa Domela je vztraja-
la sezono več, od takrat na-
prej pa na Gorenjskem ni 
več ekipe, ki bi lahko igrala v 
prvi ali drugi ligi. S tem tur-
nirjem in tudi tekmo med 
malonogometnima repre-
zentancama Slovenije in Po-
rtugalske, ki bo v Železnikih 
20. novembra, upamo, da bo 
mali nogomet spet postal 
bolj popularen in d i bodo pri 
ŠD Železniki, kjer imajo ne-
kaj dobrih igralcev, v nasled-
nji sezoni lahko prijavili eki-

po, ki bo nastopala v 2. ligi," 
je povedal trener ekipe Stri-
pya in glavni organizator ne-
deljskega tiunirja na Podnu 
Franci Ahčin, ki je tudi eden 
od kandidatov za novega se-
lektorja slovenske malono-
gometne reprezentance. Za 
domačo ekipo Stripya so na 
turnirju igrali: Ladislav Bra-
tuš, David Švarc, Rok Jereb, 
Boris Feltrin, Andi Ahdn, Si-
mon Bogovič, Janez Potoč-
nik in Rok Pogačnik, ekipo 
pa je vodil Florjan Štular. 

VATERPOLO 

TRST 

Mladi Tr iglavani najboljši v Trstu 

Vaterpolisti Trsta Pallanuoto Triestina so zadnji oktobrski 
konec tedna pripravili odličen mednarodni turnir za mlajše 
kategorije, ki so se ga udeležili tudi trije slovenski vaterpol-
ski klubi. Turnir po imenom "CITTA Dl TRiESTE 2005° je bil 
sicer namenjen kar dvema kategorijama in sicer letnika 1991-
92 In letnika 1989-90. V vsaki kategoriji je nastopilo po šest 
moštev, ki so bila razdeljene v dve predtekmovalni skupini. 
Še največ so pokazali mladi vaterpolisti Iz kranjskega Trigla-
va, ki so kar v obeh kategorijah osvojili prvo mesto, za 
nameček pa so v svojih vrstah imeli tudi najboljšega igralca 
In strelca. V kategoriji letnika 1989-90, ki jo je vodil Rado Čer-
melj je bil najboljši strelec s i6 zadetki igralec Čedomir Todič, 
v kategoriji letnika 1991-92, ki jo je vodil Tadej Peranovič, pa 
Rok Resnik, ki je dosegel kar 32 zadetkov in bil tako kot tudi 
Čedomir tudi najboljši Igralec. |. M. 

HOKEJ V DVORANI 

DEBRECEN 

D v e zmagi, dva poraza 

Slovenska moška članka reprezentanca v floorballu je minu-
li konec tedna nastopila na pripravljalnem turnirju za svetov-
no prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Švedskem. V madžar-
skem Debrecenu so premagali ekipo Madžarska A z 8:6 in 
Madžarska B z 10:2, slabši pa so bili od ekipe Poljske s 5:6 in 
Košic s 6:7. "Turnir je prvi korak v pripravah na svetovno pr-
venstvo. Dobro smo igrali, le nekajkrat, ko bi bilo potrebno, 
nismo znali zadeti gola. V ekipi je bilo, zaradi odsotnosti ne-
katerih izkušenih igralcev, tudi nekaj mladih igralcev, ki pa so 
igrali dobro, tako da lahko optimistično pričakujemo nasled-
nje tekme," je povedal kapetan Janez Jugovic. V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Bohinj je jesenski prvak med drugoligaši 

Medtem ko ekipe v 1. Gorenjski ligi ta konec tedna čaka še en 
krog, pa so drugoligaši z 10. krogom zaključili jesenski del 
tekmovanja. V njem so največ pokazali nogometaši z Bohi-
nja (letos v Bohinju praznujejo 50 let nogometa!), ki so kar 
osemkrat zmagali in dvakrat remizirali ter s 26 točkami za-
služeno osvojili naslov jesenskih pn/akov v 2. Gorenjski ligi. 
Ekipi Poleta in Ločana sta na drugem in tretjem mestu. V. S. 

2 . O o r e n i s k a l i g a Č L A N I , i M t v i c a p o z a d n j e m i e M n s k m n k r o g u 

UvreUtm Kluli štmoiiitM n Zmaga II laodločnt g P n s I God TotM 

1. Bohinj 10 8 Z 0 37:9 26 
2. Polet 10 7 1 2 28:13 22 
3. Ločan 10 5 3 2 32:9 18 
4. TrlK̂ e 10 4 2 4 17:23 14 
5. Kondor 10 3 2 5 19:25 11 
6. Prcddvm 10 3 1 6 17:29 10 

7. Bitnje 10 3 0 7 12:28 9 
8. Podbrezje 10 1 1 8 14:40 4 

CORENjSK! SEMAFOR 

KOŠARKA 
Rezultati gorenjskih članskih ligašev: 1. SKL • moški: Po-
stojnska jama - Loka kava TCH 73:64,1, A SKL - ženske: Čr-
nomelj - jesenice 75:61, Neso Ihke - Domžale 49:56, Koni-
ce Special Ribič • Odeja 52: 63; i . B SKL - moški: Triglav -
Nova Gorica 55:73; 2. SKL - moški, zahod: Altplet Kočevje -
Tinex Medvode 76:93, Šenčur CP Kranj - Medvešček Puš-
nik Idrija 2000 74:61, janče mladi - Jesenice 81:68. V. S. 

NAMIZNI TENIS 
Ekipno državno prvenstvo: 1. SNTL, 4. krog - moški: FInea 
- Križe 6:2; - ženske Merkur - Prevent 6:2. V. S. 

KEGLJANJE 
Rezultati 5. kroga v slovenskih kegljaških ligah: 1. A - žen-
ske: Triglav : SI. Gradec 5:3 (3140:3106). i . A - moški: 
Iskraemeco : Sinet - okvara na kegljišču (tekma bo odig-
rana v četrtek). Iskraemeco deli peto mesto, 4 točke. i . B 
- ženske: Proteus : Ljubelj 5:3 (3035:3023). i . B - moški: 
Brest: Ljubelj-i 3:5 (3393:3408), Gorica : Simon Jenko 6:2 
(334.3:3189), Calcit: Korotan 5:3 (3231:3197), Hidro: Siliko 
6:2 (3397:3377), vodi Siliko 8 točk, tretji-peti Calcit in Hid-
ro 6 točk, 8. Ljubelj 4 točke. 2. liga - moški: Termo Polet: 
Pivka 6:2 (3270:3249), Triglav : Jesenlce-i 7:1 (3329:3154), 
prva Izola 10 točk drugo do četrti so Termo Polet, jeseni-
ce in Triglav, 8 točk. 3. liga • moški: Delo : jesenice-2 6:2 
(3306:3261), Coma : Slavija Štojs 2:6 (3181:3232), Proteus-
2 : Ljubelj-2 7:1 (3098:2983), Kranjska Gora : Železniki 3:5 
(33053363), Železniki delijo prvo do tretje mesto 8 točk, 4 
• 5 jesenice 6 točk, 6 • 7 Kr. Gora in Ljubelj 4 točke. Med-
regijska liga - Portorož : Termo Polet-2 6:2 (3147:2967), 
Triglav Boris mizarstvo : Foto Bobnar Adergas 5:3 
(3156:3057), Železniki-2 : Izola 6:2 (3226:3075), Ljubelj-3 : 
Calcit-2 1:7 (3027:3337). Prvi do tretji Foto Bobnar Ader-
gas, Calcit in Triglav Boris mizarstvo po 8 točk. M. F. 

GIMNASTIKA 

MARIBOR 

Sašo Bertoncelj dočakal prvi finale 

Mariborska tekma svetovnega pokala v gimnastiki je bila 
uspešna tudi za Saša Bertonclja, edinega Gorenjca med sve-
tovno gimnastično elito. V kvalifikacijah je za svoj nastop na 
konju z ročaji prejel visoko oceno 9,5 in se tako prvič uvrstil 
v finale na tekmah svetovnega pokala. Tekmovanje je končal 
na 6. mestu. "Malce sem bil jezen, ker nisem prišel skozi. Pri 
seskoku me je odprlo na napačni strani In premišljeval sem, 
ali naj ga ponovim ali ne, "je po finalu povedal Sašo Berton-
celj, ki je predvsem s kvalifikacijskim nastopom tako tudi 
sebi dokazal, da sodi v svetovni vrh. Upa, da se mu je sedaj 
vendarle odprlo in da bo uspešno nastopil tudi na bližnjem 
državnem in nato še na svetovnem prvenstvu. M. B. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

VALENCE 

Maja Vidmar četrta in skupno druga 

Konec tedna se je v Franciji končala predzadnja letošnja tek-
ma za svetovni pokal v športnem plezanju. Škofjeločanka 
Maja Vidmar, ki je bila od naših edina finalistka, je osvojila 
4. mesto. Obenem si je s to uvrstitvijo že zagotovila 2. me-
sto v skupnem seštevku letošnjega svetovnega pokala. Za 
doslej njen največji uspeh bo prejela zasluženo kolajno na 
finalu svetovnega pokala, ki bo 19. in 20. novembra v Kra-
nju. Sicer pa je tokrat ponovno zmagala Angela Eiter, pri 
moških pa je slast zmage prvič okusil Nizozemec Verhoe-
ven. Slovenska ekipa je bila v Franciji v polni zasedbi, Vid-
marjeva pa je bila na koncu edina v finalu. T. Č. 

KOŠARKA 

ŠKOFJA LOKA 

Loka kava s Heliosom 
Zaradi tekem v ligi Good-
year bo tudi ekipa Loka kave 
TCG v 1. SKL za moške v 
dvorani na Podnu igrala že 
danes, ko v goste prihaja 
ekipa domžalskega Heliosa. 
Tekma se bo začela ob 20. 
uri. V. S. 

A V K Triglav Kranj s e p o u s p e l e m d r u g e m k r o g u t e k m o v a n j a 
Evropske plavalne zveze o d 2 1 . d o 2 3 . oktobra v K r a n j u 

zahval ju je g l e d a l c e m z a podporo s tribun, 
s p o n z o r j e m in donator jem p a z a p o m o č : 

Forum, d.o.o., Optika Monokel, Globus trgovina, d.0.0.. Gostilna Logar, Ford servis Trilar, VomI 
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Palustris bar, Foto boni, Plcerija Tonač, Gorenjski glas, 
d.o.o, Kranj, Jobo, d.o.o.. Mladi za Kranj, Kavama Rendez vous, Kava bar Kavka, Gorenjski tisk 
d.d., Ljubljanske tržnice, d.o.o., Hellair, d.o.o.. Gradbinec, d.o.o., AB Nadižar, d.o.o, Prosen 
Com, d.o.o., Lanlere De Plcardle, d.o.o., Potočnik s.p., SKB, d.d., Probanka, d.d., Banka Koi> 
er, d.d., MOK-župan, Merkur, d.d.. Gosta, d.o.o., Mercator, d.d.. Ljubljanske mlekarne, d.d., 
Fructal, d.d., Garat Technology. d.o.o.. Ljubljanska banka, d.d.. 
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NESRECE 

JESENICE 

Zapeljala na bankino 

V petek okoli 12. ure se je na avtocesti Hrušica - Vrba zgodi-
la prometna nesreča, v kateri se je ena oseba hudo 
poškodovala, tri pa iažje. 41-letna hrvaška državljanka je 
med vožnjo proti Vrbi zavila na izogibališče SOS, pri tem pa 
zapeljala na peščeno bankino, zato je sunkovito zavila na 
levo nazaj na prometni pas. Pri tem je izgubila oblast nad 
vozilom in po loo metrih zanašanja po vozišču zapeljala na 
desno v travnato površino, kjer se je vozilo prevrnilo. V 
nesreči so bili poleg voznice v vozilu še njeni trije otroci, 
stari sedem, pet in tri leta. Vse so odpeljali v bolnišnico na 
Jesenice, kjer so ugotovili, da je petletni sin hudo telesno 
poškodovan, vsi ostali pa lahko. S. Š. / fom: urj. p«.trwi 

MOJSTRANA 

Priletel v betonsko ograjo 

V petek ob 22.20 se je na regionalni cesti izven naselja Moj-
strana zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo 
poškodoval 22-letni voznik iz Mojstrane. Ko je pripeljal 
izven Mojstrane v smeri Jesenic, je zaradi neprilagojene 
hitrosti vožnje v rahlem levem ovinku zapeljal izven vozišča 
in trčil v betonsko ograjo. S. Š. 

HOTEMAŽE 

Spregledal vozilo 
v petek ob 22.11 je zunaj naselja Hotemaže 49-letni voznik 
tovornega avtomobila s priklopnikom iz okolice Šenčurja 
vzvratno zapeljal po regionalni cesti Visoko - Hotemaže, da 
bi parkiral na bližnjem makadamskem parkirišču na levi 
strani ceste. Pri tem ri opazil, da je iz Preddvora po levem 
pasu pripeljal 41-letni voznik osebnega avtomobila iz oko-
lice Kranja, ki je po poročanju policije vozil z neprilagojeno 
hitrostjo. Po trčenju je voznik osebnega avtomobila s hudi-
mi poškodbami ostal ukleščen v vozilu. Iz zverižene 
pločevine so ga rešili poklicni gasilci iz Kranja. Odpeljali so 
ga v Klinični center v Ljubljani. S. Š. 

KRANJ 

Nepravilno prehiteval 

Na lokalni cesti v Kokrici je v nedeljo dopoldne 39-letni 
Kranjčan z motornim kolesom želel prehiteti vozili pred 
sabo v trenutku, ko je 55-letna Škofjeločanka z vključenim 
smerokazom z osebnim vozilom začela zavijati levo na 
Pokopališko ulico. Prišlo je do trka, po njem pa je motorist 
zapeljal na pločnik in nato na travnato površino, kjer sta 
skupaj s 14-letnim sinom, ki je bil sopotnik, padla. Sin se je 
pri tem hudo poškodoval, oče pa iažje. Z reševalnim 
vozilom so ju odpeljali v Klinični center Ljubljana. S. Š. 

Strah odganja nove priče 
Prejšnji teden so na okrožnem sodišču v Kranju nadaljevali s sojenjem 49-letnemu Branku 
Kostadinovskemu iz Kranja. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Obtožnica Branka 
Kostadinovskega bremeni, 
da je konec septembra 2004 
}2-letnemu Goranu Pareža-
ninu iz Kranja naročil pre-
voz 1041 kilograma heroina 
iz Slovenije v Italijo. Pareža-
nin, ki so ga 28. septembra v 
Neaplju prijeli italijanski 
organi in so ga v sosednji dr-
žavi že obsodili na tri leta za-
pora (sodba ni pravnomoč-
na), je na zaslišanju v Italiji 
obremenil prav Kostadinov-
skega, sicer makedonskega 
državljana. 

Tokrat so zaslišali Gorano-
vega očeta Vojislava Pareža-
nina, ki je pojasnil, da o ob-
ravnavanem prevozu heroi-
na ne ve ničesar. Sin mu je 
večer pred odhodom v Italijo 
le dejal, da tja pelje nekega 

pacienta. Ko se mu cel dan 
ni oglasil, kar je bilo za sina 
neobičajno, je poklical Ko-
stadinovskega, če je on po-
slal Gorana na vožnjo v Itali-
jo. Odgovoril mu je, da ne. 

Potem, ko so mediji že po-
ročali o sojenju Kostadinov-
skemu, se je Vojislav Pareža-
nin o tem pogovarjal z mno-
gimi in nekaj ljudi na Jeseni-
cah mu je tako povedalo, da 
so imeli tudi sami probleme 
zaradi obtoženega. "Izvedel" 
sem, da so imele družine za-
radi gospoda za mano (obto-
ženega, op. p.) že težave, 
tudi zaradi svojih otrok. 
Eden od otrok je na primer 
hudo zbolel in se zi-avi v 
Italiji, za drugega otroka pa 
ne vedo, kaj se je zgodilo z 
njim. Menda je že umrl, a ne 
vedo kje," je pojasnil. Dodal 
je, da ti ljudje ne bi hoteli 

Obdolženl Branko Kostadlnovskl (na sliki) se ne bo soočil z 
Coranom Parežaninom, ki ga je na zaslišanju v Neaplju 
obremenil. 

pričati na sodišču, "ker jih je 
strah te mafije". 

Sodni senat pod vodstvom 
sodnice Andreje Ravnikar je 
zavrnil večino dokaznih 

predlogov zagovornika Anto-
na Šubica, tako tudi sooče-
nje obdolženega z Goranom 
Parežaninom. Sojenje se bo 
nadaljevalo 10. novembra. 

Odvisni od vojske 
Gasilci nimajo ljudi, ki so usposobljeni za reševanje z višin 
s pomočjo helikopterja. 

SIMON SUBIC 

Kranj - Javni zavod Gasilsko 
reševalna služba Kranj je v 
Soboto ob pomoči štaba za 
Civilno zaščito Mestne obči-
ne Kranj pripravila vajo gaše-
nja in reševanja z višine. Po-
klicnim gasilcem so se na 
vaji na kranjskem nebotični-
ku pridružili tudi pripadniki 
15. helikopterske brigade 
Slovenske vojske, gorski re-
ševalci iz Kranja, delavci nuj-
ne medicinske pomoči in 
polidsti. Prikazali so gašenje 
in reševanje iz višjih nad-
stropij, kot posebnost pa tudi 
reševanje z vrha stavbe s po-
močjo helikopterja. 

Prav uporaba helikopterja 
je ob morebitnem požaru 
na objektu, ki je previsok za 
reševanje s pomočjo dvigal-
ke - gasilske lestve, ključna. 
"Helikopter je v takih pri-
merih najbolj smotrno upo-
rabiti, saj se ljudje pred di-
mom navadno umaknejo 
na vrh objekta. Prav današ-

Ogrožene stanovalce lahko iz visokega nebotičnika rešujejo 
s pomočjo helikopterja, posebne spustnice, ki jo namestijo 
na vrh stavbe, gasilske dvigalke ali vrvne žičnice, kot 
prikazuje zgornja fotografija. / fo«; coraid kivč« 

nja vaja je pokazala, da zato 
tudi gasilci potrebujemo 
ljudi, ki so usposobljeni za 
helikoptersko reševanje. Se-
daj smo odvisni od vojske in 
gorskih reševalcev - letal-
cev," je ugotavljal vodja vaje 
Matej Kejžar iz GRS Kranj. 
Direktor kranjskih poklicnih 

gasilcev Vojko Artač pa je 
opozoril, da je vaja sicer po-
tekala brezhibno, se pa gasil-
ci ob pravih intervencijah v 
mestu navadno soočajo 
predvsem z divjim parkira-
njem, ki jim onemogoča 
normalen dostop do kraja 
požara. 

CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 
KRANJ, JEZERSKA C. 2t • TEL: (M) 2M M M • TELSAK: (M) 2M 23 M ' wwwxfkmiM 

OBVESTILO O ZAPORI Cestno podjetje Kranj, d.d., obvešča, da bo 
zaradi obnove tekalne ceste 1 8 3 0 5 0 O o r i č « - T M e n i k - Ba še l J - Z g . B e l a - P r e d d v o r 

n a o d s e k u o d k r i ž i š č a B a b n i V r t d o o b č i n a k e meje prot i B a i U u popolna zapora 

ceste, in sfcer o d 2 . 1 1 . 2 0 0 5 d o 2 4 . 1 2 . 2 0 0 5 neprekinjeno v dnevnem In nočnem času. 

Obvoz je označen. Voznike prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in z 

razumevanjem upoštevajo, da navedenih del ni mogoče izvajati med prometom. 

KHAMJ 

V akciji Spelji nagradili tudi Gorenjca 

V okviru akcije Fulda "Spelji", v kateri spodbujajo mlade 
voznike k čimbolj uspešnemu prvemu opravljanju vozniške-
ga izpita ter k večji odgovornosti in varnosti pri njihovi vož-
nji, so v drugem ocenjevalnem obdobju (od 1. julija do 30. 
septembra) s kompletom pnevmatik Fulda spet nagradili 
deset mladih voznikov, ki so društveno vožnjo (15. vaja) 
opravili z najmanj napakami. Med njimi sta tudi Gorenjca: 
Sebastijan Beganovič iz Kamnika in Urška Rogelj iz Kranja. 
Sedaj poteka tretje ocenjevalno obdobje. S. S. 

KRIMINAL 

KRANJ 

Oborožen ropar 

Kranjski policisti in krimina-
listi iščejo predrzneža, ki je 
v nedeljo okoli 18.30 pri Glo-
busu v Kranju oropal 25-let-
ni Kranjčanki. Ko sta na 
tamkajšnjem bankomatu že 
dvignili gotovino, je do njiju 
nenadoma pristopil neznani 
moški. S strelnim orožjem v 
roki ju je prisilil, da so se po-
maknili med steklene izlož-
bene vitrine poslovne zgrad-
be Globus, nato pa je obe-
ma pobral ves denar. Z 
grožnjo je potem eno oško-
dovanko še prisilil, da je na 
istem bančnem avtomatu 
dvignila še nekaj denarja, ki 
ga je prav tako vzel. Policija 
išče med 28 in 30 let starega 
neobritega moškega z zelo 
kratkimi temnimi lasmi. Je 
temne polti, visok okoli 170 
do 175 centimetrov, govoril 
je slovensko, oblečen pa je 
bil v pulover sive barve z 
žepi na prednji strani In v 
hlače, ki bi lahko bile tudi 
trenirka. Obut je bil v šport-
ne copate. S. Š. 

jESENICE 

Streljal sredi Jesenic 
V nedeljo med 19.40 in 24. 
uro je nekdo s strelnim 
orožjem ustrelil v smeri sta-
novanjskega bloka Cesta Ci-
rila Tavčarja 7 na Jesenicah. 
Krogla je priletela v leseni 
okvir balkonskih vrat stano-
vanja v drugem nadstropju, 
ki je v lasti 61-letnega Jeseni-
čana, nato pa pot nadaljeva-
la skozi steklo okna in ob-
stala v leseni omari. V časi 
izstreljene krogle v stanova-
nju ni bilo nikogar. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si


J a vseh prodajnih mestih Dela Prodaje in v poslovalnicah Pošte Slovenija. Cena i . ioo tolarjev velja ob nakupu 
I i ^ ll časopisa Gorenjski glas. Naročniki Gorenjskega glasa lahko DVD-je kupite na sedežu podjetja Gorenjski glas, 
na Zoisovi i v Kranju, vsak delovnik od 7. do 15. ure., in v poslovalnicah Pošte Slovenija (predložite odrezek časopisa 

I Gorenjski glas z vašo naročniško številko). Cena za naročnike: 1000 tolarjev. 
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SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
07.00 Porofila M 07.00) 
07.05 Oobfo jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Pavliha in slepar, lutk. 

predstava 
09J0 Zlatico Zakladito: Na Slivnico 
09J5 Knjiga mene briga - Eri<-

Emmanuel Schmin: Oskar in 
gospa v rožnatem 

10.15 Hri-bar 
11.15 Spel doma 
13.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Nekaj minut za donŵ o glasbo 
13J5 Tedenski izbor 
13.35 Ljudje in zemlja, odd. tv 

Maribor 
14.25 Dežele, kjer so doma legende, 

fr. dok. serija, 13., zad. del 
15.00 Porodila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak (vps 15.05) 
15.40 Fraeji dol, lutk. nan., 5/23 

(vps 15.40) 
16.05 Pod klobukom: Egipt 

(vps 16.05) 
16.40 Skip in Skit, ris. nan., 15/26 

(vps 16.40) 
17.00 Novice, slov. kronika, šport, 

vreme (vps 17.00) 
17J0Zvami (vps 17.30} 

Z VAMI 
Ob naraščanju nasilja po 
svetu imamo občutek, da 
je Slovenija še vedno 
nekakšna oaza miru in 
varnosti. Pa vendar statis-
tični podatki kažejo, da je 
tudi pri r«s vse več spolne-
ga, fizičnega in psihičnega 
nasilja, da se v mestih ne 
počutimo več tako brez-
skrbne in vame kot pred 
desetletji, ko še ni bib tako 
gostega prometa, agre-
sivnosti in goljufij. V me-
stih se tudi pri nas širi 
nevarnost širjenja drog in 
nič nenavadnega „ 

18.20 Turistika (vps 18.20) 
18.40 2rebanje Astra (vps 18.40) 
18.45 Binko, ris. (vps 18.45) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19 J 5 Vreme, magnet, Sport 
20.00 Sedmi pe^t: Kdo bo mene 

ljubi), ftal. film (vps 20.00) 
21.40 Odpeti pesniki 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.55 Omizje (vps 22.55) 
00.10 Dnevnik, vreme, magnet, 

Šport, pon. 
Ol.OSZvami, pon. 
01^5 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.55) 
02.20 Infokanai 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
II.OOTv prodaja 
11.300troiki infokanal 
1230 Zabavni infokanal 
14.10 Tv prodaja 
14.45 Evropski magazin, odd. tv 

Maribor (vps 14.35) 

EVROPSKI MAGAZIN 
Evropska komisija je spre-
jela novo strategijo, ki bo 
bolje varovala morsko 
okolje. Mikrobiološko on-
esnaževanje, komercialno 
ribištvo, nafta, olje, vplivi 
klimatskih sprememb 
močno vplivajo na kako-
vost obmorskih vod in živ-
ljenje v njih. Evropska ko-
misija želi do leta 2021 iz-
boljšati, zdaj že zaskrblju-
joče stanje oceanov, prav 
tako pa vse večji pouda-
rek daje varovanju evrop-
skih rek. Tudi v tokratni 
oddaji ne bo manjkal pre-
gled zanimivosti iz Evro-
pe, v rubriki Rumeno & 
modro. Oddajo pripravlja 
in vodi Sa5a Krajnc. 

15.25 Tedenski izbor 
15.25 Frasier, amer. humor, nan., 

9/24 
15.45 Nikoli ob desetih: Lunapark 
16.45 Dober dan. Koroška 
17.20 Mostovi-Kidak, pon. 
17.50 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.50) 
19.00 24, amer. nad., 20/24, pon. 

(vps 19.00) 
20.00 Liga prvakov v nogometu, 

prenos (vps 20.00) 

UGA P R V A K O V V 
NOGOMETU, LILLE-
MANCHESTER UNITED, 
PRENOS 
Dvakratni evropski klubski 
pn^ak Manchester Unrted 
je trenutno vodilno mošt-
vo skupine D, v kateri na-
stopajo 5e portugalska 
Benfica, španski VilJarreal 
in klub našega Miteta Ači-
moviča LiHe. Slednji bo to-
krat na domačem igrišču, 
tudi v našem neposred-
nem prenosu, gostil An-
gleže. Naš reprezentant je 
igral na dveh tekmah lige 
pn^kov v tej sezoni. 

00.00 Slovenska jazz scena: Vokal 
xtravaganzza - Perpetuum 
jazzile inTherealsix.pack,l/2 
(vps 00.00) 

01.00 Na dmgi strani ulice, braz. 
film, pon. (vps 01.00) 

0235 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07 JO Ricki Uke, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, pon. 55. d€la 

meh. nad. 
0935 Proti vetru, pon. 52. dela meh. 

nad. 
10Ji5TV prodaja 
1035 Vila Marija, pon. 46. dela hnr. 

nad. 
1130 Prerojena ljubezen, pon. 34. 

deta venez. nad. 
12,45 Preverjeno, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Uke, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 35. del 

vei>ez. nad. 
16.00Vila Marija, 47. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetra, 53. del n>eh. nad. 
1735 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 56. del meh. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 TV kriminalka: Kraja identitete, 

kan.-amer. film 

KRAJA \ O E H m m 
Vsakih nekaj minut v 
Ameriki nekomu ukradejo 
identiteto. Film je posnet 
po resnični zgodbi Mich-
elle Brov^n, ki je na lastni 
koži občutila posledice 
ukradene identitete. Mic-
hellino življenje se obrne 
na glavo, ko začne preva-
rantka Connie Volkos ži-
veti njeno življenje in v 
njenem imenu zapravi 
več sto tisočakov. Connie 
nato zagreši še zločin in 
nedolžna Michelle se na-
mesto nje znajde za zapa-
hi. Ker ji nihče ne verjame, 
policija pa ne pokaže do-
volj zanimanja za njen pri-
mer, je Mkhelle prepu^e-
na sama sebi, a odločena, 
da se sooči s prevarantko 
in ponovno prevzame 
nadzor nad svojim življe-
njem. 

21.45 Bar 
22.15 Monk, 10. del amer. nan. 
23.10 Na kraju zločina, 3. del amer. 

nan. 
00.05 Ko pravica zataji, kan.-amer. 

film 
01.4524 ur, pon. 
02.45 Nô tu panorama 

0735 TV prodaja 
08.00 Jimmy Neutron: Boy Genius, 

amer. film 
09.25 Oliver in njegovi, amer. mlad. 

nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Midve z mamo, 4. del amer. 

nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 7. del an>er. 

nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 162. del amer. 

nad. 
15.05 TV prodaja 
1535 VIP, 21. del amer. nan. 
1630 Moja super sestra, 15. del 

anwr. humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 21. 

^ del amer. humor. nan. 
173k) Dva moža in pol, 5. cFel amer. 

humor. nan. 

D V A M 0 2 A I N P O L 

Charlie se po prekrokani 
noči v U s Vegasu nerad 
CKipravi na Jakeovo nogo-
metno tekmo. Tam pa oba 
z Ala nom odkrijeta, da ima 
obiskovanje šolskih tekem 
svoje prednosti. Med ma-
terami šolarjev se namreč 
najdejo tudi zelo privlačne 
samske ženske in Chariie st 
kmalu zagotovi zmenek z 
eno od njih. 

18.00 E-t-
18.10 E-i-Bar 
18.45 E-t- Najemi n»e 
19.10.E+Gr3forobot 
19,45 E-t-Na fronti 
20.00 Ekstra magazin 
2030 Popolna preobrazba, 

dok. serija 

21.40 Zvezdna vrata, 5. del amer. 
nan. 

2235 Mladi zdravniki, 8. del amer. 
humor. nan. 

23.05 Seinfeld, 17. del amer. humor, 
nan. 

23.35 Samo bedaki in konji, 4. del 
ang. humor. nan. 

00.35 E-I-, pon. 

I FRVATV 

07.40 Spomin 06.00 TV-prodaja 0830 
Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 Mali 
mê evaki 09 J5 TV-prodaja 10.00 Ptva 
prebere prva 10.05 TV-prodaja 10J5 
čarovnije, pon. 1 1 J 5 Adijo pamet, 
kont. odd. 12 JO TV-prodaja 1235 Tri v 
vrsto 1235 Mala iola 13.15 TV-prodaja 
13.45 Stevardese letijo v nebo, amer. 
rom. kom. (2003) 15.25 Na moj nadn. 
pog. odd.sSaJoGerdejl6.25TV-proda-
ja 17.00 Mali mečevalci 17.25 Slo iz-
ložb, sto strasti, 551. del 1735 Čarovni-
je, 13. del tretje sezone 19.00 Adijo pa-
met, kont. odd. 1935 Plemeniti komen-
tar 20.00 Ena na ena, pog. odd. 21.00 
Kako preživeti, 9. del 22.00 Policaji pri-
hodnosti, hong. akc. film (2000); režija: 
8enny Chan; igrajo: Mark Hicks, Paul 
Rudd, Maggie O, Johnnie Guy, Dirk Rom-
mesvvinkel, Teresa Herrera 2335 Ena na 
ena, pog. odd. 00.45 Kako preživeti, 
pon. 0135 Polkaji prihodnosti, pon. 

09.00 Življenjske zgodbe, dobitniki pri-
znanj Andragoikega centra, pon. 10.00 
Do zdravja tudi tako, gost Izvor - ian Kriz-
stan, pon. 1030 Za vas in mesto, odd. o 
kmet., pon. 1130 Jana: Suzana Landri-
ped, dr. med., pon. 12.04 Na piki, pog. 
odd., pon. 13.00 Ženitna meietarka, 
kom., pon. 15.00 Novice za gluhe in na-
glušna 16.00 Nonina kuhinja za otroke in 
odrasle, pon. 1630 Razgledovanja, po-
top. rep. 17.00 Jana, Algea za več zdravja, 
pon. 1730 Kuhume drobtinice, Lovro In-
kret, razstava v Tobačnem muzeju 18.00 
Do zdravja tudi tako: dr. Peter Gregor 
1830 Poslovni studio, živo 19.00 Do 
zdravja tudi tako, zdravinvo teki in dom -
Feng, pon. 1930 A8CD, odd. o avtomobi-
lizmu. pon. 20.00 Zadnja beseda, kont. 
odd. o temi dneva 2030 Sijaj 21.00 Žive-
ti zdravo 2130 24 ur 2230 Posk>vni stu-
dk),pon. 23.00 Preverjeno 

10.20 Pičolina 10.50 Akademija za mo-
dele 12.20 Svetovalna 12.40 Portfelj 
13.05 Spot tedna 13.15 Vizionarji 
16.44) Najboljši sosed17.0010k3l8.00 
Pičolina 1830 Akademija za zapeljeva-
nje 2 0.00 Mladinska knjiga 20 JO Lepo-
ta in stil 20.45 Spot tedna 21.00 Dilema 
22.05 Aktualna 2235 B. P. 23.05 Vizio-
narji 00.05 Salsa 

K o f f i d s b T V 

09.00 Mozaik kulture: Lovro Inkret raz* 
stavlja v Tobačnem muzeju, dok. odd. 
09.25 Ste vedeli, svetov, odd. 0935 
GTV priporoča 09.45 Gorenjska TV poro-
čita 10.00 îvljenje po smrti, pogovor z 
doktorjem Francetom Susmanom 11.00 
Video strani, panorama Gorenjske 16.58 
GTV danes 17.00 Razstava varovancev 
VDC Kranj v Elektru Gorenjska, posnetek 
1730 Prava stvar, 7. odd. o kuhar, moj-
strovinah 18.00 Gorenjski odsev: Seja 
Občinskega sveta Občine Jesenice, rep. 
18.15 Aktualno v regiji: Ob vseh svetih, 
pog. odd. 1830 Ste vedeli, svetov, odd. 
18.35 GTV priporoča 18.45 Gorenjska 
TV poročila 19.00 Mednarodna filateti-
stična razstava "Eno okno" v Kranju, rep. 
19.15 Z glavo na zabavo, mlad. odd. 
19.45 Marketing GTV vam predstavlja. 

AKca za petdeseti rojstni dan, dok. odd. 
2130 Ste vedeli, svetov, odd. 2135 
GTV priporoča 21.45 Gorenjska TV poro-
čila 22.00 Apolon: Andreja Čamemik, 
razv. odd. 22.55 Lepotno tekmovanje 
Naj cool bejba Gorenjske 2005, rep. 
23.10 Jana: Kako izboljiati Ddnos do 
sebe in drugih, pog. odd. 2335 GTV pri-
poroča 23.45 Gorenjska TV poročila 
00.00 Polnočevanja: Aktualno v regiji, 
pon. 00.15 Kvalifikacije v vaterpolu za 
pokal LEN: AVK Triglav • SzegedI V. E. 
(Mdd235ka), posnetek iz Kranja OUO 
Pomenkovanja z Irmo Bembič, pog. odd. 
02.20 Za lahko noč 

DtielnalokalV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seje občinskega sveta 18.00 De-
želni magazin: Občina SenČur; pogovor z 
županom 19.00 Preprosto najboljši, 
kont. mlad. glas. odd. 20.00 Deželni 
miks: Radijska delavnica znancev. 1. del 
odd. 20.35 Pokliči me nocoj, kont. odd. z 
nar.-zab. glasbo 2130 Strokovnjak sve-
tuje: Podjetje Tenno - izolacija h\i, pon. 
22.30 Deželni miks: Slikarska kolonija 
Izlake 2005. pon. 

09.50 Ljubezen ali blaznost, pon. 10.40 
Vibracije 1130 Zvezde ulice 12.00 TV-
prodaja 1230 Lepi Joe, pon. amer. kom. 
14.10StudioS3 Ptuj 16.00 Ljjubezenali 
blaznost 17.00 Sonce skuinjave, tel. 
1735 Žoga 18.25 Pokliči in zadeni, 
nagr. kviz 1830 Net info 19.10 Maria 
Madrugada, tel. 20.00 Potovanja 2030 
Brez alibija, amer. srh. (2000) 22.10 
Pregle dnevnih dogodkov 2230 Potujte 
Z nami, tur. znamenitosti 23.00 Peta 
noč. zab. glas. odd. 2330 Potujte z nami 
00.40 TV prodaja 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hn̂ aika 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
Poročila 10.10 Umetnost preživetja v 
divjini: Tabor v džungli, dok. serija 11.05 
Tarča, odd. za branitelje 12.00 Poročila 
1230 Ljubezen nima cene, 82. del meh. 
tel. 13 JO Maja. pog. odd. 14.00 Poroč-
ia 14.15 Sestre, 3. dei tretje sezone 
15.05 dolinski obračun, ris. 1530 Nora 
fora 16.00 Evropski magazin 1635 Živ-
ljenje v živo 17.35 Poročila 1730 naj-
šibkejši člen 18.35 Ljubezen v zaledju, 
tel. 20.10 Globalni klepet 20.45 Nič 
osebnega 2130 Skrinja: Ero 22.10 Kul-
turna poročila 22.20 Odkrito 23.15 Dru-
gi format 00.10 Poročila OOJS Strast v 
puščavi, amer. pust. drama (1997) 

Ufednittvo ne u tpfcmmb*. lu natttnefo v tv programih po {^frifu^ re^Akcijc 

07.00 VIP DJ 07.35 Otroški spored 
09.30 Nična ura 10.00 Spremembe, 
dok. film 1030 Saotinski obračun 10.55 
Govorniški oder, pon. 11.45 Druga zem-
lja, amer. zf. serija 12.35 Legendarni 
pari. dok. serija 13.05 Transfer 13.35 
Nidia ura 1430 Poročila za gluhe 14.40 
Zgodba o Ann in Abby, amer. drama 
(1999) 16.10 Poročila 16.25 Svet slav-
nih, tel. 17.15 Midve z mamo 18.00 Hr-
vaška danes 18.56 Robotkt 19.05 Druga 
puberteta, 8.. zad. del 19.35 VIP DJ 
20.10 Vzemi ali pusti 20.40 Vojne igre, 
amer. zf. srh. (1983) 22.30 Poročila 
Urcdn^lvo oe odfovif}! rt tpremrmb«. k> ruvtan«}0 v 

22.45 Brez sledi 2335 Mladi zdravniki 
2335 Praksa, zad. del amer. serije 
00.45 Nogomet - Liga prvakov, rep. z 
dnigih tekem 

06.00 Ameriške igralnice 07.00 Ruska 
revoiudja v barvah 08.00 Masivni stroji: 
Transportna letala 0830 Masivni stroji: 
Kmetijski stroji 09.00 Svet preživetja 
Raya Mearsa 10.00 Svetovni popotnik 
11.00 Ameriški chopperji 12.00 Ameri-
ške igralnice 13.00 Ruska revolucija v 
barvah 14.00 Masivni stroji: Transport-
na letala 1430 Mashmi stroji: Kmetijski 
stroji 15.00 Vrhunskih deset: Tanki 
16.00 Trgovci z avtomobili: Peugeot 205 
17.00 ieklen! izziv 18.00 Postaviti ulti-
mat: Dirkalni avtomobili 1830 Postaviti 
ultimat: Bojna letala 19.00 Razbiti mit 
20.00 Velikani neba: Airbus A380 21.00 
Razbiti mit 22.00 V Seuiu 23.00 Ameri-
ški chopperji 00.00 Mogočni človek: 
Zdravilni ubijalci 01.00 Ekstremni stroji: 
Podvodni stroji 02.00 Forenzični detek-
thri 03.00 Svet preživetja Raya Mearsa 

Animal pUn«t 

0730 Opičje zadeve 08.00 Dnevnik ve-
likih mačk 08.30 Plenilci 09.00 Divja 
Južna Amerika 10.00 Lovec na krokodile 
11.00 Živalska policija 12.00 Zavetišče 
za hišne ljubljenčke 12.30 Majbolj smeš-
ne živali sveta 13.00 Odrašianje v divji-
ni 13.30 Opičje zadeve 14.00 Dnevnik 
velikih maa 1430 Plenilci 15.00 Divja 
Južna Amerika 16.00 Živalska policija 
17.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1730 S. 0. S. 18.00 čudoviti posnetki 
živali 1830 Dnevnik velikih mačk 19.00 
Odraščanje v divjini 1930 Opi^ zadeve 
20.00 Žhrali od A do Ž 2030 Pleniki 
21.00 Nočne more v naravi 2130 Varu-
hi živati 22.00 Živalska policija 23.00 
Odraščanje v divjini 23.30 Opi^ zadeve 
00.00 Stnip na urgend 01.00 Zavetišče 
za hišne ljubljenčke 0130 S. 0. S. 02.00 
Nočne more v naravi 0230 Vaoihi živali 
03.00 Odraščanje v divjini 

NatiorulGeo9raphk 

08.00 Poredni levi 09.00 Po katastrofi: 
Gorski cunami 10.00 Katastrofa: Izboih 
vulkana Pinatubo 11.00 Popolnoma 
divje 1130 Psi v službi: Annie, Casejr in 
Sailor 12.00 Ustvarjeni za uničenje: Tor-
nado 13.00 Poredni levi 14.00 Po kata-
strofi: (iorski čunami 15.00 Katastrofa: 
Izbruh vulkana Pinatubo 16.00 Ustvar-
jeni za ubijanje: Koralni greben 17.00 
Ustvarjeni ža uničenje: Tornado 18.00 
Popolnoma divje 1830 Psi v službi: Jas-
sel, Ingrid in Hogan 19.00 Mrčes iz pe-
kla: Žuželka na dan 1930 Mrčes iz pe-
kla: Strup 20.00 Sekunde do katastrofe: 
Pekel v predoru 21.00 Po katastrofi: Str-
moglavljenje na avtocesti 22.00 Kata-
strofe Oritan floyd 23.00 11.9. - Raz-
kritje: Odštevanje do groze 00.00 Po ka-
tastrofi: Stmioglavljenje na avtocesti 

0930 Gibljive tarče, amer. srh. (1990) 
11.15 Sumljiva bolezen, amer. drama 
(1994) 13.00 McLeodovi hčeri 13.45 
Škandal, amer. krim. (1998) 1530 Mer-
lin, 1. del amer. fant. miniserije (1998) 
17.15 Gibljive tarče, pon. 19.00 McLeo-
tv protrtmi^ po i^Uju^hu re«ijVc>}«. 

dovi hčeri, pon. 20.00 Fieldeijeva odlo-
čitev, amer. drama (2004) 21.45 Odde-
lek. 26. de! 22.45 Castrva beseda, amer. 
drama (2003) 00.30 Sprejemljivo tvega-
nje, amer. zf. srh. (2001), Joy Tanner 

travtlChaneti 

18.00 Popotnik: Maroko 1830 Počitni-
ce: Algarve 19.00 Treking: Toskana 
20.00 Potni list: Svka 21.00 Popotniki: 
Laos in Bali 2130 Potovanje z ladjo: 
Grenada 2230 Drugačne poti: Danvin 
23.00 Globalni vodnik: Afrika 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving 8adly 0930 Flog It! 1030 
Urejanje vita 11.00 Mind Your Own Bu-
siness, dok. odd. 1 130 Girls On Top. 
odd. s Chariie Dimmodc in Anno Ryder 
Richardson 12.00 Živalski park 13.00 
želite, prosim, ang. humor. nan. 1330 
Nert of Kin, ang. humor. nan. 14.00 Dva 
tisoč akrov neba, ang. nan. 15.00 Pro-
gram za otroke 17.00 Pralnia življenja 
17.30 Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 
Najšibkejši člen 19.00 Zdravniki, ang. 
nan. 1930 EastEnders. ang. nan. 20.00 
Top Gear Xtra, dok. odd. 21.00 Pokazal 
jim bom, kdo je glavni, dok. odd. 21.40 
Ladja, dok. odd. 2230 Moška liga, ang. 
humor. nan. 23.00 Casualty, ang. nan. 
2330 Ho)by City, ang. nan. 00.45 Miza 
12, ang. nan. 

O MTVAdn« 

11.00 V glasbi 12.00 Vroče 13.00 Pure 
Adria 1330) Bet You VVill 14.00 Euro 
Top 20 15.00 TRL 16.30 Oismissed, 
zmenjkarije malo drugače 17.00 Vroče 
19.30 Pure Adria. domači videospoti 
20.00 Zmagovala EMA 2030 Ema 
2005, posnetek podelitve iz Lizbone 
23.00 Superock, odd. o rock glasbi 
00.00 Adria Top 20. z voditeljico Polono 

O EURO ŠPORT 

08.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
2006 09.00 Ekstremni iporti 09.30 No-
gomet: Evrogoli 1030 Najboljši športni 
prizori, izbor najzanimivejših utrinkov rta 
Eurosportu 11.00 Atletika, vriiund 36. 
maratona v New Voritu 12.00 Nogomet: 
Najlepši goli na Eurosportu 12.15 Nogo-
met: Legende svetovnih prvenstev 
13.30 Nogomet: Evrogoli 1430 Tenis 
(Ž), posnetek zaključnega dvoboja tur-
nirja WTA v Linzu 1530 Tenis (ž), po-
snetek zaključnega dvoboja turnirja 
VVTAvPhlladelphii 16.30 Snooker, vr-
hunci turnirja v Londonu 18.45 Nogo-
met: Zvezdniki svetovnega prvenstva 
leta 1998 v Franciji 20.00 Boks, vrhund 
in prenos mednarodnih dvobojev v raz-
ličnih kategorijah 23.00 Najboljši šport-
ni prizori na Eurosportu 2330 Športna 
poročila 23.45 Avtomobilizem, vrhunci 
dirice serije Le Mans v Istanbulu 00.00 
Sumo, vrfiund turnirja v Tokiu 01.00 
Ekstremni Športi 03.00 Tenis (ž), prenos 
izLosAngelesa 

06.00 Nogomet - 2. nem. liga, posnetek 
tekme Alemannia Aachen - Eintracht 
8raunschweig 08.00 Oglasi 08.30 
Športni kviz 11.00 TV-prodaja 1330 

Motociklizem, predstavitev motorja 
8MW R1200 ST 14.00 U ola, nog. mag. 
1430 Športni kviz 17.00 Ekstremni 
športi, odd. za drzne 1730 Nenavaden 
šport: Stihi Timbersport 2005 1 8.00 U 
ola 1830 Nogometne novice 19.45 Ro-
komet - 1. nem. liga, prenos tekme 
Nordhom - Flensburg-Kandewitt 21.45 
Moški TV 22.15 Športni kviz 

10.15 Columbo: Pod krinko, pon. amer. 
tv krim. (1994) 11.45 Otroški program 
14.35 Novi Addamsovi 14.55 Simpso-
novi 15.20 Jimova dnižina 15.40 
Newsflash 15.45 Varuška 16.10 Sedma 
nebesa 1635 SimiMtije 17.35 Newsf-
lash 17.45 Midve z mamo 1830 Glavca 
19.00 Simpsonovi 1930 Cas v sllki/kul-
tura 1933 Vreme 20.00 Spon 20.15 
Polidsti z Donave 21.05 Newsftash 
21.10 Policist iz Toelza: Duhovnikova 
smrt, nem. tv krim. (1998) 22.45 Na 
kraju zločna: Do kosti 2335 Brez stedi: 
Pakt s hudičem, 2. del 00.15 Zarota, 
amer. resn. zgodba (2001) 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin, pon. 0930 Nilcola; Domina 09.55 
Drzni in lepi, pon. 10.15 Julia: Poti do 
sreče, pon. 11.00 Za vsak primer Stefa-
nie 11.45 Vreme 12.00 Eco, pon. 12.25 
Dunajski narodni parit, dok. rep. 1235 
Pogledi od strani, pon. 13.00 6s v sliki 
13.15 Kuharski magazin 13.40 Nikola, 
pon. 14.05 Drzni in lepi 14.25 Julia: Poti 
do sreče 1430 Drzni in lepi 1535 Odda-
ja Barbare Karlich 17.00 Cas v sliki 
17.05 Dobrodošla, Avstrija 18.25 Res-
nično.res. 18.30 Dober nasvet 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Univerzum: kmet in ljuba živina, 
dok. film 21.05 Poročilo 22.00 Cas v sli-
ki 2 2230 Na prizorišču 23.05 Philosop-
îcum: Božji veliki pok - Miti o nastanku 

sveta in znanstveni dokazi 00.00 Cas v 
sliki 3 00.20 Caroline v velemestu 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dnižinsko 
sodišče 11.00 Naloga med štirimi stena-
-ni 1130 Najino pn̂ o stanovanje 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oliver Geis-
sen 14.00 Na sodišču 15.00 Družinsko 
sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 1730 Med 
nami 18.00 Dober večer 18.30 Eksklu-
zivno, mag. 18.45 Poročila 19.05 Eks-
plozivno 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3350. del 20.15 Na kraju zločina: Miami: 
Globoki padec 21.40 V imenu zakona 
22.15 Monk 23.10 Zakon in red 00.00 
^oro^la 

05.50 Ekskluzivno - rep. 06.50 Informa-
tivni oglasi 0835 Veliki brat 0935 Eks-
kluzwno - rep. 1030 Kuharski mojstri na 
obisku 11.20 Dobro je vedeti 1130 
Otroški program 16.10 Želve nindže 
16.30 V časovni stiski 17.00 Moja super 
sestra 18.00 Kuharski mojstri na obisku 
19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 20.15 
ifselitev v novo življenje, dok. serija 
21.15 30 dni v invalidskem vozičku, dok. 
serija 23.15 Ekskluzhfno: Življenje je 

program Hartz 00.15 Poročila 0030 če 
ne pelje, ni avto 0230 Dosje: Umor 

O RTL super 

08.15 Gasilec Samo 08.30 Bluejine sledi 
09.00 Caillou 10.15 Edchart 11.15 Ogi-
jeva drušana 1130 Stdnley 1230 Kapi-
tan Balu 13.00 Račji dol 13.30 Lilo in 
Stitch 14.00 Spužva Bob 1430 Prstne 
zvijače 15.30 Cosmo in VVanda 1630 
Ogijeva druščina 16.50 Leno mesto 
17J0 Lovd zmajev 1730 Kapitan ftalu 
18.20 Račji dol 18.50 Lilo in Stitch 
19.15 Spužva Bob 20.15 Jakec in čudež-
ni fižolček, 2/2 del amer. pust. filma 
(2001) 22.05 Cisto popolnoma 23.10 
Cisto popolnoma-Top 40 

08.00 Tako živi Nemčja 08.30 S. 0. S • 
Naredi sam 09.00 Priznanje, pon. 10.00 
To je vaša zadnja prik)žnost, pon. 11.00 
Talk, ulk, talk 12.00 Aveiuio 13.00 Sam 
14.00 Tako živi Memčija, dok. 1430 S. 0. 
S - Naredi sam. vodi Chariotte Engeiha rdt 
15.00 Priznanje 16.00 Matura 2006 
16.30 Prijatelji: Življenje gre naprej 
17.00 Taff 18.00 Simpsonovi 19.00 Ga-
llleo 20.00 Nevratime 20.13 Vročica ve 
lemesta 20.15 Seks v mestu 21.20 Razo-
čarane gospodinje: Obljuba 22.20 TVTo-
ta! 23 JO Bizz 00.15 Svet čudes 01.25 
Seks v mestu, pon. 02.00 Poročila 02.05 
PR07Night-Lofl.razv.odd. 

09.15 Sam svoj mojster 10.15 Živeti po 
želji 10.45 Nič ni brez okusa, pon. 11.15 
Sedma nebesa 12.15 Odvetnik z ulice 
13.10 Midvez mamo 14.05 Remington 
Steele 15.05 Sedma nebesa 16.05 Mid-
ve z mamo 17.00 Odvetnik z ulice 18.00 
Poročila 18.15 Živeti po želji, mag. 
18.45 Nič ni brez okusa 19.15 Sam svoj 
mojster 20.15 Midve z mamo 22.10-
Tretja izmena 2235 Udarci pravice 
23.50 Poročila 00.00 Na kraju zločina: 
NewYori(0035 Jordan, pon. 

ReatttfTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Divje zasledo-
vanje 19.00 Katastrofe 1930 Mejna po-
licija 20.15 Počitniški posnetki 20.40 
Middiemore 21.05 Pekel 2130 Zdrav-
nikovi zapiski 2225 Bolnišnica 22.50 
Oko za oko 23.15 Prevaranti 

18.35 Poroka i milijonarjem, 53. del 
19.30 Maščevanje ljubezni, 17. del 
20.20 Poroka z milijonarjem, 52. del 
21.10 Poroka z milijonarjem, 53. del 
22.05 Judeževa žena, 22. del 23.00 Ka-
kor v filmu, 188. del 2335 Sreča v lju-
bezni, 67. dd 

O Cartoon/tcm 

1 U 5 Krava In Piščanec 13.05 Johnny 
Bravo 1335 Hrabri kužek 14.20 Dogo-
divščine kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Puf-
ly Amiyumi 18.05 Samuraj Jack 18.55 
Ed, Edd in Eddy 20.35 Billy in Mandy 
21.00 High Sierra, amer. krim. (1941) 
22.40 En dan na diricah, amer. kom. 
(1937) 00.30 Hudičevo oko, ang. srh. 
(1967) 
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06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
0B.05 [)obro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Ajkec pri restavratorjih: 

Ajkecin umetnine iz gline, 
pouč.-razv. odd., 9/10 

09J5Cedn\ ris. nan., 41/52 
09.35 Zgodbe iz školjke 
10.10 Šport ipas, odd. o iportu, 

zdravju in okoSju 
10.45 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 
12.00 Pri Jožovcu z Natalijo 
13.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.25 Tedenski izbor 
13.25Hri-bar 
14.25 Vedrana Grisogono Nemeš: 

Blisk, tv nad. - 7. del: Resnica 
boli, 7/15 

15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangol sok (vps 15.05) 
15.40 Nevidni Ivor, ris. film 

(vps 15.40) 
16.05 Alt me poznaš: Jaz sem stenica 

(vps 16.05) 
16.1SZl3tkoZakladko: 

Pod Hrastovcem (vps 16.10) 
16.30 Knjiga mene briga - F. T. 

Marinetti in Rllia: FuturistiČna 
kuhinja, pon. (vps 16.30) 

17.00 Novice, slov. kronika, šport, 
vreme (vps 17.00) 

17 J 5 Podobe Slovenije: Tešanovci, 
dok. odd. (vps 17.40) 

18.05 Modro (vps 18.10) 
18.40 Simon v dežel i risb s kredo, ris. 

(vps 18.40) 
18.45 Vida in Luka, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, Šport 
20.00 Pod žarometom (vps 20.00) 
21.00 Mednarodna obzorja 

(vps 21.00) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Življenje za zidom, nem. dok. 

serija, 4., zad. del (vps 22.50) 
23.40 Podobe Slovenije: Tešanovci, 

dok. odd., pon. 
00.15 Dnevnik, vreme, magnet, 

šport, pon. 
01.10 Pod žarometom, pon. 
02.00 Dnevnik zam^e tv (vps 02.00) 
02.25 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.00 Tv prodaja 
11.30 Otroški infokanal 
12.35 Tv prodaja 
13.10 Tedenski izbor 
13.10 Osebno 
13.40 Pomagajmo si, odd. tv Koper-

Capodistria 
14.10 Slovenci v Italiji (vps 14.05) 
14.40 Tedenski izbor̂  
14.40 Humanistika 
15.10 Aritmija, glas. odd. 

15.50 Študentska 
16.20 Studio City 
17.20 Mostovi - Nidak: Potepanja • 

Barangol sok, pon. 
17.50 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.40) 
18.50 Božo Špr̂ fc: 

Pripovedke iz medenega 
cvetličnjaka, izvirna tv nad., 
2/5, pon. fvps 18.50) 

20.00 Frasier, amer. humor, nan., 
10/24 (vps 20.00) 

20.25 Drago Janfar: Zalezujoč 
Godota, tv prir. predstave SN6 
Mala drama Ljubljana 
(vps 20.25) 

22.100draščanjevEvropi: 
Na planincah, slov. film, pon. 
(vps 22.15) 

"ODRAŠČANJE "V 
EVROPI" NA PLANINCAH 
Sani, fant v puberteti, se z 
bratonn Annirjem ocJprav-
Ija na počitnice v Sloveni-
jo. Poletje je lepO; dolgo 
in vroče. Sani uživa v spo-
znavanju novih prijate-
ljev, deklet, v brezskrbni 
zabavi, ne ve pa, da to 
niso le počitnice, ampak 
bo v Sloveniji tudi ostal. 
Ko zve resnico, je pre-
tresen in Šokiran. Pod pri-
tiskom puberteta začne 
zavijati v divjo fazo... 

23.50 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pol, 

pon. 59. dela meh. nad. 
09 J 5 Proti vetru, 

pon. 56. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Vila Marija, 

pon. 50. dela hrv. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, 

pon. 38. dela venez. nad. 
12.45 Providence, 

pon. 5. dela an:>er. nan. 
13.40TV prodaja 
14.10 Ricki lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

39. del venez. nad. 
16.00Vila Marija, 51. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 57. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 60. del meh. nad. 

MATERINA POT 
Carlos med prepirom očita 
Mariji, da je morilka, zato 
ga Maria C3^pusti iz službe. 
Hector se postavi za Carlo-
sa. toda Esteban podpre 
Marijino odločitev. Carlos 
priseže maščevanje vsej 
družini. Estrella pove Gre-
cu, da se bo poročila s Car-
losom. Greco ne more ra-
zumeti, da bo Estrella žrt-
vovala njuno ljubezen ie 
zato, da bi pred starši ob-
veljala njena beseda. AIba 
povabi Ano Roso na večer-
jo, da bi razjezila Mario. 

19.00 24 ur 
20.00 Preverjeno 
20.55 KevinHIll, 7. del amer. nan. 
21.45 Bar 
22.15 Newyorika policija, 

7. del amer. nan. 
23.10 Na kraju zk»Sna, 5. del amer. nan. 
00.05 Smrtonosni junaki, amer. film 

SMRTONOSNI JUNAKI 
Bivši arrteriški marinec 
Brad Cartovvski na letališču 
v Atenah preživlja najhujše 
dni svojega življenja. Te-
roristi so mu ugrabili ženo 
in jo odpeljali na letalo, ki 
bo pristalo nekje v severni 
Afriki. Brad odide za njimi; 
pridruži pa se mu še ko-
lega Cody Grant. V Libiji 
se pod krinko kubanskih 
turistov vtihotapita na sre-
čanje arabskih veljakov... 

02.00 24 ur, pon. 

08.30 TV prodaja 
08.35 Midve z mamo, pon, 7. dela 

amer. nan. 
09.25 VIP, pon. 2. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Midve z mamo, 

8. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 

11. del amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

166. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15J5 VIP, 3. del amer. nan. 
16.30Mo|a super sestra, 

19. del amer. humor, nan, 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

25. del amer. humor. nan. 
17.30 Dva moža in pot, 

9. del amer. humor. nan. 

18.00 E+ 
18.10 E+ Bar 
18.50 E+ Prepovedan položaj 
19.10 E+ Od zvezdice do zvezde 
19.45 E+ Nekovin danes 
20.00 Akdja: Lovd na glave, amer. iilm 

L O V a NA GLAVE 
Jersey Bellini je uspešen 
lovec na glave, ki mu tre-
nutno največje preglavice 
povzroča bivše dekle B̂  B. 
Bannister. Jersey in B. B. 
sta na sledi ubežniku« ki se 
obema izmuzne. Njuna 
edina sled je prostitutka 
Starr, ki jo najdeta zvezano 
v prtljažniku ukradenega 
avtomobila. Starr je bila 
priča umora, ki gaje zagre-
šil mafijec Deimos, zato je 
obsojena na smrt. Lovca 
na glave morata tako ob-
računati 2 mafijci, ki nare-
dijo hudo napako, ko 
ugrabijo Jerseyjevega naj-
boljšega prijatelja. 

21.45 Zvezdna vrata, 7. def anner. nan. 
22.40 Mladi zdravniki, 10. del amer. 

humor. nan. 
23.10Seinfetd, 

19. del amer. humor. nan. 
23.40 Samo bedaki in konji, 

6. delang. humor. nan. 
00.40 E+, pon. 

08.30 Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 
Mali mê evald, ris. serija 09.25 TV-pro-
daja 10.00 Prva prebere prva 10.25 Ča-
rovnije, pon. 11.25 Adijo, pamet 12J^0 
TV-prodaja 1235 Tri v vrsto 1245 Mala 
šola 13.05 TV-prodaja 13 J S ^ en pol-
jub, ang. rom. melodrama (1999) 15J5 
Ring, pon. 16.25 TV-prodaja 17.00 Mali 
mečevalci, ris. serija 17.25 Sto izložb, 
sto strasti, 555. del 17.55 čarovnije. 17. 
del tretje sezone 19.00 Adijo, pamet 
19.55 Plemeniti komentar 20.00 Miss 
Italije, ital. nad. (2002) 21.00 Lisice, 13. 
det 22.00 Hudičeva hrbtenica, §p. fant. 
krim. (2001) 23.50 Miss Italije, pon. 3. 
dela 00.50 Usice, pon. 01.50 Hudičeva 
hrbtenica, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 09.30 Za-
dnja beseda, kont. odd. o dogodku dne-
va, pon. 10.00 Samozdravilna energet-
ska metoda Rudija Klanca 10.30 Sloven-
ska akademija ob 100 letnid veslanja na 
Bledu, pon. 11 JO $KL 12.30 Vodič po 
podjetništvu, pon. 12.45 Tv Prodaja 
13.00 Glasbeni mozaik 15.00 Modro, 
pon. 1530 Nonina kuhinja za otroke in 
odraslê  pon. 16.00 Slovenska glasbena 
lestvica, pon. 17.00 Jana, dejavna sta-
rost, pon. 17.30 Štiri tačke, odd. o hišnih 
ljubljencih, pon. 17.55 Dežela zakladov, 
kviz 18.00 Oo zdravja tudi tako: Mag. 
Sergej Kajumov 18.30 Poslovni studio, 
živo 18.55 Dežela zakladov, kviz 19.00 
Na piki, akt. pog. odd., pon. 19.55 Deže-
la zakladov, kviz 20.00 Zadnja beseda, 
kont. odd. o dogodku dneva 20.30 To 
morate vedeti 20.55 Dežela zakladov, 
kviz 21.00 Jana: Srčno popuščanje 
21.30 24 ur 22.30 ?oi\omi studio, pon. 
23.00 Rokomet Slovan 23.30 Naša mala 
klinika 

Tv Paprika 

09.00 Najboljši sosed 09 JIO IOkalO.20 
Piiolina 10.50 Akademija za voznike 
12.20 Vrhunci ang. nog. lige 13.15 
Adam in Eva z napako 14.40 Glasbene 
urice 16.40 Najboljši sosed 18.00 Pičoli-
na 18.30 Akademija za modele 20.00 
Svetovalna 20.20 B. P. 20.45 Spot ted-
na 21.00 Vdonarji 22.05 Portfelj 2235 
B. P. 23.05 Adam in Eva z napako 00.25 
Glasbena noč 

I Oorenjsk« TV 

09.00 Športni pregled, odd. o gor. špor-
tu 09.30 Ste vedeli, svetov, odd. 0935 
GTV priporoča 09.45 Gorenjska TV poro-
Sla 10.00 Predstavljamo vam KS Tuhinj, 
dok. odd. 10.45 KultumI utrinek: Likov-
na razstava Nejča Slaparja v Kranju, rep. 
11.00 Video strani, panorama Gorenjske 
16.58 GTV danes 17.00 Vedno ob petih: 
Slovenska glasbena lestvica, glas. odd. 
18.00 Gorenjski odsev: Abilympiadd 
2005 v Radovljici, rep. 18.15 Aktualno v 
regiji, pog. odd. 18.30 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 18.35 GTV priporoča 18.45 
Gorenjska TV poročila 19.00 Likovna 
razstava otrok v Muzeju Šenčur, rep. 
19.10 Zeleni vodnik: izobraževanje vrt-
narjev, izobr. odd. 19.45 Mariteting GTV 
predstavlja 19.50 GTV priporoča 20.00 
Skrbimo za zdravje: Sladkorna bolezen, 
izobr. odd.. v živo 21.00 Mozaik kulture: 

Vf«di»i<t«> fw odgov»f|» »pfnwnb<. b msJincfO v tv pf*)ff«mih po iMttttku fed«kci/e. 

oglasna rep. 19.50 GTV priporoča 20.00 
2upan pred kamero: Jože Bogataj, župan 
Občine Gorenja vas-Poljane, v živo 
21.00 Vredno je stopiti noter: Arhitek-
turni muzej v Ljubljani, dok. odd. 2130 
Ste vedeli, svetov, odd. 2135 GTV pri-
poroča 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Kvalifikacije v vaterpolu za pokal 
LEN: AVK Triglav - Bissolati Cremona 
(Italija), posnetek iz Kranja 23.10 Večer 
latino jazza 2005,1. del posnetka prir. 
2335 GTV priporoča 23.45 Gorenjska 
TV poročila 00.00 Polnočevanja: Aktual-
no v regiji, pon. 00.15 Barona Janeza 
obisk, posnetek predstave na Medijskem 
gradu 01.45 Kras v pesniški besedi in 
podobi, dok. odd. 02.15 Za lahko noč 

Deželna loka TV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, Seje obtinskega sveta 18.00 Stro-
kovnjak svetuje: Podjetje Termo - izola-
cija hiš; odd. o gradbeništvu, pon. 19.00 
Preprosto najboljši, kont. mlad. glas. 
odd., pon. 20.00 Sele - Vas na avstrij-
skem Koroškem, rep. 2035 Sredino voz-
lišče; pog. omizje 22.00 Poklic me no-
coj, kont. odd. z nar .-zab. glasbo, pon. 

09.00 Sonce skušnjave 09.50 Ljubezen 
ali blaznost 1040 Zoga 11.15 Aktualno 
12.00 TV-prodaja 13.00 Vibradje 1330 
Zvezde ulice 15.15 Nihče ne pozna niko-
gar, ip. srti. (1999) 16.00 Ljubezen ali 
blaznost, tel. 17.00 Sonce skušnjave 
17.55 Potovanja 18.25 Pokliči in zadeni 
19.10 Maria Madrugada 20.00 Aktualno 
2045 Pari, an>ef. kom. (2000); igra: Maria 
Belk); režija: Bruce Palthrow 2240 Kon-
cert: "Zlatna jabuka" 23.50 Net infb 
00.15 Aktualno01.05Tv-prodaja 

0630 TV-kotedar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaška 09.10 Svet stavnih, pon. 10.00 Po-
rofila 10.10 Mare TV: Mauritius, dofc seri-
ja 11.05 Tretje obdobje, odd. za upokojen-
ce 12.00 PoroSla 1230 Ljubezen nima 
cene, 77. del meh. teL U20 Maja, pog. 
odd. 14.00 Poroaia 14.15 Sestre, 21/22 
del amer. nad. 15.05 Kiaolin Showdown 
1530 Nora fora 16.00 Znanstvena petka 
1635 Življenje je lepo 17.45 Najiibkejši 
den 18.40 Ljubezen v zaledju, 25. del hnr. 
tel. 19.15 Loto 1930 Dnevnik 20.10 Pira-
mida 21.15 Nora hiša, 6. del hiv. humor, 
nad. 2130 Posk>vni klub 22.20 Kulturna 
poročila 22.30 Odkrito 2330 Dali, dok. 
film 00.25 Poročla 00.35 Sunset Strip, 
amer. kom. drama (2000) 

07.00 Vip DJ 0735 Otroški spored 1030 
Operadja Theiion: Costa Rica - žival i in nji-
hov teritorij, cJok. film 11.20 Druga Zem< 
Ija, nan. 12.05 Sally Marshall ni Nezem-
IjaoJca, avstral.-kan. mlad. film (1999) 
13.25 Nična ura 14.30 Poročla za gluhe 
14.40 Prava stvar, amer. drama (1998) 
16.15 Poročla 1630 Svet slavnih 17.15 
Midve z mamo V., 5/22 del 18.00 Hrvaška 
danes 1830 Animanijaki 19.15 Druga 
puberteta, 4/8 del ang. humor. nan. 
1935 VIP DJ 20.10 Oddaja pred tekmo 
2040 Nogomet - liga prvakov: Barcelona 
- Panathinaikos, prenos 2235 Oddaja po 
tekmi 22.50 Poročla 23.05 Na kraju zlo-
UREDNIŠTVO NC OD V̂F J rt \ptemembt. T > NATUNÊO 

Čina, 6/23 del amer. nan. 2330 Nogomet 
• liga prvakov, rep. z ostalih tekem 00.20 
Praksa, 19722 del amer. nan. 

06.00 Ameriške igralnice 07.00 Izgublje-
ni svetovi: Persepolis 08.00 Hitrostni stro-
ji 09.00 Ekstremno preživele Raya Mear-
sa 10.00 Prikrito 11.00 Ameriški chop-
pefji 12.00 Ameriške igralnice 13.00 Iz-
gubljeni svetovi: Persepolis 14.00 Hitrost-
ni stroji 15.00 Znanost športa 16.00 Tr-
govci z avtomobili: Austin mini 17.00 Je-
kleni izziv 18.00 Postaviti ultinndt 19.00 
Razbiti mit 20.00 Oueen Mary IL: Najraz-
košnejše plovilo 21.00 Uganke preteklo-
sti: Bejrut 22.00 Jedrska katastrofa v Čer-
nobilu 23.00 Ameriški chopperji 00.00 
Mogočni človek 01.00 Ekstremni stroji 
02.00 forenzični detektivi 03.00 Eks-
tremno preživetje ftaya Mearsa 

Animal planet 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0630 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 07.30 Opî e zadeve 
08.00 Dnevnik velikih madc 08.30 Ple-
nilci 09.00 Nočne more v naravi 09.30 
Varuhi živali 10.00 Lovec na krokodile 
11.00 Živalska policija 12.00 Zavetišče 
za hišne Ij ubljenčke 1230 Najbolj smeš-
ne živali sveta 13.00 Odraščanje v divji-
ni 1330 Opičje zadeve 14.00 Dnevnik 
velikih mačk 1430 Plenila 15.00 Nočne 
more v naravi 1530 Varuhi živali 16.00 
Živalska policija 17.00 Zavetišče za hiš-
ne ljubljenčke 17.30 S. 0.5. 18.00 ču-
doviti posnetki živali 18.30 Dnevnik ve-
likih mačk 19.00 Odraščanje v divjini 
1930 Opi^ zadeve 20.00 Reševanje v 
afriški divjini 2030 Plenilci 21.00 Nena-
vadna narava 2130 Nadnaravno 22.00 
Živalska polidja 23.00 Odraščanje v div-
jini 2330 Opičje zadeve 00.00 Stnjp na 
urgenci 01.00 Zavetišče za hišne Ijub-
Ijenate 01.30 S. 0. S. 02.00 Nenavadna 
narava 02.30 Nadnaravno 03.00 Odra-
ščanje v divjini 03.30 Opičje zadeve 
04.00 Re v̂anje v afriški divjini 

National Geographic 

08.00 Mravlja, ki je požria Ameriko 
09.00 Nezemljani: Aurelia 10.00 Ne-
zemljani: Modri mesec 11.00 Opičji posli 
11.30 Psi v službi: Pay, Fergus in Blos-
som 12.00 Sekunde do katastrofe: Eks-
plozija v Severnem morju 13.00 Mravlja, 
ki je požrla Ameriko 14.00 Nezemljani: 
Aurelia 15.00 Nezemljani; Modri mesec 
16.00 Ustvarjeni za ubijanje: Hladnokrv-
no 17.00 Sekunde do katastrofe: Eksplo-
zija v Severnem morju 18.00 Opičji posli 
1830 Psi v službi: Pay, Fergus in Blos-
som 19.00 Poredni levi 20.00 Katasuo-
fa v zraku: Razkrivanje katastrofe 21.00 
Megagradnje: Naftni rudnik 22.00 Me-
gagradnje: U. S. S, Ronald Reagan 23.00 
Katastrofa v zraku: Brez pilota 00.00 
Megagradnje: Naftni nidnik 01.00 Me-
gagradnje: U. S. S. Ronald Reagan 

09.30 Center za rehabilitacijo, amer. 
drama (1999) 11.15 Vrnitev v skrivni 
vrt, amer. fent. film (2000) 13.00 McLe-
odovi hčeri 13.45 Ljubezenske pesmi, 
amer. drama (1999) 1530 Jazon in Ar-
gonavti, 2. del amer. fant. miniserije 

v tv prasramiti po ilU^u^ku rcdlkci^. 

(20003 17.15 Center za rehabilitacijo, 
pon. 19.00 McLeodovi hčeri. pon. 20.00 
Jane Doe: Skrivalnice, amer. tv krim. 
(20053 21.45 Oddelek, 23. del 2245 
Brez izbire, 2. del ang. miniserije (2001) 
0030 Usodna napaka, amer. srit. (1999) 

Travel Chanetl 

18.00 Tajska 1830 Korak za korakom: 
Havaji 19.00Treking: Aljaska 20.00Tre-
king: Gudad de Menco 21.00 Oddaljene 
obale: Turčja 2130 Alby Mangels: Indo-
nezija 23.00 Svetovni popotnik: Nova 
Zelandija 00.00 Bombaj 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 0930 Rog It 1030 Ure-
janje vrta 11.00 Af̂ lešana 11.25 Izobra-
ževalna odd. za otroke 12.00 Živakki pari( 
13.00 Ever Deaeasing Grdes, ang. hu-
mor. nan. 1330 Butterfiies, ang. hum. 
nan. 14.00 Dva tisoč akrov neba, ang. 
nan. 15.00 Vsepovsod Telebajski 15.10 
Program za otroke 17.00 Pralnica življe-
nja 17.30 Pripravljeni, pozor, kuhajte 
18.15 Najšibkejši den 19.00 Zdravniki, 
ang. nan. 19.30 EastEnders, ang. nan. 
20.00 Notranja oprema 20.30 Rick 
Stein's Food Heroes, odd. o kulinariki 
21.00 What Are Vou Staiing At?, dok. 
odd. 22.00 Kdo je ga. Gaskell?, dok. odd. 
23.00 Uganke inšpektorja Lynlyja, ang. 
nan. 00.30 Parčkanje, ang humor. nan. 
01.00 Zasebno življenje mojstrovirte: Ro-
dinov?oijub.dok.odd. 

OMlVAdria 

13.00 Pure Adria1330lbet you will 
14.00 Playlist hours 15.00 Tri 1630 
Dismissed, zmenkarije malo drugače 
17.00 Vroče 19.00 Ema pod žarometi: 
Ročk, pop 1930 Pure Adria 20.00 Blok, 
odd. o hiphopu z voditeljico Martino 
21.00 Pimp my ride, z Ashtonom Kutc-
herjem 22.00 The show, odd. o r&b 
glasbi 23.00 Dance floor chart 00.00 
Zvezdniški dvoboj do smrti 

O EURO ŠPORT 

0830 Btstremni Športi 09.00 Nogomet, 
vrtiund svetovnega prvenstva leta 1994 v 
ZDA 10.00 Nogomet, portreta Američana 
Alenja Lalasa in $veda Thomasa Raveliija 
10.15 Najboljši športni prizori 10.45 Sno-
oker. vrtiund finala turnirja v Belfastu 
13.00 Nogomet, vrtiund svetovnega pr-
venstva teta 1994 v ZDA 14.00 Nogomet, 
portreta Američana Aleaja Lalasa in Šve-
da Thomasa Raveliija 14.15 Snooker, po-
snetek finala v Prestonu 1630 Nogomet, 
vrtiund tekem 1. kroga v pokalu UEFA 
18.00 Reii, vrtiund zadnje dirite za sveto-
vno pnfenstvo po Kataloniji 19.15 Olim-
pijski magazin 1945 Jadranje: Za kulisa-
mi Alinghija 19.50 Sredin izbor športov na 
eurosportu 20.15 Konjeništvo, vrtiund 
tekmovanja v Cascaisu 2030 Polo 21.00 
Golf 21.30 Jadranje 22.00 Italijanska 
hiša: Na poti v Torino 22.15 Motokros 
2345 športna poročila 00.00 Nogomet: 
Pokal UEFA 

06.00 Nogomet - 2. nem. liga 08.00 
Oglasi 08.30 Nenavaden šport: Stihi 
Timbersport 200S 09.00 Športni kviz 

11.00 TV-prodaja 12.00 Normalno 
1230 TV-prodaja 13.45 Ekstremni 
športi 1430 5portni kvii 1730 Motor-
vizije: Targa Sardegna 18.00 Nogomet -
2. nem. liga. vrtiund derbija Dynamo 
Dresden - Aue 1830 Nogometne novice 
19.45 Tuning TV 20.15 Motorvizije, 
predstavitev avtomobila nissan micra 
C+C 21.15 Motociklizem: BMW HP2 
21.45 Reportaža: Znotraj audija DTM 
22.15 športni kviz 00.00 Erotika 

10.00 Lepotica pod krinko, pon. amer. 
kom. (2000) 11.45 Otroški program 
K 3 5 Novi Addamsovi 1435 Simpsonovi 
15.20 Jimova družina 15.40 Nevreflash 
15.45 Varuška 16.10 Sedma nebesa 
1635 Simpatije 1735 NevvsfIash 1745 
Midvez mamo 1830 Glavca 19.00 Simp-
sonovi 1930 Čas v sliki/kultura 19.53 
Vreme 20.00 Šport 20.15 Gala noč športa 
2005: Svečana razglasitev avstrijskih 
športnikov leta, prenos iz Linza 2035 No-
gomet - figa prvakov uefo: Gub Brugge KV 
- SK Rapid Dunaj, prenos Srečanja 4. kroga 
tekmovanja iz Brugga - med odmorom: 
NEWSFIASH 2245 Gala noč športa 2005: 
Svečana razglasitev avstrijskih športnikov 
leta, posnetek iz Linza 23.05 Nogomet -
liga prvakov UEFA; Vrtiu nd, zadetki, anali-
ze srečanj 4. kroga tekmovanja 00.40 
Witchblade - Orožje bogov: Vrag v telesu 
0125Fastlane:0veri(ill 

11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Tema, pon. 12.50 Pogledi 
od strani, pon. 13.00 čas v sliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Nikola 14.05 
Žamet in svila 1430 Drzni in lepi 15.10 
Julia: Poti do sreče 15.55 Oddaja Bartu-
re Karlich 1645 Praznični večer 17.00 
Čas v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 
18.25 Resnično.res. 18.30 Dober na-
svet: 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 Alpski sijaj, nem. kom. (2003) 
2145 Pogledi od strar>i 22.00 Čas v sliki 
2 2230 Svetovno poročik) 23.15 Doku-
menti: La Sierra - Rojeni morilci 

0930 Moj dojenček 10.00 Družinsko 
sodišče 11.00 Naloga med štirimi stena-
mi 11.30 Naša bolnišnica 12.00 Opol-
danski magazin 13.00 Oliver Geissen 
14.00 Na sodišču 15.00 Dnižinsko so-
diSče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 17.30 Med 
nami 18.00 Dober večer 1830 Eksklu-
zivno, mag. 18.45 Poročila 19.05 Eks-
plozivno, mag. 19.40 Dobri časi, slabi 
časi. 3346. del 20.15 Supervaniška 
21.15 Naloga med štirimi stenami 
22.15 Stem tv. mag. 00.00 Poročila 
00.35 Da, draga 01.00 Zlata dekleta 
0130 Na sodišču 02.20 Oliver Geissen 

0530 Ekskluzivno - rep. 0630 Informa* 
djski oglasi 0835 Veliki brat 0935 Eks-
kluzivno - rep. 1030 Kuharski mojstri na 
obisku 1UO Dobro je vedeti 1130 Otro-
ški program 16.10 Želve nindže 1630 V 
časovni stiski 17.00 Moja super sestra 
18.00 Kuharski mojstri na obisku 1830 

Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat 20.00 
Poročila 20.15 Zvezdna vrata: Gemini -
Zapuščina Atanikov 22.15 Cona smrti 
23.05 V obmô u somraka: čutni program 
- Na kivu 00.00 ZtoSncem za petami 

O RTL super 

06.00 Informadjski oglasi 08.15 Gasilec 
Samo 08.30 Bluejine sledi 09.00 Caillou 
10.15 Ed(hart 11.20 Ogijeva druščina 
11.30 Stanley 12.30 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Ulo in Stitch 
14.00 Spužva Bob 1430 Prstne zvijače 
15.00 Sabrina 16.30 Ogijeva drušdna 
16.50 Leno mesto 17.20 Lovd zmajev 
17.50 Kapitan Balu 18.20 Račji dol 
1830 Lilo in Stitch 19.15 Spužva Bob 
20.15 Quincy: Nevidna smrt- Smrtonos-
ni spomini 22.15 Čisto popolnoma 
23 JO Prazno gnezdo: Dober nasvet 

08.10 Neskončna zgodba 3, pon. amer,-
nem. fant. filma (1994) 0935 Opoldanski 
obračun, pon. amer. akc. filma (2000) 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Tako 
živi Nemaja 14.30 5.0. S. - naredi sam, 
vodi Chariotte Engeihardt 15.00 Prizna-
nje 16.00 Matura 20061630 Prijatelji: 
Življenje gre naprej 17.00 Taff. mag. 
18.00 Simpsonovi: Volja ljudstva v 
Springfiekfu 1830 Simpsonovi 19.00 Ga* 
liteo 20.00 Newstime 20.15 Čarovnice: 
Moj prijatelj, demon 21.15 Orange Coun-
ty: Zabava presenečenja 22.10 Tv total 
23.10 Pro 7-rep. OO.OO Pro 7-rep.: Kra-
ljevsko življenje 

09.15 Sam svoj mojster 10.15 Živeti po 
želji 1045 Nič ni brez okusa, pon. 11.15 
Sedma nebesa 12.15 Odvetnik z ulice 
13.10 Naša sodnica 14.05 Remington 
Steele 15.05 Sedma nebesa 16.05 Naša 
sodnka 17.00 Odvemik z ulice 18.00 Po-
roaia 18.15 Živeti po želji, mag. 18.45 
Nič ni brez okusa 19.15 Sam svoj m(^er 
20.15 Na kraju zlobna: Psihopat 21.10 
Zdravniški detektivi: Uničevalno nasilje 
22.05 Profiler 23.05 Okrožje Columbia 

RMlltyTV 

16.50 Služiti In varovati 1740 Oko za 
oko 18.05 Polidstice 19.00 Mejna poli-
cija 19.30 Klic 20.00 Hujšanje 20.30 
Pekel 21.00 Podvigi pod krinko 22.00 
Rdeči alarm 22.30 Oko za oko 23.00 
Prevaranti 00.00 Vojaki 

18.35 Poroka z milijonarjem, 49. del 
1930 Maševanje ljubezni, 13. del 20.20 
Poroka z milijonarjem, 48. del 21.10 Po-
roka z milijonarjem. 49. det 22.05 Jude-
ževa žena. 18. del 23.00 Kakor v filmu, 
186. del 23.55 Sreča v ljubezni, 63. del 

O Canoon/tcm 

11.25 Krava in Piščanec 13.05 Johnny 
Bravo 1335 Hrabri kužek 14.20 Dogodiv-
šone kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Puffy 
Am(yumi 1835 Ed, Edd in Eddy2035 Bil-
ly in Mandy 21.00 Zvonovi, amer. glas. 
film (1960) 23.05 Nočna vožnja, amer. 
drama (1940) 00.40 Najboljša hiša v Lon-
donu, ang. kom. (1969) 



SL01 SLO 2 POP TV KANALA 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00} 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroiila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Skip in Skil, ris. nanJ5/26 
09.15 Odd. za otroke 
09.35 Pod klobukom; Egipt 
11.10 Izzivi 
11.J5 Omizje 
13.00 Poroflla, $pon, vreme 

(vps 13.00) 
13.25 Tedenski izbor 
13 J£5 Ženske iz nebotî tiika, 

dok. odd. 
14.20 Podoba podobe 
14.45 Odpeti pesniki 
15.00 Porodila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak:Kanape-

Kanape {vps 15.05) 
15.40Cedrik, ris, nan., 43/52 

(vps 15.40) 
15.50 Risanka 
16.05 Kratki film ebu (vps 16.05) 
16J0 Enajsta $ola,odd.za 

radovedneže (vps 16.20) 
17.00 Novice, slov. kronika, šport, 

vreme {vps 17.00) 
17 JO Geometrijske basfli, ris. nan. 
1735 Štafeta mladosti (vps 17.30) 
18 JO Duhovni utrip (vps 18.20) 
18.40 Bine, ^uvaj parka. ris. 

(vps 18.40) 
1835 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.J5 Vreme, magnet, Šport 
20.00Tednik (vps 20.00) 
21.000smi dan (vps 21,00) 
21 .JO Knjiga mene briga - F. T. 

Marinetti in Rllia: Futuristižna 
kuhinja (vps 21.30) 

KNJIGA MENE BRIGA -
FUTURtSnČNA KUHINiA 
Iz Futuristične kuhinje je 
zadišalo po poskusu kuli-
narične revolucije: "recep-
ti" futuristov, svetovno 
znanega italijanskega gi-
banja iz časa fašizma na-
mreč predstavljajo napad 
na italijansko nacionalno 
substanco - testenir>e. 

22.00 Odmevi, kultura, iport, vreme 
(vps 22.00) 

22,50 Glasbeni veien Orkester slov. 
filharmonije in George 
Pehlivanian-R.Wagner-
H. deVlieger Prstan, 
orkestrska avantura (vps 22.50) 

00.10 Dnevnik, vreme, magnet, 
ipoft, pon. 

01.05 Tednik, pon. 
02.00 Dnevnik zamejske tv 

(vps 02.00) 
02.25 Infokanal 

06.30 tnfokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
II.OOTv prodaja 
1 1 3 0 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni Infokanal 
14.55 Tv prodaja 
15.30 South park, amer. ris. humor. 

nan., 13/14, pon. 
15.50Circom regional, 

odd. tv Maribor (vps 15.55) 

CIRCOM REGtONAL 
V oddaji Circom regional 
bomo tokrat s pomočjo 
koprodukcije Families of 
Europe spoznali družino 
Tsiakka s Cipra. Avtorji pri-
spevkov so spremljali nji-
hov potek življenja pred 
in po zadnji Širitvi Evrope 
na nove članice. Se je nji-
hovo življenje kaj spreme-
nilo? Odgovore boste na-
šli v tokratni oddaji Cir-
com regtonai, ki jo pri-
pravlja Saša Krajnc 

16.20 Stopnice, fr. dok. serija, 2/8, 
pon. 

17.20 Mostovi - Hidak: Kanape -
Kanape, pon. 

17.50 Davi, izbor iz jutranjega 
programa (vps 17.50) 

18.55 Sopranovi, amer. nad,, 11/13, 
pon. (vps 19.00) 

20.00Goli lige prvakov v nogometu 
(vps 20.00) 

20.35 Ljubljana: Evroliga v košarki, 
Union Olimptja - 2atgiris, 
prenos (vps 20.35) 

22JOStra§nistar5l,fr. drama 
(vps 22.35) 

00.00 Štafeta mladosti, pon. 
00.45 Zgodba iz Annapolija, 

amer. film, pon. (vps 00.50) 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Rkki Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, 

pon. 56. dela meh. nad. 
09.35 Proti vetru, 

pon. 53. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Vila Marija, 

pon. 47. dela hrv. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, 

pon. 35. dela venez. nad. 
12.45 Monk, pon. 10. dela amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

36. del venez. nad. 
16.00Vila Marija, 48. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 54. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

57. del meh. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Trenja 
21.45 Bar 
22.15Na kraju zlo<ina:Nev/York, 

10. del amer. nan. 
23.102ahodno krilo, 

7. del amer. nan. 

Z A H O D N O KRILO 
Predsednik Bartlet se od-
pravlja na Kitajsko, kjer se 
bo udeležil pomembne 
konference. Pred odho-
dom na sprejemu delega-
cije tajvanskega gibanja 
za neodvisnost sprejme 
njihovo zastavo, kar po-
šteno razjezi kitajske obla-
sti. Josha obiš ie bivši pod-
predsednik Hoyne5 in mu 
pove, da bo kandidiral za 
predsednika. 

00.05 Zaporniški umor, amer. film 

STRAŠNI STARŠI 
Gre za družinsko dramo, v 
kateri pride d o vznemirje-
nja, ko mladi Michel pri-
pelje domov r^ovo dekle. 
Njegova posesivna matije 
obupana in ljubosumna, 
oče pa je presenečen, ko v 
dekletu spozr^a svojo lju-
bico. Vso zadevo vzame v 
roke energična teta Leo, ki 
edina stoji na trdnih tleh. 
Čeprav ima tudi sama 
skrivnosti in šibke točke. 

02.10 Infokanal 

ZAPORNIŠKI UMOR 
Film razkriva resnične do-
godke iz leta 1973, ko je v 
ameriškem zaporu Attica 
umrio 39 zapornikov In 
deset stražarjev. Prišlo je 
do upora nezadovoljnih 
zapornikov, ki so jih obla-
sti u t i ^ l e tako, da so tja 
pripeljale svojo vojaško 
enoto. 

02.05 24 ur, pon. 
03.05 Nodna panorama 

07.35 TV prodaja 
07.40 Pokemon 2, jap.-amer. ris. film 

POKEMON 2 
Asha in njegove prijatelje 
močna nevihta odnese na 
otok Shamouti, kjer se 
tamkajšnji prebivalci pri-
pravljajo na vsakoletni fe-
stival. Ker j im manjka nek-
do, ki bi v uprizoritvi staro-
davne legende zaigral 
glavnega junaka, vtogo 
ponudijo Ashu. Fant po-
nudbo sprejme. Legenda 
govori o treh pogumnih 
pokemon pticah Moltresu, 
Zapdosu in Articunu, ki 
ohranjajo ravnotežje na 
Zemlji in živijo v harmoniji. 

09.25 Oliver in njegovi, 
amer. mlad. nan. 

10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Midvezmamo, 

5. det amer. nan. 
13JS Mladi in nemimi, 

8. del amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

163. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 VIP, 22. del amer. nan. 
1630 Moja super sestra, 

16. del amer. humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

22. del amer. humor. nan. 
1730 Dva moža in pot, 

6. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+Bar 
18.45 E+ par 
19.00 E-f- Parada plesa 
19.45 E+Na ranžu 
20.00 Britanski trojček: frost: 

Brez prijaznosti, ang. film 
21.55 Mrtve prî e, 10. del ar̂ g. nan. 

MRTVE PRIČE 
Detektivi izvejo za smrt 
Davea Man/ina, ki so ga 
našli mrtvega v njegovem 
avtomobilu, morilec pa j e 
spet za seboj pustil že 
znano sled: besedo 
'oprosti'. Ob tem izvemo, 
da Greta nekaj skriva. Raz-
krije se tudi, kdo je skriv-
nostni starec. 

22.55 Nori na Alice, 
zad. del ang. humor. nan. 

2335 Navigator, pon. 
00.05 RubyWax, pog. odd. 
00.45 E+. pon. 

07.40 Spomin 08.00 TV-prodaja 0830 
Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 Mali 
mečevalci 09.25 TV-prodaja 10.00 Prva 
prebere prva 10.05 TV-prodaja 10.25 
Čarovnije, pon. 11.25 Adijo pamei, 
kom. odd. 12 JO TV-prodaja 1235 Tri v 
vrsto 12.4S Mata iola 13.00 TV-prodaja 
13.30 Policaji prihodnosti, hong. akc. 
film (2000) 15.25 Ena na ena, pon. 
U2S TV-prodaja 17.00 Mali mečevalci 
17.25 Sto izložb, slo strasti. 552. del 
17.55 Čarovnije, 14. del tretje sezone 
19.00 Adijo pamet, kont. odd. 19.55 
Plemeniti komentar 20.00 SIcozi klju-
čavnico, pô . odd. 21.00 Alo, alo 2130 
Cmi gad 22.00 Vikarka iz Dibleyja 2230 
Gospod Bean 23.00 Skozi ključavnico 
00.00 Alo, alo, pon. 00.30 Črni gad, 
pon. 01.00 Vikarfca iz Dibleya, pon. 

09.00 Življenjske zgodbe, dobitniki pri-
znanj AndragoSkega centra, pon. 10.00 
Do zdravja tudi tako, gost.Izvor - Jan 
Krizstan, pon. 10.30 Za vas in mesto, 
odd. o kmet., pon. 11.30 Jana: Suzana 
Landriped, dr. med., pon. 12.00 Na piki, 
pog. odd., pon. 13.00 2enitna nneietar-
ka, komedija, pon. 15.00 Novke za glu-
he in naglušna 16.00 Nonina kuhinja za 
otroke in odrasle, pon. 1630 Razgledo-
vanja, potop. rep. 17.00 Jana, Algea za 
več zdravja, pon. 17.30 Kulturne drobti-
nice, lovro Inkret, razstava v Tobačnem 
muzeju 18.00 Oo zdravja tudi tako: dr. 
Peter Gregor 1830 Poslovni studio, živo 
19.00 Do zdravja tudi tako, zdravimo 
telo In dom • Feng, pon. 19.30 A8CD, 
odd. o avtomobilizmu, pon. 20.00 Zad-
nja beseda, kont. odd. o temi dneva 
2030 Sijaj 21.00 Živeti zdravo 2130 
24 ur 2230 Poslovni studio, pon. 23.00 
Preverjeno 

Tv Papriki 

10J0 Pičolina 10.50 Akademija za za-
peljevanje 12.20 Svetovalna 12.45 Le-
pota in stil 13.05 Tuj spot tedna 13.10 
Sk) spot tedna 13.20 Dilema 14.15 Svet 
jav3iger16.40Najbopsosed18.00 Pi-
čolina 18.30 Akademija za hiphop 
20.00 Akademskih 15 20.20 Poklic 
mama 20.45 Spot tedna 21.00 40+ 
22.05 Kandidat 22.35 lepota in stil 
23.05 Življenjske strategije 

I C o m ^ T V 

09.00 Vredno je stopiti noten Arhitek-
turni muzej v Ljubljani, dok. odd. 09.30 
Ste vedeli, svetov, odd. 0935 GTV pri-
poroča 09.45 Gorenjska TV poročila 
10.00 Župa n pred kamero: Jože Bogataj, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane, pon. 
11.00 Kvalifikacije v vaterpolu za pokal 
lEN: AVK Triglav - Bissolati Cremona 
(Italija), posnetek iz Kranja 12.10 Video 
strani, panorama Gorenjske 16.58 GW 
danes 17.00 Cena slave, razv. odd. z 
glas. gosti 18.00 Gorenjski odsev: Pode-
litev priznanj naj kopališče 200S, rep. 
18.15 Aktualno v regiji, pog. odd. 18.30 
Ste vedeli, svetov, odd. 1835 GTV pri-
poroča 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Dobrodelna prireditev za obolele 
za Dawnovim sindromom, posnetek 
19.10 Gost tedna: Jadralec Stane Bočko, 
dok. odd. 19.50 GTV priporoča 20.00 

rep. 21.00 športni pregled, odd. o gor. 
5portu 2130 Ste vedeli, svetov, odd, 
21.35 GTV priporoča 21.45 Gorenjska 
TV poročila 22.00 Time out: NK ^nčur -
NK KrJko, posnetek nog. tekme 23.25 
Marketing GTV predstavlja 23.35 GTV 
priporoča 23.45 Gorenjska TV poročila 
00.00 Polnočevanja: Aktualno v regiji, 
pon. 00.15 Zvezdni okruški z astrologi-
njo Rožo Kačič, ran. odd. 01.15 Noč Ra-
dia Belvi, 3. del posnetka glas. prir, 
02.00 Za lahko noč 

Deželna LoliaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi. Seje občinskega sveta 18.00 Na§a 
fara: Kapucinska icnjižnica, 2. del 18.30 
Val art 18.30 Foto klub Anton Ažbe: 
Otroci in mladina v objektivu 1835 Raz-
stava: Gorenjska na starih razglednicah 
18.45 Razstava skodelic v PreSemovi 
hi$i 18.55 Razstava slik Vlada Ravnika -
Cvetje 19.00 Preprosto najboljši, mlad. 
glas. odd. 20.00 Deželni miks: Peter 
Opeka, pon. 2035 Druga plat, aktualne 
tematike v regiji 22.00 Pokliči me nocoj, 
kont. odd. z nar.-zab. glas., pon. 

09.00 Sonce skušnjave, pon. 0930 Lju-
bezen ali blaznost, pon. 10.40 Animalija 
11.40 Videosmeinice 1230 Potovanja 
1330 Zvezde ulice 14.00 Resnka o mo-
jem očetu, pon. filma 16.00 Ljubezen aH 
blaznost, tel. 17.00 Sonce skušnjave, 
tel. 17.55 Potovalno luksuzni Sov 18.25 
Pokliči in zadeni 19.10 Maria Madruga-
da, tel. 20.00 2oga 20.40 Lepi Joe, 
amer. kom. (2000); Igrajo: Sharone Sto-
ne, Billy Connol/ 2235 Žoga 23,15 
Film, da te kap, pon. amer. kom. (2000) 
00.50 TV-prodaja 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
MivaSka 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
Poročila 10.10 Umetnost preživetja v 
divjini, dok. serija 11.15 Beseda in živ-
ljenje 12.00 Poročila 12.30 Ljubezen 
nima cene, 81. del meh. tel. 13.20 Maja, 
pog. odd. 14.00 Poročila 14.15 Sestre, 
2. del tretje sezone 15.05 Saolinski ob-
račun 1530 Nora fora 16.00 Doba vese-
lega stroja, odd. ljudske kulture 16.35 
Življenje v živo 17.50 Najšibkejši člen 
18.30 Ljubezen v zaledju, tel. 19.30 
Dnevnik 20.10 Latinica 21.50 Biopro-
gnoza, dok. 22.20 Kulturna poročila 
2230 Odkrito 23^5 Na robu znanosti: 
Magija in kulti 00.20 Poročila 00.35 
Ugodno uglaSen večer: Sfumato 01.35 
Nočni spored 

07.00 VIP OJ 07.35 Otroiki spored 
12.25 National Geographic S temi očmi. 
dok. serija 12.55 Nična ura 13.50 James 
Bond: Operacija Vesolje, pon. 1530 Po-
ročila za gluhe 16.00 Svobodno območ-
je 16.10 Poročila 16.25 Svet slavnih, 
braz. tel. 17.15 Midve z mamo 18.00 
HrvaŠka danes 18.50 Robotki 19.10 
Druga puberteta, 7/8 dele 20.10 Vzenni 
ali pusti 2030 Ljubezen je slepa. amer. 
kom. (2001); 22.45 Poročla 23.00 Pet-
ka 23.50 Praksa, 21/22 del osme sezone 
00.20 Možnost umika, amer. drama 
im) 

• DiKOV«ry 

06.00 Ameriške Igralnice 07.00 Ruska 
revolucija v barvah 08.00 Masivni stroji: 
Žerjavi 08.30 Masivni stroji: Helikopterji 
09.00 Ekstremno preživetje Raya Mear-
sa: Nova Zelandija 10.00 Svetovni popo-
tnik 11.00 Ameriški chopperji 12.00 
Ameriške igralnice 13.00 Ruska revolu-
cija v barvah 14.00 Masivni stroji: Žerja-
vi 14.30 Masivni stroji: Helikopterji 
15.00 Vrhunskih deset: Bojni piloti 
16.00 Trgovci z avtomobili: Toyota MRII 
17.00 Jekleni izziv 18.00 Postaviti uhi-
mat: Nebotičniki 18.30 Postaviti ulti-
mat: Blindirani avtomobili 19.00 Razbiti 
mit 20.00 Velikani neba: Airbus A380 
21.00 Telesni popravki 22,00 Zasvojeni 
s plastično kirurgijo 23.00 AmeriSki 
chopperji 00.00 Mogočni človek: Samo 
popravki 01.00 Ekstremni stroji: Pod-
mornice 02.00 Forenzični detektivi 
03.00 Svet preživetja Raya Mearsa 
04.00 Svetovni popotnik 05.00 Amen-
Skichoppefji 

Animal planet 

06.00 Zavetišče za hiSne ljubljenčke 
0630 Najbolj smeSnežrealI sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opî e zadeve 
08.00 Dnevnik velikih mačk 08.30 Ple-
nilci 09.00 Levi 10.00 Lovec na krokodi-
le 11.00 Živalska policija 12.00 Zavetiš-
če za hiSne ljubljenčke 12.30 Najbolj 
smeSne živali sveta 13.00 OdraSČanje v 
divjini 1330 Opičje zadeve 14.00 Dnev-
nik velikih mačk 14.30 Plenilci 15.00 
Varuhi živali 16.00 Živalska policija 
17.00 Zavetišče za hiSne ljubljenčke 
1730 S. 0. S. 18.00 Čudoviti posretki 
tivali1$30Dnevnikvelikihmaik19.00 
Odraščanje v divjini 1930 Opičje zadeve 
20.00 Živali od A do Ž 2030 Plenilci 
21.00 Divja Južna Amerika: Džungla 
22.00 Žnalska policija 23.00 Odrašča-
nje v divjini 2330 OpiQe zadeve 00.00 
Strup na urgend 01.00 ZavettSče za hiS-
ne ljubljenčke 0130 S. 0. S. 02.00 Di\̂ a 
Južna Amerika 03.00 OdraSČanje v divji-
ni 0330 Opičje zadeve 04.00 Živali od A 
doŽ 

Kational Gcogrsphic 

08.00 Sloni s Kllimandžara 09.00 Spo-
pad med ladjama Hood in Bismarck 
10.00 Spopad med ladjama Hood in 
Bismardc 11.00 Popolnoma divje 1 1 3 0 
Psi v službi: Keno, Mentor In Prince 
12.00 Ustvarjeni za uničenje: Ognjenik 
13.00 Stoni s Kilimandžara 14.00 Spo-
pad med ladjama Hood in Bismarck 
15.00 Spopad med ladjama Hood in 
Bismarck 16.00 Ustvarjeni za ubijanje: 
PuSčava 17.00 Ustvarjeni za uničenje: 
Ognjenik 18.00 Popolnoma divje 1830 
Psi v službi 19.00 Mrčes Iz pekla: BojiSče 
19.30 Mrčes iz pekla: Žuželke vladajo 
20.00 Sekunde do katastrofe: ZruŠenje 
Concorda 21.00 Skrivnost podmornice 
Dakar 22.00 Tragedija ladje z zakladom 
23.00 11.9. - Razkritje: Vzpon Osame 
bin Ladna 00.00 Skrivnost podmornice 
Dakar 

0930 Neskončni svet H.G. Wellsa, V del 
amer. biogr. drame (2001) 11.15 Malro-
bijska afera, amer. drama (1985) 13.00 
McLeodovi hčeri 13.45 Družice, amer. 

rom. drama (1988) 15.30 Princ In berač, 
amer.fam. film (2000) 17.15 Neskončni 
svet H.G. VVelIsa, pon. 1. dela 19.00 
McLeodovi hčeri. pon. 20.00 Sirr Paricer. 
amer drama (2000) 21.45 Oddelek, 25. 
del 22.45 Umori na podeželju, osma se-
zona 00.30 Dvoriščno okno, amer. psih. 
krim.(1998) 

Travel Chaneil 

18.00 Popotnik: Pariz 18.30 Počitnice: 
Portugalska 19.00 Treking: Bližnji vzhod 
20.00 Žejni popotnik: Cile 21.00 Poto-
vanja 2005 21.30 Okusi Kalifornije 
22.00 Italijanska kuhinja 23.00 Treking: 
Egipt 00.00 Kanarski otoki 

O BBCPHme 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 0930 Flog It 10.30 Ure-
janje vrta 11.00 Angleščina za začetnike 
11.25 Izobraževalna odd. za otroke 
12.00 Živalski park 13.00 Želite, pro-
sim, ang. humor. nan. 13.30 Next of Kin, 
ang. humor. nan. 14.00 Dva tisoč akrov 
neba, ang. nan. 15.00 Program za otro-
ke 17.00 Pralnica življenja 17.30 Pri-
pravljeni, pozor, kuhajte 18.15 NajSib-
kejSi Člen 19.00 Zdravniki, ang. nan. 
19.30 EastEnders, ang. nan. 20.00 Ni 
poti nazaj: La Gomera 21.00 Uganke in-
špektorja Lynleyja, ang. nan. 22.30 Par-
Čkanje, ang. humor. nan. 23.00 french 
in Saunders, humor. odd. 23.30 Mane-
hild, ang. humor. nan. 00.00 Down to 
Earth, ang. nan. 

O MTVAdria 

13.00 Pure Adria 13.301 Bet You Will 
14.00 Adria Top 20, z voditeljico Polono 
1630 Dismissed 17.00 Vroče 18.00 No-
vice in videospoti, vodita Gigia in Naida 
1930 Pure Adria 20.00 Resnično žhrlje-
nje: Muay Thai 21.00 Vtva la bam 2130 
iadcass, i Johnnyjem Knoxvtlloni 22.00 
Osboumovj 22.30 Beavis & 8utthead 
23.00 Headbangers Bali 0030 Zvezdni-
ški dvoboj bo smrti 

O m o ŠPORT 

08.30 Ekstremni Športi, odd. za drzne 
09.00 Atletika, vrtiunci 36. maratona v 
New Yori(u 10.00 Motociklizem, posne-
tek včerajšnje dirite za VN Valencie v raz-
redu motoGP za svetovno prvenstvo v 
Valencii 11.00 Tenis (ž), posnetek vče-
rajšnje zaključne partije turnirja WTA v 
Philadelphii 12.30 Balinanje <bowls), 
vrhund osmega dne mednarodnega tur-
nirja v Sheffieldu 14.00 Snooker, vrhun-
ci turnirja v Londonu 16.15 Nogomet; 
Legende svetovnih prvenstev - Francoza 
Zinedine Zidane In Just Fontaine 17.30 
Nogomet: Evrogoli 1830 Nogomet: Naj-
lepši golt na Eurosportu 18.45 Najbol̂ i 
Športni prizori, izbor najzanimivejših 
utrinkov na Eurosponu 19.15 Azijske 
borilne veSčine, vrtiunci letoSnje pred-
stavitvevParizu 21.00 Borilni Športi: KI 
23.00 Spoana poročila 23.15 Nogomet: 
Evrogoli 00.15 MotoSport, mag, 00.45 
Olimpijske igre: Misija Torino 2006 

06.00 Dvojna podaja, pog. odd. o nog. z 
voditeljem Joergom Wontorro 08.00 
Oglasi 0830 Športni kviz 11.00 TV-pro-

daja 1330 Nogomet - 2. nem. liga: Dva-
najsto kolo 15.00 Športni kviz 17.3Q 
Nogomet - 1 . nem. liga: Dvanajsto kolo 
18.30 Nogcmetne novice 19.45 Nogo-
met - 2. nem. liga, poročilo In prenos 
najzanimiveiSe tekme dvanajstega kola: 
Alemannia Aachen • Eintracht Braunsch-
weig 2230 MoSkiTV 23.00 laola, nog. 
mag. 23.30 Ekstremni Športi 

10.40 Dandng Starš • Zvezde pleSejo, 
pon. zab. odd. 11.30 Dancing Starš • 
Zvezde pleSejo: Glasovanje, pon. 11.45 
OtroSki program 14.35 Novi Addamsovi 
14.55 Simpsonovi 15.20 Jimova druži-
na 15.40 Newsflash 15.45 VaruSka 
16.10 Sedma nebesa 16.55 Simpatije 
17.35 Newsflash 17,45 Midve z mamo 
1830 Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 
Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Na kraju zločina: Miami 
21.05 Newsflash 21.10 Monk: Gospod 
Monk dobi ;ekmeca 21.55 Razočarane 
gospodinje: Na vrat na nos 22.45 Seks v 
mestu: Veliko potovanje 23.20 Na kraju 
zločina: New Voric: Vbodne rane 00.05 
Pod lupo pravice 00.45 Tretja izmena: 
Požigalec 

07.00 Vreme 09.00 (as v sliki 0930 Ni-
kola: Zaklad v jezeru 09.55 Drzni in lepi 
10.15 Julia: Poti do sreče, pon. 11.00 Za 
vsak primer Stefanie 11.45 Vreme 
12.00 Orientacija, pon. 1230 Tednik, 
pon. 1235 Pogledi od strani 13.00 Cas 
v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Nikola, pon. 14.05 Žamet in svila 1430 
Drzni in lep 15.10 Julia: Poti do sreče 
1535 Oddaja Barbare Kariich 17.00 Cas 
v stiki 17.05 Dobrodoila, Av^rija 18J5 
ResniČno.res. 18.30 Dober nasvet: Za 
potroSnIke 19.00 Zvezna dežela danes 
1930 Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Po-
gledi od strani 20.15 Lepo je biti milijo-
nar. kviz z voditeljem Arminom Assin-
gerjem 21.10 Tema 22.00 Cas v sliki 2 
22.30 Kulturno srečanje, odd. o kulturi v 
živo 00.00 (as v sliki 00.20 ljubezensko 
pismo, amer. drama (1998) 

10.00 Družinsko sodiSče 11.00 Naloga 
med Štirimi stenami 1130 Najino prvo 
stanovanje 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver GeUsen 14.00 Na sodiSču 
15.00 Družinsko sodiSče 16.00 Mladin-
sko sodiSče 17.00 Naloga med Štirimi 
stenami 1730 Med nami 18.00 Dober 
večer 1830 Ekskluzivno 18-45 Poročila 
19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri časi, sla-
bi časi, 3349. del 20.15 Lepo je biti mili-
jonar, nagr. kviz 21.15 Za reSetkami -
ženski zapoi: Rdeča mamba 22.15 Eks-
tra 23.30 Trendi, mag. 00.00 Poročila 
00.35 Deset pred enajsto 01.00 Zlata 
dekleta 

0530 Eksklozhmo - rep. 0630 Informa-
tivni oglasi 0835 Veliki brat 0935 Eks-
kluzivno - rep. 10.50 Kuharski mojstri na 
obisku 1 U l Dobro je vedeti 1130 Otro-
Ski program 16.10 Želve nindže 1630 V 
časovni stiski 17.00 Moja super sestra 
18.00 Kuharski mojstri na obisku 1830 
Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat 20.00 

Poročila 20.15 Naloga na Štirih tačkah, 
dok. 22.15 Težave v revirju 23.15 Eksklu-
zivno - rep.: Izjemne storitve v tujini 
00.15 Poročila 0030 Težave v revirju 

O RTLsuper 

06.00 Informativni oglasi 08.15 Gasilec 
Samo 08.30 Bluejlne sledi 09.00 Caillou 
10.15 Eckhart 11.15 Ogijeva druSčina 
11.30 Stanley 12.30 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Lilo in Stitch 
14.00 Spužva Bob 1430 Prstne zvijače 
15.30 Cosmo in Wanda 16.30 Ogijeva 
druSčina 16.50 Leno mesto 17.20 Lovci 
zmajev 17.50 Kapitan Balu 18.20 Račji 
dol 18.50 Lilo in Stitch 19.15 Spužva 
Bob 20.15 Jakec in čudeini fižolček, 1/2 
del amer. pust. filma 22.05 Cisto popol-
noma'23.10 Cisto popolnoma - Top 40 

09.15 Moj sin je nedolžen, amer. drama 
(1996) 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio 13.00 Sam 14.00 Tako živi 
Nemčija 14.30 S. 0. S - Naredi sam 
15.00 Priznanje 16.00 Matura 2006 
16.30 Prijatelji: Življenje gre naprej 
17.00 Taff 18.00 Simpsonovi 19.00 Ga-
lileo 20.00 Newstime 20.15 Skrivnostni 
otok: Brez idej 21.10 ŠUvilke: Iz zasede 
22.10 TV Total 23.10 Ouatsch comedy 
club̂  vodi Thomas Hermanns 23.40 GQ -
MoSki leta 00.10 Preprosto življenje 3, 
dogodivščine Pariš Hilton in Nicole Ric-
hle 00.40 Die Fantastischen Vier, vrhun-
ci turneje 01.10 TV-kino 

10.15 Živeti po želji 10.45 Nič ni brez 
okusa 11.15 Sedma nebesa 12.15 Od-
vetnik z ulice 13.10 NaSa sodnica 14.05 
Remington Steele 15.05 Sedma nebesa 
16.05 Midve z mamo 17.00 Odvetnik z 
ulice 18.00 Poročila 18.15 Živeti po že-
lji, mag. 18.45 Nič ni brez okusa, kuhar, 
odd. 19.15 Sam svoj mojster 20.15 Na 
kraju zločina: New Yori( 21.10 Zakon in 
red 22.05 Jordan 23.00 Nzz format 
23.50 Poročila 

RealityTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Divje zasledo-
vanje 19.00 Katastrofe 1930 Mejna po-
licija 20.15 Svarilo pred viharjem 20.40 
ReSevanje živali 21.05 študentje medi-
cine 21.30 Preizkušnja vzdržljivosti 
22.25 Policija 22.50 Oko za oko 

18.35 Poroka z milijonarjem, 52. del 
19.30 Maščevanje ljubezni, 16. del 
20.20 Poroka z milijonarjem, 51. del 
21.10 Poroka z milijonarjem, 52. del 
22.05 Judeževa žena, 21. del 23.00 Ka-
kor v filmu, 187. del 2335 Sreča v lju-
bezni, 66. del 

O Cartoon/tcm 

11.00 Dvojdca 11.25 Krava in PiSčanec 
1335 Hrabri kužek 14J0 Dogodivščine 
kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Pu% Amlyu-
mi 18.05 Samuraj Jack 19.20 Dexterjev 
laboratorij 2035 Bili in Mandy 21.00 
Easter Parade, amer. glas. film 22.40 
Temna stran sonca, ang. film OOJO Mr. 
Ricco, amer. krim. (1975) 

I 

I 
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SLOl SLO 2 POPTV KANALA 
06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Poročila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotne torbe: Moj dom 
09.25 Risanka 
09.35 Slovenski vodni krog: Kokra 
10.00 Tistega lepega popoldneva, pon. 
13.00 Poročla, šport, vreme (vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13 JO Tistega lepega popoldneva 
14.30 Prvi in drugi 
15.00 Novice, promet (vps 15.00) 
15.05 Dober dan, Koroška (vps 15.05) 
15.40 Trnovo robidovje: Poletna 

zgodba, lutk. nan., 2/8 
(vps 15.40) 

16.05 Radovedni Taček: Sneg 
(vps 16.05) 

16.20Risanka (vps 16.20) 
16 JO Ajkec pri restavratorjih: Ajkec in 

umetnine izgline, pou6-razv. 
odd., 9/10, pon. (vpsl6J0) 

17.00 Novice, slov. kronika, 5port, 
vreme (vps 17.00) 

1735 Jeklene ptice in živali z okli, 
ang. dok. odd. (vps 17.40) 

18J02reb3nie3)t3 plus6(vpsl8.30) 
18.40 Cvetka in zvonček, ris. 

(vps 18.40) 
18.450čin sine, ris. 
18 J 5 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19J5 Vreme, magnet, Jport 
20.00 Doktor Martin, ang. nad., 5/6 

(vps 20.00) 

DOKTOR MARTIN 
V Portwenn se vrne John 
Slater, stara ljubezen tete 
Joan, ki se takoj znajde v 
Martinovi ordinaciji, kjer 
Martin ugotovi, da je 
hudo bolan, Joan mu pri-
zna, da ga 5e vedno ljubi 
in sklene, da bo odplula z 
njim na njegovi jahti. 
Toda John, ki mu ostane 
le še pol leta življenja, jo 
od tega odvrne. Doktor 
naravna izpahnjeno ramo 
15-letni Melanie, ki se za-
ljubi vanj in mu povzroči 
kar nekaj neprijetnosti. 

2035 izzivi (vps 21.00) 
21 JtO Umetnost igre (vps 21.25) 
22.00 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22JiOColomba,fr. film (vps 22.50) 
00 J 5 Dnevnik, vrenne, magnet, 

$poa pon. 
0130 Umetnost igre, pon. 
0135 Dnevnik zamejske tv 

(vpsOl.55) 
02J25lnfokdnal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
II.OOTv prodaja 
1130 Otroški infokanal 
12.00 Tv prodaja 
1235 Tedenski izbor 
12.35 S-Šport. odd. 
13.00 Aipe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope 
13.30Impromptu, odd. o umetnosti 

glasbe in plesa, pon. 
1330Slovensko ljudsko glasbeno 

izrodilo 
14.05 4. gala večer novih baletnih 

koreografij 
15.10Tedenski izbor 
15.10 Dežele sveta, fr. dok. serija, 

6/13 
16.00Turistika 
16.25 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 16.25) 
1730 Princesa Marie, fr. nad., 2., 

zad. del, pon. (vps 17.30) 

PRINCESA MARIE 
Princesa konča terapijo 
pri Freudu in postane še 
sama psihoanalitičarka. 
Sin Pierre se zaljubi v 
Rusinjo, ki pa je starejša 
od njega. Marie naspro-
tuje poroki in stavi po-
goj, da mora bodoča sna-
ha opraviti psihoanalizo. 
Freuda prepriča, da ne 
ostane v nacistični Avstri-
ji, in ga po mukoma do-
bljenem vizumu spravt 
na varno v London. 

19.05 Naie skrivno življenje, avstral. 
nad., 4/22, pon. (vps 19.05) 

20.000sebno (vps 20.00) 

OSEBNO 
Na Slovenskem je vsako 
leto manj porok in vedno 
več razvez. Skoraj tretjina 
odraslih Slovencev živi sa-
mih: eni to hočejo, drugi 
težko najdejo partnerja, 
predvsem moški na pode-
želju in starejši. Pojavlja se 
vse več posredovalnic sti-
kov, med njimi so tudi 
takšne, ki ponujajo part-
nerje iz drugih držav, 
predvsem iz držav nekda-
nje Jugoslavije. In kdo so 
ljudje, ki posredujejo stike 
in kdo s/m/o ljudje, ki išče-
jo partnerje prek posredo-
valnic? 

20.30 Humanistika (vps 20.30) 
21.00StudioCity(vps21.00) 
22.00 Aritmija, glas. odd. (vps 22.03) 
2230 študentska (vps 22.30) 
23.00 Brane Ron(!el izza odra 

(vps 23.00) 
00.30 Infokanal 

06.5024 ur, pon. 
07.50 Ricki Uke, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, 

pon. 5«. dela meh. nad. 
0935 Proti vetrn, 

pon. 55. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Vila Marija, 

pon. 49. dela hrv. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, 

pon. 37. dela venez. nad. 
12.45 Športna scena, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Rid(( Lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

38. del venez. nad. 
16.00 Vita Marija, SO. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 56. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

59. del meh. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naia nnata klinika, 

sezona, 9. del slov. nan. 
20.55 Razočarane gospodinje, 

9. delamer.nan. 
21.45 Bar 
22.15 Skrivnostni otok, 

9. del amer. nan. 
23.10 Na kraju zločina, 

4. det amer. nan. 
00.05 Nagle odločitve, amer. film 

NAGLE ODLOČITVE 
Trener Dan McGuinn ima 
dva sinova, ki se oba 
ukvarjata z boksanjem. 
Medtem ko upa, da bo 
mlajši Eddie uresničil nje-
gove sanje in se udeležil 
olimpijskih iger, starejši sin 
Ray zaide v sumljive vode, 
zapusti amaterski šport in 
si kot profesionalec naide 
drugega trenerja. Ko Raya 
ubijejo mafijci, se Eddie 
odloči, da bo kljub očeto-
vemu nasprotovanju maš-
čeval bratovo smrt, čeprav 
to pomeni konec sanj o 
olimpijskem nastopu. 

01.45 24 ur, pon. 
02.45 Nočna panorama 

08.30 TV prodaja 
08.35 Midvezmamo, 

pon. 6. deta amer. nan. 
09.25 VIP, pon. 1. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Midvezmamo, 

7. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemirni, 

10. del amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

165. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 VIP, 2. del amer. nan. 
16.30 Moja super sestra, 18. del 

amer. humor. nan. 
17.00 Rdymonda imajo vsi radi, 

24. det amer. humor. nan. 
17.30 Dva moža in pol, 

8. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+ Bar 
18.45 E+rhiv 
19.10 £+ (St)resno 
19.45 E+ Manipulacija 
20.00 Filmski ciklus - We5ley Snipes: 

57. potnik, amer. film 

57. POTNIK 
Zloglasni zločinec Charles 
Rane se v lisicah in sprem-
stvu oboroženih zveznih 
agentov vkrca na potniško 
letalo, ki ga bo popeljalo s 
Floride v Los Angeles, kjer 
ga Čaka sojenje zaradi Šte-
vilnih kaznivih dejanj. Rane 
je zločinec najbolj nevarne 
vrste. Je zelo inteligenten, 
šarmanten, neustrašen in 
popolnoma nor. Seveda je 
odločen, da v Los Angeles 
ne bo nikoli prispel, zato 
skuje drzen načrt za ugra-
bitev letala, na katerega pa 
se vkrca tudi policist John 
Cutter, Ta je eden najbolj-
ših strokovnjakov za proti-
terorizem na svetu in v Ka-
liforniji ga čaka nova služ-
ba. Kmalu po vzletu Rane s 
pajdaSi zavzame letalo in 
Cutter je edini, ki ga lahko 
zaustavi. 

21.30 Zvezdna vrata, 
6. del amer. nan. 

22.25 Mladi zdravniki, 
9. del amer. humor. nan. 

22.55 Seinfeld, 
18. del amer. humor. nan. 

2^25 Samo bedaki tn konji, 
5. del ang. humor. nan. 

00.25 E-I-, pon. 

0830 Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 
Mali meeevald 09.25 TV-prodaja 10.00 
Prva prebere prva 10.25 Čarovnije, pon. 
11.25 Adijo, pamet 12.20 TV-prodaja 
1235 Tri v vrsto 12.50 Mala Sola 13.10 
TV-prodaja 13.45 Izterjevalec, amer. 
kom. C1997) 15.30 Okrožje Columbia, 
pon. 16.25 TV-prodaja 17.00 Mali me-
im\c\, ris. serija 17.25 Sto izložb, sto 
strasti, 554. del 17.55 Čarovnije, 16. del 
tretje sezone 19.00 Adijo, pamet 19.55 
Plemeniti komentar 20.00 Ring, pog. 
odd. 21.00 Zakon ljubezni, 1. det ir. rom. 
miniserije (2004) 22.00 še en poljub, 
ang. rom. melodrama (1999) 23.50 
Ring, pon. 00.50 Zakon ljubezni, pon. 1. 
dela 01.50 Se en poljub, pon. 

I TvPlKA 

09.30 ABCO, odd. o avtomobilizmu, 
pon. 10.00 Slovenska akademija ob 100 
letnid veslanja na 8ledu, pon. 11.00 
Jana, dejavna starost, pon. 1130 Zadnja 
beseda, kont. odd. o temi dneva, pon. 
12.00 Slovenska glasbena lestvica, pon. 
13.00 Trenja 14.30 Glasbeni mozaik 
15.30 Za vas in mesto, odd. o kmet., 
pon, 1030 Klepet z jasnovidko 
fivo 1730 Vodî  po podjetniJtvu 17.45 
Meî anska poroka v Kranju, pon. 17.55 
Dežela zakladov, kviz 18.00 Hiron, sve-
tovanje dr. Emila Kušca, živo 1830 Po-
slovni studio, živo 18.55 Dežela zakla-
dov, kviz 19.00 Do zdravja tudi tako: dr. 
Peter Cregor, pon. 19.30 A to je to. 
poui. zab. odd. z Rezo, pon. 19.55 Deže-
la zakladov, kviz 20.00 Zadnja beseda, 
kont. odd. o dogodku dneva 20.30 Na 
piki, akt. pog. odd. 21.27 Dežela zakla-
dov, kviz 2130 24 ur 2230 Poslovni 
studio, pon. 23.00 Tv Dražba z Mariom, 
živo 00.00 E-I-

Tv Paprika 

09.00 Najboljši sosed 09i0 lOka 10.50 
Balkan 11.50 8. P. 12.20 Lepota in stil 
1230 Svet mobilnih melodij 13.15 Raz-
merja 14.15 Svet java iger 14.40 Glas-
bene urice 18.00 Pičolina 18.30 Akade-
mija za voznike 20.00 Vrtiund angleške 
nogometne lige 21.00 Adam in Eva z 
napako 2235 Slo spot tedna 22.40 
Optika Sever 2235 Aktualna 10 23.05 
Karin 0030 Glasbena noi 

I Gorenjska TV 

09.00 Jesenski kmetijsko poijetniJki se-
jem v Komendi 2005, rep. 09J15 Ste v^ 
deli, svetov, odd. 09.35 GTV priporom 
09.45 Gorenjski tedenski pregled 10.00 
Cena sFave, razv. odd. z glasbenimi gosti 
11.00 Video strani, panorama Gorenjske 
16.58 GTV danes 17.00 EkoSola kot na-
fln živyenja: Ekoiolarji in jezikovno izo-
braževanje. dok. odd. 17.30 Ko bom ve-
lik, bom, posnetek otr. predstave 18.00 
Gorenjski odsev: Seja Občinskega sveta 
Obfine Jesenice, rep. 18.15 Aktualno v 
regiji, pog. odd. 18.30 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 18.35 GTV priporoča 18.45 
Gorenjska TV porodla 19.00 Izbor oble-
ke za Miss Slovenije 2005, rep. 19.15 ču-
doviti svet: Mehika, dok. odd. 19.45 
Marketing GTV predstavlja 19.50 GTV 
priporoča 20.00 Predstavljamo vam KS 
Tuhinj, dok. odd. 20.45 Kulturni utrinek: 
Likovna razstava Nejča Slaparja v Kranju, 

Pomenkovanja z Irmo Bembčič, pog. 
odd., v živo 21.00 EkoSola kot na^n živ-
ljenja: Ekoiolafji in jezikovno izobraže-
vanje, dok. odd. 21.25 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjska TV porofila 22.00 Kvalifikad-
je v vaterpolu za pokal LEN: AVK Triglav -
Szegedi V. E. (Madžarska), posnetek iz 
Kranja 23.10 Večer latino jazza 2005,2. 
del posnetka prir. 23.35 GTV priporoča 
23.45 Gorenjska TV poročila OO.OO Pol-
nočevanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 
Modena, dok. odd. 00.40 Slovenska 
glasbena lestvica, glas. odd. 01.40 Za 
lahko noč 

I Deželna LokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z obfinskih 
klopi. Seje občinskega sveta 18.00 Teh-
nik stanovanja, rep. 18.05 SuStarska ne-
delja 2005, rep. 18.10 Veterinarska kli-
nika Lesce, rep. 18Jt0 Ogled deponije v 
TenetiJah, rep. 1830 Posodobitev smu-
čišča Stari Vrh, rep. 18.45 Vremenske 
»remembe, rep. 19.00 Apolon: Andreja 
Camernik, glas. odd. 20.00 Deželni 
miks: Ročk Springs v studiu DTV 2035 
Diagnoza, zdrav. odd. 22.00 Vide<» miks, 
3.odd. 

09.00 Sonce skuJnjave 09.50 Ljubezen 
ali blaznost 10.40 Vibradje 1130 Poto-
vanja, tur. odd. 12.00 TV-prodaja 1230 
Koncert: Ztatna jat>uka 13.40 Aktualno 
14.15 Diamanti, amer. kom. (1999) 
16.00 Ljubezen ali blaznost 17.00 Son-
ce skušnjave 17.55 Odštekani tv 18^5 
Pokliči in zadeni 19.10 Maria Madmga-
da 20.00 ViSji dlji, amer. krim. (2000); 
igra; Dennis Hopper; režija: Luca 8erco-
vid 22.10 Vibradje 23.00 Pregled dnev-
nih dogodkov 2320 Hiita strahov, amer. 
groz.(1999) 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
HrvaŠka 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
Poroaia 10.10 Mare TV: Timbuktu in 
delta reke Niger, dok. serija 11.05 Hev-
reka 12.00 Poročila 12.30 Ljubezen 
nima cene, 78. del meh. teL 13 JO Govo-
rimo o zdravju 14.00 Poročila 14.15 Se-
stre, 2Z, zad. det amer. nad. 15.05 Xia-
oiin Showdown 1530 Nora fora 16.00 
City folk: Barcelona 16.35 Življenje v 
živo 17.55 Najšibkejši člen, kviz 18.35 
Ljubezen v zaledju, 24, del hrv. tel. 
1930 Dnevnik 20.10 Lepo je biti milijo-
nar. kviz 21.15 Brisani prostor 22.00 Pol 
ure kulture 2235 Odkrito 23.25 Kultur-
na poročila 2335 Transfer 00.10 Poro-
čila 00^5 Desafinado, koprod. kom. 
(2001) 

Qark 16.10 Poročila 16.25 Svet slavnih 
17.15MidvezmamoV.,6/22 del 18.00 
Hrvaška danes 18.50 Animanijaki 19.15 
Druga puberteta, 5/8 del ang. humor, 
nan. 19.35 VIP DJ 20.10 Poročevaki: 
Zimbabvejska farma 21.15 Geniji, hu-
moristični kviz 2145 Porofila 22.00 
Brokedovvn Palače, amer. drama (1999); 
režija: Jonathan Kaplan; igrajo: Claire 
Danes, Kate Beckinsale. Bili Pullman, Lou 
Diamond Phillips 23.45 Praksa VIII., 
20/22 del amer. nan. 

'DiS(overy 

06.00 Ameriške igralnice 07.00 izgub-
ljeni svetovi: Troja 08.00 Hitrostni stroji 
09.00 Ekstremno preživetje Raya Mear-
sa: Aljaska 10.00 Prikrito 11.00 Ameri-
ški chopperji 12.00 Ameriške igralnice 
13.00 Izgubljeni svetovi: Troja 14.00 
Hitrostni stroji 15.00 Znanost športa 
16.00 Trgovd z avtomobili: Mercedes 
17.00 Jekleni izziv 18.00 Postaviti ulti-
mat 19.00 Razbiti mit 20.00 Queen 
Mary 11.: Najrazkošnejše plovilo 21.00 
Kriv ali nedolžen? 22.00 Nema koda 
23.00 Ameriški diopperji 00.00 Mogoč-
ni človek 01.00 Ekstremni stroji 02.00 
ForenziČni detektivi 03.00 Ekstremno 
preživê « Raya Mearsa 04.DO Svetovni 
popotnik 05.00 Ameriški chopperji 

UndAiitvo nc od$ovar)» 2« tpmntfnb«, kt natun«|0 v tv progrtm>h po uUjv^u 

06.10 Ramazanski bajram, prenos iz za-
grebške moSeje 07.35 Otroški spored 
10.50 Operadja Tlierion; Evropa - živali 
in njihov teritorij, dok. serija 11.15 Dru-
ga Zemlja, nan. 12.00 Frankenstein in 
jaz. kan. fant. mlad. film (19%); režija: 
Robert TinneH; igrajo: Jamieson Boulan-
ger, Rid(y Mabe, Polly Shannon 13.30 
Nična ura 14 J 5 Poročila za gluhe 1435 
Seks, laži in obsednost, amer. drama 
(2001); režija: Douglas Barr; igrajo: Harrv 
Hamlin. Lisa Rinna, Kevin Zegers, Robert 
Un^mltvo r>c o^oviri* 7« s^emembr. naiuncio v tv program h po MU{u«lig redakoje 

Animat planet 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0630 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opičje zadeve 
08.00 Dnevnik velikih maft 0830 Ple-
nila 09.00 Nenavadna narava 09.30 
Nadnaravno 10.00 Lovec na krokodile 
11.00 Živalska polidja 12.00 Zavetišče 
za hišne ljubljenčke 1230 Najbolj smeš-
ne živali sveta 13.00 Odraščanje v divji-
ni 1330 Opičje zadeve 14.00 Dnevnik 
velikih mad( 1430 Plenild 15.00 Nena-
vadna narava 15.30 Nadnaravno 16.00 
Živalska policija 17.00 Zavetišče za hiš-
ne ljubljenčke 1730 S. 0. S. 18.00 Ču-
doviti posnetki živali 1830 Dnevnik ve-
likih mâ c 19.00 OdraŠčame v divjini 
1930 Opičje zadeve 20.00 Žvljenje pa-
vijanov 2030 Plenild 21.00 Ubijati za 
preživetje 22.00 živalska polidja 23.00 
Odraščanje v divjini 2330 Opi^ zadeve 
00.00 Strup na urgend 01.00 Zavetišče 
za hišne ljubljenčke 0130 S. 0. S. 02.00 
Ubijati za preživetje 03.00 Odraščanje v 
divjini 0330 Opičje zadeve 04.00 Življe-
nje pavijanov 

National Ceographic 

08.00 Poslednji med zmaji 09.00 Svinj-
ska pošast 10.00 Nenavadne velike 
mačke 11.00 Opičji posli 1 130 Psi v 
službi: Steam, Heavenly Angel in Mike 
12.00 Sekunde do katastrofe: Poplava 
na jezu Stava 13.00 Poslednji med zma-
ji 14.00 Svinjska pošast 15.00 Nenavad-
ne velike madce 16.00 Ustvaijeni za ubi-
janje: Leteči mrčes 17.00 Sekunde do 
katastrofe: Poplava na jezu Stava 18.00 
Evolucija: Darwinova nevarna zamisel 
19.00 Hollywoodska lisica 20.00 Kata-
strofa v zraku: Dirka z neurjem 21.00 
Napad žuželk: Vojne strupov 22.00 Ne-
varna srečanja: Krokodili 22.00 Kata-
strofa v zraku: Strmoglavljenje ranjene 
ptice OO.OO Napad žuželk: Vojne strupov 
01.00 Evoludja: Daminova nevarna za-
misel 

• Nallmark 

09.30 Brezglavi jezdec, amer. krim. 
(1999) 11.15 Mirna vojna. 1. del amer. 
zf, miniserije (2004) 13.00 McLeodovi 
hčeri 13.45 Prelomljene obljube, amer. 
psih. drama (1993) 1530 Brez pristan-
ka, amer. srh. (2000) 17.15 Brezglavi 
jezde<, pon. 19.00 McLeodovi hčeri, 
pon. 20.00 Kleopatra, 1. del amer. zgod. 
miniserije (1999) 2145 Oddelek, 24. del 
2245 Hudičeva matematika, amer. dra-
ma (1999) 0030 Inšpektorji 2, amer. tv 
krim. (2000) 

Travel Chanell 

18.00 Popomik: Algarve 1830 Korak za 
korakom: Kuba 19.00 Treking: Himalaja 
20.00 Bazar: Rio de Janeiro 20.30 Dru-
gačne poti: Rio De Janeiro 21.00 Z vla-
kom po Svid 22.00 Cesta 66 23.00 Tre-
king: Rio De Janeiro 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 0930 Flog It 1030 Ure-
janje Vrta 11.00 Velike lju bežni 20. stol.: 
Edward in ga. Simpson 11.30 Velike lju-
bezni 20. stol.: Lauren« Olivier in Vivien 
Leigh 12.00 Živalski park 13.00 Ever 
Decreasing Circies, ang. humor. nan. 
13.30 Butterflies, ang. humor. nan. 
14.00 Dva tisoč akrov neba, ang. nan. 
15.00 Vsepovsod Telebajski 15.10 Pro-
gram za otroke 17.00 Pralniu življenja 
1730 Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 
Najšibkejši člen 19.00 Zdravniki, ang. 
nan. 1930 EastEnden, ang. nan. 20.00 
Zadnje vino poletja, ang. humor. nan. 
20.30 2point4 Children.. ang. humor, 
nan. 21.00 Glasbena lestvica 2135 The 
Scold'5 Bridle, ang. drama (1998) 2230 
Strictly Come Dandng, zab. odd. 2345 
Godmjavi stari možje, dok. odd. 00.15 
Strialy Come Dandng, zab. odd. 00.25 
Dog Eat Dog, zab. odd. z Ulriko Jonsson 

11.00 V glasbi 12.00 Vroče 1230 Ema 
pod žarometom: Moški in ženski izvaja-
lec 13.00 Pure Adria 13301 bet you will 
14.00 Playlist hours 15.00 Tri 1630 
Pred ema-jem: Lizbona, pretekli nastopi, 
predstavitev nominirancev, izjave 20.00 
Rdeča preproga pred ema-jem, v živo iz 
Uzbone 21.00 Podelitev european mu-
sic awa rds 2005, prenos v živo iz Lizbone 
23.00 Alternativna nadja, odd. o atter. 
glasbi 0030 Zvezdniški dvoboj 

O EURO ŠPORT 

08.30 Motokros, vrtiund tekmovanja v 
prostem slogu IFMA US Tô r 2004 09.00 
Reli, vrhund nedavne dirke za svetovno 
prvenstvo po Kataloniji 10.15 Najboljši 
športni prizori 1030 Nogomet, vrhund 
tekem uvodnega kroga v pokalu UEFA 
12.00 Snooker, posnetelc zaključnega 
dvoboja turnirja za veliko nagrado v P^̂  
stonj 14.00 Balinanje (t>owls), prenos 
mednarodnega turnirja v Sheffieldu 
15.30 Najbolĵ  športni prtzori 17.00 Te-
nis (ž), prenos dvobojev osmine finala 
turnirja WTA v Filadelfiji 2130 Boks, vr-
hund mednarodnih profesionalnih dvo-
bojev v različnih kat^orijah 22.45 No-
gomet, vrhund nocojšnjih tekem 2.kro-
ga v pokalu UEFA 00.15 Nogomet, vr-

hunci tekem 4.kro9a v Ligi prvakov 
2005/06 

06.00 La ola, nog. mag. 06.45 Pikado, 
vrhund tekmovanja Worid Grand Prix v 
Dublinu 08.00 Oglasi 08.30 športni kviz 
11.00 TV-prodaja 13.30 športni kviz 
17.00 La ola, nog. mag. 17.45 Nogo-
metni studio: Pokal UEFA 18.30 Nogo-
met. prenos tekme drugega kroga v po-
kalu UEFA 20.20 Nogometni studio: Po-
kal UEFA 20.45 Nogonnet, prenos tekme 
drugega kroga v pokalu UEFA 22.40 No-
gometni studio: Pokal UEFA 23.00 No-
gomet, vrhund današnjih tekem druge 
ga kroga v pokalu UEFA 

10.20 Nedokončana zgodba 2, pon. 
nem. fant. filma (1994) 11.45 Otroški 
program 1435 Novi Addamsovi 1435 
Simpsonovi 15.20 Jimova družina 
15.40 Nevvsflash 15.45 Varuška 16.10 
Sedma nebesa 16.55 Simpatije 17.35 
Newsftash 17.45 Midve z mamo 18.30 
Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 Cas v 
sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 Šport 
20,15 Oče, njegova nova in jaz, nem. 
kom. (2005) 21.50 Nevvsfiash 2135 
Dorferjev Četrtkov pogovor2230 Novin* 
d, tekmovanje komedijantov v improvi-
zadji 23.15 Oddaja brez imena 23.45 
Ptay it again, Chris: Najbolj kultne tetevi-
ajske serije 2330 Tarzan; V verigah pra-
gozda 0035 Play it again, Chris: Najbolj 
kultne televizijske serije 00.40 Lancelot 
Link: Evolution01.05 Sopranovi: Napre-
dovanje 0135 Piton. pon. amer. srii. 

11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Podoba Avstrije, pon. 
12.25 Modemi časi: Zdravje, pon. 12.55 
Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Nikola. pon. 
14.05 Žamet in svila 14.S0 Drzni in lepi 
15.10 Julia: Poti do sreče 1535 Oddaja 
Barbare Kariidi 17.00 Cas v sliki 17.05 
Dobrodošla, Avstrija 18 J5 Resnično.res. 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v 
sliki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od 
stfani 20.15 Vse ali nič, avstrij.-nem. 
kom. krim. (2005) 21.50 Sanjski živ-
ljenjski prostori 22.00 Casvsliki22230 
Eco 23.00 Siska 00.00 Čas v sliki 3 

10.00 Družinsko sodiSče 11.00 Naloga 
med štirimi stenami 1130 Naša bolniš-
nica 12.00 Opoldanski magazin 13.00 
Oliver Geissen 14.00 Wa sodišču 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko so-
diiče 17.00 Naloga med štirimi stenami 
17.30 Med nami 18.00 Dober večer 
18.30 Ekskluzivno. mag. 18.45 Porodla 
19.05 Eksplozivno, mag. 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3347. del 20.15 Alarm za 
kobro 11: Pohlep 21.15 Balko 22.15 
Straža 23.15 Zakon in red 00.10 Poroči-
la 00.45 Da. draga Ot.10 Zlata dekleta 
01.35 Na sodišču 

0835 Veliki brat 09.55 Ekskluzivno -
rep. 10.50 Kuharski mojstri na obisku 

11.20 Dobro je vedeti 11.50 Otroški 
program 16.10 Želve nindže 16.30 V 
Časovni stiski 17.00 Moja super sestra 
18.00 Kuharski mojstri na obisku 1830 
Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat 20.00 
Poročila 20.15 Razbili mit: Tovorno dvi-
galo - Napeljava - Denarnica iz kože je-
gulj 21.15 Menjava žensk, dok. serija 
23.15 Težave v revirju 00.15 Poročila 
0030 Nepojasnjeni umori 

08.15 Gasilec Samo 08.30 Bluejine sledi 
09.00 Caillou lO.tO Edchart 11.15 Ogi-
jeva drušdna 11.30 Stanley 1230 Kapi-
tan Balu 13.00 Račji dol 13.30 Ulo in 
Stitch 14.00 Spužva Bob 1430 Prstne 
zvijače 15.00 Sabrina 16.30 Ogijeva 
druščina 16.50 Leno mesto 17 JO Lovd 
zmajev 1730 Kapitan Balu 18.20 Račji 
dol 18.50 Lilo in Stitdi 19.15 Spužva 
Bob20.15 Najbolj smešnezagate21.15 
Gsto popolnoma 23 J 5 Prazno gnezdo: 
Babica Chariey - Skok čez plot 

08.35 S. 0. S. - Naredi sam 09.05 Oran-
ge County 10.00 To je vaša zadnja pri-
ložnost, pon. 11.00 Talk, talk, talk 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Tako 
živi Nemdja 14.30 S. 0. S. - naredi sam, 
vodi Chariotte Engclhardt 15.00 Prizna-
nje 16.00 Matura 20061630 Prijatelji: 
Svijenje gre naprej 17.00 Taff, magazin 
18.00 Simpsonovi: Poletje za Liso 1630 
Simpsonovi: Izjemna predstava 19.00 
Galileo 20.00 Nevvstime 20.15 Oče. nje-
gova nova in jaz« nem. kom. (2005) 
22.15 Tv total 23.15 Rem a podter 
00.00 Talk, talk, talk, odd. vodi Sonya 
Krdu50045 Družinski tip 

11.15 Sedma nebesa 12.15 Odvetnik z 
ulice 13.10 Naša sodnica 14.05 Re-
mington Steele 15.05 Sedma nebes-a 
16.05 Naša sodnica 17.00 Odvetnik z 
ulice 18.00 Poročila 18.15 Živeti po že-
lji, mag. 1845 Nič ni brez okusa 19.15 
Sam svoj mojster 20.15 Dvojčka, amer. 
kom. (1988) 22.15 Spiegel TV 23.10 
Zlodnd medživslnni 

Reaiity TV 

17.40 Oko za oko 18.05 Šerifi 19.00 
Mejna polidja 1930 Polidja 20.00 Hu|-
šanje 2030 Čudaško 21.00 Reševanja 
talcev 22.00 Rdeč alarm 2230 Oko za 
oko 23.00 Prevaranti 00.00 Vojaki 

1835 Poroka z milijonarjem, 50. del 
19.30 Maščevanje ljubezni. 14. del 
20.20 Poroka z nnilijonarjem, 49. de! 
21.10 Poroka z nnilijonarjem. 50. del 
22.05 Judeževa žena, 19. del 22.55 Po-
govor z zvezdami 23.00 Kakor v film J, 
186. del 

O Cartoon/tcm 

1 U 5 Krava in PiSčanec 13.05 Johnny 
Bravo 1330 Oexterjev laboratorij 1335 
Hrabri kužek 14JE0 Dogodivščine kralja 
Arthurja 16.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 
1835 Ed. Edd in Eddy 2035 Billy in Man-
dy 21.00 Cool Breeze, amer. krim. (1972) 



S L 0 1 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06JOKullura 
0630 Odmevi 
07.00 Porofilalvps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porô ld 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroaia (vps 09.00) 
09.0S Tedenski izbor 
09.05 Kratki film ebu 
09.20 Risanka 
09.30 Enajsta iola. odd. za 

radovedneže 
10.05 Prisluhnimo tiiini 
10.35 Z vami 
1 1 . 2 5 Cmi Viking - veliki kormoran, 

fr. dok. odd. 
12.15 Osmi dan 
13.00 Porodila, Šport, vreme 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Obzorja duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Oltarji Špika, dok. odd. 
15.00 Poročla, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak(vps 15.05) 
15.40 Paliek David. ris. nan., 5/25 

(vps 15.40) 

PALČEK DAVID 
Tokrat mora palček David, 
riaš junaK spet odhiteti na 
pomoč svojim prijateljem 
- živalim. Da lahko prema-
ga nenavadno, a smrtno 
nevarno bolezea ki je na-
padla jeiene v gozdu, 
mora ob svojem medi-
cinskem znanju uporabrti 
5e posebne kleSče, ki pa 
j ih imajo le palčki™ 

16.05 Iz popolne torbe: Moj dom 
(vps 16.05) 

1630 Slovenski vodni krog: Kokra 
(vps 16.25) 

17.00 Novke, slov. kronika, iport, 
vreme (vps 17.00) 

1735 Neznani svet, nem. dok. serija 
(vps 17.35) 

18.302rebanje Deteljice (vps 18.30) 
18.40 Luka in Lû ka, ris. (vps 18.40) 
18.45 Celestin, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, šport 
20.00 Najšibkejši aen.kviz 

(vps 20.00) 
20.50 Slabenje, novoz. nad., 19/20 

(vps 20.50) 
21.35 Kratki film (vps 21.35) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Turistika, pon. 
00.25 Dnevnik, vreme, magnet, 

šport, pon. 
01.20 Zdaj, odd. za razgibano 

Življenje, pon. 
01.45 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.45) 
02.10 Infokanal 

06.30 Infokanal 
08.30 Tv prodaja 
09.00 Za^vni infokanal 
II.OOTv prodaja 
11.30 Otroški infokanal 
12.30Glasnik, odd. tv Maribor 

(vps 12.30) 
13.00 Tedenski izbor 
13.00 Pridih dvoma. nem. film 

(vps 13.00) 
14.30 Štafeta mladosti 
15.15 $port špas, odd. o Športu, 

zdravju in okolju 
15.50 Nikoli ob desetih: Lunapark, 

pon. 
16.50 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje (vps 16.50) 
17J0 Mostovi-Hidak, pon. 
17 JO Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vpsl7i0) 
19.00 V štiridesetih, ang. lit. nad., 

3/6, pon. (vps 19.00) 
20.00 Stopnišče, fr. dok. serija, 3/8 

(vps 20.00) 
2 0 i 0 Alpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope (vps 20.55) 

ALPE DONAVA JADRAN 
Prispevek iz Birkfeida v 
Avstriji predstavlja glas-
beno tekmovanje Inter-
musica, na katerem so se 
tudi letos predstavili soli-
sti pihalnih orkestrov iz 
Avstrije, Madžarske, Slo-
venije in HrvaŠke. Iz Bavar-
ske je zgodba o gospodi-
njah s kmetij, ki so postale 
tudi nekakšne turistične 
vodičke po svojih krajih. 
Hrvaška in avstrijska tele-
vizija sta posneli Člane av-
strijskega jahtnega kluba, 
ki šteje 1200 članov. Teo-
retični pouk in preizkus za 
nove Člane imajo doma, 
praktiČT^a pa v Pulju. 
Upravnik gorske koče na 
Južnem Tirolskem rad po-
pestri dogajanje na plani-
ni. Pred časom je v koči 
organiziral tečaj priprave 
sušija in sašimija. 

2120 City folk, ljudje evropskih mest 
(vps 21.25) 

21.50 South park, a mer. ris. humor. 
nan.,14.,zad. ep. (vps 22.00) 

22.20 Sem in tja, ital.film 
(vps 22.25) 

00.00 ̂ rovnica iz Btaira, amer. film, 
pon. (vps 23.55) 

0 U 5 Infokanal 

06 JO 24 ur, pon. 
07.50 Materina pot, 

pon. 57. dela meh. nad. 
08.45 Proti vetru, 

pon. 54. dela meh. nad. 
09 J 5 TV prodaja 
10.05 Vila Marija, 

pon. 48. dela hrv. nad. 
11.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 36. dela venez. nad. 
1 135 Trenja, pon. 
13.40TV prodaja 
14.10 Ricki l.ake,pog.odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

37. del venez. nad. 
16.00Vila Marija, 49. del hiv. nad. 
17.00 Proti vetru, 55. del meh. nad. 

PROTI VETRU 
Valente prežene Apolonl-
jine plačance in se razkrije 
Nataliji. Natalla ne more 
verjeti svojim očem, saj je 
bila prepričana, da je Va-
lente mrtev. Apolonijinl 
pajdaši nato ponovno na-
padejo in ranijo Valente-
ja. Sebastiana izzove 
Strup in to ga skoraj stane 
življenja. 

17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

58. del meh. nad. 
19.0024 ur 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.40 Bar 
21.10 Akcija: Operacija mesarica, 

amer. film 

OPERACUAMEČARtCA 
KarizmatiČni in nevarni 
vohun Gabrlel Shear na-
merava ameriški viadi pre-
ko računalnika ukrasti več 
milijard dolarjev. V njego-
vi ekipi sta med drugimi 
tudi seksi Ginger in Stan-
ley. Stanley je eden naj-
boljših hekerjev na svetu 
In je pred kratkim prišel tz 
zapora. Najbolj p(>greša 
hčerko Holly, ki jo je izgu-
bil ob ločitvi od žene. Spr-
va noče sodelovati v Ga-
brielovi spletki, saj noče 
nazaj v zapor, toda Gabri-
el ga prepriča z najboljšim 
možnim argumentom: 
obljubo, da bo lahko spet 
živel s Holly.Tako se Stan-
Iey znajde v skrivnem sve-
tu, kjer spozna, da ni nič 
tako, kot se zdi na prvi po-
gled. 

2 2 i 5 TeksaJki mož postave, 
9. del amer. nan. 

23.50 Vsi ti lepi konji, amer. film 
01.55 24 ur, pon. 
02.55 Nô na panorama 

07J0TV prodaja 
07.55 Tom Sawyer, amer. ris. film 
09J50liver in njegovi, 

amer. mlad. nan. 
10.15 £+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Midvezmamo, 

6. del amer. nan. 
13 J 5 Mladi in nemimi, 

9. del amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

164. del amer. nad. 
15.05TV prodaja 
15J5VIP,1,del amer, nan. 
1630 Moja super sestra, 

17. del amer. humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

23. del amer. humor. nan. 
1730 Dva moža in pol, 

7. del amer. humor. nan. 
18.00 
18.10 E+ Bar 
1830 E+ Z Adijem po Sloveniji 
19.10 E+ Prepovedan položaj 
19.45 E+ Metalurgija 
20.00 Komedija: Policijska akademija 

7: Misija-Moskva, amer. film 
21302ene nogometaSev, 

5. del ang. nad. 

ŽENE NCKSOMETASEV 
Harleyja čedalje bolj moti 
prisotnost Erikine snemal-
ne ekipe, medtem ko 
Shannon pri tem zelo uži-
va. Amber od Conrada 
prejme nov šopek r o l Ro-
ger je ve^el Sebovega na-
predka pri treningu. A m -
ber obišče Tristana in oč 
njega zahteva, da ji zago-
tovi delo v glasbeni Inciu-
striji. Vendar Tristan ne 
verjame v njen talent, 
zato ji priporoči, naj si pot 
navzgor raje utre kot Con-
radova žena. Amber se se-
stane s pevcem Petrom 
Andrejem, da bi se dogo-
vorila o sodelovanju. 

22.25 Moške zadeve, 
10. del amer. nan. 

23.20 RubyWax,poq. odd. 
00.00 E+. pon. 

10.00 Prva prei>ere prva 10.25 6rovni-
je, pon. 1T.25 Adijo, pamet 12.20 TV-
prodaja 1235 MaU šola 12.5S TV-pro-
daja 13Ji5 Alo, alo, pon. 13.55 (mi 
gad, pon. 14.25 Vikarka iz 0ibleyja, pon. 
14.55 Gospod Bean, pon. 15.25 Skozi 
ključavnico, pon. 16.25 TV-prodaja 
17.00 Mali mečevalci V2S Sto Izložb, 
sto strasti, 553. del 17.55 Čarovnije, 15. 
del tretje sezone 19.00 Adijo, pamet 
19.55 Plemeniti komentar 20.00 Ali G 
20.30 Gloss Ejtciusive 21.00 Resnične 
zgodbe - v iskanju pravice 22.00 Okro^ 
Columbia 23.00 Marlenna 00.00 Ali G, 
pon. 0030 Gloss Exdusive, pon. 01.00 
Resnične zgodbe, pon. 02.00 Okrožje 
Columbia. pon. 

iTvPiKA 

08.30 Nonina kuhinja za otroke in 
odrasle, pon. 09.00 Poslovni studio, 
pon. 09.30 V harmoniji z naravo, pon. 
10.00 SKL, pon. 11.00 Do zdravja tudi 
tako, gost: Izvor • Jan Krizstan, pon. 
11.30 Proti soncu, pon. 1230 Glasbeni 
mozaik 1530 Na piki, pog. odd. 1630 
Živeti zdravo, pon. 17.00 Sijaj. pon. 
17.30 Do zdravja tudi tako: Dr. Peter 
Gregor, pan. 17.55 Dežela zakladov, 
kviz 18.00 Živeti zdravo, pon. 18.30 
Mali nogomet, Litija 18.55 Detela zak-
ladov, kviz 19.00 Cinčove ideje, pon. 
19.55 Dežela zakladov, kviz 20.00 
Predah v gibanju: Vojko Vidmar 20.55 
Dežela zakladov, kviz 21.00 Štiri tačke, 
odd. o hipnih ljubljencih 21.30 24 ur 
22.30 Avantura z Ano in Taijiem, pon. 
23.00 Trenja 

Tv Paprika 

10.20 Pičolina 10.50 Akademija za 
hiphop 12.20 Akademskih 15 12.45 
Poklic mama 13.15 40+ 14.15 Svet 
java iger 14.40 Glasbene uric« 17.00 
lOka 18.00 Veseli mikrofon 18.30 
Akademija za voditelje 20.00 Svetovalni 
petek 20.20 Balkan 20.45 Spot tedna 
21.00 Razmerja 22.05 Napovednik 
angleške nogometne lige 2235 Poklk 
mama 23.05 40+ 00.05 Akademskih 15 

Cor«n|sUTV 

09.00 Prava stvar, 7. del odd. o kuhar, 
mojstrovinah 09 J 5 Ste vedeli, svetov, 
odd. 0935 GTV priporoča 09.45 Gorenj-
ska TV poročila 10.00 Pomenkovanja z 
Irmo Bembčič, pog. odd. 11.00 Kvali-
fikacije v vaterpolu za pokal LEN: AVK 
Triglav - Szegedi V. E. (Madžarska), pos-
netek iz Kranja 12.10 Video strani, 
panorama Gorenjske 16.58 GTV danes 
17.00 Apolon: Mitja Tori, razv. odd. 
17.50-Izbor obleke za miss Hdwaiin 
Tropk 2005, rep. 18.05 Gorenjski odsev: 
Seja Mestnega sveta Mestne občine 
Kranj, posnetek 18.20 Aktualno v regiji, 
pog. odd. 1835 GTV priporoča 18.45 
Gorenjska TV poročila 19.00 Boat show 
2005, rep. 19.15 Kako biti zdrav in 
zmagovati, izobr. odd. 19.50 GTV pri-
poroča 20.00 GTV MIX; Jioč čarovnic 
2005, posnetek prir. na Šmarjetni gori 
21.00 Nâ  sosed: Karikaturistka Aljana 
Primožič, pog. odd. 21.25 Ste vedeli, 
svetov, odd. 2135 GTV priporoča 21.45 
Gorenjska TV poročila 22.00 Dobrodelni 
koncert Pihalnega oricestra ^nčur, pos-

16.00 Video novke za gluhe in naglu!-
ne 17.00 GTV mix, razv. odd. z gosti 
18.00 Motociklistični spektakel 2005, 
rep. 1830 Ste vedeti, svetov, odd. 
18.35 GTV priporoča 18.45 Gorenjski 
tedenski pregled 19.00 Podelitev pri-
znanj kranjskim krvodajalcem in prosto-
voljcem, rep. 19.15 Kako biti zdrav in 
zmagovati, izobr. odd. 19.45 Marketing 
GTV predstavlja 19.50 GTV priporoča 
20.00 Cena slave, razv. odd. z glas. go-
sti 21.00 Nai sosed: Karikaluristka Alja-
na Primožič, pog. odd. 21.25 Ste vedeli, 
svetov, odd. 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjski tedenski pregled 22.00 Jana: 
Kako izboljUi odnos do sebe in drugih, 
pog. odd. 2230 Slovenska glasbena les-
tvica, glas. odd. 23.30 Marketing GTV 
predstavlja 2335 GTV priporoča 23.45 
Gorenjski tedenski pregled 00.00 Pol-
nočevanja: AktuaJno v regiji, pon. 00.15 
Kvalifikacije v vaterpolu za pokal LEN: 
AVK Triglav - Bissolati Cremona {(talija), 
posnetek iz Kranja 01.20 Soča Reggae 
Riversplash, glas. lepljenka 02.00 Za 
lahko noč 

Deželna LokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Caj ob petih, 
nedeljska čajanka, pog. odd. 18.00 Stro-
kovnjak svetuje: Podjetje Termo - izoFa-
cija hii 19.00 Preprosto najboljSi, mlad. 
glas. odd. 20.00 Deželni miks: Dobro-
delni končen v Skô i Loki, 2. del 2035 
Deželni miks: Koncert Big Banda s Slav-
kom Ivančičem, posnetek 22.00 Apolon: 
Andreja Camemik, glas. odd. 

09.30 Potovalno luksuzni $ov 1030 SKL 
11.30 Bloopers 12.00 TV-prodaja 
12.30 Vibracije 13.20 Muza, pon. amer. 
kom. (1999) 15.10 Potujte z nami 
16.05 Odštekani TV 16.35 Animallja 
17.05 Peta noč, pon. 18.40 Grace na 
udaru 19.05 Najbolj smešne živali 
1935 Zvezde ulice 20.00 Koncert: orke-
stra Zlatna jabuka, posnetek 2. dela iz 
Maribora 21.10 Spedal 21.40 Resnica o 
mojem očetu, amer. drama (1998); igra-
ta; Aidan Ouinn, John Cusack; režija: Paul 
Qulnn 00.15 TV-proddja 

0835 Ljubezen v zaledju, pon. treh ep. 
10.50 Biblija 11.00 Sveta maša, prenos 
iz Draža 12.00 Drevo Želja, 2. del nem. 
miniserije 1330 Mir in dobrota 14.00 
Opera Box: Cosi fan tune, 1/2 del 14.30 
Sodnik John Deed 16.00 James Bond: 
Operadja Vesolje, ang. akc. film (1978); 
režija: lewis Gilbert; igrajo: Rogef Mo-
ore, Lois Chiles, Michel Lonsdale„ Des-
mond Llewelyn 18.00 Rokomet - Liga 
prvakov: Zagreb - Kadetten Achaffliau-
sen, prenos 1930 Nogomet • Magazin 
lige prvakov 20.00 Simpsonovi 20.25 
Italijanska nog. liga 22.05 Današnji 
iport 22.25 Boljši jutri 2, hong. akc. 
krim. (1987); režija: John Woo; igrajo: Ti 
Lung, Chow Yun-Fat, Leslie Cheung 
00.15 Sodnik John Deed, pon. 

D}«oveiy 

06.00 Ekstremni stroji: Poleti 21. stol. 
07.00 SmetiSče: Naprave iz odpadkov 
08.00 Ameriški chopperji 09.00 Ujeti na 
trnek 0930 Ujeti na trnek 10.00 Preden 
smo zavladati Zemlji 11.00 Razbili mit 
12.00 Ekstremni stroji: Poleti 21. stot. 
13.00 SmetiSče: Naprave iz odpadkov 
14.00 Ameriški chopperji 15.00 Urbani 
raziskovalo 16.00 Pametno 17.00 Mo-
dri planet 18.00 Čudoviti oblikovalci 
sanjskih hiš 19.00 Ruska revolucija v 
banjah 20.00 Smrtonosna sezona rako-
vic 22.00 Ekstremni akrobati v iraku 
23.00 Onkraj zmogljivosti 00.00 En ko-
rak preko 01.00 Telesni popravki: Cena 
lepote 02.00 Travma 03.00 Ekstremno 
preživetje Raya Mearsa: Nova Zelandija 
04.00 Svetovni popotnik 05.00 Ameri-
ški dtopperji 

Animal planet 

06.00 Najbolj smešne živali sveta 0630 
Zgodbe o konjih 07.00 Avstralski morski 
psi 08.00 Ubijalski sloni 09.00 lovec na 
krokodile 10.00 Opičje zadeve 10.30 
Odraščanje v divjini 11.00 Dnevnik veli-
kih mačk 11.30 Plenilci 12.00 Najbolj 
smešne živali sveta 12.30 Zgodbe o ko-
njih 13.00 Austin Stevens 14.00 Ubijati 
za preživetje 15.00 Življenje ptic 16.00 
Opičje zadeve 16.30 Odraščanje v divjini 
17.00 Dnevnik velikih mačk 1730 Ple-
m 18.00 lovec na krokodile 19.00 
Levi 20.00 Imperij slonov 21.00 Življe-
nje ptic 22.00 Živabka polidja 23.00 Psi 
za rešetkami 00.00 Ubijati za preživetje 
01.00 Življenje ptic 02.00 Levi 03.00 
Opičje zadeve 0330 Odraščanje v divjini 
04.00 Dnevnik velikih mačk 

l/r«<lnittvo n« 1» ^po , ki niit«ne|0 v tv pro(/imth po /aUjuCicu f«djkU|p 

0730 TV-koledar 07.40 Porodla 0730 
Super Mario, amer. mlad. film 09.10 
Otroški spored 09.55 Poročila 10.05 
Kulturna poročila 10.15 Columbo: Vse je 
v igri, amer. krim. (1993); režija: Vince 
McEveety; igrajo: Peter Falk, Faye Duna-
way. Claudia Christian, BiH Macy 11.40 
TV-koledar 12.00 Poročila 12.25 Sadovi 
zemlje 13 i0 Mofje 14.00 V nedeljo ob 
dveh 15.05 Poročila 15^25 Vesoljska 
Odiseja: Potovanje k planetom • vesoljski 
sprehodi, 2. del dok. serije 16.15 lov na 
redkosti 16.45 Nedeljsko popoldne 
19.15 Loto 1930 Dnevnik 20.10 Lepo 
je biti milijonar 21.10 Priče, 3., zad. del 
hrv. nad. (2003); režija: Vinko Brešan; ig-
rajo: Leon Lučev, Alma Priča, Mirjana Ka-
ranovič. Ljubo Kerekeš 22.00 Shpitza 
22.50 Poročita 23.00 Kultuma poroaia 
23.10 Zakon in red: Oddelek za posebne 
primere 00.00 V nedeljo ob dveh, pon. 
00.50 Drevo želja, pon. 2. dela nem. mi-
niserije (2004); režija: Dietmar Klein; ig-
rajo: Alexandra Maria lara, Michael Oe-
gen, Peter Lohmeyer 
Ured«.lt>o ne odgovani ipcemcmbe. ki v »v j>rojr»m.h po »edjkO)*. 

National Gtographk 

08.00 Spopad med ladjama Hood i n Bis-
marck 09.00 Spopad med ladjama Hood 
in Bismarck 10.00 Osupljivi trenutki 
11.00 Gorile iz osrčja teme 12.00 Lov na 
morilskega krokodila 13.00 Ustvarjeni 
za ubijanje: Puščava 14.00 Egipt: ^z-
kritje kralja Tutankamona 15.00 Pre-
kletstvo kralja Tutankamona 16.00 Al-
katraz polarnih medvedov 17.00 Kata-
strofa 18.00 Predsednikovi varnostniki 
19.00 Katastrofa v zraku: Letenje v praz-
no 20.00 Velika mesta: Predstavitev Sao 
Paula 21.00 Po katastrofi: Izbruh na gori 
Sv. Helene 22.00 7.7. 2005: Napad na 
London 23.30 Velika mesta: Predstavi-
tev Londona 

0930 Pot v Hope Rose. amer. pust. film 
(2004) 11.15 Božična želja, amer. rom. 
drama (2004) 13.00 Visoka Sierra 13.45 
Potovanje v središče Zemlje, 2. del amer. 
fant. miniserije (1999) 1530 Reševanje 
leta 771, amer. akc. drama (1993) 17.15 
Pot v Hope Rose, pon. 19.00 Visoka Sier-
ra, pon. 20.00 Ujeti v tišini, amer. drama 
(1998); režija: Bruce Pittman; igrajo: 
Bonnie Bedelia, Bruce Davison, Dan He-
daya, Marc Donato, Steven McCarthy 
21.45 Polidjska enota, 2. det amer. akc. 
serije (2002) 22.45 Samo za ženske, 2. 
del amer. miniserije (2001); režija: lee 
Rose; igrajo: Stockard Channing, Kate 
Capshaw, Rebecca De Mornay, Elle 
MacPherson, Camryn Manheim, Peta 
VViison 00.45 Težki časi: Slutnja, amer. 
tvkrim. (1998) 

TravelChanell 

18.00 Popotnik: Karibi 18.30 Vožnja: 
Evropa 19.00 Treking: Nevv Vorit 20.00 
Obzorja: Kostarika 21.00 Planet počit-
nic: Portugalska 2130 Route 66 - Cesta 
66 22.00 Potepanja: Yellowstone 23.00 
Treking: Sydney 00.00 Turist: Memphis 

07.00 Program za otroke 09.30 Room 
Rivals, notranja oprema 10.00 Street-
combers, notranja oprema 10.30 Denar 
na podstrešju 11.00 Urejanje vrta in hiše 
1130 Modeli vrtov 12.00 Top6earXtr3 
13.00 Modri planet: Zgodovina ocea-
nov, dok. odd. 14.00 aassic EastEnders, 
2 dela ar>g. nad. 15.00 EastEnders 
Omnibus, 4 deli ang. nad. 17.00 Življe-
nje sesalcev, dok. odd. 18.00 Zadnje 
vino poletja, ang. humor. nan. 1830 2,4 
otroka, ang. humor. nan. 19.00 Dovvn to 
Earth, ang. nad. (2000) 20.00 Rick 
Stein's Food Heroes, odd. o kulinariki 
2030 Notranja oprema 21.00 Ni poti 
nazaj: Avstrija 22.00 Top Gear Xtra 
23.00 Pokazal jim bom, kdo je glavni, 
dok. odd. 23.40 Chris Ryan v Bocvani, 
dok. odd. 

O MTVAdria 
11.00 Adria Top 20, z voditeljico Polono 
13.00 Pure Adria 1330 Roomraiders 
14.00 Konec tedna: EMA 17.00 Vroče 
18.00 Blok, odd. o hiphopu z Martino 
19.00 Making the video: JLo 1930 Ma-
king the movie: Batman - Na začetku 
20.00 Tedenski pregled novic 20.30 
Wild boyz 21.00 Trippin': Popotovanje 
C. Diaz in prijateljev 2130 Cribs 22.00 
MTV live: Uuryn Hill, BEP 23.00 Osbour-
novi 

O EURO ŠPORT 

0830 Tenis (ž), vrt)und sinočnjih polfi-
nalnih dvobojev turnirja WTA Advanta 
Championships v Phitadelphii 09.45 
Motodklizem, prenos ogrevanja in pri-
pravljalno porô lo pred veliko nagrado 
Valencie v razredih do 125 ccm« motoGP 
in 250 ccm za svetovno prvenstvo iz Va-
lende 10.45 Motocikiizem, prenos diric 
u VN Valende v razredih do 125 ccm, 
motoGP In 250 ccm za svetovno prven-
stvo iz Valende 15.15 Atletika, priprav-
ljalno poročik) in prenos 36. maratona v 
New Yorku 18.00 Tenis (ž), prenos za-

ključnega dvoboja turnirja WTA v Phila-
ddphii 1930 Balinanje (bowls). vriiunci 
osmega tekmovalnega dne mednarod-
nega turnirja v Sheffieklu 21.00 Olimpij-
ske igre: Misija Torino 2006 21.30 Moto-
šport, magazin 22.00 Avtomobilizem, 
prenos dirke ameriške serije CART v Me-
xico Cityju 00.00 Športna poročila 

06.30 Motocikiizem: 8MW R 1200 ST 
07.00 TuningTV 07.15 Oglasi 08.45 
Motorvizije, primerjava avtomobilov 
mercedes benz CLS 350 in BMW 630i 
09.45 Nogomet - 1 . nem. liga: Dvanaj-
sto kolo 11.00 Dvojna podaja 13.00 No-
gomet - 1 . nem. liga: Dvanajsto kolo 
14.15 La ola, nogometni magazin 
15.00 iportni kviz 1630 Nogomet -1 . 
in 2. nem. Iga: Dvanajsto kolo 19.00 
Nogomet - 1 . nem. liga: Dvanajsto kolo 
2130 Bravo športni TV 22.00 La ola, 
nog. mag. 2245 športni kviz 

10.55 Športni pregled 11.30 Drive • 
motošport, mag. 12.15 Eddiejeva velika 
odločitev, amer. kom. (2000) 13.40 Mo-
gočni racmani 3, amer. Šport. kom. 
(1996) 1530 Počitnice v las Vegasu, 
amer. Jcom. (1996) 16.50 K-9, amer. 
krim. kom. (2002) 18.20 Športna poro-
čila 1830 Šport v nedeljo 1930 Cas v 
sliki/kultura 19.45 Vreme 1934 Šport 
20.15 Nevarna smer, amer. srh. (2002) 
21.50 Mesto zločina, nem. tv krim. 
2335 Colunbo: Pod krinko, amer. krim. 
(1994) 00.55 Družinska zadeva, amer. 
film (1998) 

09.05 Nabodeno v nedeljo, kuhar. mag. 
09.30 Naša dunajska državna opera, 
dok. film 1035Teden kulture 10.55 Cas 
v sliki 11.00 Evropska matineja, serija 
oddaj o EU v živo 13.00 Cas v sliki 13.05 
Tednik 13.30 Tuja domovina 1335 Po-
gledi od strani 14.20 Univerzum: Arena 
levov 15.05 Mariandl se vrne domov, 
avstrij. film (1962) 1635 Sanjska poto-
vanja 17.00 Cas v sliki 17.05 Živeti lep-
še 18.00 Igra na srečo 18.25 Mt̂ a vera 
1830 Podoba Avstrije 19.00 Zvezna de-
žela danes 19.30 Cas v sliki/kultura 
19.45 Vreme 19.54 Pogledi od strani 
20.15 Hiša hamw)ije, zad. del nem. tv 
filma (2005) 2145 6is vsliki 2135 Od-
krito povedano 2235 Cas v sliki 23.05 
Ailantropa, dok. film 23.50 Polovični 
svet, avstrij. film (1993) 

07.40 RTl-shop08.40 Med nami 11.05 
Napačno parkiranje 12.05 Stari, kje je 
moj avto, pon. amer. kom. (2000) 13.40 
Divji, divji zahod, pon. amer. vest. (1999) 
15.45 Columbo: Nobena sled ni stood-
stotna, amen krim, (1997) 1745 Eksklu-
zivno 18.45 Poročila 19.05 Kmet išče 
ženo 20.15 Tipična ženska - tipični mo-
ški 22.45 Sp-iegel TV 2335 Leto v deže-
li tam spod̂  0030 South Paric 

07.55 Zdravo še enkrat, pon. amer. 
kom. (1987) 09.55 Žandar v pokoju, fr. 
kom. (1970) 12.00 WiMcat5, pon. amer. 

konn. (1986) 14.00 Svet čudes 15.00 
Faktor X 17.00 Ameriški chopperji 
18.00 Svet čudes, dok. 20.00 Porofila 
20.15 Veliki bral - odločitev: Za katere-
ga od tekmovalcev je igra končana 
22.15 Obdukcija 

O RTIsuper 

07.35 Thomas s prijatelji 0830 Bluejine 
sledi 09.00 Caillou 0930 Timmy gre v 
šolo 10.25 Galaksija iger 11.05 Razisko-
valci 12.10 Toggo 12.40 Kapitan Balu 
13.10 Račji dol 13.40 Lilo in Stitch 
14.25 Toggo maraton 15.55 Otok Fur-
byjev 17.20 Toggo TV 17.50 Kapitan 
Bdlu 1830 Raqi dol 18.50 Ulo in Stitdi 
19,15 Spužva Bob 19.45 Spužva Bob 
20.15 Nemška nagrada humoristov 
2000'21.35 Zabavna odd. Dirka Bacha 
22.10 Zaupati skrivnost, amer. tv drama 
(2000) 

08.50 Pismo za Saro, amer. kom. (2002) 
1030 Bravo TV 11.00 TV-kino 11.10 
Hišni pripor 11.40 Vse je relativno 
12.10 Prijatelji 12.4S Wiil in grace 
13.15 Disnevjeva filmska parada 1335 
Velika zelenica, amer. kom. (1995) 
15.15 Izgubljeni svet 16.10 Lov za zak-
ladom 17.10 Buddy, amer. kom. (1997) 
18.45 Svet znanja 20.00 Newstime 
20.15 Nevama smer, amer. srt). (2001) 
22.15 Stromberg 22.50 Focus TV 2330 
Pro 7-rep.: Triki preprodajalcev avtov 
00.45 Nevama smer, pon. amer. srh. 
(2001) 0230 Nekje v mestu, amer. kom. 
(1998) 

10.40 Spiegel TV. mag. 12.45 Magazin 
o živalih 13.25 Reportaža WWF: Kam-
čatka 14.05 Cas za živali 14.50 Nevesta 
po naročilu, amer. kom. (2003); igra: 
Danny Aiello 1630 Porodila 17.00 
Avto-moto šport, mag. 18.15 Popotova-
nja 19.15 Zdravo za zabavo 20.15 Ro-
dcy 3, amer. akc. film (>981) 22.15 Ro-
d(y 4, amer. akc. film (1985) 

RMlityTV 

16.50 Zdravnikovi zapiski 17.40 Smu-
čarska sezona 18.05 Trki 19.00 Napaka 
19.25 Motorji 19.50 Mejna policija 
20.15 Živeti sanje21.05Cudaško2130 
Zapiski bruca 22.00 Hujšanje 22.25 
Zmenek 2230 Smučarska sezona 

16.40 Kakor v filmu, 187. del 17.05 
Zvezde 17.10 Moška logika, 1. del 
19.05 Poredna dekleta, 53. del 1935 
Ecomoda, 19. del 20.30 Inten/ju 20.55 
lucy Suliivan se poroči, 6. del 21.20 
Punčka iz cunj, 31. del 22.10 Živeti. 29. 
del 

O Cartoon/icm 

1 1 J 5 Hrabri kužek 12.15 Ovčka v me-
stu 13.55 Dexter]ev laboratorij 14.20 
Dvojčka 16.25 Dexterjev laboratorij 
18.05 Hrabri kužek 18.55 Ed> Edd in 
Eddy 2035 Billy in Mandy 21.00 Pat 
Garrett and 8illy (he Kid, amer. vest. 
(1973) 23.05 Ride the High County, 
amer. vest. (1962) 

I 

I 



SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.30 Infokanal 
08.00 Tv prodaja 
08.30 Infokanal 
10.25 Tv prodaja 
11.00 Skozi âs 
11.10 Hrj-t»r,pon. 
12.10 Letnikoncert APZTone 

Tomšiej.odd.(vps 12.10) 
12.35 Mladi virtuozi: Violinist Matic 

Anžej, pon. 
14.40 Nova Gorica: Liga Simobil 

v nogometu, Gorica - Maribor, 
prenos (vps 14.40) 

16.40 Velenje: Liga prvakov 
v rokometu, Gorenje - Merano, 
prenos (vps 16.40) 

18.30 Magazift lige Simobil 
v nogometu (vps 18.30) 

19.00 Gimnastika Šiika gym 
internationaL rep. iz Ljubljane 
(vps 19.00) 

20.00 Dežele sveta, fr. dok. serija, 
6/13 (vps 20.00) 

20.50 Pokvarjena dekleta, ang. nad., 
3/16 (vps 20.5S) 

' T i " 

4 

07.00 Živ iav: Palček David, ris. nan., 
6/25;Žametek, S/13; 
Pika Nogavička, 5/16 

0920 $port ipas, odd. o Jportu, 
zdravju in okolju 

0935 Nedeljska maša, prenos iz 
Šentvida pri Stiftii (vps 09.55) 

11.00 Prvaki divjine, fr. poljud.-
znan. serija, 1/13 

11.30 Obzorja duha (vpsl1.30} 
12.00 Ljudje in zemlja, odd. tv 

Koper-Capodistria (vps 12.00) 
13.00 Porofila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Pri Jožovcu z Natalijo 

(vps 13.10) 
14.15 Tistega lepega popoldneva 

(vps 14.15) 
14.20 Poldnevnik 
14.25 Človečki faktor 
14.30 Nedeljsko oko 
14.40 Pet minut slave 
14.45 Triki Derrena Browna 
15.15 Predmet poželenja 
15.35 Odprto 
15.40 2ive legende 
15.50 Šport & ang. nog. liga 
16.00 Šport na danaSnji dan 
16.10 Osmi potnik 
16.20 Lorella 
16.40 Coolinarika 
17.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Tistega lepega popoldneva 

(vps 17.20) 
17.20 Glasbeni dvoboj 
17.35 Panika 
17.45 Vabilo za dva 
18.05 Vroče 
18.10 Družabna kronika 
18302rebanjelou (vps 18.30) 
18.40 Hopla, ris. (vps 18.40) 
18.45 Čarli in Mimo, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19JZ5 Zrcalo tedna 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 

20.00 Spet doma (vps 20.00) 
2135Š-Jport.odd.(vps21.35) 
22.00 Intervju (vps 22.00) 
22.55 Porofila, Jport, vreme 

(vps 22.55) 
23.15 Avtomobili, ki so požrii Pariz, 

avsiraL film {vps 23.15) 

AVTOMOBIU, 
KISOPOŽRUPARIZ 
Prebivala ruralnega avstral-
skega mesteca Pariz svoje 
ekonomske težave rešujejo 
na hudo nekonverKiona-
leo način; na turisti6ii poti, 
ki teče blizu njihcwega me-
sta, redno izvajajo diverzije 
in nič hudega sluteče voz-
nike zvabijo v nesreče. 

00.40 Dnevnik, vreme, §port, pon. 
01.20 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.20) 
Ufe«l«»itwo />e odgoviri* u »pre»f»mbe. b iu»uiW|C v Iv pfO|/»»nih po Mklju^iu 

" C 

POKVARJENA DEKLETA 
3. del: VERIGE SVOBODE 
Julie S. odobrijo pogojni 
izpust in preseli se v pre-
hodni dom Monice Lind-
say. Pazniki iz protesta nad 
tem, kar seje zgodilo Jimu, 
množično odidejo na bol-
niško, zato uprava tvega in 
jetnicam dovoli, da krilo 
vodijo same. 

21.45 Impromptu, odd. o umetnosti 
glasbe in plesa (vps 21.50) 

IMPROPTU 
Glasbeno narodopisni inšti-
tutu ZRS SAZU ima za ohra-
njanje ljudskega glasbene-
ga \zro6\a od svoje ustano-
vitve leta 1934 na Sloven-
skem osrednjo mesto. 

21.45 Slovensko ljudsko izrodilo 
22.204. gala veier novih baletnih 

koreografij 
23 J S Infokanal 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja 
08.00 Ogijeva druščina, sinhr. ris. 

serija 
08.10 Udarne punce, sinhr. ris. film 
09 JO Vodovnikova vesira, ris. serija 
09.55 Pet junakinj, ris. serija 
10.20 ArtAttack,otr.zab.-izobr. 

serija 
1030 Čarobna angle îna, otr. zab.-

izobr. serija 
11.00 Dogodivščine Jackiea Chana, 

ris. serija 
11.25 Povver Rangers, mlad. nan. 
11.50 Tom in Jerry, ris. serija 
12.00Šolskako^rica5kaliga 
13.00 Diagnoza: Umor, 7. del amer. 

nan. 
13.55 Na§a sodnica, 15. del amer. 

nan. 
14.50 Starec in dê ek, amer. film 
16^5 MdTy Higgins Clarit: Ko se spet 

vidimo, kan. film 
18.15 24 ur-vreme 
18.20 italijanske dobrote, kuhar. 

serija 
19.00 24 ur 
20.00 Nedeljski filmski hit: 

Billy Eliiot, ang. film 

09.15 TV prodaja 
09.45 Mladi m nemimi, pon. 5. dela 

amer. rad. 
1035 Mladi in nemimi, pon. 6. dela 

amer. nad. 
1 1 J 5 Mladi tn nemimi, pon. 7. dela 

amer. nad. 
12.15 Mladi tn nemimi, pon. 8. dela 

amer. nad. 
13.05 Mladi in nemimi, pon. 9. dela 

amer. nad. 
13.55 Danny]eve zvezde 
14.55 Umor, je napisala, amer. nan. 
15J>0 Repe in Ostrzek, amer. film 

17.30TI nemogoč polidsti, 12. del 
amer. humor. nan. 

18.00 E+ 
20.00 TV kriminalka: Nepravični 

zakon, amer. film, 2/2 

BILLV ELUOT 
Angleška komična drama 
8iHy Elliot j e bila nagrajena 
s tremi nominacijami za 
Oskarja. V zgodbi spozna-
mo enajstletnega Billvja 
Elliota, ki z ovdovelim oče-
tom in starejšim bratom 
živi v delavski četrti na se-
veru Anglije. Njegovo živ-
ljenje se vrti okoli šole, po-
hajkovanja in treniranja 
boksa, za katerega suhljati 
in občutljivi fant ni pretira-
no nadarjen. Vse se spre-
meni, ko Billy lepega dne 
vidi učenke baleta, ki j ih 
uči gospa Wilkinson. 

21J5 Športna scena 
22.40 Boter, amer. film 

00.45 24 ur, pon. 
01.45 Nô na panorama 

NEPRAVIČNI ZAKON 
Pred nami je šel zadnji del 
filma, posr>etega po roma-
nu Scotta Turovva. Odvet-
nik Arthur Raven se znajde 
sredi primera, ki do teme-
ljev pretrese njegov svet. 
Zagovarja Rommyja Gan-
dolpha, ki čaka na usmrti-
tev zaradi trojnega umora. 
Ker je Gandolph očitno 
nedolžen, se Arthur z vse-
mi silami poda v boj, da bi 
ga rešil. 

21.35 Tihi zločin, 6. del amer. nan. 
22.30 Navigator 
23.00 Murphyjev zakon, ang. nad., 

1/5 

MURPHVJEV ZAKON 
Tommy Murphy je detek-
tiv z mračno preteklostjo. 
Ko na psihiatričnem pre-
gledu ocenijo, da ni veČ 
zmožen opravljati svojega 
dela, se njegov nadrejeni 
odloči, da ga bo izkoristil 
za najbolj nevarne vohun-
ske naloge, ki jih bo odslej 
opravljal pod krinko. 

00.45 Dannyjeve zvezde, pon. 

I P8VA TV 

09.30 OtroSko nedeljsko dopoldne 
1 U 0 TV-prodaja 1 U 5 Skozi ključav-
nico, pon. 12.40 Alo, alo, pon. 13.10 
Cmi gad, pon. 13.40 Vikarka iz Dibteyjd 
14.10 Adijo, pamet 14.55 Italijanska 
nog. liga: Cagliari - Treviso, prenos 
16.40 Gospod Bean, pon. 17.00 Nezve-
sta. pon. amer. psih. drame (2002); reži-
ja: Adrian Lyne; igrajo: Oiane Lane, Rich-
ard Gere, Olivier Martinez, Margaret 
Colin, Erik Per Suliivan 19.00 Adijo, pa-
met 20.00 Izterjevalec, amer. kom. 
(1997) 21.45 Znani in zanimivi 22.40 
Dobro je biti 23.10 Marlenna, pon. 
00.10 Kraljevske družine 00.50 Izterje-
valec, pon. 02.35 Znani in zanimivi, pon. 
04.00 Marlenna, pon. 05.00 Kraljevske 
družine, pon. 

08.20 Mali nogomet, Litija, pon. 08.50 
Glasbena tehtnica 08.55 četrtkove 
zgodbice, igodbice v pesmi, pon. 09.00 
Vê er ko oO mislijo, Silvo TerSek, pon. 
10.30 Jana, dejavna starost, pon. 
11.00 Za vas in mesto, odd. o kmet. 
12.00 Sprehod po Ljubljani, 2 del, pon. 
12.30 Razgledovanja, potop, rep., pon. 
13.00 V harmoniji z naravo, pon. 13.30 
A to je to, poud.-zab. odd. z Rezo, pon. 
14.00 Prava stvar, kuhar. odd. RTS 
14.30 Zadnja beseda, kont. odd. o temi 
dneva, pon. 15.00 Slovenska akademi-
ja ob IGO letnici veslanja na Bledu 
16.00 Predah v gibanju; Vojko Vidmar, 
pon. 16.45 Moto Sok, pon. 17.00 Jana: 
Suzana Landriped, dr. med., pon. 
17.30 Nonina kuhinja za otroke in 
odrasle, pon. 17.55 Dežela zakladov, 
kviz 18.00 Modro 18.30 Štiri tâ ke, 
odd. o hiSnih ljubljencih, pon. 18.55 
Dežela zakladov, kviz 19.00 Jana, de-
javna starost, pon. 19.30 Vodî  po pod-
jetništvu, pon. 19.55 Dežela zakladov, 
kviz 20.00 Slovenska glasbena lestvica 
20.55 Dežela zakladov, kviz 21.00 
A6CD, odd. o avtomobilizmu 21.30 24 
ur 22.30 Cin̂ ove ideje, pon. 

TvPa^ka 

09 JO Akademija za modele 10 JO Aka-
demija za hiphop 12.50 Akademija za 
voznike 16.40 Najboljši sosed 17.0010-
ka 18.00 Pî olina 19.00 Svet mobilnih 
mekKlij 20.30 Svet java iger 21.00 Vizio-
narji 22.05 Dilema 23.05 Akademskih 
15 23.30 Mladinska knjiga, knjižni kviz z 
Bojano Stancer 23.50 Lepota in stil 
OOJO Svetovanje 00.40 Glasbena nô  

GorenjsluiTV 

08.00 Gorenjski tedenski pregled 08.15 
Gorenjski odsev; Abilympiada 2005-v 
Radovljici« rep. 08.30 Prvi glasek Go-
renjske 2005, posnetek otr. festivala ta 
Jesenicah 09 JO Prava stvar, odd. o ku-
har. mojstrovinah 10.00 Lepotno tek-
movanje Naj bejba 200S, rep. 10.15 
Predstavljamo vam KS Podmežakla, 
dok. odd. 11.00 Življenje po smrti, po-
govor z dcktorjem Francetom Susma-
nom 12.00 2upan pred kamero: Jože 
Antonih, župan Obtine Bled, pon. 13.00 
Kvalifikacije v vaterpolu za pokal LEN: 
AVK Triglav - Szegedi V. E. (Madžarska), 
posnetek iz Kranja 14.10 Video strani, 
panorama Gorenjske 15.58 GTV danes 

netek prir. 23.00 Krajevni praznik na 
Primskovem 2005, rep. 23.30 Marke-
ting GTV vam predstavlja, ogl. rep. 
23.35 GTV priporoma 23.45 Gorenjska 
TV porodla 00.00 Polnô evanja: Aktual-
no v regiji, pon. 00.15 Med nami: 
ZeliŜ ar in pesnik Drago Zavrašek, pog. 
odd. 01.40 Medobmô no srefanje up-
okojenskih pevskih zborov na Jesenicah, 
1. del 02.10 Za lahko nô  

DeldnaLokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, Seje občinskega sveta 18.00 Po 
sledeh Rupnikove linije, rep. 18.20 Kranj 
se predstavi, rep. 18.35 Potep po Škof-
jeloškem, rep. 19.00 Preprosto najboljii, 
kont. mlad. glas. odd. 20.00 Deželni 
miks: Uporaba plezalne vrvi, rep. slov. 
vojske 20.35 Pokliči me nocoj, kont. 
odd. 2 nar.-zab. glasbo 21.30 Šport na 
DTV,{poft. rep. 

09.50 Ljubezen ali blaznost, pon. 10.40 
Žoga 11.15 Aktualno 12.00 TV-prodaja 
1230 SKL 13.25 ViSji dlji, amer. krim. 
(200) 16.00 Ljubezen ali blaznost, tel. 
17.00 Sonce sku5njave, tel. 17.55 Spe-
dal 18JS Pokliči In zadeni 19.10 Mana 
Madrugada, tel. 20.00 Peta noč. zab.-
glas. odd. 21.35 Diamanti prevare, 
amer. akc. filn* (2001); igrata: Peter 
VVeller, Bfyan Brown; režija: Alex Wright 
23.20 Zvezde ulice 23.50 Netinfo 

07.00 Dobro jutro, Hrvaika 09.10 Svet 
slavnih, pon. 10.00 Poročita 10.10 
Mare TV: Timbuktu in delta reke Niger, 
dok. serija 11.05 Med nami 12.00 
Dnevnik 12.16 TV-koledar 12.30 
Ljubezen nima cene, 79. del meh. tel. 
13.20 Oprah 14.00 Poročila 14.15 Ses-
tre, 1. del tretje sezone 15.05 Saolinski 
obračun, anim. serija 15.30 Nora fora 
16.00 Sol življenja, dok. 1635 življenje 
je lepo 1735 Poročila 17.50 Najšibkejši 
den, kviz 1835 ljubezen v zaledju, tel. 
1930 Dnevnik 20.10 Potopljene sence, 
amer. srh. (2000); režija: Robert Ze-
meckis; igrata: Harrison Ford, Midielle 
Pfeiffer 22.25 Kontraplan 23.10 Kul-
turna poročila 23.20 Umori na 
podeželju, 6. del sedme sezone 01.05 
Poročila 01.20 Pridem takoj, amer. 
kom. (1999) 

07.00 VIP DJ 07.35 Otroški spored 
10.50 Strategija Therion: Afrika, dok. 
11.20 Druga zemlja, amer. zf. serija 
12.05 Otrod iz Duranga, amer. fant. film 
(1999) 1335 Nična ura 1430 Porekla 
za gluhe 14.40 Tujec ob meni, amer. 
drama (2003) 16.10 Porodla 16.25 Svet 
slavnih 17.15 Midve z mamo 18.00 
Hrvaška danes 18.50 Risanka 19.05 
Druga puberteta, ang. humor, serija 
1935 VIP Di 20.10 Barabe in princese, 
hfv. humor, serija 20.45 Pa sem te, dru-
ga sezona 21.10 Večerna šola - Vrnitev 
vpisanih 21.40 Poročila 21.55 Zlikovd 
22.05 Iz pekla, kopr. srh. (2001); režija: 
Albert in Allen Hughes; igrajo: Johnny 
Depp, lan Kolm, Robbie Coltrane, Katrin 
Cartlidge 00.05 Večerz Joolsom Hollan-
dom 
Ufedrt̂ tv« 0df0v«»>« 1» ki n*su«te 

0)Kovffy 

06.00 Ameriške igralnice 07.00 Nevid-
na misija 08.00 Podmomka 09.00 Ek-
stremno preživetje Raya Mearsa 10.00 
Svetovni popotnik 11.00 Ameriški chofh 
perji 12.00 Ameriške igralnice 13.00 
Nevidna misija 14.00 Podmornica 
15.00 Znanost športa 16.00 Trgovd z 
avtomobili: Capri 17.00 Jekleni izziv 
18.00 Ameriški dtopperji 19.00 RazbKi 
mit 20.00 Najboljše do sedaj: He-
likopterji 21.00 Trgovd z avtomobili: 
Suzuki SJ410 22.00 Rô tvo pogona na 4 
kolesa 23.00 Ameriški chopperji 00.00 
Anatomija seksa 01.00 Od zaploditve od 
rojstva 02.00 Struktura moškega in 
ženske 03.00 Ribiške trofeje 03.3 O Ujeti 
na trnek 04.00 Planet dinozavrov 05.00 
Razbiti mit 

Animal p(«Att 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0630 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opi^ nadeve 
08.00 Dnevnik velikih madc 0830 Ple-
nila 09.00 Življenje z volkovi 10.00 
Lovec na krokodile 11.00 Živalska polid-
ja 12.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1230 Najbolj smešne živali sveta 13.00 
Odraščanje v divjini 13.30 Opičje ladeve 
14.00 Dnevnik velikih mačk 14.30 Ple-
nilci 15.00 Življenje z volkovi 16.00 
Živalska policija 17.00 Zavetišče za 
hišne ljubljenčke 17.30 S. 0. S. 18.00 
Čudoviti posnetki živali 18.30 Dnevnik 
velikih mačk 19.00 Odraščanje v divjini 
1930 Opičje zadeve 20.00 ^vali od A 
do Ž 20.30 Plenilo 21.00 Varuhi živali 
22.00 Živalska policija 23.00 Odrašča-
nje v divjini 2330 Opičje zadeve 00.00 
Strup na urgenci 01.00 Zavetišče za 
hišne ljubljenčke 0130 S. 0. S. 02.00 
Varuhi živali 03.00 Odraščanje v divjini 
03.30 Opičje zadeve 

NatioulCvographk 

08.00 Evoludja: Darwinova nevarna za-
misel 09.00 Skrivnost DNK-ja: Iskanje 
Adama lO.OO Iskanje FeniČanov 11.00 
Opî i posli 1130 Psi v službi: Jassel, In-
grid in Hogan 12.00 Po katastrofi: Str-
moglavljenje na avtocesti 13.00 le-
gende ledenega sveta 14.00 Skrivnost 
DNK-ja: Iskanje Adama 15.00 Iskanje 
FeniČanov 16.00 Ustvarjeni za ubijanje: 
Žrelo 17.00 Po katastrofi: Strmoglav-
Ijenje na avtocesti 18.00 Duracellove 
raziskave: Popolni spomin 18.30 Rušilni 
vod: Poslopje 19.00 Popoln roj 20.00 
Katastrofa v zraku: Požar na krovu 21.00 
11.9.- Razkritje: Vzpon Osame bin Lad-
na 22.00 Mafija: Mafija, kakšna mafija? 
23.00 Katastrofa v zraku: Ugrabitev 
00.00 Svečenke in bojevnice 01.00 Du-
racellove raziskave: Po]x>lnl spomin 

0930 Pobeg iz kanjona, amer. pust. film 
(1998) l l . l S Mirna vojna, 2. del amer. 
zf. miniserije (2004) 13.00 Mcleodovi 
hčeri 1345 Marija, Jezusova mati, amer. 
drama (1999) 1530 MedOsmondovimi, 
amer. biogr. drama (1998) 17.15 Pobeg 
iz kanjona, pon. 19.00 McLeodovi hčeri, 
pon. 20.00 Kleopatra, 2. det amer. zgod. 
miniserije (1999) 21.45 Ob treh zjutraj, 
amer. krim. (2001) 23.30 Strasti Ayn 
Rand, ang.-amer. drama (1999) 01.15 

' tv pfOff»m.h po tjkljû ku fed4k<.{« 

Izdano zaupanje, amer. srh. (1990) 
03.00 Kleopatra, pon. 2. dela 

TravtIOumtl) 

18.00 Popotnik: Miami 19.00 Treking: 
Arabske dežele 20.00 Potni list: Argenti-
na 21.00 Popotniki: Telaga Waja 21.30 
Pustolovščina: Kazahstan 23.00 Trek-
ing: San Frandsco 00.00 Korak za ko-
rakom: Bangkok, Burgundija 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.30 Flog It 10.30 
Urejanje vrta 11.00 Česa ne smete 
obleči 12.00 Žhralski parit 13.00 To the 
Manor Born, ang. humor. nan. 13.30 
Očkova vojska, ang. humor. nan. 14.00 
Dva tisoč akrov neba, ang. nan. 15.00 
Program za otroke 1635 SO/SO, kviz za 
otroke 17.00 Pralnica žhfljenja 17.30 
Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 Na-
jšibkejši den 19.00 Holby Clty, ang. nan. 
20.00 življenje sesalcev, dok. odd. 
21.00 French in Saunders, humor. odd. 
21.30 Manchild, ang. humor. nan. 
22.00 Humoristični Šov z Alanom Part-
ridgeem 22.30 Zločin in kazen, ang. dra-
ma (2002) 

O MTVAdrk 
12.00 Vroče 13.00 Pure Adria 13301 
Bet You Will 14.00 Ptaylist Houn 15.00 
TRL 16.30 Globally dismissed 17.00 
Vroče 18.00 Novice in videospoti 1930 
Pure Adria 20.30 Dance Floor Chart, z 
voditeljico Lano 21.00 Punk'd, z 
Ashtonom Kutcherjem 2130 Wild boyz 
22.00 iadcass, z Johnn/jem Knoxvillom 
22.30 Viva la bam 23.00 Blok, odd. o 
hiphopu OO.OO Partyzone 

O EURO ŠPORT 

08.30 Olimpijski magazin, novice iz sve-
ta športa in portreti športnikov 09.00 
Nogomet, vrhund včerajšnjih tekem 
drugega kroga v pokalu UEFA 10.00 No-
gomet, vrhund torkovih in sredinih 
tekem četrtega kroga v ligi prvakov 
1230 Nogomet, vrtiund torkovih in sr^ 
dinih tekem četrtega kroga v I igt prvakov 
2005/06 1530 Balinanje (bow!$). 
prenos Šestega tekmovalnega dne med-
narodnega turnirja v Sheffieldu 17.00 
Tenis (ž), prenos četrtfinalnih dvobojev 
turnirja vnA v Philadelphii 20.00 No-
gomet: Najboljši evropski klubi 20.30 
Nogomet, vrhund toritovih in sredinih 
tekem četrtega kroga v ligi prvakov 
2005/06 22.00 Šport za mo&ie, vrhund 
moštvenega tekmovanja na Madžar-
skem 23.00 Nogomet: Najboljši evrops-
ki klubi 23.30 Ekstremni športi 01.00 
Nogomet: Najboljši evropski klubi 

06.00 Nogomet, vriiund tekem dnjgega 
kroga v pokalu UEFA 08.00 Oglasi 0830 
Športni kviz 11.00 TV-prodaja 1330 
Nenavaden Šport: Stihi Timbersport 
2005 1 4.00 Reportaža 14.30 Športni 
kviz 1730 Caravaning TV 18.00 Repor-
taža: Stihi Timbersport 2005 1830 No-
gometne novice 19.30 Nekdanji no-
gometni zvezdniki komentirajo 20.15 
Nogomet, vrhund tekem drugega kroga 
v pokalu UEFA 21.15 Nogometne novice 

21.30 Nogomet • 2. nem. liga: Dvanajs-
to kolo 22.45 Nogometni strokovnjaki 
00.00 Erotični spoti 

06.00 Otroški program 08.05 Novi Ad-
damscvi, pon. 08.25 Simpatije, pon. 
09.05 Midve z mamo, pon. 0930 Glav-
ca, pon. 10.10 M<̂  oče, njegova nova In 
jaz, pon. nem. kom. (2005) 11.45 Otroš-
ki program 14.35 Novi Addamsovi 
14.55 Simpsonovi 15.20 Jimova 
družina 15.40 Nev^sh 15.45 Varuška 
16.10 Sedma nebesa 16.55 Simpatije 
1735 Newsflash 17.45 Midve z mamo 
1830 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 Armtnom Assingerjem 21.10 
Newsfiash 21.15 Oandng Starš - Zvezde 
plešejo, zab. odd. 22.05 Newsfl3sh 
22.10 Dandng Starš - Zvezde plešejo: 
Glasovanje 22.25 Kaj je novega: Oliver 
Baier s komiki o aktualnih dogodkih 
minulega tedna, zab. odd. 23.15 Padec 
v vodo, amer. kom. (1988); igrata: 
Goldie Hawn, Kurt Russell; režija: Garry 
Marshall 01.00 Velika zmešnjava, amer. 
kom. (2000) 02.35 Ameriški nogomet: 
NFL Slast, mag. 

07.00 Vreme 09.00 Čas v sliki 09.05 
Kuharski magazin 09.30 Nikola: 
Vpraianje 09.55 Drzni in lepi, pon. 
10.15 Julia: Poti do sreče, pon. 11.00 Za 
vsak primer Stefanie 11.45 Vreme 
12.00 Univerzum: Naj živi osrednje 
pokopališče, pon. 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 6s v sliki 13.15 Kuharski 
magazin 13.40 Nikola, pon. 14.05 
Žamet in svila 14.50 Dnmt in lepi 15.10 
Julia: Poti do sreče 15.55 Oddaja Bar-
bare Karlldi 17.00 6s v sliki 17.05 Do-
brodošla, Avstrija 18.25 Resnično.res 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v 
sliki/kultura 1933 Vreme 20.00 Pogle-
di od strani 20.15 Primer za dva: 
Razblinjene sanje 21 JO Na sodišču: 
Majhni vzroki - Resnidie zgodbe iz sod-
nih dvoran 22.10 Cas v sliki 2 2235 
Modemi časi: Zdravje 23.05 Evropski 
milijoni, igra na srečo 23.10 Wolff6v re-
vir 00.00 (as v sliki 3 00.20 Hokej 

10.00 Onižinsko sodišče 11.00 Naloga 
med štirimi stenami 1130 Naša bol-
nišnica 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 
15.00 Dmžinsko sodišče 16.00 Mladin-
sko sodišče 17.00 Naloga med Štirimi 
stenami 17.30 Med nami 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno, mag. 18.45 
Poročila 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 334«. del 20.15 Lepo je 
biti milijonar, nagr. kviz 21.15 Nikola 
21.45 Bemdova Čarovnica: Stric Magnus 
22.15 Sedem dni, sedem glav 22.15 
Petkova nočna porodla 00.00 Poročila 
0030 Da, draga 

05.50 Ekskluzivno - rep. 06.50 Informa-
tivni oglasi 08.55 Veliki brat 09.55 Ek-
skluzivno • rep. 10.50 Kuharski mojstri 
na obisku 11.20 Dobro je vedeti 11.50 

Otroški program 16.10 Želve nindže 
1630 V časovni stiski 17.00 Moja super 
sestra 18.00 Kuharski mojstri na obisku 
1830 Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat 
20.00 Poročila 20.15 Planet teme, 
amer. srh. (2000); režija: David Twohy; 
igrata: Vin Diesel, R. Mitchell 22.20 Iz 
pekla, amer. srh. (2001) 

O RU super 

06.00 Infomiativni oglasi 08.15 Gasilec 
Samo 08.30 Bluejlne sledi 09.00 CailkHi 
10.15 Eckhart 11.15 Ogijeva dmščina 
11.30 Stanlev 1230 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Lilo in Stitch 
14.00 Spužva Bob 14.30 Prstne zvijače 
15.00 Sabrina 16.30 Ogijeva druščina 
16.50 Leno mesto 17.20 Lovd zmajev 
17.50 Kapitan Balu 18.20 Račji dol 
18.50 Ulo in Stitch 19.15 Spužva Bob 
20.15 Vse o Barfaie 21.15 Najbolj 
smešne zagate 22.15 Magnum; Pozno 
maščevanje 23.15 Simon in Simon 

08.00 Tako živi Nemdja 08.30 S. 0. S -
Style & Home 09.00 Priznanje, pon. 
10.00 To je vaša zadnja priložnost, pon. 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
14.30 S. 0. S-Naredi sam 15.00 Pri-
znanje 16.00 Matura 20061630 Pri-
jatelji: Življenje gre naprej 17.00 Taff 
18.00 Simpsonovi 19.00 Galileo 20.00 
Ncwslime 20.15 Glavni oder, amer. dra-
ma (1999) 2230 Posebna enota, amer. 
akc. film (1997) 00.15 Proti zakonu, 
amer. srh. (1997) 01.40 Porodla 

1035 Nič ni brez okusa 11.10 Dvojčka, 
amer. kom. (1988) 13.10 Naša sodnica 
14.05 Remington Steele 15.05 Sedma 
nebesa 16.05 Naša sodnica 17.00 
Odvetnik z ulice 18.00 Poročila 18.15 
Živeti po želji, mag. 18.45 Nič nt brez 
okusa 19.15 Sam svoj mojster 20.15 
Spidji, amer. kom. srh. (1992) 2230 
Spiegel TV 00.30 Poročila 00.45 Pol-
nočni magazin 01.20 Kozure Okami 

ReaKtyTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Milijonarji 
19.00 Sistem: Kazino 19.S0 Mejna poli-
dja 20.15 Polidja 20.40 Hujšanje 21.05 
Čudaško 21.30 Mestni utrip 22.00 
Anatomija zločina 22.50 Oko za oko 
23.15 Prevaranti 00.00 V ječi 00.25 
Puščavski utrip 

Romantica 

17.40 Sreča v ljubezni, 65. del 18.35 
Poroka z milijonarjem, 51. del 19.30 
Maščevanje ljubezni. 15. del 20.20 
Poroka z milijonarjem, 50. del 21.10 
Poroka z milijonarjem, 51. det 22.05 
Judeževa žena, 20. del 

O Cartoon̂ lan 

11.25 Hrabri kužek 12.15 Ovčka v mes-
tu 13.55 Derterjev laboratorij 14.20 
Dvojčka 16.25 Dexterjev laboratorij 
18.05 Hrabri kužek 18.55 Ed, Edd in 
Eddy 20.35 Billy in Mandy 21.00 The 
Sunshine Boys, amer. kom. (1975) 22.50 
Medeninasta tarča, amer. srh. (1978) 



SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06 JO Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe iz školjke 
07.30 Ali me poznai: Jaz sem voda 

v ježem 
07.40 Iz popotne torbe: Moj dom 
08.00 Pod klobukom: Egipt 
08.40 Kino Kekec: Momo, ital. anim. 

film, pon.lvps 08.25) 

MOMO 
Po pravl j ičnem romanu 
Michaela Endeja MOMO, 
ki ga dobro poznajo tudi 
naši bralci, j e nastala pri-
kupna risanka, v kateri so 
oživeli j u n a k i iz knjige. 
Momo je mala sirota brez 
staršev, ki živi v ruševinah 
starega amfiteatra. Neke-
ga d n e se v mestu pojavi 
pošastna družba sivih go-
spodov. 

09 J 5 Tedenski izbor 
09.55 Najiibkejiieien,kvi2 
10.45 Polnočni klub 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Porodila, iport, vreme 

{vps 13.00) 
13 JO Tedenski izbor 
13 JO Slovenski vodni krog: Kokra 
13.45 Turistika 
14.05 Pomagajmo si, odd. tv Koper -

Capodistria fvps 13.55) 
14.35 Doktor Martin, ang. nad., 4/6, 

pon. (vps 14.25) 
15.25 Nora, fr. film (vps 15.20) 
17.00 Porodila, Spon, vreme 

(vps 17.00} 
17.150zare(vpsl7.15) 
1 7 J 5 Sožitja, svetov, odd, tv Maribor 

(vps 17.25) 
18.40 Prihaja Nodi, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme 
19.00 Dnevnik 
19 J 5 Utrip 
19.40 Vreme (vps 19.40) 
19.45 5port 
20.00 Vedrana Grisogono Neme$: 

Blisk, tv nad. - 7. del: Resnica 
boli, 7/15 (vps 20.00) 

20.30 Hri-bar (vps 20.35) 
2 1 3 0 Prvi in drugi (vps 21.35) 
22.00 Porodila, 5port, vreme (vps 

22.00) 

2230 izbranec, amer. nad., 3/12 
(vps 22.30) 

23 J 5 Iskalec, ang.-isian. film 
(vps 23.25) 

0030 Dnevnik, vreme, 5port, pon. 
0 1 3 0 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.30) 
OliSInfokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Tv prodaja 
0930 Infokanal 
11 .15 Tv prodaja 
1 1 3 0 Skozi ias 
12.00 Tedenski izbor 
12.00 City folk, ljudje evropskih mest 
12.30 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje 
16.40 Magazin lige prvakov 

v nogometu (vps 16.40) 
IT.IOCelje: Liga prvakov 

v rokon>eiu, Celje Pivovarna 
Laiko - Athinaikos, prenos 
(vps 17.10) 

20.00 Dragulji, amer. film, 1/2 
(vps 20.00) 

DRAGUUI 
Mlada Američanka Sarah 
T h o m p s o n ima za seboj 
kratek, a zelo nesrečen za -
kon in po tej hudi izkušnji 
se odpravi v Evropo, kjer 
spozna bogatega Wil l i3 -
ma Whitfielda, angleške-
ga vojvodo. Med njima se 
razvije g loboka l jubezen 
in po pravlj ični poroki se 
naselita v francoski pode-
želski graščini, kjer se j i r^a 
rodi prvi otrok. Toda dru-
žinsko srečo prekine dru-
ga svetovna vojna, W l l -
l iam se vključi v odp>omi-
ško g i b a n j e in d o m a z a -
pusti p o n o v n o nosečo 
ženo, v n j u n o graščino, 
kjer Sarah ostane z mtado 
francosko pomočnico, pa 
se naseli jo nemški vojaki. 
Vendar s e p o g u m n a Sa-
rah dobro znajde v z a p l e 
tenih okoliščinah, p o m a -
ga pa j i tudi dejstvo, d a ji 
j e nemški povel jnik zelo 
naklonjen, 5e več, m e d 
njima se razvije ljubezen. 
Toda oba se z a v ^ a t a , d a 
njuna zveza nima prihod-
nosti. Po koncu vojne ve-
lja Wil l iam za pogrešane-
ga, a vztrajna Sarah, ki 
hodi od vrat do vrat, da bi 
prišla d o podatkov o 
možu, g a končno najde. 
Izkaže se, da j e bil težko 
ranjen, vendar polagortia 
okreva, ostane pa prikle-
njen na invalidski voziček. 
Povojno obdobje prinese 
novo življenje 

22.05 V štiridesetih, ang. lit. nad., 
4/6 (vps 22.05) 

2235 Nikoli ob desetih: Zablujena 
generacija (vps 23.00) 

2335 Reggae: Zgodba o jamajikt 
glasbi, 2. del glas. dok. 
(vps 00.00) 

0030 Infokanal 

0730 TV prodaja 
08.00 Rin^-Raja 
08.00 Naš mali svet, sinhr. ris. serija 
08.10 Brata Koat̂ ek, sinhr. ris. serija 
0830 Orobižki, stnhr. ris. serija 
08.40 Aladln, sinhr. ris.ftim 

ALADIN 
Aladin spada med najlep-
še povesti iz knjige TTsoč in 
ena noč. Pripoveduje o si-
romašnem fantu Aladinu, 
ki z m a m o živi v daljni de-
želi. Nekega d n e Aladin 
naleti na svetilko, v kateri 
prebiva dobri duh, ki zna 
izpolnjevati želje. Z d u h -
cem postaneta nerazdnjž-
Ijiva prijatelja ™ 

0930 Bučke, sinhr. ris. serija 
0930 Haroid in vi jol ic vokenka, 

sinhr. ris. serija 
lOJO Art Attack, otr. zab.-izcbr. 

serija 
10306robna angleî ina, 

otr. zab.-izobr. serija 
11.00 Slonček Benjamin, sinhr. ris. 

serija 
11.25 Šolska košarkaška liga 
12.25 Diagnoza: Umor. 6. del amer. 

nan. 
13 JO H i i i sodnica, 14. del amer. 

nan, 
14.15 Providence, 5. del amer. nan. 
15.10Ta čudežni svet, dok. odd. 
15.40 Animalia, dok. serija 
16.10 PuslolovSfme v dwjini, 

dok. serija 
17.1024 ur-vreme 
17.15 Ta mala srê a, amer. film 
19.0024 ur 
20.00Vzemi ali pusti 
20.40 Bar, v živo 
21.40Sot>otni filmski hit: 

Pol v pogubo, amer. film 

POT V POGUBO 
Michael Sullivan je plačani 
morilec, ki dela za mafij-
skega šefa Johna Rooney-
ja Prijazen, ostareli irski 
mafijec, ki je Suliivana 
vzgajal kot lastr>ega sina, 
je močno povezan z Alom 
Caporteom, zato je eden 
najvplivnejših zločincev v 
mestu. 

2330Alias, 7. de! amer. nan. 
00.45 V troje, amer. film 
02.25 24 ur, pon. 
03 Nočna panorama 

0830 TV prodaja 
09.20 Vsi moji otroci, pon. 160. dela 

amer. nad. 
10.05 Vsi moji otroci, pon. 161. dela 

amer. nad. 
10.55 Vsi moji otroci, pon. 162. dela 

amer. nad. 
n . 4 5 Vsi moji otroci, pon. 163. dela 

amer. nad. 
1 2 3 5 Vsi moji otroci, pon. 164. dela 

amer. nad. 
13.25 Goodyear liga, odd. 
13300annyjeve zvezde 
14.50 Sre â, 5. del ang. humor. nan. 
1 5 3 0 Umor, je napisala, amer. nan. 
16.25 Ti nemogoči policisti, 11. del 

amer. humor. nan. 

TI NEMOGOČI POUCtSTI 
H^rrigan med prisluškova-
njem zločincu izve za ime 
dirkalnega konja, ki bo na-
slednji dan na konjski dirki 
skoraj zagotovo zmagal. 
Pod pretvezo, da bo v pri-
m e r u zmage ves denar 
podaril cerkvi, Harrigan 
zbira stave od svojih kole-
g o v in celo prepriča Ma-
nettija, da mu "posodi" za-
jetno vsoto denarja, ki se 
nahaja v sobi z dokazi. 

1 6 3 5 Goodyear liga, prenos košarke 
1830 i+ Podatpskd videolestvica 
20.00 Družinski film: Agent Cody 

Banks, amer. film 

AGENT CODY BANKS 
C o d y Banks Je na prvi po-
g l e d čisto običajen naj -
str^ik. Rad rolka, sovraži 
matematiko, m a m a ga 
spravlja ob živce, v družbi 
deklet pa se počuti prav 
bedasto. Nihče ne ve, da 
C o d y SvI dvojno življenje. 
Je elitni agent Cie, ki delu-
je pod krinko. 

21.50 las Vegas, 6. del amer. nan. 
22.45 Poslednja želja, ital. film 

I PRVA IV 

07.30 Mali mečevalci 08.20 TV-prodaja 
09.00 Digimoni 09.25 TV-prodaja 
09.55 Digimoni 1OJ0 TV-prodaja 
10.50 Sto izložb, sto strasti, pon, 549.-
SS3. dela 1235 TV-prodaja 13.15 Ena 
na ena. pon. 14.05 Gloss Exdusive, pon. 
14.40 Prvaki med silaki, pon. 15.05 Adi-
jo, pamet, pon. 16.10 lisice, pon. 12. 
dela 17.05 Kraljevska družina, pon. 
17.50 Znani in zanimivi 18.35 Dobro je 
biti, pon. 19.00 Adijo, pamet 20.00 Gos-
pod Bean 20 J 5 Italijanska nog. liga: la-
zio - Inter, prenos 22 JO Nezvesta, 
amer. psih. drama (2002) 00.20 Repor-
ter X 00.50 Italijanska nog. liga; lazio * 
Inier, pon. 02.20 Nezvesta, pon. 04 JO 
fleporterX. pon. 

iTvPIKA 

09.00 Glasbena tehtnka 09.10 Tv Pro-
daja 09 J 5 četrtkove zgodbice, zgodbi-
ce v pesmi, pon. 0930 Mati nogomet, 
litija, pon. 10.00 Proti soncu, pon. 
10.30 Jana: Suzana Landriped, dr. med., 
pon. 11.00 Vodič po podjetništvu, pon. 
11.15 Predah v gibanju: V(̂ ko Vidmar, 
pon. 12.00 Do zdravja tudi tako:izvor • 
)an Krizstan, pon. 1230 Glasbeni moza-
ik 1330 2en(tna meietarka, kom., pon. 
15.30 Uspeien obrtnik, pon. 16.00 Zad-
nja beseda, kont. odd. o temi dneva, 
pon. 1630 Do zdravja tudi tako: Dr. Pet-
er Gregor, pon. 17.00 Kulturne drobtini-
ce, lovro Inkret, razstava v Tobainem 
muzeju, pon. 17.30 A6CD, odd. o avto-
mobilizmu, pon. 17.55 Dežela zakladov, 
kviz 18.00 V harmoniji z naravo, pon. 
18.30 Do zdravja tudi tako, zdravimo 
telo in dom - feng, pon. 18.55 Dežela 
zakladov, kviz 19.00 2ivijenjske zgodbe, 
dobitniki priznanj Andragoikega centra, 
pon. 19.55 Dežela zakladov, kviz 20.00 
A to je to, poučno - zab. odd. z Rezo 
20.30 Jana, dejavna starost 20.55 De-
žela zakladov, kviz 21.00 Nonina kuhi-
nja za otroke in odrasle 21.30 24 ur 
22.30 Sprehod po Ljubljani, 2. del 
23.00 2iveti zdravo, pon. 2330 Ekstra 
Magazin 00.30 Sijaj, pon. 01.00 Tv Pro-
daja 01.15 Glasbeni mozaik 

00.20 Ekstra magazin, pon. 

i T v P a ^ k a 

09 JO Akademija za zapeljevanje 1030 
Akademija za voditelje 12.20 Balkan 
12.50 Napovednik ang. nog. lige 13.45 
Glasbene minute 17.00 lOka 18.00 Ve-
seli mikrofon 1830 Pičolina 19.00 Ang. 
nog. liga 20.00 Aktualna 2030 Balkan 
21.00 40+ 22.05 Adam in Eva z napako 
23.35 Optika Sever 23.50 Spol tedna 
00.05 Razmerja 01.00 B.P. 

GortnjskaTV 

08.00 Gorenjska TV poro îa 08.15 Go-
renjski odsev: Podelitev priznanj Naj ko-
palike 2005, rep. 08.30 OtroikI kanal: 
Kresniček, posnetek otr. predstave 
09.15 likovna razstava otrok v Muzeju 
Šenčur, rep. 09.25 Ste vedeli, svetov, 
odd. 0930 Krajevni praznik na Primsko-
vem, rep. 10.00 GTV mh: Noč čarovnic 
2005, posnetek prir. na $marjetni gori 
11.00 Kvalifikacije v vaterpolu za pokal 
ItN: AVK Triglav - Sissolati Cremona 
(Italija), posnetek iz Kranja 12.10 Video 
strani, panorama Gorenjske 15.58 GTV 
danes 16.00 Jana: Intuicija v praksi, 

pog. odd. 16.30 Mozaik kulture: lovro 
Inkret razstavlja v Tobačnem muzeju, 
dok. odd. 17.00 Pomenkovanja z Irmo 
Bembčič, pog. odd. 18.00 Prava stvar, 
odd. o kuhar, mojstrovinah 18.25 Ste 
vedeli, svetov, odd. 1835 GTV priporoča 
18.45 Gorenjska TV poroaia 19.00 
Mednarodna filateiističria razstava "Eno 
okno" v Kranju, rep. 19-20 Vredno je 
stopiti noter Arititektumi muzej v ljub-
Ijani, dok. odd. 19.45 Marketing GTV 
predstavlja 19.50 GTV priporoča 20.00 
Glasova preja: ljubljanski nadikof in me-
tropolit Alojz Uran, pog. odd. 2 1 J 5 Ste 
vedeli, svetov, odd. 21.35 GTV priporoča 
21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 Po-
tep po ljubljani: ljubljanski grad, dok. 
odd. 22.25 Monitor: radijski voditelj 
Marko Potrč, razv. odd. 23 JO Izbor Miss 
Havvaiin Tropic 200S, rep. 23.35 GTV 
priporoča 23.45 Gorenjska TV poročila 
00.00 PolnoČevanja: Aktualno v regiji, 
pon. 00.15 Boat show 2005, rep. 0035 
Apoto-n: Domen Kumer, razv. odd. 0130 
Noč Radia Beivi, 2. del posnetka glas. 
prir. O2J0 Za lahko noč 

I DeteinaUksTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seje obč. sveta 18.00 Šolska ko-
iarkanka liga, 6. odd. ti. sezone 19.00 
Preprosto najboljši, mlad. glas. odd. 
20.00 Deželni miks: Z glavo na zabavo, 5 
odd. 2035 Hej, ustavi koflje; kont. odd. 
z nar.-zab. glasbo 22.00 Deželni miks, 
pon. 22.00 Tehnik stanovanja, rep. 
22.05 Suitarska nedelja 2005, rep. 
22.10 Veterinarska klinika lesce, rep. 
22 JO Ogled deponije v Tenetiiah, rep. 
22.30 Posodobitev smu6$ča Stari Vrh, 
rep. 22.45 Vremenske spremembe, rep. 

i Ne l TV 

09.00 Najbolj smerne živali 0930 Zvez-
de uli« 10.00 Peta noč 1 1 3 5 Bloopers 
12.05 TV-prodaja 13.40 Oditekani TV 
14.10 Diamanti prevare, pon. amer. fil-
ma 16.00 SKL 17.00 Potovanja, turistič-
ne destinadje 17.30 Zvezde ulice 18.00 
Vibracije 19.00 Najbolj smeine živali 
1930 Animalija 20.00 FIlm, da te kap, 
amer. kom. (2000); igrata: ion Abra-
hams, Shannon Elizabeth; režija: K. Way-
ans 21.40 Potovalno luksuzni show 
22.10 Muza, amer. kom. (1998); igra: 
Sharon Stone; režija: Albert Brooks 
00.05 Erotične sanje 

0735 TV-koledar 08.05 Poročila 08.10 
Beriin, Beriin 09.00 Govorniški oder 
09.55 Poročila 10.05 Briljantina 10.55 
National Geographic: Vrnitev mumije 
12.00 Poročila 12.20 ljubezen nima 
cene, 80. del meh. tel. 13.10 Prizma 
14.00 ReSitev 91114.45 Hruške in ja-
bolka 15 JO Mali mestni vrtovi, dok. se-
rija 1535 Oprah 16.40 Poročila 1630 
Komisar Rex 17.40 Svet narave: Smrto-
nosna past 1835 Bingo 19.15 loto 
19.30 Dnevnik 20.10 Ko pride Joe 
Black, amer. fant. drama (1998); režija: 
Martin Brest; igrajo: Brad Pitt, Anthony 
Hopkins, Claire Fortani 23.10 Red in za-
konitost 00.00 Poročila 00.15 Cena laži, 
amer. drama (2000); režija: Daviš Gug-
genheim; igrajo: James Marsden, lena 
Headey, Kate Hudson 01.45 Izziv, kopr. 
film 0335 Medkinska žoga, amer. film 

07 JO Otroški spored 07.45 ljubezen v 
zaledju, pon. dveh ep. 09.15 Veliki dik-
tator, amer. kom. (1940); režija: Charies 
Chaplin; igrajo: Charles Chaplin, Henry 
Daniell, Paulette Goddard 11.15 Chaplin 
danes: Veliki diktator, dok. 11.45 Hišni 
ljubljenčki 12.15 Duhovni izzivi 1230 
Glas domovine 13.00 Potopljene sence, 
pon. amer. srh. (2000) 15.10 Avtoma-
gazin 15.45 Umori na podeželju, pon. 
17.25 Popolna akcija, amer. drama 
(1973); režija: David Millar; igrajo: Burt 
lanaster, Robert Ryan, Will Geer 1835 
Orange County, pon. 19.40 Simpsonovi 
20.05 Zadarfest 2005, prenos festivala 
2130 Samo bedaki in konji 22.40 Alias 
23.30 Današnji ii>on 23.40 MonkI 
00 J 5 Zadarfest 2005, zmagovaki 

0i$<ov«fy 

06.00 Ekstremni stroji: Vojaška letala 
07.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
08.00 Ameriški chopperji 09:00 Ribiške 
trofeje 0930 UjeU na trnek 10.00 Pla-
net dinozavrov 11.00 Razbiti mit 12.00 
Ekstremni stroji: Vojaška letala 13.00 
SmetiSče; Naprave iz odpadkov 14.00 
Ameriški chopperji 15.00 Urbani razis-
kovalci 16.00 Pametno 17.00 Ekstrem-
no preživetje Raya Mearsa: Gore 17.30 
Ekstremno preživetje Rdya Mearsa: Za-
puščeni otoki 18.00 čudoviti oblikovalci 
sanjskih hiš 19.00 Ruska revolucija v 
barvah 20.00 Danes izbirate vi 23.00 
Rekonstrukcija katastrofe 00.00 Pamet-
no 01.00 Tožilci 03.00 Ujeti na trnek 
04.00 Preden smo zavladati Zemlji 
05.00 Razbiti mit 

Animal planet 

06.00 Prizori iz sveta živali 08.00 Brat-
ranci 08.00 Najbolj smešne živali sveta 
09.00 lovec na krokodile 10.00 Opî e 
zadeve 1030 Odraščanje v divjini 11.00 
Dnevnik velikih mačk 11.30 Pleniki 
12.00 Najbolj smešne žnali sveta 13.00 
Zhralska policija 14.00 Prizori iz sveta ži-
vali 15.00 Bratranci 16.00 Opî e zade-
ve 16.30 Odraščanje v divjini 17.00 
Dnevnik velikih mačk 17.30 Plenilci 
18.00 lovec na krokodile 19.00 Austin 
Stevens 20.00 Divja Afrika: Gore 21.00 
Avstralski morski psi 22.00 Ubijalski slo-
n\ 23.00 Živalska policija 00.00 Austin 
Stevens 01.00 Prizori iz sveta živali 
02.00 Bratranci 03.00 Opičje zadeve 
0330 Odraščanje v divjini 04.00 Dnev-
rtik velikih mad: 

National Geographic 

08.00 Globoko v džungli: Zver v nas 
09.00 Napad žuželk: Strupene vojne 
10.00 Duracellove raziskave: Popolni 
spomin 10.30 Rušilni vod: Poslopje 
11.00 Ko se odprave ponesrečijo; Popla-
va v podzemnih McBridovih jamah v Ala- • 
bami 12.00 Smrtonosna ljubezen paj-
kov 13.00 Velika rfiesta: Predstavitev 
Hongkonga 14.00 Megagradnje: Naftni 
rudnik 15.00 Po katastrofi; Goreki cuna-
mi 16.00 Katastrofa: Izbruh vulkana Pi-
natubo 17.00 Nevarna srečanja: Kroko-
dili 18.00 Izginjajoče potovanje: Iran 
19.00 Spopad med ladjama Hood in Bis-
marck 20.00 Spopad med ladjama Hood 
in Bismarck 21.00 Svinjska pošast 
22.00 Temna stran slonov 23.00 Je to 

res?: Samovžig ljudi 00.00 Mafija: Botri 
01.00 Tabu: Poslastice 

0930 Dolga pol domov, amer. melodra-
ma (1997) 11.15 Gospod Glasba, amer. 
drama (1998) 13.00 Visoka Sierral3.45 
Potovanje v središče Zemlje, 1. del amer. 
fant. minlserije (1999) 1530 V svetu 
odraslih, amer. drama (2004) 17.15 Dol-
ga pot domov, pon. 19.00 Visoka Sierra, 
pon. 20.00 Na avtobusu, amer. drama 
(2005); režija; Anjelica Huston; Igrajo: 
Rosie 0'Donnell, Andie MacDov̂ ell, Rich-
ard T. Jones, D.W. Moffen 21.45 Policij-
ska enota, 1. del amer. akc serije (2002) 
22.45 Samo za ženske, 1. del amer. mi-
niserije (2001) 00.45 Težki časi, amer. tv 
krim.(1998) 

Travel Chanell 

18.00 Popotnik: Glasgow 18.30 Ski 
America: Beaver Creek 19.00 Treking: 
Festivali 20.00 Globalni vodnik: Osred-
nja Amerika 21.00 Korak za korakom: 
lizbona 2130 Oddaljene obale: Turdja 
22.00 Pustolovščina: Evropa 

07.00 Program za otroke 1 1 3 0 Glasbe-
na lestvica 12.30 Igra generacij, Zih. 
odd. 13.30 Potni Ust za na sonce 14.00 
Zdravniki, ang. nan., 4 deli 16.00 Moj 
heroj, ang. humor. nan. 16.30 Da, mini-
ster, ang. humor. nan. 17.00 Glasbena 
lestvica 1735 Glasbena lestvka, poseb. 
odd. 17.55 Najšibkejši den, poseb. odd. 
18.40 Strictly Come Dandng, zab. odd. 
1930 Casualty, ang. nan. 20.40 Strictty 
Come Dandng, zab. odd. 21.00 Godmja-
vi stari možje, dok. odd. 2130 Kako nor 
je bil kralj Jurij?, dok. odd. 22 JO Kaj bu-
ljiš?, dok. odd. 23 JO Glasbena lestvica 

09.00 Dismissed 10.00 Konec tedna: 
EMA 12.00 Dance Floor Chart 13.00 
Pure Adria, domači videospoti 13.30 
Sladkih šestnajst 14.00 Konec tedna: 
EMA, posnetek iz lizbone 17.00 Vroče 
18.00 Tedenske novice, z voditeljem 
Ivanom 18.30 A dria Top 20, z voditeljico 
Pok>no 2030 Konec tedna: EMA, posne-
tek 22.00 Pimp my ride 23.00 Dance 
Floor Chart 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, odd. za drzne 
09.00 Nogomet, vriiund t0ri(0vih in sre-
dinih tekem četrtega kroga v ligi pn/akov 
11.00 Sankanje (m), prenos prve vožnje 
dvosedov tekme za svetovni pokal v Sl-
guldi 1 130 Nogomet: Najboljši evropski 
klubi 12.00 Sankanje (m), prenos druge 
vožnje dvosedov tekme za svetovni po-
kal v Siguldi 12.30 Nogomet: Najlepši 
goli na Eurosportu 12.45 Motodklizem, 
prenos kvalifikacij za VN Valende v raz-
redih do 125 ccm, motoGP In 250 ccm za 
svetovno prvenstvo iz Valende 16.15 
Balinanje (bowls), prenos sedmega dne 
mednarodnega turnirja v Sheffieidu 
1830 Tenis (ž), posnetek četrtfinalnih 
dvobojev turnirja WTA v Philadelphii 
20.00 Boks, vrivund mednarodnih pro-
fesionalnih dvobojev v različnih katego-
rijah 2230 Tenis (ž), prenos polfinalnih 

dvobojev turnirja WTA v Philadelphii 
0130 Boks, vrhund mednarodnih pro-
fesionalnih obračunov v različnih kate-
gorijah 

06.30 Motodklizem 07.00 Tuning TV 
07.15 Oglasi 08.45 Športni kviz 10.45 
Motorvizije, predstavitev avtomobila 
nissan micra C+C 11.45 Mormalno 
12.15 Nogomet - 2. nem. liga: Dvanaj-
sto kolo 13.30 Nogometni strokovnjaki 
14.45 Sponni kviz 1730 Caravaning TV 
18.00 Motorvizije, predstavitev avto-
mobilov mercedes E 200 NGT in volvo XC 
7019.15 Tuning TV 20.15 Motonrizije, 
primerjava avtomobilov ford focus 2.0 
TDCi in VW golf 2.0T0121.30 Reportaža; 
Stihi Timbersport 2005 22.00 Športni 
kviz 

12.05 Raymonda imajo vsi radi: Debra 
in njena lepotna operacija 12.30 Triki 
Jamieja Ollverja: Pozdravi z Japonske, 
kuhar. odd. 1235 Moje življenje in jaz: 
Uporniki 13 JO Moja super sestra 13.40 
Moja mučna dmžina: Prvi poljub 14.00 
Priljubljeni 14.45 Življenje je povsem 
mimo: Nova klapa 15.35 Absolutno re-
lativno: Resnica in posledice 16.00 Dva 
moža in pok 16J5 Orange County 17.10 
Urgenca 1 7 3 5 Čarovnice 18.40 Glavca 
19.05 Mladi zdravniki: Trik s torbico 
19.30 Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Stavite, da, zab. odd. 
s slovitimi gosti in nenavadnimi stavami 
- v živo Iz Mannheima 22.40 športna 
poročila 22.45 Brez povratka, amer. srh. 
(2000) 00JO Preživetje na robu divjine, 
amer. pust. film (1997) 

09.05 Harryjeve najljubše kô e 09.30 
Samec v raju, amer. kom. (1961) 11.15 
Vse ali nič, pon. nem. krim. (2005) 12.45 
Zakladi sveta, dediščina človeštva 13.00 
Čas v sliki 13.10 Schrammeln, nem. film 
(1944) 14.45 Christine, fr. film (1958) 
16.25 Dežela in ljudje 16.55 Religije 
sveta 17.00 Casvsiiki 17.05 Doživetje v 
Avstriji: Stara avstrijska kuhinja 17.45 
ljudski odvetnik 18.20 Bingo 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Us v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 50. obletnica ponovnega odprtja 
dunajske državne opere, odloženi pre-
nos slavnostnega koncerta z Dunaja 
00.15 ([as v sliki 00 J 5 Umor, je napisa-
la: Smrtonosno električni udar 01.10 
The Cindnnati Kid, amer. krim. <1955) 

07.40 RTI- shop 08.40 Zajtric z Dobrimi 
časi, slabimi časi 1030 Reba 11.45 Sam 
svoj mojster 12.40 Varuška 13.40 Na 
sodišču 14.40 Družinsko sodišče 15.40 
Mladinsko sodišče 16.45 Poslanstvo 
17.40 Top of the Pops, glasba 18.45 Po-
ročila 19.05 Eksplozivno 20.15 Divji, 
divji zahod, amer. fant. film (1999) 
22 JO Stari, kje je moj avto, amer. kom. 
(2000) 

07.55 Faktor X 09.55 Triki Jamieja Oli-
verja 12.00 Preprosta kuhinja z Rene-

jem Steinbachom 13.10 Zdravo še en-
krat, amer. kom. (1987) 15.05 Wildcats, 
amer. kom. (1986) 17.05 Kolesa pravice 
18.00 Teksaški mož postave 19.00 Veli-
ki brat 20.00 Porodla 20.15 Jazon in ar-
gonavti, amer. pust. film (1999) 

O RTI super 

07.45 Mojster Miha 08.15 Gasilec Samo 
0830 Bluejine siedi 09.00 Otroški pro-
gram 13.05 Račji dol 1330 Ulo in Stitch 
14.00 Power Rangers 16.00 B-Daman 
1630 Nori gusar Mad Jack 16.45 Razis-
kovalci UJOToggo 17.50 Kapitan Balu 
18.20 Račji dol 18.50 Lilo in Stitch 
19.15 Napad umetnosti 19.45 Spužva 
Bob 20.15 20.000 milj pod morjem, 
amer. ris. film (2002) 21.40 Dušni pastir 
22.10 Ukraden iz srca, amer. drama 
(1999) 

07.15 NajstnBki volkodlaic 07.40 Glavni 
oder, pon. amer. drame (1999) 0930 
Talk, talk, talk 1030 Ouatsch Comedy 
Club, pon. 11 JO Svfltch 11.50 Strom-
berg 12.00 EP, magazin 12 J 5 Rent a Po-
dter 13 JO Oče, njegova nova in jaz, pon. 
nem. kom, (2005) 15.10 Čarovnice 
16.10 Razočarane gospodinje: Brezglava 
trojica 17.00 BravoTV 1730 Simpsonovi 
18.00 Tako živi Nemčija 1830 Tako živi 
Nemaja 19.00 Talk, talk, talk, odd. vodi 
Sonya Kraus 20.00 Nevvstime 20.15 Pis-
moza Saro, amer. kom. (2002) 22.10Se-
dem, amer. srh. (1995) 0035 Bi rada iz-
vedela skrivnost amer. groi (2000) 

10.05 Spiegel TV 12.05 Stem TV 13.05 
Živeti po želji 13.35 Nič ni brez okusa 
14.05 Samski na iskanju partnerja 
15.05 čista sreča, amer. kom. (1991) 
17.00 Brez oblačka 1 7 3 5 Cas za živali 
1830 Magazin o živalih 19.10 Mali an-
geli 20.15 23 • Nič ni tako, kot se zdi. 
nem. srh. (1998) 22.05 Spiegei TV 
00.10 Neizbežne strasti, fr. erot. film 
(2003) 

RealltyTV 

14.45 Usodni trenutek 15.35 Nore va-
ške igre 16.25 Pogumni 16.50 Never-
jetno 17.15 Poznavalec 18.05 Zgodbe iz 
srca 19.00 Majhni čudeži 1930 Oko za 
oko 20.40 Vojaki 2130 Nore vaške igre 
22 J 5 Sedem let nesreče 

17.40 Poredna dekleta, 50. del 18.10 
Poredna dekleta, 51. del 1835 2iveti, 
29. del 19.30 Zvezde 19.35 2iveti, 30. 
del 2030 Intervju 20.55 lucy Sullivan 
se poroči, 6. del 21.20 Punčka iz cunj, 
30. del 22.15 Poredna dekleta, 50. del 
Cartoon/TCM 

O Cartoon/icm 

11.00 Dexterjev laboratorij 1 1 J 5 Hra-
bri kužek 16.50 Samuraj Jack 17.15 Me-
gas XLR 18.55 Ed, Edd in Eddy19J0 
Dexterjev laboratorij 20.35 8illy in Man-
dy 21.00 Mačka na vroči pločevinasti 
strehi, amer. drama (1958) 22.45 Slit-
her, amer. kom. (1973) OOJO Bratska 
ljubezen, amer. drama (1965) 

I 

I 
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Govoriti o Ion poslu je smešno 
v z i m s k e m programu Elana, po mnenju Matjaža Šarabona, predsednika uprave Elana, izpolnjujejo 
vse načrte. Največ vlagajo v uveljavljanje blagovne z n a m k e Elan. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Nedavno je Elan praznoval 
60. obletnico dela. Radi 
smo rekli, da je bil Elan slo-
venski ponos. V tem obdob-
ju je doživljal vzpone in 
padce, kje je Elan kot tovar-
na smuči danes? 

"Predvsem menim, da ni 
potrebno govoriti v prete-
klem času, saj je Elan lahko 
slovenski ponos tudi danes. 
S preteklostjo se kot predsed-
nik uprave ukvarjam samo 
toliko, da preprečim pona-
vljanje napak iz preteklosti 
in da na uspehih iz preteklo-
sti gradimo naprej. 

Ker se leto izteka, lahko z 
gotovostjo rečem, da bo Elan 
v letu 2005 dosegel načrto-
vane poslovne rezultate. Na 
ravni skupne bilance zim-
skega programa odstopanj 
od poslovnega načrta ne bo, 
bodo pa manjša odstopanja 
pri proizvodnji in prodaji 
smuči pod blagovno znam-
ko Elan navzgor, pri smučeh 
za tuje blagovne znamke 
navzdol, pri snežnih deskah 
pa odstopanj ne pričakuje-
mo. To pomeni, da se je pro-
daja Elana v zadnjih štirih le-
tih povečala skoraj za tretji-
no, povprečna cena proda-
nega para smuči pa bo večja 
skoraj za 40 odstotkov. V 
letu 2005 pričakujemo pri 
prometu približno 68 mili-
jonov evrov dobiček približ-
no 2 milijona evrov, kar je 
glede na stanje v panogi do-
ber rezultat." 

Pomenijo te številke uresni-
čevanje spomladanske na-
povedi o 7-odstotni rasti 
proizvodnje zimske divizi-
je? 

"Da. Izpobijujemo poslov-
ni plan tako v proizvodnji, 
kot tudi pri prodaji. Prav v 
tem času lastniki zaključuje-
jo priprave srednjeročnega 
plana za obdobje 2006 -
2010 in rečem lahko, da je ta 
načrt zelo proaktivno zastav-
ljen." 

Za okolje, kjer delate, je po-
membno zaposlovanje. Je 
rast proizvodnje zahtevala 
tudi povečanje števila zapo-
slenih? 

"Število zaposlenih se po-
večuje. Od leta 2001 smo na-
novo zaposlili okoli 150 ljudi 
in spremenili razmerje med 
zaposlenimi za določen čas 
in tistimi, ki so zaposleni za 
nedoločeti čas v korist sled-
njih. Konec septembra je 
bilo v Elanu v zimski diviziji 
zaposlenih v proizvodnji v 
Begunjah 518 ljudi, od tega 
149 za določen čas, 150 v 
skupnih službah in 176 v Br-
nici na avstrijskem Koro-
škem." 

Matjaž Šarabon 

V javnosti je bilo zlasti letos 
problematizirano razmerje 
med številom smuči, ki jih 
Elan proda pod lastno bla-
govno znamko in tistimi za 
tuje znamke. Kakšni so de-
janski podatki in kakšne 
usmeritve? 

"Lani je Elan pod lastno 
blagovno znamko prodal 
323 tisoč parov in 258 tisoč 
parov smuči pod tujimi bla-
govnimi znamkami. Pri 
vrednosti prodaje teh smuči 
je razmerje bistveno dru-
gačno, saj so zaslužki pri 
smučeh pod lastno blago-
vno znamko pomembno 
višji. Za smuči pod znamko 
Elan smo lani iztržili 29,5 
milijona evrov, za smuči 
pod tujimi znamkami pa le 
12 milijonov evrov. Letos 
bomo prodajo pod tujimi 
blagovnimi znamkami ne-
koliko zmanjšali, saj naj bi 
prodali približno 230 tisoč 
parov in iz tega iztržili 11,5 
milijona evrov, medtem ko 
naj bi pod blagovno znamko 
Elan prodali 320 tisoč parov 
in iztržiU in zaslužili 30,5 
milijona evrov. 

Usmeritve so jasne: samo 
lastna blagovna znamka za-
gotavlja obstoj brez tveganj, 
saj so kupci smuči precej ne-
zanesljivi. Stalno se selijo v 
odvisnosti od razmerja med 
kvaliteto in ceno in težko je 
skleniti trdnejša partner-
stva." 

To pomeni večja vlaganja v 
lastno blagovno znamko? 

"Tako je. Že od leta 2001 
si v Elanu prizadevamo za 
repozicioniranje blagovne 
znamke. Pri tem nismo po-
večevali obsega proizvodnje, 
torej povečevanje števila 
smuči, pač pa povečevali 
kvaliteto smuči in s tem tudi 
ceno. Elan je v vsej svoji zgo-
dovini s ceno zaostajal za 
povprečno ceno smuči v sve-
tu in to smo presegli. Na 
trgu se ne borimo več z naj-
cenejšimi ponudniki, osnov-
na vrednota blagovne znam-

ke Elan postaja kakovost 
smuči. Uporabniku mora-
mo ponuditi več kot drugi in 
za razliko od preteklosti ne 
skrivamo več slovenskega 
porekla, ki naj postane uni-
katni simbol kakovosti in ki 
ga ni mogoče kopirati. To 
usmeritev utrjujemo znotraj 
Elana, v glavah ljudi, ki so 
odgovorni za razvoj in delno 
že tudi v distribucijskih pod-
jetjih v tujini. V naslednjem 
obdobju želimo ta 'virus' 
prenesti še na druge distri-
buteq'e in trgovce, saj je prav 
od njih zelo odvisen naš us-
peh na trgu. Prav repozicio-
niranje blagovne znamke 
Elan pri trgovcih je v ospre-
dju naših prizadevanj v na-
slednjih dveh letih, šele nato 
pa načrtujemo poudarjeno 
uveljavljanje pri končnih 
kupcih." 

Zelo pomembno vlogo so v 
preteklosti za Elan imeli do-
seženi športni rezultati. Da-
nes so Elanove smuči v sve-
tovnem pokalu zelo redke? 

"Res so bili športni rezulta-
ti izredno pomembni za 
Elan in zelo verjetno Elanova 
blagovna znamka brez njih 
ne bi preživela. Žal pa pro-
dajna infrastruktura tem 
uspehom ni sledila in je bila 
tekmovalna služba Elana 
predvsem sama sebi namen. 
Te napake ne želimo ponovi-
ti. Svetovni pokal ima zaradi 
svoje organizacije žal vse 
manj gledalcev in kar tri četr-
tine vrhunske smučarije ob-
vladuje le ena blagovna 
znamka. Elan se je usmeril 
na tekmovanja nižjega ran-
ga, juniorska tekmovanja, 
kjer želimo vzgojiti lastne 
tekmovalce, ki bodo kasneje 
posegli tudi v svetovni vrh. 
Hkrati gradimo omenjeno 
prodajno infrastrukturo, da 
bodo uspehi imeli tudi tržne 
učnike." 

Kako komentirate izjave o 
tem, da je govorjenje o zna-
nju pri proizvodnji smuči v 
Elanu, gospodinjski pogo-
vor, in da Elan živi od dode-
lavnih (Ion) poslov? 

"Nikakor ne želim ko-
mentirati izjav gospoda Tav-
čarja. Seznam inovacij, ki 
jih je Elan dosegel, pa tudi 
številke, ki sem jih prej 
omenil, govorijo sami zase. 
Elan ima na svetovnem trgu 
7,6-odstotni tržni delež, kar 
je z naskokom največji sve-
tovni tržni delež slovenskih 
družb. Elan je s svojim raz-
vojnim oddelkom znan po 
inovativnih rešitvah pri iz-
delkih, kot tudi v pogledu 
tehnologije. Govoriti o Ion 
poslu je smešno, če vemo, 
da tudi za tuje znamke raz-
vijamo smuči od same ide-

je, pozicioniranja modela 
znotraj kolekcij, do razvoja 
proizvodnje in prodaje. Lon 
posel pomeni, da ti kupec 
dostavi material, tehnologi-
jo, ti to sestaviš in nato obra-
čunaš vložen čas oziroma 
delo. Mi torej prodajamo 
razvoj in celoten izdelek na-
rejen z lastnimi materiali. 
Res pa je, da je zaslužek pri 
tem celo nekoliko večji, saj 
niso potrebna velika vlaga-
nja v blagovno znamko, v 
marketing in ostale prodaj-
ne aktivnosti. Prav razvoj 
nam tudi zagotavlja, da se 
naši partnerji ne bodo na hit-
ro premislili in iskali druge 
proizvajalce. Skupaj s proiz-
vodnjo za tuje znamke da-
nes Elan proizvede 13,5 od-
stotka vseh smuči in desk v 
svetu, kar pomeni, da smo 
velik in globalno pomembni 
proizvajalec." 

Že spomladi letos je bilo 
omenjeno, da Elan išče 
strateškega partnerja, celo 
več: da je od tega odvisen 
njegov obstoj. Kaj se dogaja 
v tej smeri? 

"Iskanje kapitalskih pove-
zav je seveda stvar lastnikov. 
V ostalih smereh pa lahko 
rečem, da na področju ko-
mercialnih pogodb in dogo-
vorov veliko strateških part-
nerjev že imamo. Če vemo, 
da 40 odstotkov smuči razvi-
jemo in izdelamo za tuje 
znamke, je jasno, da so med 
njimi strateški partnerji. Kot 
primer na omenim Nordico, 
za katero izdelamo celotno 
kolekcijo smuči. V pripravi 
je poslovni dogovor o razvo-
ju, proizvodnji in trženju 
smuči še za eno veliko in 
uveljavljeno blagovno znam-
ko, na področju snežnih 
desk pa je tega še veliko več, 
saj je 15 odstotkov desk pro-
damo pod lastno blagovno 
znamko, vse ostalo pa na 
osnovi dolgoročnih pogodb. 

V Elanu smo prepričani 
predvsem v lastno blagovno 
znamko in nikakor ne želi-
mo postati le neka, lahko za-
menljiva proizvodna lokacija 
za tujce. Primeri iz tujine so 
zelo poučni in prepričan 
sem, da se bo kmalu pokaza-
lo, da je le iskanje cenejše 
delovne sile zelo kratkovid-
no. Proizvodnja smuči po-
staja vse bolj modna in manj 
športna industrija, kjer je 
pomembna fleksibilnost, 
pomembno je znanje in ob-
čutek za delo z zelo zahtev-
nimi ter občutljivimi materi-
ali in Slovenija ima praktič-
no idealno zemljepisno lego 
v bližini Alp - samem osrčju 
svetovnega smučanja. Vse to 
so naše prednosti, na katerih 
razvijamo in bomo gradili 
blagovno znamko Elan." 

IČ KOMENTAR 
M O J C A K N A U S - C B D D.D. 

Apple computers 

Ameriški proizvajalec 
osebnih računalnikov 
in programske opreme 

ter glasbenih predvajalnikov, s 
posebnim poudarkom na sa-
mem izgledu izdelkov, je izdal 

finančno poročilo za 1. 2005, 
od koder je razvidno, da se je 
prodaja v letu 2005 v primer-
javi z letom 2004 povzpela za 
68 odstotkov višje, na 13.931 
mrd. dolaijev. Velji del pove-
čanja prihodkov lahko pripiše-
mo izboljšanju Appleovega 
ugleda, ki si ga je ustvaril s 
svojim, do zdaj najbolje pro-
dajanim, glasbenimi predva-
jalnikom iPod. Povečanje pri-
hodkov gre pripisati tudi naj-

vei^i in najbolj znani spletni 
glasbeni trgovini iTunes, ki je 
prav tako v lasti podjetja. Naj-
več prodaje, 59 odstotkov, Ap-
ple še vedno ustvari na ameri-
škem trgu, sledijo mu evropske 
države z 22 odstotkov in Ja-
ponska z 9 odstotki. Februar-
ja 2005 so se delnice Apple-a 
(ISIN: L/S037SJ32005; raz-
delile v razmetju 1:2. Trenut-
na tržna cena ̂ 7,03 USD je 
13,73 odstotka nad knjigovod-
sko vrednostjo delnice (P/B), 
tržna cena delnice v primeija-
vi 2 dobičkom znaša 76,89 
(P/E), pri čemer podjetje do-
sega i7,g-odstotni donos na 
kapital. 
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Podatki za I. 2005 izhajajo iz nerevidiranih finančnih izkazov podjetja. 

Nxlionii oipn: ATVP. l>ol|jn!ki niiip 6. l(ubl|inj. 
Vir ififcmudi: www.apple.com. finjncc.yahoo-eom 
Avtof in podfCtj« CBD Corenjslcj borzno poirtdntSkj dfu2ba dJl., kjtr j« jwtor zapoj(«i. nuU Ustnilu 
trti delnic Avtor homentarja ne prejerru pla6b na podlagi poslov s lo ^nico. 

Predstavili sklade 
Bank Austria Creditanstalt Ljubljana je na Brdu 
m o ž n i m vlagateljem predstavila investici jske 
sklade Capital Invest. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Predoslje - Kot sta na pred-
stavitvi, ki jo je gostila laanj-
ska poslovna enota banke, 
povedala Tanja Petročnik in 
Uroš Kreuzer, je v Sloveniji 
vse več tujih skladov, samo v 
zadnjem mesecu je bilo regi-
striranih sedemintrideset 
novih. Vlaganja v vzajemne 
sklade so bolj tvegana kot, na 
primer, bančne vezave, ven-
dar tveganje še ne pomeni iz-
gube denarja, ampak mož-
nost večjih nihanj navzdol in 
navzgor. Primerni so pred-
vsem za dolgoročno varčeva-
nje, vsaj za pet let, saj je ob 
daljšem varčevanju tudi več-
ja verjetnost, da bo donos 
bližje pričakovanemu. Do-
nosnost je odvisna od giba-
nja cene naložb, še zlasti od 
tečajev debiic in obveznic. 

Družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov Capital 
Invest, ki je v lasti največje 
avstrijske banke Bank Au-
stria Creditanstalt, ima z 
upravljanjem skladov že 50-
letno tradidjo. Lani je uprav-
ljala z več kot 18 milijardami 
evrov denarja. V svoji po-
nudbi ima dekliške, obvez-
niške, mešane in garantira-

ne sklade ter sklade denar-
nega trga, približno polovico 
celotnega premoženja v 
upravljanju pa vlaga v poseb-
ne sklade, ki so prilagojeni 
pravnim, davčnim in tvega-
nim področjem. Na Hrva-
škem, Madžarskem, Polj-
skem in v Romuniji ima 
podružnice za upravljanje 
skladov, v Bolgariji, na Češ-
kem, Slovaškem in v Slove- ? 
niji pa trži sklade neposred-
no, pri nas preko poslovnih 
enot Bank Austria Creditan-
stalt Ljubljana. V Sloveniji so 
za trženje registrirali deset 
skladov, devet je trenutno 
odprtih za vlagatelje. To so 
Capital Investovi delniški 
skladi Eastem Europe Stock, 
Select Europe Stock, Austria 
Stock in America Stock, ob-
vezniški skladi Central Euro-
pe Bond, Dollar Bond, Euro 
Corporate Bond in Euro Go-
venunent Bond ter denarni 
sklad Euro Cash. Desetletna 
donosnost delniških skladov 
se giblje od 4,1 do 17,8 od-
stotka in obvezniških od 5,1 
do 7,5 odstotka, letošnja do-
nosnost (do 30. septembra) 
delniških skladov od 2,2 do 
60,9 odstotka in obvezni-
ških od 2,5 do 8,9 odstotka. 

http://www.apple.com
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KOMENTAR 
CVETO Z A P L O T N I K 

Bodo izkoristili denar? 

Slovenska država in Ev-
ropska unija bosta pri-
hodnje leto za sofinanci-

ranje obnove, nege in varstva 
gozdov ter izboljšanja življenj-
skega okolja divjadi v gorenj-
skih zasebnih gozdovih name-
nili več kot sto milijonov tolar-

jev denarja. Čeprav so v goz-
dovih precejšnje potrebe po iz-
vajanju teh del, kar dokazuje-

jo tudi neizpolnjeni gozdno 
gospodarski načrti, se kljub 
temu zastavlja vprašanje, ali 
bodo lastniki zasebnih gozdov 
izkoristili ponujeni denar. 

Medtem ko se v kmetijstvu 
na raznih razpisih "tepgo" za 
denar in zahtevki že po pravi-
lu presegajo razpisani znesek, 
je med lastniki zasebnih goz-
dov bolj malo zanimanja za 
gojitvena in varstvena dela. Za 
to je več razlogov. Gozdna po-
sest je majhna in razdrobljena, 
večina lastnikov ni ekonomsko 
odvisna od gozda, številni tudi 
niso opremljeni in usposobljeni 
za delo v gozdu. Nekateri goz-

dovi so slabo odprti in težko 
dostopni, rezultati vlaganj v 
gozdove se pokažejo šele v dalj-
šem obdobju, ovira so nerešena 
lastninska vprašanja in tudi 
slabe izkušnje iz preteklosti, ko 
so lastniki predolgo čakali na 
plačilo države. Ob vseh teh te-
žavah ima razpis tudi "na-
paki": stopnja sojinanciranja 
nekaterih del je še prenizka, de-
narja pa ne namenja za gozd-
ne ceste in vlake, sodobno goz-
darsko mehanizacijo in prido-
bivanje lesne biomase. 

Zavod za gozdove je takoj 
po objavi razpisa zaradi krat-
kega roka za pripravo vlog (do 
22. novembra) začel z obsežno 
kampanjo, v kateri poskuša 
spodbuditi kmete k delu v goz-
dovih. Še več: za to jim - ob 
njihovem sodelovanju (in za 
razliko od kmetijskih razpi-
sov, kjer morajo veliko admini-
strativnega posla opraviti 
sami) - izdela vlogo in jo celo 
pošlje na agencijo za kmetijske 
trge. 

STARA FUŽINA 

Predstavitev Nature 2000 in ukrepov Skop 
Kmetijska svetovalna služba bo v torek, 8. novembra, ob 16. 
uri na predavanju in delavnici v kulturnem domu v Stari Fu-
žini predstavila pomen območij Natura 2000 in ukrepe Slo-
venskega kmetijsko okoljskega programa (Skop), ki so po-
membni za doseganje varstvenih ciljev na območju Natura 
2000. Med takšne ukrepe sodijo ekološko kmetovanje, 
ohranjanje ekstenzivnega travinja, posebnih traviščnih habi-
tatov in travniških sadovnjakov ter košnja grbinastih in str-
mih travnikov. C. Z. 

KRAN) 

Za tolar višja odkupna cena mleka 
V Ljubljanskih mlekarnah so se v petek odločili, da bodo v zim-
skem obdobju dobaviteljem plačevali mleko prve kakovosti po 
68,2 tolarja za liter, kar je tolar dražje kot doslej. Višja cena je 
začela veljati 1. novembra. Kot so ob tem zapisali v sporočilo 
za javnost, nova cena zagotavlja kmetijskim gospodarstvom, 
ki se ukvarjajo s prirejo mleka, dolgoročni obstoj, mlekarni pa 
stabilno dobavo kakovostne domače surovine. C Z. 

Novi kozolec kopija starega 
Na kmetiji Pr' Okršlan so podrli 147 let stari dotrajani kozolec toplar in v bližini postavili novega, 
za katerega so posekali 120 kubičnih metrov lesa. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Sv. Florjan nad Škofjo Loko -
Leseni kozolec toplar, k i so 
postavili 1858. leta, je bil dol-
ga desetletja zaščitni znak 
Okršlanove domačije, pred-
vsem pa koristen gospodar-
ski objekt, v katerem so suši-
li travo in praprot ter shra-
njevali kmetijsko orodje. Ko 
so popustili prečniki in se je 
kozolec že precej nagnil, so 
se odločili, da kljub številnim 
sodobnim možnostim za su-
šenje trave in pridobitev 
prostorov za stroje ohranijo 
tradicijo. Že lani so začeli s 

janež Kožuh 

pripravami na postavitev no-
vega kozolca, letos so načrt 
uresničili in v začetku okto-
bra je bil "likof, 

Kot je povedal gospodar 
Janez Kožuh, je novi kozolec 
po izgledu in načinu vezave 
lesenih elementov skoraj či-
sta kopija starega, razlika je 
le ta, da stoji na dnigi lokaci-
ji, malo dlje od hiše, in da je 
še za malenkost večji. Dolg 
je sedemnajst metrov in ši-
rok devet, ima osem oken 
("štantov") s skupno 152 lata-
mi in tri "etaže". Spodaj je 
"garaža" za kmetijske stroje 
in orodje, zgoraj prostor za 
sušenje lesa in za spravilo 
strojev, ki j ih potrebujejo 
bolj poredko, veliko prostora 
je tudi čisto na vrhu. Za ko-
zolec so v domačem gozdu 
posekali 120 kubičnih me-
trov lesa, predvsem hrasta in 
nekaj smreke. Samo za glav-
no nosilno konstrukcijo so 
potrebovali deset ravnih ste-
brov in pet rahlo ukrivljenih 
prečnikov ter za "križe" sto 
dvajset kosov. Vse številne 
dele sta v dvanajstih dneh 
spretno povezala v konstruk-
cijo Janez Jesenko iz Bodo-
velj in Marko Stanonik iz 

Novi kozolec toplar na Okršlanovi kmetiji. 

Dobja. Kozolec je bil tudi fi-
nančno zajeten zalogaj, brez 
lesa in lastnega dela "težak" 
nekaj manj kot štiri milijone 
tolarjev, za 250 tisoč tolarjev 
so uspeli na razpisu škofje-
loške občine. Ko je bil 9. ok-
tobra "l ikof, so povabili iz-
vajalce in pomočnike ter 
župnika Jožeta Miklavčiča iz 
Škofje Loke, ki je kozolec 
tudi blagoslovil. 

Na gorsko višinski kmeti-
ji obdelujejo deset hektarjev 

kmetijske zemlje i n gospo-
darijo s štiridesetimi hektar-
j i gozda. Redijo 32 govedi, 
od tega 14 krav. Ob gozdar-
stvu i n prireji mleka se vse 
bolj ukvarjajo s predelavo 
sadja iz 1.7 hektarja velikega 
travniškega sadovnjaka. Su-
šijo sadje, kuhajo žganje, 
pripravljajo različne napitke 
in razmišljajo o tem, da bi 
staro hišo preuredili za pre-
delavo sadja in mogoče tudi 
za turizem. 

Obvezno soglasje lastnikov 
Obvezni sestavni del čebelarskega pašnega reda so pisna soglasja lastnikov 
zemljišč za začasni dovoz čebel na pašo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Brdo pri Lukovici - Zavod za 
gozdove Slovenije je po uve-
ljavitvi pravilnika o katastru 
čebeljih paš, čebelarskem 
pašnem redu, prometu s če-
belami in napovedi medenja 
lani izdelal kataster čebelje 
paše in za vse občine določil 

osnovno zmogljivost pasišč 
za posamezne vrste čebelje 
paše. Kot navaja Marjan Pa-
pež, vodja Čebelarske sveto-
valne službe pri Čebelarski 
zvezi Slovenije, je kataster 
obvezna podlaga za pripravo 
in izvajanje čebelarskih paš-
nih redov. V čebelarskih 
društvih takšne pašne rede 

že izdelujejo, z n j imi pa 
bodo določOi izvajalca paš-
nega reda, lokacijo stalnih 
naseljenih čebelnjakov in 
prostih nezasedenih mest za 
začasni dovoz čebel na pašo, 
čas paše ter čas dovoza in 
odvoza čebel na pašno povr-
šino. Obvezni sestavni del 
pašnega reda so tudi pisna 

soglasja lastnikov zemljišč, 
na katerih so predvidena 
mesta za začasni dovoz če-
bel na pašo. "Takšno soglas-
je lastnika v ničimer ne 
omejuje pri izkoriščanju 
lastnine," pravi Marjan Pa-
pež in dodaja, da soglasje 
lastnika velja le za Čas mede-
nja posameznega pašnega 
vira. Čebelar mora čebele za-
časno nastaniti tako, kot ob 
podpisu soglasja zahteva ' 
lastnik zemljišča. Ta tudi 
lahko zahteva, da čebele na-
stani le čebelar, ki j ih že vr-
sto let vozi na tisto območje. 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA 
MESTA NA 
GORENJSKEM 
GRADBENI 06LAVEC; rok pia«- 04.11.05: MARtČ 
D f V ^ SP., FFVm)VO NASEUE 68. ŠK. LOKA 
DEUVEC BREZ POKUCA. SOOElAVtC V PROC-
VOONJI IN SKlAOtŠČU: K* pris«: 04.11.05; FINE 
COUUNAR, D.0.0,. POO Pl£VNO 42. $K, LOKA 
POMOŽNI DEUVEC 
rokpw: 16.11.05; ELEKTRO JURCA IN LESKO-
VA«. O.N.O.. C.AL0JZA7RAVNA 19. JESENCG 
VOZNK KOMBUA; n* 04.11.05: SLOeOOAN 
NENEZIČ S P.. PUWWA1. KRANJ 
STREŽNIK NAŽIČMCI. fOkprija« 08,11,05; ŽJČNICE 
VOGa BOHINJ. UKANC 6. BOH. JEZERO 

NA PVtPKIRiŠČU. rok priM: Od.11.0S: ŽIČNI-
CE VOGEL BOHINJ. UKANC 6. BOH, JEZERO 
SNAŽILKA; ater izobr.- DELAVEC BREZ POKUCA: 
n ^ p r ^ : 04,11.05; LASERBIEO. O.O.O, KAJUHO-
VAC. I.BIH) 
0B0E10VAL£CL£SA 
DELAVEC V PROeVOONH DEIAVNCAH V MECVO-
DAH; ato. osbf.: L£SARSKI DELAVEC. MEAR. 7E-
»R.U^OPRPRAVM(:rokpr«M:a4.n.05:SORA 
UBNOOE. O.D.. GOREKJSKAC. 12. M E & m 
TESAR OPAŽEV; fok p t ^ : 04.11.05; MARIC DRA-
GAN S.P.. FRANKOVO NASEUE 68. ŠK. LOKA 

ZIDiAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE; rok pofsve: 
04.11.05: MARIC DRAGAN 5.P.. FRANKOVO NASE-

MESAR • SEKAČ, h^SAR PROCVUALEC; rok p r ^ ; 
04.11.05: MIR. MESNA INDUSTRUARADGONAD. D.. 
MESNI CEffTER LiJKA4>R0CVUALKA KRIŽE, C. K& 
KRŠKEGA ODREDA 999. KRIŽE 
M IZAR;11 .11 .05 ;VEN l f S . 0.0.0,. C TAL-
CEV 3. JESEMCE 
STRUGAR, OBDELOVALEC KOVIN; rok 
26.11.05: PJIASTEM. D.O.O.. ŽIROVNICA 107. ŽJ-
ROVNICA 
STROJNIK, SPREVODNIK, SPREMUA POTNIKE V 
KASiNI NIHAl/iE ŽIČNICE, DAJE INFORMACUE. 
KONTROURA IN PO POTREBI PRODAJA VOZOVNI-
CE: rok p r ^ : 08.11.05; ŽJČNICE VOGa BOHINJ. 
UKANC 6. BOH. JEZERO 
ELEKTROINŠTALATER, EL£KTR!KAR; rok pr̂ ave 
16.11.05; ELEKTRO JURCA IN LESKCVAR. D,N.O., 
C. ALOJZA TRAVNA 19. JESENICE 
L£SAfiTAPETNIKVLJU6UANI.rt^pri»e:0411.05; 
KLUN AMBJENTl. 0.0.0-. TOMAČEVSKA C. 7A. 
UUBUANA 
TAPETNIK: rok pr^ae: 12.11.05; TRGODOM NOl.. 
D.O.O., DEIAVSKAC. 26.KflANJ 
FRIZER MOŠKI IN ŽENSKI; fok 12.11.05; JE-
MEC JOŽE S.P.. ŠOLSKA UL 7, ŠK LOKA 
ZaMR dter. ŽElfZOKRIVEC, TESAR: tok pr^ 

19.11.05; ADENA. D.O.O. TRGOVINA IN STORfT-
VE. ŽEL£ZAfiSKAC. 2.3220ŠTORE 
DIMNIKAR 
MERILEC V KRANJU, rok ^ 05.11.05: SNEDiM. 
D.O.O.. JAKČEVA UL 8, UU8UANA 
V KRAHJU: rok p r ^ ; 05.11.05: SNEDJM D.O.O., 
JAKČEVAUL8,UU8UANAi 

VOZNIK AVTOMEHANIK 
VOZNIK KAMK)NA: rok poiave 11.11.05; HUMKO 

D.O.O.. 54. BLED 
VOZNIK TOVORNJAKA IN AVTODVIGAIA rok priM. 
04.11.05; SrcaTRANS. D.O.O,. C. ŽELEZARJEV 8, 
JESENICE 
VOZNIK KAMIONA: rok pnjav«; 12.11,05; VRBA. 
D,0.0..STRUŽ£V04,KRANJ 
KUHAR; tok 16.11.05; ŠIMENC NEVENKA 
S.R.C£$NJEVEK10.CERKUE 
SREDNJA P0KLX:NA IZOBRAZBA (34otna), MON-
TER STROJNH tiSWWCU. CENTRALNE KURJAVE: 
fliter. tobr: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA: lok ptfa-
ve: 04.11.05; KOKMJ 4 ŠRWCA(EC. NŠTAIACUE. 
D.N,O..L£ŠEl.TTti)Č 
STREŽNIK ŽlCNKiWŠKIH NAPRAV: rok p r ^ : 
09,M.05: RTC ŽJCNICE KR. GORA. BOROVŠKA C. 
103, KRANJSKA GORA 
ŽIVILSKI TEHNIK. GLAVM KUHAR V POČmBŠKEM 
DOMU NA SKALCIV BOHMJU; rok priM: 04.11.05; 
MINtSTTtSTVO ZA. NOTRANJE ZADEVE • POLICUA 
LHJBUANA. ŠTEFMmUL 2, UUBUANA 
STROJNI TEHNIK 
STROJNIK ŽIČNIŠKIH NAPRAV; EObr.: KUUČAV-
NIČAR; rok p ^ : 09.11.05; RTC ŽKiNiCE KR, 
GORA, &OROVŠKAC. 103, KRANJSKA GOflA 
KRMJENJE. Pmi^VA NC PROGfMAA ZA KRMJE-
H3E. PREVZEM M DOSTAVA MAIERIAIA ;šef izobr.: 
060aCVAL£CKam.ii*pniM; 19.11.05; SAXKON-
STRUKOJE D.O.O., UUBUfiWSKAC. 24 A. KRWJ 
ELEKTROTEHNK ELEKTRONK SESTAVUANJE TI-
SKANEGA VEZIA Z ELEKTRONSKIMI KOMPONEN-
TAMI, PRPRAVA N VODEN£ SKUtCtŠČA.; tok pr^ 
ve: 09.11.05: LUZNAR FRANC S.P. PMlAftJEVA UL 
12. KRANJ 

GRADBENI TEHNIK. DELOVODJA NA GRADBIŠČU. 
eobr.; INŽENIR GRADBENIŠTVA: rok p(|ave: 

19.11.05; ADENA. 0 0.0- TRGOVINA M STORITVE. 
ŽEl£ZARSKAC.2.3220ŠTORE 
TEHNIK KUHARSTVA, SLAŠČIČAR; aRer. izobr: 
GOSTINSKITEHMK: tok p t ^ : 04.11.05; JGZBRDO 
PROTOKOLARNE STORITVE RS. PREDOSUE 39. 
KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK, BLAGAJNIK - PROOAJAlfC 
SMUCARSK)HVOZOVNiC;8»er.rolx.:PROOAiateG: 
rok prijave: 09.11.05; RTC Ž)CN)CE KRANJSKA 
GORA. BOflOVŠJ<A C. 103, KRANIBKA GORA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
ADMINISTRATOR: FAKTURIRANJE, TERIATVE, OB-
RAČUN POTMH STROŠKOV. ̂  BObr: UPRAVNI 
TEHNK; rok 04.11.05; NATAN. D.O.O., SAV-
SKA C. 34. KRWiJ 
ZAVAROVAL}« ZASTOPNK ZA JESENICE: Ar. izobr.: 
SREDNM STROK. AU SPLOŠNA eOBR.: rok pf|w: 
04.11.05: SLOVENICA ŽIVUENJE. D.D.. C E L O ^ 
C.206.LJUBUANA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA KRANJ: ailer. šotr.: 
SREDNAASTROK.AUSPlJOŠNAlZOBRAZa^rokpr>. 
m 04.11.05: SLOVPCAŽMJDiJE. D.D.. CELOV-
ŠKA C. 206, UUBUANA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNK ZA RADOVLUCO; ater. e-
obr.: SR£D îJA STROK. AU SPLOŠNA IZOBRAZBA: 
rok pr̂ we: 04.11.05; SLWENICA ŽMJENJE. D.D., 
CEL0VŠ3(AC. 206. UU8LJANA 
ZAVAflOVAilfl ZASTOPNIK ZA ŠK. LOKO; altef. Izobr • 
SREDNJA STROK. AU SFIOŠNA COBRAZBA rok 
jM: 04.11.05; SLOVENCAŽMJENJE, D.D.. CELOV-
ŠKAC, 206, UUBUANA 
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA TRŽIČ; alt«, eobr.. 
SREDNJA STROK AU SaOŠNA EZOBRAZBA: tok prt-

ja«; 04,11.05: SLOVENICAŽMJENJE.D D.. CELCV-
ŠKAC. 206. UUBUANA 
ZDRAVSTVENI TEHNIK • ZVAiAN^ ZDRAVSTVENE 
NEGE, OPRAVLJANJE MEOCINSKO TEHNIČNIH PO-
SEGOV PO NA^LU...,: tok p r ^ : 04.11.05: DOM 
UPOKOJENCEV KRANJ. C. 1 MWA59.KRANJ 
GIMNAZUSK) MATURANT 
KOMERCtAUST. EVEDBA IN OBGANEAOJA NAflO-
ČtA ZA PREVOZ BIAGA, IZDELAVA PONUOe. CENI-
KOV, POSREDOVANJE PODATKOV ZA FAKTUR^V^ 
NJE, IZTERJAVA: rok prijav- 04.11,05; ALPETOUR 
ŠPEDICUA IN TRANSPORT. D.D, KAPUCINSKI TRG 
8.ŠK.LJ0KA 
POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK. OBMOČJE 
GORENJSKE: ater. cobr.: SREDNJA STROK AU 
SPLOŠNA IZOBRAZBA: rok p r ^ : 09.11.05; GENE-
RAU ZAVAflOVALNiCA. DO., KRŽ)ČEVA UL 3, LIUB-
UAMA 
SREDNJA STROK. AU SPLOŠNA IZOBRAZBA. KO-
PALJŠKI MOJSTER, REŠ£VAL£C (Z VODE: rok p i ^ : 
0411.05; BOttNJ VODNI PARK, D.O.O,, TRIGUV-
SKAC. 17, BOHINJSKA BISTRICA 
INŽ. ELEKTRONIKE (VSŠ). NABAVNO PRODAJNI 
REFERENT NA PODROČJU ELEKTROTEHNIKE. 
ter. sobr.: DIPL INŽ. ELBOROTEHNIKE (VS); LAHKO 
DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE; fOk p r ^ 
04.11,05; EBAX, D.O.O., ZBIUE 7, MEDVODE 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FWANC£, RfcČU-
NOVOOSTVO, RAČUNOVODJA: alter. izobr.: WPL 
EKONOMIST(VS);rokpw-11.11.05; SIGMASCTE-
Ml, 0.0.0 .10KA26,TRŽ)Č 
VtŠOA STROKOVNO IZOBRAZBA. SISTEMSKI POO-
POfm fftfORMACUSNH SISTEMOV, ater. izobr.: 
SREDHM STROK. AU SaOŠm ZOBRAZaA: lok r«^ 

11.11.05: SIGMA SISTEMI D.O.O., LOKA 26, TRŽIČ 

PROF. SLOVENŠČINE, UČITEU: rok p r ^ : 
04.11.05: OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA. UL 
ALOJZA RASIČA 7. MOJSTRANA 
PROF. FCIKE. UČflEU FBKE IN TEHNIČNEGA PO-
UKA, rokptijave 04.11.05: OŠ WANATAVČARiA. TRA-
TA 40, GOR£WA VAS 

DR. DENTALN E MEDK ÎNE. ZOBOZDRAVNIK; rok pn-
m 19.11.05: OZG KRANJ. OE ZD TRŽIČ. BLEJSKA 
C. 10. TRŽIČ 

DIPL MEDICINSKA SESTRA (VS); rok p r ^ 
23.11.05; DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGEUA JESENICE, UL STANETA BOKALA 4. JE-
SENICE 

DR. MEDICINE SPEC. PEDIATRUE V ZD BOHINJ, 
vloge nai kaiv&M p o š ^ na tiasiov: ZD SoNrl. Tiigla^ 
ska 15, SoTtf^ Bdrica, trk ,̂11,05: OZG 
mm. OE ZD BLED, ZD BOH^. MLADINSKA C. 1. 
BLED 

Prosta dekM« rnesta po podaOdh Zmk19 
RS za zapo6toiflrie. Zarad pomonikar̂  proskva niso 
cbpvljena vsa. Pr» tako aracS pfogiecir>os& ob^ iz-

pogoje. Id jh po s ta j de iod^ 
dok)6en čas, delovT« aikuin .̂ posebrx) zr^ 
rie in rnoreb^ druge z^tet«) n»eden iti mar^ 
jotipodaSosociostopfr 

• re oglasnih (feskah obmoM\ stužb if) uad(v za 
zffloda; 

-na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje: 
http://vmw.e$&.gov4i. 

• pil detodajaldh 

Bralce opozarjamo, da 8o morebme r^pato pri običM 
mogoče. 
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V domu prenovili pritličje 
v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici so prenovili pritličje, septembra pa so od Centra za socialno 
delo prevzeli tudi oskrbo na domu. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Radovljica - V radovljiškem 
domu starostnikov so letos 
obnovili celotno pritličje. Pre-
novili so zdravstveno ambu-
lanto, frizerski salon in knjiž-
nico s klubskim prostorom, 
pridobili pisarni za potrebe 
socialnih delavk, obnovili 
električno napeljavo in požar-
no varnostni sistem, speljali 
meteorne vode, uredili vhod 
in prijaznejšo avlo ter v pri-
tličju postavili akvarij, kapeli-
co pa še urejajo. Naložba jih 
je stala šestdeset milijonov to-
larjev, denar pa so zagotovili 
iz lanske in letošnje amortiza-
cije in sredstev za investicij-
sko vzdrževanje. Medtem ko 
so prenovljene prostore ob 1. 
oktobru, mednarodnem dne-
vu starejših, že odprli, se jim 
potrebe kažejo tudi za naprej. 

"Servis" za oskrbovana 
stanovanja 

"Dementni oddelek je v 
četrtem nadstropju, radi bi 

Mag. Sonja Resman 

ga preselili nižje, v primer-
nejše prostore, na lokacijo 
zdajšnjega varstveno delov-
nega centra, ko bo ta dobil 
ustrezne prostore. Morda 
nam bo to uspelo v dveh ali 
treh letih, če bomo lahko 
zagotovili tudi denar," pravi 
direktorica doma mag. So-
nja Resman in dodaja, da se 
že pripravljajo na čas, ko 
bodo prevzeli socialno oskr-
bo tudi za več kot trideset 

najemniških oz. lastniških 
oskrbovanih stanovanj, ko-
likor jih bodo v bližini 
doma zgradili Nepremič-
ninski sklad ter Razvojni 
center Radovljica in finanč-
na družba Wilfan. O vse-
binskih vprašanjih, ki zade-
vajo socialno oskrbo, so se z 
investitorji in občino že za-
čeli pogovarjati. 

Oskrba na domu 
še predraga 

Ker so v radovljiškem 
centru za socialno delo le 
težko zagotavljali oskrbo na 
domu tudi popoldne, ob 
koncu tedna in praznikih, je 
to službo skupno z dvanaj-
stimi socialnimi oskrboval-
kami 1. septembra prevzel 
Dom dr. Janka Benedika. 
Na območju radovljiške, 
blejske in bohinjske občine 
pomagajo približno devet-
desetim starejšim, ki potre-
bujejo pomoč različno po-
gosto - nekateri le enkrat na 
teden, drugi celo trikrat na 

dan. "Čeprav storitev sofi-
nancirajo občine, je za upo-
rabnike še vedno precej dra-
ga," ugotaylja mag. Sonja 
Resman in poudarja, da se 
bo z uveljavitvijo zavarova-
nja za dolgotrajno zdrav-
stveno nego verjetno pov-
praševanje po tovrsmi po-
moči še povečalo. 

Veliko prošenj 
"na rezervo" 

V domu je trenutno 206 
stanovalcev, od tega 115 iz 
radovljiške, 57 iz blejske in 
12 iz bohinjske občine, 
ostali so od drugod. S stara-
njem prebivalstva se pove-
čuje tudi delež najstarejših, 
v domu je kar 33 stanoval-
cev starejših od 90 let. Na 
čakalni listi za sprejem v 
dom imajo 217 prošenj. 
"Veliko jih je za vsak pri-
mer ali na rezervo, resnih je 
okrog šestdeset," ocenjuje 
direktorica in dodaja, da to 
pomeni približno poldrugo 
leto čakalne dobe. 

Razglasili športnike leta 
v kranjskem društvu upokojencev so razglasili športnike leta. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Upokojenci, ki se v 
okviru dmštvenih sekdj red-
no udeležujejo športno re-
kreativne dejavnosti - trenin-
gov, tekmovanj in pohodov, 
so po pravilniku o točkova-
nj u potegujejo za naslov 
"upokojenec športnik leta". 
Kot je povedal predsednik 
društva Franci Šmajd, je v 
letošnji, že sedemnajsti akd-
ji točke zbiralo 398 upoko-
jencev, ki so trenirali, tek-
movali ali se kako drugače 
rekreirali v okviru kolesar-
ske, kegljaške, balinarske, 
teniške, namiznotenižke, 
zimsko športne, plavalne, 
šahovske, planinske in po-
hodniške sekcije. Rezultate 
so razglasili sredi oktobra na 
prireditvi v Domu krajanov 

Nada Helena Lampret in Marjan Mihelčič (v sredini) 
v družbi župana Mohorja Bogataja (levo) in predsednika 
društva Francija Šmajda (desno). /fi>io;Tii« Peki 

na Primskovem, kjer so naj-
boljšim ob navzočnosti 
kranjskega župana Mohorja 
Bogataja in podžupana Šte-

fana Kadoiča tudi podelili 
priznanja. Zlato medaljo sta 
prejela Nada Helena Lam-
pret in Marjan Mihelčič, si-

Športni uspehi icamniških upol(ojencev 
JASNA PAIADIN 

Kamnik • Kamniški upoko-
jenci so se tudi letos okto-
bra ob zaključku športnega 
dogajanja v društvu zbrali 
na kulturno-športnem po-
poldnevu, na katerem so 
podelili priznanj najbolj-
šim upokojencem - športni-
kom. Na podlagi točk, ki so 

jih člani društva skozi vse 
leto zbirali v različnih 
športnih dejavnostih, so le-
tos podelili kar 131 športnih 
značk. Za priznanje je bilo 
treba osvojiti najmanj 
osem točk, najbolj aktivni 
so jih dosegli več kot petde-
set. Točke so zbirali na ko-
lesarskih izletih, spreho-
dih, pohodih in planinskih 

izletih. Priznanja so podeli-
li tudi članom špormih sek-
cij, ki so se letos udeležili 
gorenjskih ah državnih pr-
venstev, ter najboljšim s ko-
lesarke dirke. Upokojenci 
so letos tudi veliko plavali, 
smučali in streljah. Še pose-
bej uspešni so bili balinar-
ska ekipa s šestimi osvoje-
nimi pokali ter šahisti. 

cer tudi vodja športao rekre-
ativnih sekcij v društvu, sre-
brno medaljo Elza Ovsenar, 
Matija Retelj, Lojzka Aleš, 
Doro Bogataj, Jana Mihelčič, 
Ana Vida Vidic, Marija Jen-
kole, Cirila Retelj in Božo 
Bašelj, bronasto pa je prejelo 
54 upokojencev. Podelili so 
tudi priznanja najboljšim 
pohodnikom in planincem. 
Med pohodniki je zlato me-
daljo dobila Silva Mojstrovič, 
srebrno Nada Helena Lam-
pret in bronasto Milica Ma-
retič, med planinci pa zlato 
Nada Helena Lampret, sre-
brno Marija Jenkole in bro-
nasto Marjan Prinčič, sicer 
tudi predsednik gorenjske 
pokrajinske zveze društev 
upokojencev. Prireditev je 
povezoval dr. Zdravko Kalt-
nekar, v kulturnem progra-
mu pa so nastopili folklorna 
skupina DU Naklo, igralska 
skupinica iz DU Cerklje, 
ženski pevski zbor Lipa DU 
Kranj in Eva Pimat s plesni-
ma točkama (pod okriljem 
DU Predoslje). 

PEČE PRI MORAVČAH 

Srečanje starejših 

Krajevna organizacija Rdeče-
ga križa Peče je oktobra pri-
pravila že 22. srečanje starej-
ših, bolnih in invalidnih kra-
janov s tega območja. Po 
sveti maši so se zbrali v gasil-
skem domu, kjer so prisluh-
nili kulturnemu programu 
Kulturno športnega društva 
Peče ter se zabavali ob dru-
ženju s sosedi in znanci. J. P. 

Vsak dan 
dve uri v vodi 
82-letni Vili Cankar vsak dan plava dve uri. 

JASNA PAIADIN 

Snovik - "Vsako jutro se po 
zajtrku odpravim v Terme 
Snovik, ob devetih že plavam 
in telovadim, po dveh urah 
vode se mi prileže še kakšna 
kavica, za kosilo pa sem že 
doma," svoj vsakdanjik, po 
katerem je pošteno, a prijet-
no utrujen, na kratko opiše 

Vili Cankar 

Vili Cankar iz Ljubljane, ki je 
dobre lastnosti vode poznal 
že prej, zadnjih nekaj let pa 
je v Snoviku v Tuhinjski doli-
ni gost prav sleherni dan. 
"Ko sem imel pred časom te-
žave z ožiljem in me nekaj 
časa ni bilo sem, so me osta-
li redni gostje in zaposleni 
kar pogrešali," pravi in zado-
voljen doda: "Za fizično delo 
nisem več, a zakaj bi vse dne-
ve le poležaval na kavču, ko 
pa je takšno miganje veliko 
bolj zdravo in koristno. Zato 
ga zaradi zdravja zares pripo-
ročam vsem starejšim." 
Voda mu zelo prija, mnoge 
zdravstvene težave, tudi slad-
korna bolezen in bolečine v 
sklepih; so se omilile. Pravo 
malo dogodivščino mu pred-
stavlja vsakdanja vožnja do 
term, zato nekoliko žalostno 
doda, da mu vozniški izpit 
jiilija prihodnje leto poteče. 
Tudi potem, ko avta ne bo 
več vozil, pa bo s telovadbo 
skrbel za dobro počutje. 

LJUBLJANA 

Ustanovno sejo sveta preložili na 8 . november 

Po spremenjenem zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju bi do 30. oktobra morali imenovati sVet zavoda, 
ki bi nadomestil dosedanja organa - upravni odbor in skup-
ščino. Predsednica dosedanje skupščine Anka Tominšek je 
konstitutivno sejo sveta sklicala za četrtek, vendar so jo na 
predlog vladnih predstavnikov preložili na 8. november. Novi 
svet bo štel 27 članov. Vlado naj bi zastopali Ignac Polajnar, 
Marija Strniša, Romana Pečkaj, Ivan Sisinger, Bogdan Bra-
dač, Srečko Klančar, Ivan Bizjak, Justina Pančur, Anton Hren 
in Vinko Kmetič, sindikate Albert Pavlič, Jurij Ahačič, Milan 
Škafar, Rado Mokotar, Marij Černe in Lučka Boehm, deloda-
jalska združenja Dušan Bavec, Janez ŠauperI, Tatjana Lozar 
in Uroš Slavinec, upokojence Konrad Breznik, Pavle Čeli k, 
Vinko Gobec, Franjo Krsnik in Anka Tominšek, delovne inva-
lide Miran Krajnc in delavce zavoda Denis Pavlica. C. Z. 

KAMNIK 

Društvena priznanja petim članom 

Komisija za priznanja v Društvu upokojencev Kamnik je le-
tos društvena priznanja podelila dvema članicama in trem 
članom. Iva Bergant, poverjenica društva za KS Duplica, ga 
je prejela za aktivno delovanje v komisiji za socialna vpraša-
nja in v anketni komisiji za pomoč starejšim občanom. Jo-
žefa Juršič, ki je članica društva že od leta 1985, ga je preje-
la za redno sodelovanje na mesečnih društvenih kulturno-
zabavnih popoldnevih. Marjan Novak, član odbora za šport 
in rekreacijo, od leta 2000 uspešno skrbi za teniška tekmo-
vanja, Ivo Rostan, prav tako član tega odbora, pa je že tri-
najst let odgovoren za smučarska tekmovanja. Na pobudo 
Šahovskega društva Kamnik in društvene šahovske sekcije 
je priznanje za dolgoletno sodelovanje in tekmovanje v šahu 
prejel še Franc Vrankar, ki je član društva že 25 let. j. P. 

JESENICE 

Predoške balinarke tretje v državi 

Na balinišču balinarskega kluba Jesenice je bilo oktobra v 
organizaciji Društva upokojencev Jesenice državno ekipno 
prvenstvo v balinanju za upokojence. Nastopilo je dvanajst 
moških in enajst ženskih ekip društev upokojencev. Med 
moškimi ekipami je naslov državnega prvaka osvojila 
Zadobrova, Jesenice so bile osme. Med ženskimi ekipami je 
zmagalo Velenje, Predoslje so bile tretje In Jesenice šeste. C. Z. 

Z ] 
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Ob jubileju koncert pevskega zbora Lipa 
Ženski pevski zbor Lipa pri Društvu upokojencev Kranj vabi 
v petek, 25. novembra, ob 18. uri v dvorano Zavarovalnice 
Triglav na slavnostni koncert ob deseti obletnici delovanja. 
Kot navaja predsednica zbora Štefka Vole, zbor že od vsega 
začetka vodi Draguška Vlašič, šteje 21 upokojenk, največ 
doslej jih je bilo 28. Prepeva predvsem slovenske ljudske, 
partizanske, božično-novoletne ter umetne pesmi domačih 
in tujih avtorjev. V desetletnem obdobju je priredil 52 samo-
stojnih koncertov v Društvu upokojencev Kranj, v domovih 
za starejše v Kranju, Potočah, Škofji-Loki in v Tržiču, v zdra-
viliščih Dobrna in Dolenjske Toplice, v Zavarovalnici Triglav 
ter v cerkvah na Primskovem in na Zlatem polju, skupaj z 
upokojenskim mešanim pevskim zborom Celje pa je nasto-
pil v Celju in v Gimnaziji Kranj. Sodeluje na taborih pevskih 
zborov v Šentvidu pri Stični, na medobčinskih revijah upo-
kojenskih zborov, na območnih revijah ter na raznih drugih 
prireditvah. Lani je za desetletnico uspešnega delovanja 
prejel Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj. C. Z. 

KRANJ 

Povabilo na martinovanje, pohode in izlete 
Društvo upokojencev Kranj bo v soboto, 5. novembra, z 
začetkom ob 16. uri pripravilo v društveni točilnici martino-
vanje. Upokojence bosta obiskala škof Martin in gospa 
Jesen, izbrali bodo kraljico vina ter ob glasbi in plesu 
nazdravili z mladim vinom. Novembra bosta dva pohoda -
3. novembra Korita nad Lokavcem, Gore in Predmeja in 17. 
novembra v neznano, trije planinski izleti - >0. novembra 
Rašica, Dobeno, Mengeš, 13. novembra Litija, Čatež in 17. 
novembra Lubnik, dva kopalna izleta - 9. novembra v 
Terme Banovci, kjer bo hkrati tudi martinovanje (odhod 
posebnega avtobusa ob 6.30 izpred hotela Creina) in 30. 
novembra v Hotele Morje ter dva turistična izleta - 15. 
novembra martinovanje v Priekiji (odhod posebnega avto-
busa ob 7, uri izpred Creine) in 29. novembra v slovensko 
Pri morje. C. Z. 

VODICE 

Ustvarjalne delavnice in pevske vaje 
Novembra bodo v Društvu upokojencev Vodice začeli z 
ustvarjalnimi delavnicami, saj bi tako po besedah pobudni-
ce Štefke Baliž njihovi člani lahko tudi drugim pokazali svoje 
ustvarjalne sposobnosti in tako na lep način spodbudili dru-
ženje. Na delavnicah se bodo dobivali enkrat tedensko v 
društvenih prostorih v starem vrtcu. Če bo zanimanje veli-
ko, bodo v goste povabili tudi umetnike, ki jih bodo učili sli-
kanja na steklo, svilo in tekstil ter drugih ročnih del. Enkrat 
letno bi izdelke predstavili na društveni razstavi. Novembra 
bodo v društvu začeli tudi s pevskimi vajami, zato k sodelo-
vanju vabijo vse člane in druge, ki radi pojejo. J. P. 

DOVJE, MOJSTRANA 

Martinovanje, literarni večer in izlet 
Društvo upokojencev Dovje Mojstrana bo n. novembra pri-
pravilo martinovanje v neznano, avtobus bo odpeljal izpred 
trgovine v Mojstrani ob pol devetih dopoldne. Udeležencem 
priporočajo, da vzamejo s sabo kopalke, pohodne palice, 
plesne čevlje in nekaj denarja za nakupe. V petek, 25. 
novembra, ob 19. uri bo v kulturnem domu literarni večer 
Ubrane misli, na katerem bodo člani Literarnega kluba upo-
kojencev Slovenije iz občin Kranjska Gora, Jesenice in 
Žirovnica prebirali svoje pesmi in črtice. Novembra (datum 
še ni znan) bo v klubu društva upokojencev predavanje o 
sladkorni bolezni, 1. decembra pa bo še Miklavžev nakupo-
valni izlet v Lenti. C. Z. 

VODICE 

Koritnikov memorial domačinom 
V društvu upokojencev Vodice so oktobra v spomin na umr-
lega balinarja Jožeta Koritnika pripravili Koritnikov memori-
al. Tekmovanje, ki so ga financirali člani DU Vodice, družina 
Koritnik in predlagatelj memoriala Tine Hočevar, je največ 
veselja prineslo prvi ekipi domačih baiinarjev. Ker so pre-
hodni pokal letos osvojili že tretjič zapored, jim je ostal v 
trajno last. Druga je bila ekipa Vižmarje - Brod, tretja druga 
ekipa Vodic, četrta Bukovica - Šinkov Turn, peti Kamničani, 
šesti pa upokojenci iz Cerkelj. j. P. 

Čaj za dve 
MATE JA RANT 

Sovodenj - Dramska sekcija 
pri sovodenjskem društvu 
upokojencev je v kulturni 
dvorani na Sovodnju konec 
oktobra pod režisersko tak-
tirko Zinke Slabe premiemo 
uprizorila komedijo Toneta 
Partljiča Čaj za dve. "Skozi 
igro smo občinstvu posredo-
vali dvoje življenjskih sporo-
čil - da ljudje drug drugega 
potrebujemo, ne glede na to, 
iz kakšnega okolja kdo pri-
haja, in da v življenju za lju-
bezen nikoli ni prepozno," 

je razložila Zinka Slabe. 
Občinstvo se je ob dogodiv-
ščinah na odru nadvse zaba-
valo, na koncu pa igralce 
nagradilo z dolgim aplav-
zom. 

Dogajanje je postavljeno 
v dom za ostarele. V sobo 
nekdaj slavne igralke 
Jasmine (Milena Spiček) 
začasno namestijo prepro-
sto kmetico Angelo (Ivanka 
Sega). Čeprav si igralka 
sprva prizadeva, da bi jo 
preselili v drugo sobo, se 
med njima spletejo tako 
močne vezi, da si na koncu 

Prizor iz igre Čaj za dve. 

premisli. Sočasno vzklije 
tudi ljubezen med Jasmino 
in Gregoričem (Nande 
Spiček). V preostalih vlo-
gah so nastopili še Ančka 
Fras, Franc Gantar, Vero-
nika Čeferin, Janez Šega, 

Jože Slabe ter Angela in 

Janez Treven. V novembm 
bodo pripravili "še štiri 
ponovitve - to nedeljo bodo 
gostovali na Vrhu pri sv. 
Treh kraljih, prihodnjo 
nedeljo v Poljanah, nato pa 
se bodo odpravili še na 
Primorsko. 
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Slaba volja zaradi visokih ograj 
Krajan Kokrice nas je poklical In povedaJ, da se ne more stri-
njati s predvideno postavitvijo visokih ograj ob Cesti na 
Rupo, ki je sredi sanacije. Po njegovem mnenju bodo ograje 
zastirale preglednost vozil, ki bodo zavijala iz stranskih cest 
na glavno cesto. "Takšno ograjo je želelo imeti kar nekaj kra-
janov, zaradi zaščite pred hrupom. Ena ograja je bila že pred 
rekonstrukcijo betonska in lastnik je v pogodbi zahteval, da 
jo vrnemo v prvotno stanje. Ostale bodo montažne," je po-
vedal Darko Hrovat, višji svetovalec na Oddelku za gospo-
darske javne službe na občini, ki vidi kompromis za varen iz-
voz vozil na glavno cesto v namestitvi ogledal. Hrovat pou-
darja, da imajo takšne ograje tudi drugod, a je treba zraven 
dodati, da je bilo "drugod" že kar nekaj govora o njihovi ne-
estetski umestitvi v okolje. Izkazalo pa se je, da so na Cesti 
na Rupo tudi težave z izgradnjo pločnika, saj bo ta večkrat 
prekinjen, dvakrat zaradi pomanjkanja zemljišča, enkrat pa 
zato, ker lastnik ne želi odprodati nekaj zemlje v ta namen. 
S. K. 

GOLNIK 

Zobozdravnik naj ostane 
Krajanom Golnika se obeta, da bodo ostali brez zobozdrav-
stvene ambulante za odrasle, ki skupaj s splošno ambulan-
to že od leta 1954 gostuje v prostorih tamkajšnje bolnišnice. 
"V zvezi s tem se še dogovarjamo, res pa bomo ambulanto, 
vsaj začasno, preselili v prostore Zobne poliklinike v Kranj. 
Ambulanta na Golniku je potrebna obnove, v polikliniki pa se 
nam bo z izselitvijo nekaterih zasebnikov sprostilo kar nekaj 
prostorov. Možno je, da bo zaradi ekonomičnosti ambulan-
ta ostala kar v Kranju, pacienti imajo tu na voljo tudi zobni 
rentgen," je povedala direktorica zobne poliklinike dr. Mojca 
Fajfer - Furlan. Stališče predstavnikov krajevne skupnosti, ki 
jih je občina prosila za mnenje, je drugačno. "Ambulanto ne 
obiskujejo le pacienti z Golnika, ampak tudi iz Gorič, Trste-
nika, Tenetiš, Seničnega in Križ. Poleg tega na tem območju 
živi veliko starejših prebivalcev, ki so brez prevoznih sred-
stev in so sami in bodo kar naenkrat odvisni od avtobusnih 
povezav. Zato želimo, da obe ambulanti na Golniku ostane-
ta," je povedal predsednik KS Golnik Miran Kmetec. S. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Ustanovili skupino za samopomoč 
V krajevni organizaciji Rdečega križa Škofja Loka - Mesto so 
ustanovili skupino za samopomoč. Srečanja bodo pojekala 
ob ponedeljkih, prvo bo že prihodnji ponedeljek, 7. novem-
bra, med 15.30 in 17. uro v prostorih območnega odbora na 
Mestnem trgu v Škofji Loki. Skupini za samopomoč se lah-
ko pridružite vsi, ki ste dopolnili vsaj 65 let. A. H. 

PREDDVOR 

Premalo malčkov 
V vrtcu Storžek v Preddvoru je doslej primanjkovalo prosto-
ra za sprejem otrok. Letos se je prvič zgodilo, da imajo le 
devet otrok do treh let starosti. Ker jih bo do konca leta kar 
šest dopolnilo starost treh let, bi morali napredovati v sku-
pino od 3 do 4 let starosti, kjer pa je oddelek z 19 otroki pov-
sem zapolnjen. Kot je občinskim svetnikom povedal ravnatelj 
OŠ Matije Valjavca Preddvor Marjan Peneš, so se odločili za 
oblikovanje starostno kombiniranega oddelka. Zanj so pred-
lagali ceno 72.165 tolarjev, od 1. oktobra 2005 pa so se povi-
šale cene programov predšolske vzgoje tudi za druge oddel-
ke. Za starostno skupino od 3 do 6 let, kjer je v vrtcu Storžek 
skupno 42 otrok, stane polni program 68.387 tolarjev, skraj-
šani program v vrtcu Čriček na Beli, kjer je 21 otrok, pa 51.919 
tolarjev. Vzgojni program brez hrane stane 41.032 tolarjev, z 
zajtrkom 42.400 in s kosilom 50.606 tolarjev. S. S. 

Spet o območju občine 
Na oktobrski seji občinskega sveta Preddverje župan Franc 
Ekar poročal o aktualnih dogajanjih. Kot je povedal, so dali 
občinski odbori SLS, SDS, LDS In SD skupno pobudo za ob-
novo postopka pri določitvi območja občine Preddvor. Za-
vzeli so se za vrnitev površin k.o. Kokra, ki so jih ob nasta-
janju novih občin leta 1995 odvzeli Preddvoru in prenesli v 
Občino Cerklje. Zahtevali so spremembo območja Občine 
Preddvor, kar omogoča dopolnitev zakona o lokalni 
samoupravi. To pobudo je občinski svet soglasno potrdil. 
Obenem je sklenil, da Občina Preddvor ponovno vloži zah-
tevek za ustavno presojo zakona o divjadi in lovstvu, saj ne 
omogoča enakih pogojev posameznikom in organizacijam. 
S. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

flaiofilo H obiJvo spititniamo po ttlffonu 04/201-42.00. faksu 04/i01-4M3 <li o«l)no lu Zoisovi 1 
v »ranju oz. po poSlp • do p(w«lfl|li4 m itirlka do 11.00 uit' Ceni ojlisov in ponudb»iub<rlii: liitdni) ugodna. 

ROZMAN BUS, ROZMAN JANEZ, S.P., LANCOVO 91, RADOVLJICA 
TRST2.11.; MADŽARSKETOPUCE3.11-6.11,7.11-13.11, LO.IL -13.11; PAL-
MANOVA - TOVARNA ČOKOLADE 30.11; ARIZONA (nakupovalni 
izlet v Bosno) 20. 11. KOPALNI IZLET RADENCI AU BANOVCI 14.11. 
Tel.: 531-52-49 

LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, SPODNJI TRG 14, 4220 ŠKOFJA LOKA, 
TEL: 04/51-20-850, www.kd-k>skloder.si 
Sobota, 5. 11., ob 19.30 NVilliam Shakespeare: BENEŠKI TR-
GOVEC, komedija, režija: Matija Milčinski, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I 

G L A S O V K A Ž I P O T BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

KOMEMORACIJE 
Preventivne meritve 
Žirovnica - DU in RK Žirovnica obveščata, da bodo preven-
tivne meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi 
potekale v ponedeljek, 7. in 21. novembra, v Čopovi rojstni 
hiši, od 8. do lo. ure. 

IZLETI 
Martinovanja 
škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka 
obvešča svoje člane, da sprejema prijave za martinovanje, ki 
bo v soboto, 12. novembra, v hotelu Delfin na Primorskem. 
Odhod izpred Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki bo ob 9. 
uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni. Ob-
veščajo pa tudi, da sprejemajo pisne prijave za koriščenje 
kapacitet za letovanje ohranjanja zdravja. S prijavami bodo 
začeli deciernbra, prijavnice pa dobite v pisarni društva 
vsako sredo od 16. do 18. ure. 

Kranj - DU Kranj vas vabi, da se jim pridružite v torek, 15. 
n o v ^ b r a i pred hotelom Creina, od koder bo ob 7. uri 
odhod na martinovanje v Priekijo. Dodatne informacije na 
sedežu društva. 

Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da sprejemajo prijave za martinovanje, ki bo v petek, 
11. novembra, z začetkom ob 18. uri. Prijave sprejemajo v 
pisarni društva v času uradnih ur, po tel.: 040/767-886 ter 
58-63-366 ali pri poverjenikih. 

Kranj - Društvo diabetikov Kranj tudi letos pripravlja marti-
novanje in sicer v Ljutomeru v petek, 11. novembra. Odhod 
avtobusa bo ob 7. uri iz AP Kranj (št. i ) . Prijave sprejema 
Irma Zupan, tel.: 031/343-171, v društvu 031/485-470 ter Ivan 
Benegalija po tel.: 031/485-490. 

Zaključni planinski izlet 
Žabnica, Bitnje • DU Žabnica - Bitnje vabi na zaključni 
planinski izlet v sredo, 16. novembra. Odhod avtobusa bo 
ob 9. uri iz Stražišča (pri cerkvi) in bo ustavljal na vseh av-
tobusnih postajah proti Škofji Loki. Hoje bo za eno uro in 
pol. Prijavite se po tel.: 23 12 288. Rok plačila je 12. novem-
ber. 

Od Litije do Čateža 
Kranj - PD Iskra Kranj v soboto, 12. novembra, vabi na tradi-
cionalni pohod Od Litije do Čateža. Izlet je primeren za vse 
planince, hoje bo za 5 do 6 ur. Odhod avtobusa izpred 
hotela Creina bo ob 6.30 uri. Prijave z vplačili in dodatne in-
formacije: Niko Ugrica, tel.: 041/734-049, Lojze Zelnik, tel.: 
20-41-504 ali v sredo od 17. do 18. ure v pisarni društva (do 
2. novembra). 

Kranj • DU Kranj - pohodni^ka sekcija vabi na tradicionalni 
pohod od Litije do Čateža, ki bo v soboto, 12. novembra. 
Odhod izpred hotela Creina bo ob 6. uri. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do petka, n . novembra. 

Radovljica - PD Radovljica organizira 12. novembra 19. 
popotovanje po Levstikovi poti. Pot je lahka, primerna za 
vse pohodnike. Prav tako 12. novembra organizirajo 
spominski pohod do Krnskih jezer, ki je posvečen žrtvam 
Soške fronte. Prijave in dodatne informacije v sredo in 
četrtek od 18. do 19. ure po tel.: 531-55-44 ali 031/345-209. 

Na Rašico 
Kranj - DU Kranj planinska sekcija vabi v četrtek, 10. no-
vembra, na pohod na Rašico ter naprej do Mengeške koče. 
Odhod s posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred hotela 
Creina. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
srede 9. novembra. 

C 
P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 

www.ms-l<ranj.sl 
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Po kanjonu Kokre 
Kokrica - DU Kokrica vabi na ogled po kanjonu Kokre, ki bo 
v soboto, 5. novembra. Zbor je ob 14. uri pred Domom kul-
ture na Kokrici. V primeri slabega vremena bo ogled nasled-
njo lepo soboto. 

PREDAVANJA 
Odgovori na težka življenjska vprašanja 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma prireja niz četrtkovih 
predavanj v Gimnaziji Kranj (učilnica 9). V četrtek ob 19. 
uri bo na sporedu predavanje Štirje koraki do duševnega 

RAZSTAVE 
Folklorni dnevi 2005 
Slovenski Javornik - Makedonsko kulturno društvo llinden 
Jesenice vabi na odprtje in ogled razstave Makedonske na-
rodne noše in narodni inštrumenti, ki bo v petek, 4. novem-
bra, ob 18. uri v razstavnem prostoru v kulturnem domu na 
Slovenskem Javorniku. V soboto, 5. novembra, ob 19. uri pa 
vas vabijo na koncert folklornih skupin. 

PREDSTAVE 
Hotel Babilon 
Žiri - V petek, 4. novembra, ob 19.30 bo v dvorani Svoboda 
na sporedu mono komedija Mira Gavrana z naslovom Ho-
tel Babilon. Vstopnice so na voljo še v trafiki Kocka ter uro 
pred predstavo na blagajni dvorane. 

W W W . G O R E N S J K I G L A S . S I 

G O s r n j v A 

RESIAVRAOIA TPriložaroi" Begunje ( 
r*Al ITPTIA Tradicija Aracnrit do.a, Begunie ne 

GorenjslOTi 21. Besunie 
Vabimo vas tudi na P R E D P R A Z N I Č N E G L A S B E N E 

VEČERE v mesecu novembru in decembru: 
• ČETRTEK, 3.11., KONCERT Z "GREGORJI IN 

GOSTOM GREGOM AVSENIKGM" 
• PETEK, 4.11., HIŠNI A N S A M B E L "AVSENIK" 
• PETEK, 11.11., MARTINOVANJE S HIŠNIM 
A N S A M B L O M "AVSENIK" IN GREGOR AVSENIK 
• PETEK, 18.11., HIŠNI ANSAMBEL "AVSENIK" 

• SREDA. 7.12., "GAŠPERJI" 
• ČETRTEK. 15.12., "IGOR IN ZLATI ZVOKI" 

• SREDA, 21.12., BOŽICNO-NOVOLETNI KONCERT 
S "ŠTAJERSKIH 7" 

• SOBOTA , 31.12.. SILVESTROVANJE S HIŠNIM 
A N S A M B L O M "AVSENIK" 

Začetek prireditev ob 19 uri. 
Informacija in rezarvadja na tal. it. 04/5333 402. 
fax. 04/5334 1B4 ali Eiiožto: ava^k9awBOTik-Bp.^ 

Smo eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju izdelave 
poliuretanskih, gumi in plastičnih spodnjih delov obutve. Usmer-
jeni smo v razvoj, zato smo si zastavili visoke cilje. 

Za izpolnjevanje ciljev potrebujemo strokovnjaka za delo na 
delovnem mestu 

PRODUKTNI VODJA - RAZVOJNIK (m/ž) 

Od kandidata pričakujemo: 

• Vil. stopnjo izobrazbe, strojne oz. kemijske smeri 
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika 
• poznavanje dela s programskimi orodji Windows 
• dinamičnost, samoiniciativnost, komunikativnost 
• pripravljenost za timsko delo 
• izpit B-kategorije 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za 
nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. 

Prožnje s kratkim življenjepisom pošljite na naslov PCP Tržič, 
d.o.o., Ste Marie aux Mineš 5,4290 TRZIČ s pripisom 'za razpis'. 

mailto:injb@g-glas.si
http://WWW.GORENSJKIGLAS.SI
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"Komunala 
Kranj pa po 
svoje" Pojasnilo 
k pismu pod 
gornjim 
naslovom 

Spoštovana gospa Darinka 
Anžič, f pismu, objavljenem 18. 
oktobra, županu Mestne občine 
Kranj zastav^ate nekaj vprc&inj 
v zvezi z deponijo TenetiSe. 

Mestni svet občine Kranj je 
problematiko deponije Tenetiše 
obravnaval na s^ zG.janmija 
letos in spngel naslednje sklepe: 

- Širitev deponije na po^e B2 se 
ne izvede. 

• Na deponiji se predvidi objekt 
za predelavo odpadkov za podre-
gijo Kranj za približno sto tisoč 
ljudi. 

• Začne se s postopki izddave 
novega lokacijskega načrta za 
deponijo Tenetiše, ki mora na 
novo določiti mqe deponijskega 
prostora za bodoče objdcte, s tem 
da se ti ne približujgo bližryim 
naseljem. V sklopu lokacijdcega 
načrta je potrebno nap ustrezne 
rešitve za zmanjšanje prometne 
obremenitve na obmo^u deponi-
je in zlasti proučiti vse možne 
vplive deponije na okolieo (hrup, 
promet, izcedne vode, smrad in 
drugo). 

• Z metodo projektnega pristo-
pa se bodo 0^7 izdelavi lokacijske-
ga načrta predlažile idejne rešitve 
vseh predvidenih objektov z opi-
som predloffinega tehnološkega 
postopka. 

Na januarski sgi Sveta Mest-
ne občne Kranj so bili prisotni 
tudi predstavniki Komunale in 
bili s sklepi seznaryeni. Na vsebi-
no sklepov sem Komunalo Kmry 
ponovno opozoril 8. avgusta letos 
pred napovedano ustno obravna-
vo pred izdajo gmdbenega dovo-
ljerya. 

Sedanje starye naj bi bilo tako, 
da so na severnem ddu poJ/a B2 
opravili delen izkop zemljine v 
količini približno 400 kubičnih 
metrov za pokrivanje vrha depo-
nijskega polja A, s koncem sep-
tembra pa zaustavili izkorišča-
nje zemljine. 

V organih Komuruile Kranj 
Mestno občino zastopajo pred-
stavniki, ki jih imenuje Svet 
Mestne občine Kranj, ne nepo-
sredno župan. Tako ima Mest-
na občim Kratij v skupščini Ko-
munale Kranj enega zastopnika, 
kije hkrati svetnik, v Nadzor-
nem svetu Komunale Kranj pa 
pet predstavnikov, med njimi 
enega svetnika. Predstavniki ob-
čine so v Nadzornemu svetu Ko-
munale Kranj posebg izpostavili 
potrebo, naj Komunah Kranj 
prebivalcem in na svoji spletni 
strani posreduje čim bolj popolno 
injbrmadjo o aktivnostih na de-
poniji. Prav tako so zahtevali 
spremljanje vseh relevantnih 
iflivov na okolje. Obveščen sem, 
da so prebivalci prejeli kopije 
zahtevanih dokumentov. 

MOHOR BOGATAJ, 
UNIV. DIPL. ORG. 

Ž U P A N MESTNE OBČINE 
K R A N J 

Leško letališče 
z asfaltno stezo 

v Gorenjskem glasu je bilo 
18. oktobra objavljeno pismo g. 
Mencingerja z gornjim naslo-
vom. Ker nekatere trditve in 
ocene v pismu ne drže oziro-
ma zahtevajo komentar, vas 
prosim, da objavita tudi tole pi-
sanje. 

Zaradi gradnje avtoceste je 
potrebno premakniti vzletno 
pristajalno stezo letališča Les-
ce. Ker je strošek gradnje nove, 
pol ožje a^altirane steze enak 
ali celo manjši od stroška trav-
nate, je seveda smiselru) zgra-
diti a^altno in to ni "le pobož-
na želja direktorja ALC-ja". • 

Ponavljam trditev, da bo as-
faltna steza pomenila zmanj-
šanje hrupa, je pa v zvezi s 
hrupom treba poudariti, da le-
tališče s svojo dejavnostjo ne 
presega niti mejne ravni niti 
mgne konične ravni hrupa, 
dopuščenega v našem območ-
ju. To dokazujemo z doku-
menti meritev, ki so nam pred-
pisane. 

Ob trditvah, da bo asfaltna 
steza omogočala uporabo leta-
lišča v vseh letnih časih, pono-
či in podnevi, v vsakem vreme-
nu in še ve^im letalom, je tre-
ba povedati, da bo letališče z 
novo stezo ostalo v kategoriji, v 
kateri je. Že sedaj se uporablja 
v vseh letnih časih, v vremenu, 
ki omogoča vizualno letenje. 
Niti sedaj niti z novo stezo ni 
pogojev za instrumentalno in 
nočno letenje. Enaka dolžina 
steze (njo m) je kriterij sedaj 
in bo v prihodnje, katero letalo 
sme in katero ne sme pristati 
na letališču Lesce. 

Najbolj napak se mi zdi tr-
ditev. da letališče onemogoča 
razvoj turizma, saj so prav vsa 
naša prizadevanja namenjena 
predvsem temu, da bi letali 
dobilo in udejanjalo izjemno 
vlogo, ki mu pripada pri turi-
stičnem razvoju obmoija. 

Pismo, na katerega odgovar-
jam, se zaključi s sta^m: "Leta-
lišče naj ostane tako, kot je." To 
žal ni mogoče. Letališče ima 
samo dve možnosti - razvijati se, 
ali pa... 

Upam g. Mencinger, da za 
drugo možnost tudi vi niste. 

S spoštovanjem! 

ZVONE KOBENTAS, 
DIREKTOR ALG LESCE 

Odgovor 
na pismo 
prijateljev 
Smarjetne gore 

Gorenjski glas, 11. okto-
b r a 2 0 0 5 

Spoštovani! 
V avgustu 2004 je bil na 

vzhodni strani Šmaijetne gore 
opravljen posek gozdrtega drev-

ja brez ustrezne odločbe Zavo-
da za gozdove Slovenije. Zara-
di storitve prekrška je bil proti 
lastniku gozda, ki pa ni na-

jemnik objekta, uveden in-
špekcijski postopek, kije bil z 
ukrepom zaključen decembra 
2004. Kako bo obnovljena 
površina, kije bila v nasprotju 
z zakonom posekana, odloča z 
gojitvenim načrtom Zavod za 
gozdove Slovenije, ki strokovno 
usmerja gospodarjenje z goz-
dovi. Po potrebi lastniku goz-
da izda odločbo, s katero mu 
naha sanacijo. 

V avgustu leta 2005 je 
potekala sečnja na južni strani 
Šmaijettie gore. Elektro Gorenj-
ske je čistil gozdno ras^e pod ofc-
stoječimi daljnovodi. Ukrep je bil 
izveden v skiadu z obstoječo za-
konodajo in v sogla^u z ustrezn-
imi inštitudjami. O predvideni 
sečnji pod daljnovodi je Elektro 
Gorenjske obvestil Območno 
enoto Zavoda za gozdove. Kerni 
bih znakov kršitve Zakona o 
gozdovih, proti izvajalcem goz-
darska in^/ekcija ni ukrepala. 

UB£KA A J I A Č I Č POGAČNIK 
GOZDARSKA INŠPEKTORICA 

Vprašanje 
9. Roberta 
Sifreija iz Kranja! 

Gospod Robert Šijrer v svo-
jem pismu v časopisu Gorenj-
ski ^ pravilno ugotavlja, da 
je Zdravstveni dom Kranj po-
krit z azbestno kritino, za ka-
tero vemo, da Škoduje zdravju. 
Kdor vsaj nudo pobliže pozna 
težave ob financiranju izgrad-
nje prizidka k Zdravstvenemu 
domu, lahko zlahka ugotovi, 
da obnove strehe pred ikošnjo 
zimo ne bo. Preprosto ni de-
narja za ta prepotreben poseg. 
Kolikor vem, tudi v letu žooO, 
ko bo MO Kranj morala po-
plačati vse obveznosti po kon-
čani gradnji, ne bo možnosti 
za menjavo strehe. 

Zdravstveni dom je v izbolj-
šanje okolja v letu 2004 inve-
stiral znatna sredstva, saj so 
opustili staro kodovnico, ki je 
delovala na mazut, in izgradi-
li novo sodobno kotlovnico na 
plin. To izgradnjo je v celoti fi-
nanciral Zdravstveni dom, za-
radi tesar seje začasru) znc^l 
v finančni izgubi. 

Težav s streho se v Zdrav-
stvenemu domu dobro zaveda-
mo, saj jo moramo zaradi sta-
rosti neprestano popravljati. 
Zato smo lani v srednjeročnem 
planu zapisali, da bomo v letu 
200^ obnovili ali zamenjali ce-
lotno streho Zdravstvenega 
doma. Svet Zavoda je srednje-
ročni plan potrdil, kar je zago-
tovilo, da se bo plan realiziral. 
Moram pripomniti, da je bila 
Streha Zobne poliklinike že i* 
celoti zamenjarui. 

Seveda je sprejem take ob-
veznosti hudofinartčno breme 
za Zdravstveni dom in pri tem 
računamo rux pomoč Mestne 
občine Kranj. 

Seveda je opozorilo g. Šifrer-
ja povsem na mestu, najbrž pa 
Zdravstveni dom ni edina 
stavba v Kranju, kije še pokri-
ta z azbestno kritino in bo na 
tem podro^u še veliko dela in 

stroškov, ki pa so iz zdravstve-
nega vidika povsem upraviče-
ni. 

PETER ŠTUIAR, DR. MED. 

DIREKTOR O E Z D KRANJ 

Spoštovani 
državljani 
R Slovenije in 
občani MO Kranj 

Zavestno smo se odločili za 
Evropsko skupnost in zato mo-
ramo spoštovati tudi zakone 
Republike Slovenije, ki so v 
skladu z evropskimi. Zavedati 
se moramo, da bo energija dra-
ga: naftni derivati, elektrika, 
voda in smeti. Samo sonce bo 
zastonj, da mw bo grelo, kadar' 
bo sijalo. Za zrak je pa že 
vprašanje. Smeti in radioak-
tivni odpadki nam povzročajo 
največ težav. Smeti delamo 
sami in jih bomo tudi sami 
morali uničiti ali pravilno eko-
loško deponirati. Vsak sosed se 
jih brani. Prav je tako. Nobe-
den od tistih, ki uradno na-
sprotujejo odlagališčem, ne 
pove. kam in kako naj jih de-
poniramo. To vsi govorijo v 
Republiki Sloveniji in tega od-
govora ni v nobenem Članku. 
Smeti lahko izvozimo in tudi 
radioaktivne odpadke. V so-
sednji Avstriji bodo naših sme-
ti veseli, ker imajo sodobno in 
ekološko sežigalnico. Povejte, 
da ste tisti, ki nasprotujete od-
lagališčem odpadkov in da ste 
pripravljeni plačati stroške. 
Tudi sežigalnic za odpadke ne 
maramo. Povsod je referen-
dum. Sežigalnica mora biti 
Zffajetw z najsodohmjšo teh-

nologijo. V smeteh so denar, 
energija in delovna mesta. 
Tudi jaz bi rad imel mir pred 
hrupom in onesnaževanjem, 
ko letijo letala nad glavo, ko 
vzletajo in pristajajo na brni-
škem letališču. Z menoj se 
bodo strinjali verjetno najbolj 
Šenčurjani. 

Spomnim se članka o stroj-
niškem vestniku leta 195S, da 

je v Bemu v Nemčiji začela 
obratovati toplartui na odpad-
ke - smeti. Pa verjetno še danes 
obratuje. 

Spoštovani občani, pred-
stavljajte si, da en teden ne bi 
odpeljali smeti. Kosovni in 
ostali odpadni material je 
možno odložiti na lepo ureje-
na odlagališča v Tenetišah in 
Zarici. Kljub temu je še vedno 
nekaj črnih odlagališč po goz-
dovih. Inšpekcijske službe do-
bijo dobro plačo za neopravlje-
no delo in še kaj bi noŠo v teh 
ustanovah, ki so plačane iz ob-
činskega in državnega prora-
čuna. Branirru) se radioaktiv-
nih odpadkov zaradi sevanja. 
Če je vse pod kontrolo, ni nič 
nevarru). Brez atomske energj-

je ne gre v energetiki in v 
zdravstvu, atortiska centrala v 
Krškem daje najcenejšo el. 
energyo. Ali so ljudje v okolici 
bolj bolni? Prosim odgovor. 
Verjetno bomo še morali zgra-
diti kakšno atomsko centralo, 
da ne bomo odvisni toliko od 

uvoza. Električna energija je 
cenejša za ogrevanje kot kuril-
no olje. Ko smo bolni, ne vpra-
šamo, kaj seva in škoduje, 
samo pozdravi me, da bom še 
malo živel. Marsikaj se bomo 
morali naučiti in že doma sor-
tirati odpadke, varčevati z 
vodo in energijo. Dokaz temu 

je drago kurilno olje in smo za-
čeli z zamenjavo peči za cen-
tralno z boljšim izkoristkom. 
Varčevanje energije je naložba 
z dolgo amortizacijsko dobo; 
poplača se pa. Tudi anten za 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 201 42 49 
fax: 201 42 13 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v peiek -
»ste<io()ol3.30.inzaobjavovio(eli,do|!eika<io 
14.00! Delovni (iT. od ponedeljka do petka nepie 

_Junjenood 7 . - I 5 , u i e . 

Uvedli s<no n o « lubriko 

"Čisto v zadnjem hipu". 
s 10 njbfiko 2ellmo pomagali naiim bralcem, ki 
se jim res mudi nekaj piodati. kupiti, najeti, od-
dati. Oglas za to rabriko lahko oddate za torek 
v ponedeljek do osme ure in za petek v ietnek 
prav tako do osme ure. Cena oglasa Je 2.050 
S H je enotna in ima najvei 80 znakov - kupon 
ne )^ja. Za male oglase po redni ceni oziroma 
na kuponu pa s p r e j ^ m o za torek v petek do 
drage ure m za petek v scedo do pol dveh. 

mobilno telefonijo se branimo. 
Sevanje. Kjer so pametni, tega 
ne počnejo. Na domovih kraja-
nov in gasilcev, kjer so nameš-
čene, imajo stalni vir dohodka. 
Te antene nehajo sevati takoj, 
ko mi prekinemo z uporabo 

mobitelov. Smo se jim priprav-
ljeni odpovedati? Verjetno ne. 
V poslovnosti se ne moremo 
zamisliti brez mobitela, kot 
tudi ne v zasebnem življenju. 

JANEZ KURAIT, 

BRITOF 2 8 9 

S V E T R E d.0.0. 
EMOTA KBANJ 
NAlOttjlVA UiCA 1 2 
4 0 0 0 KaAfj 
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STANOVANJA 
prodamo 
KRANJ - Sorlijevo: 54 ml. dvosob-
no, adaptirano 1.2003. 2. nadstrop-
je, nizek blok, delno opremljeno. 
Cena 22,5 mio SIT. 
Kranj • Cradnikova: dvosobno, 52.5 
m2, pritličje, obnovljeno 1.2005, C K 
na plin, vpisano. Cena 18,9 mio SIT. 
Kranj - Keb«tova ul.: 89 mz, itiri-
sobno, t. nad./4, nova okna, južrta 
lega, I. 1962, vsi priključki, vpisano 
v 2K, CK na plirt. Cena 24 mio SIT. 
Kranj - center 128 m2, štirisobno 
slanov^nje v mansardi nove po-
slovno stanovanjske hiSe, I. 1991. 
Cena 30 mio SIT. 
ZEMgiSČE PRODAMO 
Podnait - O v s i i e 856 m2, stavbno 
zemljišče, gradbeno dovoljenje v 
pridobivanju za enostanovinjsk« 
hiSo, ki je v ceni, nad vasjo, razgled 
na gore. Cena 15,1 mio SIT. 
Sveti Duh: stavbno zemljiSče 974 
m2, ob zelenem pasu. Dovoljena 
so stanovanja, kmetije, proizv. de-
javnosti, šport in rekreacija. Ravna, 
sončna. Cena 30,5 mio SIT. 
Gorenja vas - Podgora: 1709 mz, 
zazidljive parcele 1093 mz, 616 m2 
kmetijskega zemljišča. Urejen do-
stop, krasen razgled na okoliške hri-
be. Parcela je sončna. Cena 12,1 
mio SIT. 

Podvin - MoJnj« 465 m2, sončna, 
ravna parcela pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiS. Kma-
lu začetek gradnje infrastrukture. 
Cena 22.130,00 SIT/m2. 
POSLOVNI PROSTORI ODDAMO 
Šenčur - poslovna cona: 600 m2, 
lahko po delih, novogradnja, pri-
memo za mimo proizvodno dejav-
nost, skladiičc, fitness, pisarne 
Neopremijeno, možne prilagoditve 
najemniku, parkirišča zagotovljena. 
Najemnina 2.400 SIT/ma. 
Kranj - Savska c : 92 m2, oddamo 
dve pisarni, lahko tudi samo eno, 
za simbolično doplačilo tudi 80 m2 
skladišča v kleti. Objekt je bil zgra-
jen 1.1939, je ograjen, varovan, ima 
dovolj parkirišč, v ceno najema 
2.400,00 SIT/mz so vključeni vsi 
stroški. 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAMO 
Šenčur 431 fr\2, možen nakup tudi 
po delih (minimalno 80 m2]. I. 
2005, poslovni prostori namenjeni 
pisarniški ali storitveni dejavnosti 
se nahajalo v 2. nadstropju. Brez-
plačna souporaba stopnišča, hod-
nikov, sanitarij in parkirišč. Cena 
312.000 SIT brez DDV-ja. 

.svet-nepremic 

G K o H - I S k o o l 
Mlinska ul. 1, Maribor, PE Tržič. 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49, 070/jo 2011 

ANKARAN, KOLOMBAN 
(1D:HIOC35) 

Prodamo: Hiša samostojna 
Opis: 150 m2, samostojna, zgrajena 
1. 2003, 831 m2 zemljišča, tel., tv, 
isdn, v dveh etažah po 76 m2 • p+n, 
terasa pokrita - možna zasteklitev 
cca 100 m2 - zidan kamin. Tlaki v 
celoti parket, J kopalnici - keramika, 
krasen razgled, v ceno vključena 
tudi oprema. Cena: 192^32.000 SfT 
(800.000 EUR). 
BISTRICA PRI TRŽIČU, TRŽIČ-
DETELJICA (ID:2SSI6OS) 
Prodamo: Stanovanje dvosobno 
Opis: 60,12 m2, dvosobno, zgrajeno 
I' '976, 9 /9 nad., delno obnovljeno 
in lepo vzdrževano stanovanje, CK, 
kabelska, dva balkona, dvigalo, pro-
damo. Cena: 18.000.000 SIT. 
BLED (1D:2SOSO;) 
Prodamo; Stanovanje dvosobno 
Opis: 52 m2, dvosobno, zgrajeno I. 
'974. 2.^4 nad., prodamo. Cena: 
481.080 S r r / n u (2.000 EUR/ m2). 
GOLNIK 

Pttxiamo: Hiša samostojna 
Opis: 56 m2, samostojna, zgrajena 
1.1967,100 m2 zemljišča, prodamo. 
Cena: 18.500.000 SIT 
HRASTJE, KRANI-PREBACEVO 
(ID:ZPI305) 

Prodamo: Parcela zazidljiva 
Opis: 31$ mz, zazidljiva, komunalno 
opremljena parcela, voda, elektrika 
na parceli, vsa dokumentacija 
vključno z gradbenim načrtom in 
dovoljenji, zk urejeno, prodamo. 
Cena: 36.081 SIT/ m i (150 
EUR/m2). 
KOMEN, VOJSCICA • KOSTANjEVI-
CA NA KRASU (ID:PZO3AO5) 
Prodamo: Parcela zazidljiva 
Opis: 2.874 m2, zazidljiva, pro-
damo. Cena: 7 J 1 6 SIT/ m2 (30 
EUR/ mz). 

KOMEN, VOlSCiCA • KOSTANJEVI-
CA NA KRASU (ID:PZO30S) 
Prodamo: Parcela zazidljiva 
Opis: 1.598 m2, zazidljiva, prodamo. 
Cena: 7 J 1 6 SIT/mi (jo EUR/ mi). 
KRANJ - PREBACEVO (I0:HI4O5) 
Prodamo: Hiša ostalo 
Opis: 100 mz, hiša, zgrajena 1.1932, 
300 mz zemljišča, polovica hiše, v 
celoti prenovljene inštalacije, CK, 
olje, zk urejeno, tel., kabelska, 
dvorišče na novo v celoti asfiiKirano, 
cca 300 m2 dvorišča, prodamo. 
Cena: 22.500.000 SIT. 
KRAN) • ZLATO P 0 4 E 
(ID:2SSI705) 

Prodamo: Stanovanje dvosobno 
Opis: 54 mz, dvosobno, zgrajeno I. 
1961. P/5 nad., v celoti adaptirano 
stanovanje, CK, tv, klet, takoj vselji-
vo, prodamo. Cena: i8.900XX)0 SIT. 
LANCOVO (ID:HO205) 
Prodamo: Hiša dvojček 
Opis: 60 m2, dvojček, adaptirano I. 
2002, 210 m2 zemljišča, CK, olje ali 
plin. v celoti adaptirano, tel., kabel-
ska tv, prodamo. Cena: i7.25aooo 
srr. 
LANCOVO (ID:PZO6O5) 
Prodamo: Parcela zazidljiva 
Opis: 676 m2, zazidljiva, pro-
damo. Cena: 16.838 S I T / m 2 (70 
EUR/ ma). 
POSAVEC (ID:PZi505) 
Prodamo: Parcela zazidljiva 
Opis: 1.4ZI mz, zazidljiva, pro-
damo. Cena: 22.ooo.ooo SIT/m2. 
TRŽIC (ID:3Si205) 
Prodamo: Stanovanje trisobno 
Opis: 79, 9 mz, trisobno, zgrajeno I. 
1984, P/3 nad., CK. tel., delno pren-
ovljeno, prodamo. Cena: 1S.700.000 
SIT. 

'M 

mailto:krjnj@svet-nepremieninc.sl
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NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
PE Stritarjeva 5/II, Kranj 

Tel.: 04/236 73 73 
e*po$ta: info^fiKstsi 

Za najem in za nakup i§čemo ve^ 
manjših stanovanj in hi$ v Kranju in 
okolici za nam znane stranke. 

STANOVANJA PRODAMO. 
KRANJ • Ptanina 1: dvosobno stanova-
nje, v izmeri S14& ms. I. nadstropje 
stanovanjskega bloka. I. izgradnje 
1973. balkon, cena 17.500.000,00 SfT. 
Proda se tudi garaža. 13 m2, cena 
2.300.000.00 srr. 
JESENICE: dvosobno stanovanjevpri-
tiičju stanovanjskega bloka, v izmeri 
53.69 rro. I. obnove 1986. takoj vselji-
vo, cena 11.300.000,00 SfT. 
KRANJ • 2iipan6čeva: enosobno klet-
no stanovanje, v izmeri 32,10 m2,1. 
^943t vseljivo april 2006. cena 
11.000.000.00 srr. 
KRANJ • Mlakarjeva: trisobno stanova-
nje v izmeri 74,30 m2. pritlî ê, 1.1967. 
cena 21.500.000.00 SIT. 
KRAN) • Begunjska uBca: visoko pri-
t l i^ stanovanjskega bbka, 47,80 m2. 
balkon, vsi priključki, I. izgradnje 1959, 
cena 16.200.000,00 SIT. 
ODDAMO V NAJEM: 
^ N Č U R : enoinpdsobno stanovanje 
v izmeri 50 m2, svoj vhod, delno opre-
mljeno. najemnina 70.000,00 SIT * 
stroiki. Vseljivo takoj. 
CERKgE • olco&ca: polovico hiSe oz. 
dvosobno stanovanje, bivalne povrSi-
ne 80 m2,1. izgradnje 1970, najemni-
na 80.000,00 Srr/i mesec + stroški, 

BISTRICA pd Tržiču: trisobno opre-
mljerK) stanovanje v dvostanovanjski 
hiii. I. izgradnje 1995, terasa, vrt gara-
ža, najemnina 120.000.00 SfT/ime-
sec s stroSki, enomese6ia varščina, 
sprotno plačk). Vseljivo takoj. 
PARCELE: 

BRfTOF: zazidljiva parcela, 651 m2. 
cena 31.270,00 SfT/ima. 
VODiCE pri L j u b i h gradbena parce-
la, 949 m2. primerna za po&bvne de-
javnosti. cena 22.000.000,00 SIT. 

www.fesst.s 

gekkoprojektj 
^ n e p r e m i č n i n e i 

Brttof79A.4000Kw^f 
info-nepOgckfcoprojelct.g § 

tvvvM.gekKoprô ekta 

1 
04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
BLEJSKA DOBRAVA 77,28 mz, dvo-
sobno, 1. nadstropje, 1.20. delno obn. 
'995. pfostomo. svetio, 12 mio SIT. 
JESENICE: 53.69 mi. dvosobno v pri-
tii^u nizkega bloka, 1.49, blok p o ^ 
noma obn. 1985, stanovanje 2004. 
okna 2005, vsa infrastruktura in pri-
kljudd. Cena: 11,3 mio SIT. 
SKOFJA LOKA - FRANKOVO NASE-
IJE 59,62 m2, dvosobno, nadstropje 
7/9,1. 92, delno obn. 2004. popolno-
ma opremljeno, odlična l^dja, vsa 
infrastruktura in pfikijučkl. Cena: 28,5 
mio SIT. 
KUPIMO 

KRANJ: v e ^ mansardo ali neizdda-
no podstrešje, nujno kupimo. 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, 2LA-
TO POgE, PLANINA 1: kupimo eno-
ali dvosobno stanovanje, takojšnje 
pla6b. 
KRANJ - SORUJEVO NASEgE: nujno 
kupimo dvo- ali trisobno stanovanje, 
takojšnje plafilo. 
PRODAMO HISO 

KAMNIK: 160 m2 na parceli 256 m2. 
obn. 2000. vrstna, sončna lega. Cena: 
45 mio SfT. 
MEDVODE . GOLO BRDO 170 m2 
na parceli 955 m2,1.1990. mimo nase-
lje. možnost treh stanovanj. Cena: 58 
mio SIT. 
$ENČUR • LUŽE 210 m2 na parceli 
548 mz, 1.1980, brez ^isade, znotraj 
ddno obn. 2000. mimo naselje, neiz-
delana mansarda, garaža za dva avto-
mobila. Cena: 36 mto SfT. 
KUPIMO 

GORENJSKA: zapuščene kmetije in 
stavbe v vaškem okolju. 
PRODAMO ZEMgiSCA 
SELO PRI KAMNIKU: 887 m2. zazidlji-
vo, rahk> v hrib, lep /az^ed, sončna, pr>-
Mjučki na parceli. Cena: 12,3 mk> SIT. 
TRŽK!: 593 mz, sončna lega, primer-
no za vikend. Cena: 5 mio SIT. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
SENCUfc 200 mz, 1.2004. odlična k>ka-
cija, vsa infrastaiktura, možnost veČ de-

Cena: 2400 SfT/nr« z vsemi stroški. 
KRANJ z OKOLfCO: različne k}kadje. 
kvadrature in namembnosti. Cena: 
2.000-3.000 srr/m2. 

novo|r*dn)*, *d4pt«o)«, ncprvmttnin« 

venum.„„ 
Britof 43. 4000 Knnj 
Ul./ft«: 04/2J4-30.50 
gsm: 031/684-777 
••potu: ikiiii^venum.si 

STANOVANJE PRODAMO 
Jesenice, dvosobno stanovanje. 54 
m2, delno obnovljeno, zelo lepo in 
funkcionalno, v pritličju, prodamo. 
Cena: 11.300.000.00 SIT. 
PARCELE PRODAMO 
Zg. Besnka. 873 m2, zazidljiva par-
cela, delno ravna, delno z naklo-
nom. sončna lega, asfaltiran do-
stop, elektrika in voda ob parceli. 
Cena: 12.000.000.00 SIT. 
Jesenice, Podkočna. večje število 
parcel, različnih kvadratur, v mir-
nem okolju, prodamo. Cena; 40 
EUR/mz. 

POSLOVN I PROSTOR PRODA-
M O 

Jesenice, 80 ma. velika izložba, vse In-
Štalacije ločene, frekventna lokacija, 
primemo za trgovino, gostinstvo..., 
prodamo. Cena: 18.900.000,00 SfT. 

www.venum.si 

W W W . G O R E N J S K I C L A S . S I 

• m p P R O J E K T 
..A.«*« 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO HISE 

KRIŽE: nova samostojna hiša, 150 
nru, parcela 400 m2. (Ulična lokaci-
ja. vredna ogleda. Cena: 38 M I O SIT. 
STRAŽISCE PRI KRANJU: samostoj-
na hiša, 3cx> mz. parcela 9S0 mz. f. 
1980. K-FP-FM. odlična lokacija, sonč-
na lega, lahko ve^družinska, kvalitet-
no grajena, izredno ohranjena, vred-
na ogleda. Cena: 72 MIO SIT. 
GOLNIK O K O U C A : manjša hiša. 60 
mz bivalne površine, garaža. 100 mz 
parcela, I.1967. Cena: 18 M I O SIT. 
KRANJ: dvojček. 120 mz, K-T-P+M, 
garaža, vrt 280 m 2 , 1 . 1 9 6 6 , delno 
obnovljena 1.05. Cena: 45 M I O SIT. 
KRANJ OKOLICA: 1/2 hiše, 100 mz. 
garaža, ločen vhod, parcela 300 m2, 
obnovljeno I. 1996. Cena: 22,5 MIO 
SIT. 

PRODAMO STANOVANJE 
NAKLO 1/2 hiše, trisobno. 100 m2. 
garaža, parcela 450 m2, klet, obnovl-
jeno 1.1997. Cena: 26 M I O SIT. 
KRANJ OKOUCA: 1/2 hiše. trisobno, 
100 m2. garaža, ločen vhod. parcela 
300 m2. obnovljeno 1.1996. Cena: 
22,5 MIO SIT. 
PRODAMO ZEMg iSČE 
BRITOF: 650 mz, odlična končna 
lokadja, cena: 37.200 SIT/m2. 
BRITOF: 500 m2. zelo dobra lokaci-
ja. sončna parcela. Cena: 37.200 
SIT/mz. 

BRITOF: 501 m2, sončna, ravna, raz-
gled. Cena: 36.000 SfT/mz. 
CERKLJE: 6obo mz, sončna lokacija, 
na robu naselja. Cena: 25.200 
SlT/mz. 

PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 
ŠENCUR IND. CONA: novo. 2-krat 
150 m2, primerno za proizvodnjo, 
storitev ali pisarne. Cena: 57.6 M IO 
SIT. 
NAJAMEMO STANOVANJE 
TRŽIČ: nujno najamemo eno- do 
dvosobno stanovanje 
KUPIMO STANOVANJE 
KRANJ: In okolica kupimo eno- ali 
dvosobno stanovanje, sonč/ia lega, 
takojšnje plačilo. 

KRANJ: nujno kupimo enosobno 
stanovanje v pritličju ali 1. nad-
stropju. 
KRANJ: kupimo dvosobno stanovan-
je do 20 M I O SIT. 
KRANJ: okolica, kupimo tri- ali več-
sobno stanovanje. 
KUPIMO H i $ 0 
KRANJ: okolica, nujno kupimo nove-
jšo enodružinsko hišo do 45 MIO 
SIT. 
KRANJ: okolica, kupimo vrstno hišo 
do 40 M I O srr. 
KRANJ IN OKOUCA: kupimo kmeti-
jo. 
KUPIMO ZEMg i SČE 
KRANJ in bližnja okolica: kupimo 
zazidljivo parcelo, velikosti najmanj 
600 mz. 

i n fo^mp-pro jek t . s i 
www.mp-projekt.si 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

KRANJ PLANINA. 1 S S . 29 m2,1. 82, 
1. nad. v bloKu, ločena kuhinja, 
uporaben balkon, klet. cena 15 mio 
srr. 8 031/575-946 

5100)0 

K>KERN̂  
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: info®>kj-kem.si 

KUP IM 

ENOSOBNO KRANJ - ŠKOFJA LOKA. 
starejše? potrebno obnove, gotovina, 
«041/682-741 st(M39 

ODDAM 

G A R S O N J E R A UUCA JANEZA 
PUHARJA - PLANINA, 30 m2. s 15. 
novembrom, cena: 50.000 sit/mesec. 
9 041/625-178. 04T/971-601 

ENO INPOLSOBNO. Alpski bloki -
Bted. « 041/790-267 

&I045« 

E N O S O B N O ŠENČUR, cena po do-
govoru. 9 041/232-180 5i04$7 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO V DVOJČKU, 1 0 x 9 m. 3. grad-
ber>a faza. parcela 560 m2, ob glavni 
cesti Dav6a - Železniki, blizu smučišča 
Cerkno. • 041 /271 -683 stosoi 

Vodopivčeva ulica 
v Kranju - prodamo 
nadomestno gradnjo 

v pridobmnju gradbene-
ga dovoljenja za 

večstanoi^anjski objekt. 

Telefon: 041/647 257, 
03/7131900, Liko, d.d., 

Uboje 263, Petrovče 

ODDAM 

SOBA. v stanovanjski hiši v Kranju odd-
am v najem sobo s souporabo ostalih 
prostorov. DS, kuhinja, Kopalnica, 
balkon, terasa, lastno parkirišče. 9 
031/461-185 510315 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

NOVO BRUNARICO, iz naravnih brun. 
velikosti 4 x 4 m + terasa, cena po do-
govoru. 9 040/670-673 

510438 

POSESTI 
PRODAM 

ZAZJDUlVA PARCELA VISOKO PRI 
KRANJU. 686 m2. 9 051/441-738 

510435 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FORD SIERRA. 1. 1991. vozna, cena: 
45.000,00 SIT, 9 041/824-826 

HVUNDAI ATOS, t. 1999. zelo lepo 
Ohranjen, druga lastnica, cena po do-
govoru. 9 031/699-921 

5J<M73 

Bratov Prapfoinik JO 
4202 N»kto 
Tel. 04/25 76 0 5 2 

P E Kranjska c e s U 2 2 
4202 Naklo 

PRODAJA iN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- anroflizerji •/^OfiRotr hilri servis vozil 
- avlooptika. vse za podvoz}e vozil. 
- izpušni sistemi, kaializatorii 

^ • hiip:/^www.iqq.intar.si 

LAND ROVER DISCOVERV, I. 1997. 
2500kubikov. diesel. 9 041/810-274 

6104(U 

OPEL ASTRA H. I. 2004, 1.7. CDTi, 
cosmo. 1. lastnik, ugodno. 9 
041/762-862 &i04S3 

ROVER 400,1. 1998, dobro ohranjen, 
elek. paket + 4 zimske pnevmatike, 
cena po dogovoru. 9 031/328-402 

t 51040$ 

SUZUKI JIMMV. I. 1999, 4 x 4. 
kovinske barve, kot nov, 9 040/315-
336 s)044t 

ŠKODA FORMAM. I. 1994, 120.000 
km. zelen, ohranjen, Pogačnik. 9 
04/250-64-11 51043« 

VOLKSWAGEN GOLF III, 146.000 
km. 1.9, turbodlzel, srobrne barve, 
ohranjen, 9 041/820-487 &t0437 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 Z IMSKE GUME. s platišči dim. 
175/70/14, cena 25.000 Sfl. 9 
041/565-673 aioi?« 

NUDIM 

VLEČNE K U U K E , MONTAŽA. Drole 
s.p.. Zgornje Bitnje 312. 4209 Žabn^ 
ca. 9 041 /896-134 5io38t 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, (udi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. « 031/770^33 

50683« 

OSTALO 
PRODAM 

ODKUP . PRODAJA, rabljenih vozil, 
konkurenčne cene. uredimo prepis. 
Mepax. d.o.o.. Planina 5. 4000 Kranj. 
«041/773-772 6to37i 

OPREMA 
PRODAM 

KOVINSKA GARAŽNA VRATA, z izo-
lacijo, 260 X 260 cm. stara dve leti. 9 
031/520^84 8t0442 

RAČUNALN I ŠKO BLAGAJNO, s 
kvalitetnim programom z možnostjo 
nadgradnje, 9 041/626-154 S10177 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

GRADBENO ELEKTR IČNO OMARI-
CO, za gradnjo hiše. za trifazni lok. po 
ugodni ceni, 9 031/30&-540 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA METRSKA ALI RAZŽAGANA. 
možnost dostave, 9 041/718019 

5)0433 

MEŠANA DRVA. suha. razžagana. pre-
voz. 9 031/699-145 st0469 

SUHA BUKOVA RAZŽAGANA DRVA. 
«031/561-707 61044« 

UGODNO PRODAM, lesne brikete za 
kurjavo. 9 04/53-31-648. 040/88-
74-25 siooei 

Na Prlmskovem pri Zadružnem domu so na razpolago še 

4 enote stanovanjskih dvojčkov. V Lahovčah pa se končuje 

gradnja treh stanovanjskih hiš. uko. ̂ jl umi zaa. 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KAVČ, FOTELJ, in mladinsko posteljo, 
ugodno. « 04/202-53-94 6i04S5 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI STROJ, in hladilnik Gorenje. 
9 041 /878-494 SKme 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

ELEKTR IČN I KAMIN, obložen s 
šamotom. večcevni dinnnik. prijatelj, 
električne posteljne blazine, ugodno. 
9 04/57-44-659 Sicm70 

STAVBO POHIŠTVO 

^te-oka^ 
Estrih Bele & Co. d.n.o. 
Zg. Tuhinj 12/a, Laze 

Izdelava PVC 
oken In vrat. 

GSM 041/621 295 
Tel.: 01/8347 550 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROSKI AVTOSEDEŽ. do 18 kg, cena: 
5.000.00 SfT. 9 031/222-216 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODAR IM 

NOV D O M IŠČETA KUŽKA MEŠAN-
CA, Stara 8 tednov. « 04/512-22-35, 
031/675-697 510450 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
KUP IM 

C I STERNO ZA GNOJEVKO, ali 
tn^lec hlevskega gnoja. « 0 3 1 / 4 9 1 -
028 

PRIDELKI 
PRODAM 

JABOLKA, za ozimnico in sladki mošt 
lahko dobite pri Markuti. čadovlje 3, 9 
04/256-00-48 siotofl 

KRAŠK I TERAN, super kvalitete. 9 
041/382-502 sio<62 

KRMILNI KROMPIR. 9 041/522-764 
5t0«44 

KRMILN I KROMPIR. 10 srt/kg, 9 
031/225-062 sio«5 

KROMPIR, beli in nječi jedilni, možna 
dostava. 9 031/585-345 6io?se 

ULEŽAN HLEVSKI GNOJ. kvaliteten, 
brez žaganja, za vrličkarje. dostavim, 
»04/232-64-26 i\ouo 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA, starega 14 dni, 9 04/25-
2 2 - 1 1 2 5t0451 

KOZLIČA. za zakol ali nejo in vzamem 
konje v rejo. 9 041 /706-526 510471 

KRAVO SIMENTALKO, staro 3 leta in 
pol. za meso. 9 04/57-23-129 

5104«0 

KUP IM 

BIKCA S IMENTALCA. starost po 10 
dni, 9 031/281-875 6io4oi 

BIKCA SIMENTALCA. starega 14 dni, 
9 04/25-23-313. 041/347-248 

6i04es 

ODKUPUJEMO, mlado pitano govedo, 
krave, teleta za zakol. 9 051/650-
975, 0 4 1 / 6 5 0 - 9 7 5 6092«6 

VISOKO BREJO TELICO, ali mlado 
kravo simentalko, 9 041/830-417 

ZAPOSLITVE 
NUD IM 

I Š Č E M O ŠTUDENTKO, za delo v 
strežbi v popokjanskem času, Kamazi. 
d.o.o.. Cesta na Rupo 30. Kranj. 9 
031/618-760.041/369-051 5104« 

ZAPOSLIMO GOSTINCA/GOSTINKO. 
za 12 mesecev v dnevnem lokalu, Bojan 
Brenkus s.p.. Nova vas 28. 4201 Zgor-
nja Besnica. 9 040/70-64-79 610241 

ZA OBČASEN RAZVOZ TOVORA, po 
Gorenjski zaposHm voznika C kategori-
je. Avtoprevozniš^o Hafner s.p.. Parti-
zansKa 33. Kranj 51030B 

ZAPOSL IM VOZNIKA B KATEGORI-
JE, in KV mesarja, "Oblak" Janez 
Oblak s.p.. Delavska ulica 18. Žiri. 9 
041/650-975 610325 

I ŠČEMO S P O S O B N E IN KOMUNIKA-
TIVNE ZASTOPNIKE, za prodajo ar-
tiklov s področja zdravstva. Sinkopa 
d.o.o.. Žirovnica 87, Žirovnica. 9 
040/666-345,041/793-367 510472 

MERCATORJEVA FRANŠIZNA PRO-
DAJALNA. zaposli prodajalko -
pripravnico, na območju Bleda, Tržiča, 
Radovljice. Kranja in Škofje Loke. Cen-
jene ponudbe na naslov: Mak, d.o.o.. 
Škofjetoška 20. 4000 Kranj 5t 04&8 

PROIZVODNO POH I ŠTVENO POD-
JETJE. Šenk Trade. d.o.o.. ISče 
lesarskega tehnika ali inženirja lesarst-
va v tehnološki pripravi dela. Pisne pri-
jave sprejemamo na naslov: šenk 
Trade, d.o.o.. Britof 23, Kranj 6>oa3T 

VOZNIK. C ali E kategorije, s prakso v 
mednarodnem transportu • Z Evropa, 
Vrba d.o.o.. Struževo 4. Kranj. V 
041/614-722 60737« 

HONORARNO ZAPOSL IMO ŽEN-
SKO, za čiščenje poslovnih In 
stanovanjskih prostorov. Popovska 
Suzana s.p.. Zg. Gorje 87. Zgornje Gor-
je 6104«6 

I ŠČEM 

DUO ROLO. za igranje, 
907 

041/224-
6104&2 

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: 
02/252-48-26, 041/750-560, 

02/252-48-23 

KuSuMt< RobtfT UtMUa ul Mjinbor 

STORITVE 
NUDIM 

DELAMO OD T E M E U E V DO STRE-
HE, notranji ometi, adaptacije, ometi 
fasad, predelne stene, urejanje in 
tlakovanje ter škarpe. Bytyqi Bene in 
ostali d.n.o., Struževo 3a. Krani. 9 
041/561-838 s(M60O 

DELAMO VSA Z IDARSKA DELA. 
adaptacije, vse vrste fasade, notranje 
omete, delamo kvalitetno in poceni. 
Gradbeništvo Gashi in ostali. Stmževo 
3 a, Kranj. «041/288 -473 

O B N A V U A M O KOPALNE KADI. z 
nabrizgavanjem epoksi emajlne pre-
vleke. Izkušnje in jamstvo. IDEJA. Žiga 
Snoj s.p.. Brilejeva 16. Ljubljana, 9 
041/592-169 506837 

SENČILA ASTERIKS, Rozman Peter 
s.p., Senidno 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: markize, tende. > 
rolete, žaluzije. lamelne zavese, plise 
zavese, rok>ji, komamiki. 

VSA G R A D B E N A DELA. notranji 
ometi, fasade, adaptacije, novograd-
nje. hitro In poceni. Byt^i oče in sin. 
d. n. o.. Cegelnica 48 B. Naklo. 9 
051/354-039. 041/593-492 

SO<904 

ZIDARSTVO. -KROVSTO-FASADER-
S r ^ - W OKNA - ADAPTACUE KOPAL-
NIC. MONfTAZA VID. d.o.o., C. takjev 8. 
Domžale. 9 031/811-263 

500420 

ŽALUZIJE, lamelne in panelne zavese, 
roloje in screen senčila izdelamo In 
montiramo. Rano senčila, d.o.o.. 
Mavsarjeva c. 46. Notranje Gorice. 9 
01/365-12-47. 041/334-247 

« » 2 5 0 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALN ICA ZAU-
PANJE, posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!, 
« 031/505 - 495 600862 

I ŠČEM 

42-LETNI KMEČK I FANT. želi spoz-
nati dekle ali n^mico. kl bo naslednica 
na kmetiji, šifra: KMEČKI SIN 

http://www.fesst.s
http://www.venum.si
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
http://www.mp-projekt.si
http://www.iqq.intar.si
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A N K E T A 

Kranjski proračun 
po meri občanov 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Prejšnji teden so kranjski 
svetniki začeli razpravljati 
o občinskem proračunu za 
leto 2006. Nas je zanimalo, 
po kakšnih prioritetah bi 
delili občinska sredstva pre-
bivalci občine. 

Matija Retelj: 

"Poudarek bi bil na oživitvi 
mesta Kranj, da bi bilo pri-
bližno tako, kot je bilo vča-
sih. Več domačih ljudi bi mo-
rali pritegniti v mesto. Zago-
tovili bi tudi sredstva za ka-
nalizacijo in za obnovo cest," 

Vera Hlebič: 

"Največ bi vložili v šole in v 
zdravstvo. Otroci morajo 
imeti normalne razmere za 
pouk, v zdravstvu bi nameni-
li največ denarja za porodniš-
nico. Pozdravljam tudi pre-
novo zdravstvenega doma." 

Anja Hodžič: 

"Največ denarja bi šlo za 
obnovitev šol in cest. Več 
denarja bi vložili v ohranja-
nje narave, da bi imeli več 
zelenic in parkov. Mladi po-
trebujejo še kakšen večna-
menski prostor za druženje." 

Cvido Berra: 

"Na splošno je potrebnih 
več vlaganj v obnovo Kranja, 
v posamezne ulice, stavbe, 
potem pa v šport. V priori-
tetni obravnavi bi bili športni 
klubi, ki imajo olimpijske 
discipline, druge pa bi črtal." 

Slobodan Stojanovič: 

"Sredstva bi namenili za 
ureditev komunalne infra-
strukture in parkirišč. Raz-
mišljati bi bilo treba 'O tem, 
kako spodbuditi, tudi fi-
nančno, obratovanje manj-
ših trgovin v centru Kranja." 

Letos brez rekordnih pridelkov 
Minuli petek so v kulturni dvorani v Cerkljah izpeljali Naj pridelek 2005. Pridelki so bili veliki, ne pa 
tudi rekordni. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Po enoletnem pre-
moru so se v petek v Cerk-
ljah za naj pridelek spet pote-
govali pridelovalci zelja, rde-
če pese, krompirja, krmne 
pese, korenja, nadzemne 
kolerabe, podzemne kolera-
be, repe in sladkorne jjese. 
Šestnajsto prireditev Naj 
pridelek 2005 je zaradi krize 
v delovanju domačega turis-
tičnega društva s fMjmočjo 
sponzorjev organizirala kar 
Občina Cerklje. Vodil jo je 
Jože Jerič, za popestritev pa 
so poskrbeli Trgovci s kvarte-
tom J in duom Ž ter Dečve iz 
Folklorne skupine Sava. 

Teže pridelkov, ki so jih le-
tos prinesli pridelovalci, so 
bile daleč od rekordnih, a še 
vedno zavidanja vredne. Je 
bilo krivo kislo vreme ali ne-
gotovost pridelovalcev, ki so 
se dolgo spraševali, ali bo 
prireditev tudi letos odpadla 
in so zato največje pridelke, 
ki so zrasli na njihovih nji-
vah, že predelali, morda tudi 
že poje^? Kdo bi vedel, vsak 
je imel drugačen odgovor. 

"Važno je, da smo priredi-
tev spet pripravili in da je bila 
udeležba dobra, tako pridelo-
valcev kot gledalcev," je ob 
tem dejal župan Franc Če-
bulj, na katerega je padlo 
glavno breme organizacije, 
potem ko so bralci Gorenj-

Pridelovalci naj kmečkih pridelkov 2005 so bili različnih starosti. 

skega glasa po besedah nje-
gove direktorice in odgovor-
ne urednice Marije Volčjak 
že vso jesen spraševali, aH 
priljubljena prireditev letos 
vendarle bo. "Tudi bralci 
Kmečkega glasa so nas spra-
ševali, zakaj lani ni bilo Naj 
pridelka. Čeprav na priredit-
vi niso sodelovali, pa so re-
portaže z nje z veseljem pre-
birali," je dodala odgovorna 
urednica Kmečkega glasa Jo-
žica Hribar. 

Kakorkoli že, na Naj pri-
delku 2005 se je elektronska 
tehtnica najbolj upognila 
pod krmilno peso (11.860 
gramov), Id je zrasla na njivi 

družine Cerar z Brega pri 
Komendi. Prinesla jo je 15-
letna Tina Cerar. Njena štiri 
leta mlajša sestra Urša pa je v 
Cerklje prinesla le za dobre 
pol kile lažjo peso. "Vsa leta 
že sodelujemo na prireditvi, 
prva leta je sem hodila babi-
ca, sedaj pa midve. Na prej-
šnji prireitvi sva bili še bolj 
uspešni kot letos," je poveda-
la Tina, ki skupaj s sestro 
rada pomaga pri kmečkih 
opravilih na domači kmetiji 
Pr' Ropret, kjer se ukvarjajo 
predvsem s pridelavo zele-
njave in vzrejo puranov. 

Naj zelje (7.860 gramov) 
je prinesel Aljaž Šipec iz 

Češnjevka, najtežjo rdečo 
peso (3.090 gramov) Janez 
Jošt iz Strahinja, Vinko Kozi-
na z Okroglega je pridelal 
najtežji krompir (1.060 gra-
mov), največje korenje (1.595 
gramov) je iz zemlje letos iz-
vlekel Janez Tičar iz Grada. 
Nadzemna koleraba je naj-
bolj us{>ela Julki Boltežar iz 
Cerkelj (5.150 gramov), pod-
zemna pa Lojzid Kemičar iz 
Bašlja (4.165 gramov). Naj-
težjo repo (3.565 gramov) je 
prinesel Metod Zorman iz 
Vopovelj, medtem ko slad-
korne pese, ki so jo letos pr-
vič uvrstili v program, ni pri-
nesel nihče. Pa drugo leto. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, v sredo, jutri in v petek, bo zmerno do pretežno 
oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje 
jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 
11 do 15 stopinj C. 
. Agencij« RS z* okolje. Urad u Meteortogtjo 
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Gorenjski novorojenčki 

Minuli teden je v obeh gorenjskih porodnišnicah na svet 
prijokalo 35 novih prebivalcev, in sicer 10 na Jesenicah 
ter v Kranju 25 (med njimi tudi dvojčici). 
V Kranju se je rodilo 25 novorojenčkov, od tega 13 deklic 
in 12 dečkov. Najlažja je bila deklica s 2.370 grami, naj-
težja deklica pa je ob rojstvu tehtala 4.040 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 10 novorojenčkov in sicer 
6 deklic In 4 dečki. Najlažji je bil deček, ki je ob rojstvu 
tehtal 2.870 gramov, najtežji pa je bil prav tako deček s 
3.740 grami. 

JESENICE 

juliana na mestu Fida? 

Na jeseniški občini so pripravili program prodaje občin-
skega premoženja za leto 2006, v katerem je ena zanimi-
vejših postavk načrtovana prodaja nekaj več kot 8500 
kvadratnih metrov zemljišča Fido na HrušicI. S tem je 
občina odprla možnost, da bi na tem območju postavili 
novo polnilnico vode Juliana, ki je že vrsto let v težavah, 
nedavno pa se je morala izseliti iz dosedanjih prostorov 
v začasne. Kot je povedal župan Boris Bregant, interes 
za preselitev Juliane obstaja, če se bo izkazal kot realen, 
pa bo občina sprožila postopek prodaje zemljišča. Nujen 
pa bo postopek javnega zbiranja ponudb in prodaja 
najugodnejšemu ponudniku. U. P. 

^ u r i l o 
izžrebanemu naročniku časopisa 

KOPALNO BRISAČO Gorenjski glas prejme 
HEDVIKA PAVLOVČIČ iz Korzike, Gozd Martuljek 

LOTO 
Rezultati 44. kroga - 30. io. 2005 

3, 4,12,13,17, 27, 39 In 22; SEDMICE Ni! 
Lotko: 2, 3, o, 1, 7,1 

Predvideni sklad 45. kroga za Sedmico 107.000.000 SIT 
Predvideni sklad 45. kroga za Lotko 46.000.000 SIT 

(lomsjci nEfimm 

l^nfljeoij POSIUŽBOB BHBUSKB POŽTBJB OB BOBENJSKETN J 

RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6, KRANJ 
TELEFON: 
(04) 2812-220 KKUKCUA 
(04) 2812-221 iK&u 
(04) 2022-222 i>K«ii»>. 
(OSI) 303-S0S 

FAX; 
(04) 2812-225 ivnuicu. 
(04) 2812-220 rtamr 

E-poiito: 
radioKranK^vdio-krRnJ.si 
spletna stran: 
www.r«<Jlo-kranJ.si 

mailto:info@g-glas.si
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GLASBA 

KRESLINOVANJA ZA EN ŠIHT 
Vlado Kreslin je še pred letošnjim novoletnim nizom koncertov v Cankarjevem domu 
(3., 4. in 5. decembra) izdal prvi slovenski combo pak (razlaga sledi). Še prej ga bomo z njegovimi 
Malimi bogovi, 18. novembra poslušali v športni dvorani v Železnikih. 

Igor Kavčič 

Torej, combo pak 
je multimedijski 
paket, v katerem 
najdemo tako no-
silce zvoka kot 

filmske posnetke, v našem 
primeru glasbenega koncer-
ta. Namreč, te dni je Vlado 
Kreslin, poet panonskih rav-
nic, predstavil prvo "combi-
pakirano" izdajo pri nas. 
"Ideja za tako izdajo je padla 
po mojem lanskem decem-
brskem koncertu v Cankarje-
vem domu. Vsako ga na-
mreč posnamemo in škoda 
bi bilo, da bi posnetki po tele-
vizijskem predvajanju čakali 
nekje ob strani na novo pri-
ložnost To je za med ljudi," 
mi je zaupal Vlado. Pod na-
slovom Koncert nam je v pa-
ketku tako postreženo z dve-
ma cd ploščama, živima po-
snetkoma lanskolemega 
koncerta 7. decembra, ki 

Dobitna kombinacija Cankarjevega doma: direktor Mitja 
Rotovnik se še kako zaveda, da Zoran Predin in Vlado 
Kreslin neseta zlata jajca tudi za osrednji slovenski kulturni 
hram. Vsako leto po trije razprodani koncerti le niso kar 
tako. I Folo. Corazd Kav<iC 

jima je priložen še DVD, na 
katerem se za več kot štiri 
ure in pol priklopiš na naj-
boljše dele šestih koncertnih 
posnetkov od Muzike z letni-
co 1998 in vsemi koncerti od 
leta 2000 do lanskega. Vse-

ga skupaj torej osem ur glas-
benih in vizualno dokumen-
tiranih užitkov. 

Če sta cedejki na neki na-
čin logična posledica Kresli-
novega koncertnega delova-
nja, potem je DVD čisti bo-

nus. Na njem poleg tako re-
koč njegovega celotnega jav-
nosti znanega glasbenega 
opusa v prav zglednih kon-
certnih posnetkih spozna-
mo še celo paleto gostov, Id 
so se poleg standardnih Ma-
lih bogov in Beltinške bande 
pojavljali na posameznih 
koncertih. Rade Šerbedžija, 
Šukar, Hans Teessnik, 
Chris Eckman, Vlada Div-
Ijan, Miha Dovžan, Katice, 
Vlatko Stefanovski, Sukar, 
Vali, Vesna Zomik ..., če se 
ustavim nekje na sredini 
znanih glasbenih imen. Ob 
tem poleg rahlih sprememb 
odrskih scenografij, lahko 
opazujemo, kako se Kresli-
nu prav počasi redčijo lasje, 
njegova tradicionalna črna 
kitara dobiva "natur" barvo, 
vsakoletne publike v nabito 
polni dvorani pa po vsaki 
pesmi navdušeno ploskajo 
... Vlado odslej torej prihaja 
tudi v naše domove. Tak 
kakši je. 

PRVI GLASEK GORENJSKE JE LANA 
Urša Peternel 

Prireditev Prvi gla-
sek Gorenjske že 
devet let pripravlja 
Radio Triglav Jese-
nice, na njej pa se 

je letos pomerilo devet pevk 
in trije pevci v dveh starost-
nih skupinah. Njihovo petje 
je ocenjevala strokovna žiri-
ja, ki je v vsaki od obeh sku-
pin izbrala najboljšega izva-
jalca, svoje pa je povedalo 
tudi občinstvo v dvorani. Po 
mnenju strokovne žirije sta 
se najbolje odrezah komaj 
šesdetna Lana Valjavec v 
mlajši skupini s pesmico 
Moj prijatelj Piki Jakob in 14-
letna Amina Majetič z Jese-
nic v starejši skupini s pes-

Šestletna Lana Valjavec iz 
Begunj je s pesmico Moj pri-
jatelj Piki Jakob zasedla prvo 
mesto v mlajši kategoriji. 

mijo V dobrem in slabem. 
Največ glasov občinstva v 
dvorani je dobila prav tako 

Lana Valjavec, ki je prepriča-
la s simpatičnim nastopom, 
druga po izboru občinstva je 
bila Amina Majetič, tretji pa 
David Dekič z Bleda s pesmi-
jo Bum biun. Mlade pevke in 
pevci so peli v živo ob glasbe-
ni spremljavi skupine Tram-
vaj, med nastopajočimi pa je 
bilo kar težko izbrati najbolj-
šega, kajti večina je bila zares 
odličnih. To je potrdil tudi 
predsednik strokovne žirije 
Slavko Mežek, ki je dejal, da 
bi lahko zmagal skoraj vsak 
od nastopajočih, zato je žirija 
imela zelo težko delo. To do-
kazuje, da se kakovost prire-
ditve iz leta v leto dviga. Ra-
dio Triglav je prireditev letos 
prvič neposredno prenašal, 
svoj glas so tako lahko oddali 
tudi poslušalci prek telefo-

Jeseničanka Amina Majetič 
je nastopila s pesmijo 
V dobrem in slabem. 

nov in SMS sporočil. Po nji-
hovem izboru je bila najbolj-
ša pevka večera Anja Bajželj 
iz Kamne Gorice. 

CUKR 
Veselo po domače 
Društvo smučarjev po starem Rovtarji je v petek v os-
novni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi pripravilo drugo 
zabavno prireditev Veselo po domače. Poleg ansamblov 
Bohpomagej, Prjatii In Suha špaga so nastopili še Stane 
Vidmar in kvartet Krehovci ter harmonikarji Ar>a Po-
točnik, Lenart Oblak in Lumpki. Na prireditev, ki je tra-
jala več kot tri ure, so privabili več kot 300 obiskovalcev. 
"Župan občine Gorenja vas - Poljane Jože Bogataj je 
dvomil, da bomo napolnili dvorano, pa vendar smo," je 
bil zadovoljen predsednik Rovtarjev Brane Tavčar. "Bil je 
prečudovit večer. Ljudje so bili nasmejani, njihovi obrazi 
so žareli. Vidi se, da imajo radi tovrstne prireditve in 
veseli smo, da smo jim lahko ustregli," je še povedal in 
dodal, da zabavno prireditev Veselo po domače ned-
vomno organizirali tudi naslednje leto. A. H. 

u r i ^ m i i i i M l ! ' 

Ansambel Bohpomagej / fo« Poiona Miak., saidisin 

W W W . R A D I O - K R A N J . S I 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 

1 SUCABABES: PUSH THE BUTTON 
2 ROBBIE WIU.IAMS: TRIPPINC 
i EROS RAMAZZOTTI: LA NOSTRA VrfA 
4 ANCEE &. ANJA BAS: VEDNO BO TAKO 
5 SANTANA FEAT. MICHELLE BRANCH: TM FEELING YOU 
6 SIMPLV RED: PERFECT LOVE 
7 AHA: CELICE 
8 RACHEL STEVENS: I SAID NEVER ACAIN (BUT HERE WE ARE) 
9 NEISHA: PLANET ZA ZADET 

10 Ur ALL BECAUSE OF YOU 
n ZEUS: POLARNI SljAj 
12 NEK: LASCIA CHE lO SIA 
n SUCAR RAY: SHOT OF LAUCHTER 

H BOHEM: BOEM 
15 MATTAFIX: BIG CITY LIFE 
16 RICKV MARTIN FEAT. AMERIE ANO FAT JOE: 1 DONT CARE 
17 ALVA: OBČUTEK 
18 CWEN ŠTEFANI: COOL 

19 TEXAS: CETAWAY 
20 JAN PLESTENJAK: BARKA IZ PERJA 
21 CREEN DAY: WAKE ME UPWHEN SEPTEMBER ENDS 
22 RIHANNA: PON DE REPLAY 
i ? OMAR NABER: VES TVOJ SVET 

HIM: WINCS OF A BUTTERFLY 
PUSSYCAT DOLLS: DONT CHA 

26 BABILON 05 ZEMLJA IN NEBO 
27 JAMES BlUNT: YOU ARE BEAUTIFUL 
28 ALANIS MORISSETTE: CRAZY" 

KATE BUSH: KING OF THE MOUNTAIN 
30 NENA: LASS MICH 

Ugodnosti 
^ ^ zo bralce m naročnike časopisa 

Gorenjski g/os 

Prodaja vstopnic, knjig in daril 
v nuiem oildclku zu naroCmnc in mule ogfase, 
na Zoisovi t v Kra:^u, lahko polgg urrjanja 
naročnini, mulili ofikisov, nakupa fasopisa in 
priloge Na potep kupujete luJi različne vitopniee, 
knjige, dvd Jilme in darila. Oddelek je odprt vsak 
diiavnik od 7. do 15. ure. Telefon: 04/:i0i 42 41 

A L E K S A N D E R M E Ž E K 

"Žeronška koreta" 
Sodobna inlerprttacija ljudskega in kulturnega 

izročila fasi pod Stolom. Aleksander Mežek 

S V I L A N I T O V A B R I S A Č A 
Gorenjski glas 

kopointi brisalo OS t uocm.i. *M//B(O. 100 % bombni 
C E N A : 2.900 SIT, ZA N A R O Č N I K E : 2.500 sn 

G G 

N«PO<nikl Conenjskeg« g U s i 
potujejo s tuHstično agencijo Linda 

l o K ccneje • pri laslnih aranžmajih agencij« Linda in 
5 « ceneje • pri drugih aranžmajih 

tnf(tmucitc;Tiirht • agtnclla Linda 
StiiKi« 2asjf,a jj. rnnj 

Tel.: Q4/ 84 20, e-nvitl; Info l̂lnda.«« 

http://WWW.RADIO-KRANJ.SI


ELEVIZIJA 

ZELDINAČESNOVAJUHA 
Bilo je m e g l e n o in zavito v t a n č i c o skrivnosti . Le kaj je s n e m a l a ekipa G o r e n j s k e televizije na 
Šmarjetni gori. 

S u z a n a P. Kovačič Zadnji oktobrski 
večer je bil prav-
šnji za obisk ča-
rovnic na Šmar-
jetni gori. V ča-

rovniško opravo se je odela 
tudi tv voditeljica Mateja 
Slatnar. "Z ekipo Gorenjske 
televiaje smo pripravili pro-
gram 2a Noč čarovnic iz ho-
tela Bellevue. Gledalci si do-
gajanje lahko ogledajo v ne-
posrednem prenosu, izbor 
najboljših posnetkov pa 
bomo predvajali v petek zve-
čer," je povedala Mateja, ki ji 
je delal družbo Rado Mulej, 
znani reševalec iz Naše male 
klinike. "Ne, danes ne bo no-
benega štosa iz NMK, ker so 
vsi avtorsko zaščiteni," se je 
muzal Rado. V programu je 
nastopil tudi čarodej Toni 

Mežan z asistentko Tino 
Šmid, predstavila sta se s 
"triki za nasmejat" in z bolj 
resno točko, ko sta razstavila 
čarovnico in jo, kako napeto, 
na koncu vendarle sestavila 
nazaj. Čisto pravi šaman Ro-
bert Lavtai, doma je iz Pod-
narta, pa je zatrdil, da ni nič 
močnejšega, kot je ženska 
energija. "Definicija šama-
na? To je nekdo, ki zna po-
staviti ravnovesje v človeku, 
družini, skupini,..." je razla-
gal Robert. Od članov Zavo-
da Vrbov log smo izvedeli, da 
obstaja tudi sodobno čarov-
ništvo, namesto okusne Zel-
dine česnove juhe, k i so jo 
stregli ta večer, pa si po re-
ceptu gostje Ruth Podgomik 
Reš lahko skuhate odlično 
bučno juho. "Noč čarovnic 
organiziramo četrtič, prvič v 
sodelovanju z Gorenjsko te-

levizijo," je povedala Petra 
Potočnik iz hotela Bellevue. 
"Čarovnice so ponavadi žen-
ske, ljudje pa jih različno do-
življamo. Enkrat smo se o 
tem pogovarjali trije prijate-
lji. Prvi pravi, da je njegova 

žena srnica, drugi, da je nje-
gova medvedek, sam sem pa 
rekel, saj sem vedel, da je 
tudi moja ene vrste žival!" 
Da ne bo pomote, to ni izja-
vila avtorica članka, ampak 
humorist Klemen Košir. 

INŠPEKTOR KIRN AVTOR: JELKO PETERNELI 

f^A T>ouCJOf„ (PA,TO oe /»^07 
l ! KT^e 

Iščejo žensko komentatorko 

Na Prva TV napovedujejo pester športni program. "Tega 
bodo najbolj veseli vsi tisti, ki radi spremljajo vrhunski 
nogomet," napoveduje predstavnik za stike z javnostmi 
Sandi Kovačevič. K odločitvi "za več športa" je prispeval 
svoj glas tudi novi finančni direktor in urednik športnih 
oddaj ter bivši nogometni reprezentant Sašo Vugdalič. 
Že to soboto bo na sporedu prvi prenos tekme italijan-
skega nogometnega prvenstva, ki ga bo komentiral Go-
ran Obrez, Sredi decembra bodo z japonskega prenaša-
li svetovno klubsko nogometno prvenstvo. 
Za prihodnje leto načrtujejo prenose teniških dvobojev 
na londonskih travnatih površinah, za komentiranje pa 
iščejo ženski glas! Kdaj in če sploh bodo prenašali 
športne dogodke iz domačega terena, še ne vedo, saj je 
velik kos te športne pogače v domeni nacionalne televi-
zije. S. K. 

Gorenjke so najlepše 
Ljubljančan Rado Mulej 
rad zaide na Gorenjsko, 
saj pravi: "Gorenjke so 
najlepše!" Kljub temu 
smo ob vprašanju, ali je 
zaljubljen, ostali brez 
odgovora. Rada pozna-
jo vsi ljubitelji humori-
stične nanizanke Naša 
mala klinika, nekateri se 
boste spomnili, da je 
vodil tudi nekaj oddaj 
C T V mix na Gorenjski 
televiziji. "Sodelovanje sem prekinil samo zato, ker mi je 
ob številnih aktivnostih za to zmanjkalo časa," pravi 
Rado, ki je po poklicu frizer. "Pri meni se je včasih stri-
gla tudi Maja Zagoričnik, sedanja odgovorna urednica 
Gorenjske televizije," se spominja malce drugačnega so-
delovanja. Rado trenutno sodeluje pri snemanju filma 
Traktor, ljubezen in rock'n'roll. "Imam posebno vlogo. 
Sem v zakulisju in skrbim za frizure nastopajočih, " do-
daja simpatični mladenič. S. K. 

Barbra Drnač nova šefica 

Mesto urednice E-f in 
Ekstra magazina na Ka-
nalu A s prihodnjim po-
nedeljkom prevzema 
Barbra Drnač, prepo-
znaven obraz iz televizij-
skih ekranov. Medijsko 
pot je začela leta 1992 
na Kanalu A kot uredni-
ca in voditeljica oddaje 
o plesu Dance Session, 
to je bil čas, ki ji je prine-
sel kar tri televizijske 
Viktorje. Septembra 
1996 je delo nadaljevala 
na javni televiziji kot vo-
diteljica plesne oddaje in kot samostojna novinarka v so-
delovanju z različnimi uredništvi. Ekipi E-f se je kot re-
da ktorica in voditeljica četrtkove rubrike Parada plesa 
pridružila januarja letos, kar bo opravljala tudi po pre-
vzemu uredniške funkcije. Dosedanja urednica Sonja ja-
vornik bo še naprej sodelovala z uredništvom kot novi-
nar producent. S. K. 

Nezgodno 
zavarovanje 
Narik fli1<i Cnn-iij^cgd 
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Komplet obeh Kuharskih 
bukev 3.400 sit 

Kuharske bukve slovenskih 
gospodinj 2.700 sit 

Kuharske bukve 
- vlaganje, shranjevanje 

in 7amr70vanje 
iivil 1.900 sil 
Za naročnike 

Gorenjskega glas.! 
samo 9JO tolarjev 

m : na Dflff časopis 
za prosti čas 

Na prodajnih mestih Dela Prodaje in 
Pošte Sii>ven ija, za 130 drobiža. 

Letita naročnina t.floo sit 

G G »nfo Corcnjski gla$: 04/201 42 41 
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KU LTU RA 
KRANJ 

Borštnikova nagrada za glasbo 

Pretekli teden je skladatelj Aido Kumar prejel nagrado 
letošnjega 40. Borštnikovega srečanja za glasbo v pred-
stavi Kralj Ojdipus, ki je nastala v koprodukciji Prešerno-
vega gledališča Kranj in Gledališča Koper. V Kopru so 
jo premierno videli v maju, v Kranju pa v začetku letoš-
njega oktobra. I. K. 

KRAN) 

Izbor iz kabineta slovenske fotografije 

jutri, v četrtek, 3. novembra, ob 18. uri, bodo v Galeriji 
Mestne hiše in v Stebriščni dvorani v Kranju predstavili iz-
bor fotografij iz zbirke Kabineta slovenske fotografije pri 
Gorenjskem muzeju. Zbirka kabineta obsega več kot looo 
originalnih fotografij razstavnega formata In reprintov, ki 
so jih v muzeju pridobili z darili, odkupi in reprinti, origi-
nalnimi negativi oziroma reprodukcijami objavljenih foto-
grafij. Zbirko, ki je sicer dostopna v študijske namene, po-
tem ko se je upokojil dr. Cene Avguštin, od leta 1991 naprej 
vodi dr. Damir Clobočnik. Pri izboru fotograftj za razstavo 
so poleg slednjega sodelovali še Marko Aljančič, Aleksan-
der Bassln, Stojan Kerbler, Janez Marenčič, Milan Pajk, 
Nataša Robežnik in Marjan Smerke, predstavljenih pa bo 
kar 112 fotografov, vsak s po eno fotografijo. Ob razstavi bo 
IzSel tudi študijski zvezek z Izborom fotografij. I. K. 

JESENICE 

Razstava fotografij "FeRTIK" 
Jutri, v četrtek, 3. novembra, bo v galeriji Kosove grašči-
ne odprtje fotografske razstave Blaža Budje z naslovom 
FeRTIK: OpuSčena industrijska območja 2005. Razstava bo 
na ogled do 9. decembra. I. K. 

LJUB^ANA 

Petar Milič v Filharmoniji 
Sredi tega meseca, v petek, 18. novembra, bo v Slovenski 
filharmoniji s samostojnim recitalom nastopil odličen 
pianist doma iz Kranja, Petar Milič, Klavirja se je začel uči-
ti v Glasbeni šoli v Kranju, nadaljeval je v SGBŠ v Ljublja-
ni, kjer je tudi nadaljeval študij klavirja na Akademiji za 
glasbo pod mentorstvom prof J. Lovšeta. Ob študiju seje 
izobraževal pri številnih znanih pianistih, leta 1996 pa je 
prejel študentsko Prešernovo nagrado za Izvedbo 4. kla-
virskega koncerta L. Van Beethovna pod taktirko A, Nanu-
ta. Že naslednje leto je na tekmovanju Nikolaj Rubinstein 
v Parizu osvojil 1. nagrado. Kasneje je nadaljeval študij na 
Hochschule v Berlinu v razredu Klausa Hellwiga. Na to-
kratnem recitalu bo predstavil dela Haydna, L. Van Beet-
hovna, F. Chopina, J. Brahmsa In A Skrjabina. I. K. 

GGIIZLETI 

/ll0rt/i90¥0i9/€ 

Prlekija, enodnevni izlet: 12. novembra 2005 
Odhod: ob 8. uri izpred podjetja Gorenjski glas na Zoisovi 1 
v Kranju. Tradicionalno praznovanje v jeruzalemsko-
ormoških goricah. Degustacije, ponudba mošta, vina, 
kostanja, predstavitve turističnih društev, koncert tamburašev, 
rogistov, ansambel č u k i ... Ob doplačilu 3000 sit je na 
voljo tudi martinova gosja večerja v hotelu Ormož in ples 
z živo glasbo. 

CENA: 5..;OOSIT 
ZA NAROČNIKE COREN|SKECA GLASA • io% • 4.a.:o SIT 

I 
Cena vklijučuje: avtobusni prevoz, vse cestnine, parkirnine, 
dnevnica šoferja, degustacijo vina s prigrizkom, zunanje 
oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje, ddv in 
organizacijo izleta. 

Gorenjski Glas 
Prijave: 

04/201 42 41 ali e-poSta: 
info(g)g-glas.sl 

Informacije in prijave: 
tel.: 04/235 84 20 ali 041/518 638 

ali e-poSta: info@lincla.si 

KOT DNEVNIŠKI ZAPISKI 
Od minulega četrtka je v Galeriji Loškega gradu na ogled razstava del akademskega slikarja 
Andreja jemca. 

M 
Igor Kavčič 

nožica ljubite-
ljev likovne 
umetnosti je 
minuli četrtek 
na več kot 

dvomesečno pot (ta bo traja-
la tja do 8. januarja) pospre-
mila razstavo del akadem-
skega slikarja in grafika An-
dreja Jemca. Po obsežni raz-
stavi v Kosovi graščini na Je-
senicah, ki se je iztekla prav 
te dni, se eden izmed najpro-
domejših slovenskih likov-
nih ustvarjalcev zadnjih šti-
ridesetih let v Galeriji Loške-
ga muzeja tokrat predstavlja 
Z zaključenim ciklom akva-
relov in risb, nastalih v obdo-
bju zadnjih dveh, treh let. V 
delih ne odstopa od svojega 
že uveljavljenega sloga, a z 
njimi hkrati odpira nove 
strani v svojem bogatem li-
kovnem opusu. Da gre na 
nek način za avtorjeve dnev-
niške- zapiske, je s prispo-
dobo razstavljena dela ozna-

čila direktorica Loškega mu-
zeja Jana Mlakar. Vtis Jem-
čevih del dopolnjuje sama 
postavitev razstave, ki je delo 
oblikovalca Miljenka Licula. 

Andrej Jemec je v petdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
študiral na takrat še Akade-
miji upodabljajočih umetno-
sti v Ljubljani pri prof. Mari-
ju Preglju, Gabrijelu Stupid, 
Riku Debenjaku in Božidar-
ju Jakcu. Od leta 1984 na-
prej pa vse do upokojitve 
pred šestimi leti je bil tudi 
redni profesor za risanje in 
slikanje na Akademiji za li-
kovno umetnost, kjer je bil 
dvakrat izvoljen tudi za de-
kana. Dodatno se je izobra-
ževal v Parizu in Londonu, 
njegova dela pa so v številnih 
galerijah doma in po svetu, 
kjer je tudi veliko razstavljal 
od Brazilije do Japonske, po 
Evropi in na domačih tleh. 
Od srede devetdesetih let je 
izredni, od 2001 naprej pa 
redni dan SAZU. "Kot tajni-
ka za umetnost ga sicer 

Oba akademika, Andrej jemec in Boštjan Žekš./foio.c«K(iimk 

obremenjujemo z birokraci-
jo, a očitno ne dovolj," je ob 
številnih razstavljenih delih 
razmišljal njegov stanovski 
kolega in slavnostni govor-
nik Boštjan Žekš, predsed-
nik SAZU, ki je v duhovitem 
nagovoru umetnika primer-
jal z znanstvenikom. Oba 
opravljata zelo osebno delo. 
Oba sta vseskozi v dvomu, 
na preizkušnji pred javnost-

jo, ali sta svoje delo opravila 
dobro. 

V sodelovanju z Loškim 
muzejem bo konec meseca 
izšel tudi obsežen katalog, v 
katerem bo poleg tekstov bo-
gat fotografski del pripravil 
Joco Žnidaršič, ki je bil pri-
soten v celotni likovni zgod-
bi, tako pri nastanku like kot 
pri postavitvi in samem do-
godlcu odprtja. 

NEKAJ ZELO UPORABNEGA 
Uradna premiera, sicer pa že šestdeseta ponovitev komedije Nekaj dragega in popolnoma 
neuporabnega, avtorja Marka Kurata, v režiji jaše jamnika, je publiko vseskozi držala v smehu. 

Igor Kavčič 

Predstavo, ki je pre-
teklo sezono nasta-
la v koprodukciji 
Prešernovega gle-
dališča in K UD 

Zgornja Spodnjica, smo v 
soboto videli še v uradni pre-
miemi izvedbi, sicer pa jo 
ansambel PG že leto dni 
uspešno igra naokrog. Ko-
medija Marka Kurata, doma-
čina iz Kranja, ni njegov prvi 
uspešen tekst za gledališče, 
saj je z dramo Karadžičev 

test lani že bil nominiran za 
Grumovo nagrado, je pa nje-
gova prva uprizoritev na slo-
venskih odrih. Gre za pris-
ten situadjski humor. Trije 
gasilski prijatelji svojemu 
starejšemu kolegu in povelj-
niku za rojstni dan pripravi-
jo nenavadno presenečenje, 
tokrat to ni "nekaj dragega in 
popolnoma neuporabnega, 
ampak nekaj za moškega 
zelo koristnega ... Ko slav-
Ijenčeva žena odide v Zagreb 
po prijateljičino hčer iz 
Ukrajine, se zgodba začne 

zapletati in igralci imajo v 
nadaljevanju na odru precej 
"za odplesti". Dialogi so du-
hoviti, "zadenejo" že na prvi 
vtis, kar je'tovrstnemu žanru 
tako rekoč lastno. Gasilski 
trio ima pri tem na odru pr-
venstvo, naj bo to nekoliko 
frajerski Marjan (Pavel Ra-
kovec), na fante navdušeni 
Andrej (Matjaž ViSnar) ali pa 
Janko s počasnimi možgani 
(Rok Vihar). Komično paleto 
zaključuje slavljenec Franci 
(Tine Oman) in njegova os-
tra žena Majda (Darja Reich-

man). Obe "Ukrajinki", Ves-
na Jevnikar in tokrat v alter-
naciji Vesna Slapar z njuno 
rusko slovenščino le še do-
dajata k vedremu vzdušju na 
odru. Nekaj dragega ... je vse-
kakor situacijska komedija, 
ki se lahko kosa z uvoženimi 
deli tovrstnega žanra in v 
Prešernovem je nedvomno 
padla na plodna tla. Šestde-
set ponovitev v enem letu 
namreč ni malo ... Še to: 
ogled komedije priporočljiv 
vsem gasilcem. V predstavi 
so res svetovni prvaki. 

Z f t W Pft HoHe^o f b 
N A V 5 A K I J A -

e » N K o -

5 0 V 0 K o M i S i ^ i 

v e i u o A ? ^ u 

mailto:info@lincla.si


KINO, RADIO 

POSLUŠALCI SO IZBRALI 
KAJAKAŠE 

V soboto zvečer ste lahko na 2. programu Radia Slovenija, Valu 202, poslušali neposreden prenos iz 
hotela Golf, kjer so slavnostno razglasil i Športnika poletja 2005. O d d a j o oziroma prireditev sta vodila 

Uršula Majcen in Aleš Smrekar. 

0 
Alenka Brun 

Na jubilejni, že dvajseti po-
delitvi priznanja Športnik 
poletja po izboru poslušalcev 
Radia Slovenija so tokrat po-
delili tudi Modri karton za 
fair play 2005, ki je šel v roke 
Jadralca iz Kopra Gašperja 
Vinčeca. Akcija je na radiu 

potekala od 23. aprila in se je 
zaključila, pred več kot ted-
nom dni, ko jih je med te-
denskimi zmagovalci na 
koncu ostalo deset in med 
njimi je zmagal le eden. Med 
desetimi nominiranimi so se 
znašla imena kot hokejist Ivo 
Jan, judoistka Raša Sraka, 
kajakaši Peter Kauzer, An-

Judoistka Raša Sraka z mladimi oboževalci./Foio Ti„,ooki 

Športniki leta 2005 po izboru poslušalcev Radia Slovenija: 
kajakaši Peter Kauzer, Andrej Nolimal In Dejan Kralj 

Luka Špik In Iztok Čop sta bila pred prireditvijo najbljižje 
naslovu Športnik leta 2005. / fo«.: Tm> dom 

drej Nolimal in Dejan Kralj, 
kolesar Tadej Valjavec, ko-
šarkar Erazem Lorbek, pla-
valka Sara Isakovič, smučar-
ski skakalec Robert Kranjec, 
tenisačica Katarina Srebot-
nik, veslača dvojca Iztok Čop 
in Luka Špik ter veslafi čet-
verca Matej Prelog, Davor 
Mizerit ter z njima ponovno 
Špik in Čop. Izkazdo se je, 
da se je večina s svojo napo-
vedjo, da bo šeJ naziv Šport-
nik leta gladko v roke Špika 
i n Čopa zmotila, saj so po-
slušalci namenili največ ^a -
sov kajakašem. Tako so po-, 
stali športniki poletja Peter 
Kauzer, Andrej Nolimal i n 
Dejan Kralj. Poleg naslova pa 
so izbrani dobili v dar tudi 
dela akademskega slikarja 
Zmaga Puharja. 

Za večjo popestritev prire-
ditve oziroma oddaje so po-
skrbeli smešni radijski vložki 
posnetih glasovanj posamez-
nikov ter v živo prisotni glas-

KINO SPORED 
KINaaNTIR,KRAHJ 

Sreda,02.11. 
17.00 In 18.45 
NOREGA SE METEK OGNE 
20J040-LnNI DEVIČNIK 
Četrtek, 03.11. 
1SJ0 
MORSKI DEČEK IN DEKLICA IZ LAVE 
17J0 LEGENDA O ZORRU 
20.00 TERORISTKA 
Petek, 04.11. 
17.00 
MORSKI DEČEK IN DEKUCA IZ LAVE 
19.00 In 21.40 LEGENDA O ZORRU 
Sobota, 05.11. 
17.00 
MORSKI DECEK IN DEKLICA IZ LAVE 
19.00 In 21.40 LEGENDA O ZORRU 
Nedelja, 06.11. 
16.00 
MORSKI DECEK IN DEKLICA IZ LAVE 
18.00 In 20.40 LEGENDA O ZORRU 

Ponedeljek, 07.11. 
16.00 MORSKI DECEK IN DEKUCA IZ LAVE 
18.00 In 20.40 LEGENDA O ZORRU 

KINO RADOVUKA UNHARTOV« DVORANA 

Četrtek, 03.11. 
20.00 SLEPILO, drama 
Petek, 04.11. 
20.00 TEMAČNA VODA, trii. 
Sobota, 05.11. 
18.00 DEUCE BIGALOVV: MOSKI ZlGOLO, 
kom. 
20.00 TEMAČNA VODA, triL 
Nedelja, 06.11. 
18.00 DEUCE BIGALOVV: MOSKI ŽIGOLO, 
kom. 
20.00 TEMAČNA VODA, trii. 

KINO ŽILEZAR JESENICE 

Petek, 04.11. 
18.00 OTOK 
20.15 DEŽELA 2IVIH MRTVECEV 
Sobota, 05.11. 

18.00 OTOK 
20.15 DEŽELA ŽIVIH MRTVEttV 
Ponedeljek, 07.11. 
18.00 UGANI, KDO PRIDE NA VEČERJO 
KINO SORASlOfM LOKA 

Petek, 04.11. 
20.00 TERORISTKA, drama 
Soi)Ota,05.11. 
18.00 BRICE IZ NICE, kom. 
20.00 DEŽELA ŽIVIH MRTVECEV, groz. 
Nedelja, 06.11. 
18.00 DEŽELA ŽIVIH MRTVECEV, groz. 
20.00 BRICE IZ NICE, kom. 

Petek, 04.11. 
19.30 HOTEL BABILON, mono kom. 
G. VioleteTomIČ 
Soiiota,05.11. 
20.00 CAR)A HAZARDA, amer. akt kom. 
Nedelja, 06.11. 
17.30 in 20.00 CARJA HAZARDA, 
amer akc kom. 

beni gostje. Ekipa Radia 
GaGa pa je poskrbela, da je 
podelitev obiskal tudi George 
Bush ter slovenski politični 
vrh. 

Kino Center in 
Gorenjski glas 

Poznate slovenski film 
režiserja Mitje Novljana, 
ki je ta teden na ogled v 
Kinu Center? 

vpiši geslo KINO » odgovo-
ri, pripiši svoje ime in pri-
imek » pošlji SMS na šte-
vilko 031/69-11-11 • 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 srede, 8. n. 2005, 
do nedelje, 13. n. 2005, v 
kinu Center v Kranju. 

V nagradni igri lahko so-
delujete z enim sms-om z 
vsake telefonske številke. 
Odgovore bomo zbirali do 
petka, 4. n. 2005 do 12. 
ure. 

Rezultati bodo objavljeni v 
Gorenjskem glasu, v to-
rek, 8.11. 2005, nagrajenci 
bodo obveščeni tudi po te-
lefonu, vstopnice pa pre-
vzamejo z osebnim doku-
mentom pred predstavo. 

Izžrebani nagrajenci SMS 
nagradne igre so: jana 
Osterman, Lenka Benedi-
čič in Eva Penko. Veliko 
užitkov ob ogledu izbrane-
ga filma v Kinu Center v 
Kranju. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
Sreda - v Temi dneva ob 9.20 bodo z gostom dr. 
Damirom Globočnikom predstavili izbor iz zbirke Kabi-
neta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju. Lju-
bitelje živali vabijo k poslušanju malo po 17. uri, ko bo 
na sporedu priljubljena oddaja Štiri tačke, ki jo vodita 
Nataša in Ana Bešter. Koga bo Ana Jagodic predstavila 
v tokratni oddaji Mladi, nadarjeni, pa poslušajte malo 
po 19. uri. 
Četrtek • ob 9.20 se bodo pogovarjali s preddvorskim 
županom Francem Ekarjem 
Petek - v Temi dneva bodo govorili o pripravah na zimo 
v cestnem prometu. 
Sobota - dopoldne vabijo k poslušanju bistre glavice, ki 
vedno vedo prave odgovore. 
Nedelja - z radijsko razglednico vas popeljejo iz Stare 
Loke po Selški dolini do Železnikov. 

Radio Triglav g6,oo Mhz 

Sreda - ob 7. uri Smodlakov internetni dnevnik, ob n . 
uri Zlata kočija formula ena, in ob 13. uri Glas ljudstva. 
Četrtek- ob 8.05 oddaja Živimo zdravo, ob 11. uri pa 
Mavrica - Lavtižarjevi dnevi. 
Petek - ob 8.05 Planinski nasvet, ob 9. uri Davčni nasvet, 
Dr. Petek • Okužbe dihal in gripa pa bo na sporedu ob 
13. uri. 
Sobota - ob 8.05 Eko nasvet, ob 15 uri Motorci in ob 
18.30 tedenski pregled dogodkov. 
Nedelja - ob 8. uri Pravljični vrtiljak Lucije Grm, ob 13. 
uri sledi Nedeljski gost in ob 16. pogovor s Francetom 
Malešičem o knjigi Spomin in opomin gora. 
Ponedeljek- ob 8.05 Jejmo malo, jejmo zdravo, ob 9. uri 
Triglavski zeleni vrtiček in ob 13. uri Športni ponedeljek. 

Radio GAMA MM 106^ Mhz 
Vsak petek popoldne vas v Petkovem POPu od 14. ure 
dalje čaka popolni odklop, relaksacija s smehom, pro-
vokacijami, nagradnimi igrami pa tudi za servisne infor-
macije, kot so novice, šport, radarji in stanje na cestah, 
se najde čas. Da je odklop še večji pa sta z vami vedno 
dva voditelja, ki obračata na glavo vse kar se obrniti da. 
Na wvAV,gamamm.si, v rubriki "Forum" (tema Gamina 
mala šala), si lahko ogledate nekaj vaših sms šal iz 
preteklega Petkovega POP-a in dodate še kakšno svojo. 

Radio Sera 91,1 Mhz 

Sreda - V oddaji Aktualno ob 9. uri bodo gostili pred-
stavnike Prešernovega gledališča, ob enajstih pa bodo v 
oddaji Župan na obisku pozdravili župana Železnikov 
Mihaela Prevca. Na planet glasbe vas bosta po 17. uri 
vabila Nejc Jemec in Lara Baruca, slišali pa boste veliko 
novic in dobre glasbe. 

Četrtek - ob n . uri bodo v oddaji Vprašanja in pobude 
reševali vaše težave in nerešljive zagate, gostje v Van-
dranju s harmoniko ob 19. uri pa bodo ljubitelji 
ljudskega glasbenega izročila Šentjurski muzikantje. 
Petek- ob 11.30 boste spet izbrali Dogodek, ki odmeva, 
popoldne pa vas bomo po 16. uri povabili k prebiranju 
nove petkove razglednice. Petkov večer bosta zaključila 
Grega in Pero, ki vas bosta med 20. in 22. uro vodila 
skozi oddajo Dancefloor. 
Nedelja - ob 11. uri bodo v Škofjeloškem tedniku po dol-
gem in počez prerešetali tedensko dogajanje v svetu in 
na Škofjeloškem, v Nedeljskem klepetu ob 17. uri pa bo 
z vami klepetala Milena Miklavčič. 

Tu pa tam se obeta zlata rola 

Se še spomnite zloglasnega nizko proračunskega filma 
Mitja Okorna Tu pa tam? Film spet polni dvorane, saj so 
bila ponovna predvajanja do zdaj razprodana in samo 
vprašanje časa je bilo, kdaj si bo medijsko odmeven film 
prislužil prestižno nagrado zlata rola, ki jo podelijo fil-
mu, ko ta preseže številko 25 tisoč gledalcev. Tu pa tam 
jo je že in se bliža številki 26 tisoč. Podelitev težko 
pričakovane nagrade bodo ustvarjalci filma izkoristili 
tudi za predstavitev in izdajo Tu pa tam DVD-ja. Le- ta 
je skoraj končan, na njem manjka samo še doku-
mentarec o tem, kako je nastajal film. A. B. 
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muianija 
MEHANIK S ČOPIČEM 
Konec septembra je bila v Škofji Loki Mala Groharjeva kolonija. Med desetimi nagrajenimi in na 
razglednice natisnjenimi otroškimi l ikovnimi izdelki je bila tudi "praskanka", ki jo je izdelal Gregor 
Novoselec iz Medvod. 

Letošnje tradicional-
ne Male Groharjeve 
kolonije se je udele-
žilo 80 mladih obe-
tavnih umetnikov iz 

vse Slovenije. Med desetimi 
najboljšintii je bil tudi i5-letni 
Gregor Novoselec, ki obisku-
je OŠ Jela Janežiča v Škofji 
Loki. "V Soli s prilagojeiiim 
programom se trudimo po-
iskati skiite talente naših 
učencev in jih čim bolj razvi-
ti. Učimo jih tudi vztrajnosti 
in natančnosti, to sta vrlini, 
ki sta nujno potrebni za do-
sego pomembnih ciljev. In 
prav ti dve vrlini odlikujeta 
našega Gregorja. Prepričana 
sem, da je tudi to pripomo-
glo k njegovemu uspehu," 
pravi likovna pedagoginja 
Vida Kejžar. Na OS Jela 
Janežiča od nekdaj dajejo 
velik poudarek likovnemu in 
tehničnemu ustvarjanju, 
zato so njihovi učenci vsako 
leto med najbolj uspešnimi 
na Groharjevi koloniji. 

Gregor, kdaj si odltril svoj 
talent? 

"Vedno sem rad risal in 
ustvarjal. V tem zelo uživam, 
pa še sprošča me zelo. 
Slikarsko žilico so pri meni 
odkrili že v tretjem razredu. 

Gregor Novoselec ob nagrajeni "praskanki", ki je, tako kot 
drugi Izdelki nastali na Mali Groharjevi koloniji, razstavljena 
v Miheličevi galeriji v Kašči. 

Ko sem prejel svojo prvo na-
grado, sem imel slabih devet 
let. Takrat sem s temperami 
naslikal avto. Ta slika mi je 
med vsemi najljubša in še 
danes visi na steni moje 
sobe. Tudi pred tem so me 
učitelji pri likoviiem pouku 
večkrat pohvalili. Drugič so 
me nagradili letos na 
Groharjevi koloniji." 

Kaj in v kakšni tehniki naj-
raje rišeš? 

"Najraje rišem hiše, zato 
tudi odločitev, kaj upodobiti 
na Groharjevi koloniji, ni 
bila težka. Brez pomislekov 
sem se odločil za hiše, ki so 
na Mestnem trgu v Škofji 

Loki še posebej lepe. Zelo 
rad ustvarjam v naravi, zato 
mi bo tudi slikarsko stojalo, 
ki sem ga za nagrado prejel 
iz rok škofjeloškega župana, 
prišlo zelo prav. Sicer najraje 
uporabljam tempere." 

Na Mali Groharjevi koloni-
ji pa nisi slikal s temperami, 
ampak si uporabil drugačno 
tehniko ... 

"Tam večina učencev 
ustvarja s temperami. Uči-
teljica Vida se prav zaradi 
tega vedno trudi poiskati 
kakšno posebno tehniko, ki 
odstopa od drugih. Zaradi te 
izvirnosti je naša šola tako 
pogosto uspešna na tekmova-

nju. Tudi pri pouku pogosto 
kombiniramo različne tehni-
ke, kar je veliko bolj zanimi-
vo, kot pa, da bi na primer 
ustvarjali samo s temperami. 
Letos sva z učiteljico Vido iz-
brala "praskanko". Najprej 
sem vse skupaj prebarval z 
voščenko, kasneje še s tem-
pero ter potem začel s šili in 
izvijači praskati detajle." 

Kako sploh izgleda takšno 
tekmovanje? 

"V Škofji Loki smo se zbra-
li nekega sobotnega jutra. 
Izdelki so nastajali skoraj 
štiri ure. Vzel sem si čas, ne 
smeš preveč hiteti, seveda pa 
moraš biti pri likovnem 
ustvarjanju tudi zelo vztra-
jen. Mene je še dodatno pri-
šel spodbujat gospod, ki sta-
nuje na Mestnem trgu in je 
bil povsem navdušen nad 
mojim izdelkom. Celo bon-
bone mi je prinesel." 

Boš svoj talent še naprej 
razvijal? Si želiš postati sli-
kar? 

"Rad bi bil mehanik. Za ta 
poklic me je navdušO oče, ki 
je mehanik in mu že sedaj 
kdaj pa kdaj pri čem poma-
gam. Tudi svoj moped, s ka-
terim se zelo rad vozim, 
znam sam popravljati. 
Seveda pa nameravam tudi v 
prihodnje slikati." 

IDAK^m 

Založništvo 
in izobraževanje, 
Kranjska cesta 13, 
4240 Radovljica 

tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211 
e-pošta: zalozba@didakta.si 
www.didakta.si 

Otroci, počitnice si lahko 
popestrite tudi z reševa-
njem otroške križanke. 
V Didaktini nagradni križan-
ki lahko sodelujete tako, da 
do prihodnjega torka po-
šljete sms z vsebino 
kr-i-geslo-î ime in priimek na 
številko 031 691 111 (na pri-
mer: kr+svetovno leto flzi-
ke-fTina Dolenc). Žrebanje 
bo v sredo, 9. novembra, 
imena srečnih nagrajencev 
pa bomo objavili čez dva 
tedna. Med pravilnimi od-
govori bomo izžrebali tri na-
grajence, med katere bomo 
razdelili tri privlačne knjižne 
nagrade (Barva, Hej to je 
moj popek in Astma), ki jih 
poklanja založba Didakta. 

SNEŽNI MEDO IN PR ESENECENjE 
/lali Snežni Me-

SESTAVIL 
IVOKOVM 

SITIEHIZA 
PRESTRE-

Z A 
ROPOnUA 

SUlVBISH 
TVREAU. 
ZATDR 
VOONK 

BEHJAMN 
MVEC ENKA 

MALO-
viSei 
ilOVEK 

ESENECENjE 
/lali Snežni Me-

SESTAVIL 
IVOKOVM 

SITIEHIZA 
PRESTRE-

Z A 
ROPOnUA 

SUlVBISH 
TVREAU. 
ZATDR 
VOONK 

BEHJAMN 
MVEC ENKA 

MALO-
viSei 
ilOVEK 

(T". pripravlja prav 
posebno prese-

KONJSM 
SMEC 

1 

i e t e ^ ^ v . teiji se odpravi 
iskat najlepše in najbolj bleščeče reči, 
kar jih lahko najde, da bo z njinni okrasil 
brlog. Pridruži se Snežnemu Medu pri 
njegovi igrivi dogodivščini v očarljivem 
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OTROŠKA PERESA 

V SPOMIN 
SIMONU JENKU 

27. oktobra je minilo 170 let od rojstva pesnika Simona 
Jenka. V osnovni šoli Simona Jenka v Kranju so imeli na dan 
visoke obletnice proslavo (na sliki), ker pa je Jenko že kot mlad 
fant skupaj s sošold ustanovil literarni krožek in v Vajah ob-
javljal svoje pesmi, tudi mi objavljamo pesem, ki sta jo 
napisala učenca Gr^or Bajsič in Nejc Kišek. S. K. 

PRIJATELJA 

Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 
Midva sva prijatelja 

v vesolju za prijatelje, 
v galaksiji^za prijatelje, 
v oson^u za prijatelje, 
na planetu za prijatelje. 
v državi za prijatelje, 
v mestu za prijatelje. 
v naselju za prijatdje. 
v šoli za prijatelje, 
na hodniku za prijatelje, 
z listom za prijatelje. 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokr̂ at vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Nima vedno nog na par, 
več ima oblik, nalog, 

šolar, bar, pisar, mesar 
je brez nje ubog. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug-i-rešitev+ime In priimek na šte-
vilko 031/691111. Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel pri-
vlačno knjižno nagrado, ki jo poklanja založba Didakta, 
ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji 
teden, se glasi mama. Srečna nagrajenka je Ula Juvan, ki 
bo prejela knjigo Španska princeska. 

GG Za vas beležimo čas 
WWW.COREN)SKICLAS.SI 

mailto:zalozba@didakta.si
http://www.didakta.si


AVTOMOBILIZEM 
PLUS ZA DODANO VREDNOST 

Test: Volkswagen Golf Plus 2.0 T D I Comfortline. 

O Matjaž Cregorič 

Tudi pri nemSketn 
Volksvvagnu zadnje 
čase nič več ni tako. 
kot je bilo. Zadržana 

konfekcijska klasika se umika 
svežim idejam in modnim 
smernicam. Zato je nastala 
tudi nadgradnja obstoječega 
in še ravno prav svežega, sicer 
pa najbolj popularnega Volks-
wagnovega avtomobila. Golf 
plus je tisti vmesni člen, ki se 
vzpenja nad povprečje, se 
noče uvrščati med enopro-
storske kombije in se voziti 
po svoji poti. Že na prvi po-
gled je videti bolj dinamičen 
od svojega nižjega brata in 
pravzaprav se postavlja vpra-
šanje, zakaj ga niso postavili 
na cesto kar namesto običajne 
petvratne razlidce. 

Oznaka plus, ki je na avto-
mobilu sploh ni, sicer pome-
ni 9,5 centimetra višinskega 
prirastka karoserije, višji polo-
žaj prednjih sedežev in kar 
znatno večji prtljažnik. Zuna-
nja podoba z drugačno ma-
sko, z žarometi, ki imajo tri 
ločena svetlobna telesa, s po-
udarjeno gubo na motornem 
pokrovu in z zadnjimi lučmi 
sestavljenimi iz 36 svetlečih 
diod, je privlačna in precej 

TEHNIČNI PODATKI 

bolj živahna, kot je bilo še do 
nedavna običajno za to ger-
mansko znamko. Prostornost 
potniške kabine se zdi za av-
tomobil tega velikostnega raz-
reda skoraj izjemna. Zaradi 
višjega položaja prednjih se-
dežev in velikega vetrobran-
skega stekla je občutek pros-
tomosti še večji, pravo pros-
torsko razkošje pa imajo po-
tniki na zadnji Idopi. Že sko-
raj samoumevno se zdi, da je 
zadnja klop vzdolžno pomič-
na (za 16 centimetrov), zlaga-
nje in podiranje je mogoče 
eno- ali dvotretjinsko. Pri tem 
prostornina prtljažnika, ki 
ima pri boljših nivojih opreme 
serijsko dvojno dno, postopno 
narašča tako, da je brez poseb-
nih zadreg v njem mogoče 

Mere: d. 4,206, š. 1,759, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o-ioo km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,580 m, medosje 2,578 m 
495/505/1450 I 

1426/2030 kg 
štirivaljni, turbodizelski 

1968 ccm 
103 kW/i40 KM pri 4000 

320 pri 1750 
202 km/h 

6,9 sek 
5.7/ 5.9 1/100 km 
' 5.331.688 SIT 

Porsche Slovenija, Ljubljana 

prevažati večje, z zloženim na-
slonjalom prednjega desnega 
sedeža tudi daljše kose prtlja-
ge ali tovora. Pod "plus" šteje 
še vrsta odlagalnih predalov in 
polic ter "letalski" mizici na 
hrbtiščih prednjih sedežev. 
Pri armaturni plošči se obliko-
valci niso izneverili tipičnim 
golfovim potezam, na novo so 
ukrojili le mogočno sredinsko 
konzolo, na kateri je tudi velik 
zaslon za prikazovanje podat-
kov radijskega sistema, osve-
tlitev je tradicionalno modra, 
vse skupaj pa je germansko 
redoljubno. 

Kot že tolikokrat doslej se 
tudi pri golfu plus izkaže, da je 
najbolj prepričljiv pogonski 
stroj močnejši, torej 2,0-litrski 
turbodizelski štirivaljnik. Ta 
motor s svojo strmo navomo 
krivuljo omogoča nezahtevno 
vožnjo z nizkimi vrtljaji, ne za-
hteva pogostega pretikanja 
šeststopenjskega menjalnika 
ali vozniku izdatno pomaga s 

svojo energijo, ko je potreben 
odločnejši pospešek. Povpre-
čna poraba goriva tudi pri več-
jem obremenjevanju ne pre-
seže pogosto 7 litrov plinskega 
olja na 100 kilometrov. Neko-
liko moteč je le motorni hmp, 
saj se zdi, da bi moralo biti v 
avtomobilu z izrazitim dru-
žinskim predznakom več 
možnosti za pogovor brez zvi-
ševanja glasu. Podvozje je za-
snovano tako, da zmore biti 
kos tudi dinamičnemu ovin-
karjenju, ki ga zmore brez iz-
razitih nagibov karoserije in 
nepričakovanega zdrsa zad-
njega dela, tudi zavore so pri 
svojem delu nadpovprečno 
učinkovite. Golf plus je zaradi 
svojega nekoliko poznejšega 
rojstva pri sorazmerno tradici-
onalistično usmerjenih Volks-
wagnovih kupcih še vedbio v 
fazi "proučevanja", tisti, ki se z 
njim že vozijo, pa so v njem 
bržkone našli pravega part-
nerja. 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 

Delavska cesta 4 
4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
wvm.avtohlsavrtac .sf 

PONOVNO VSTAJENJE 
Italijanski Fiat se s Cromo vrača v razred večjih avtomobilov. 

O Matjaž Gregorič 

Precej vode je motalo prete-
fi, da se je italijanski Fiat spet 
j>ojavil v srednjem avtomobil-
skem razredu, kjer sicer že 
imajo nekaj uspešnih zgodo-
vinskih pomnikov. Med leti 
1985 in 1994 so uspešno izde-
lovali model croma, ki so ga 
prodali v 450.000 primerkih 
in temu na čast tudi nov velik 
avtomobil poimenovali enako. 
Nova croma je kajpak povsem 
drugačna kot tista izpred dveh 
desetletij, prilagojena seda-
njim časom in navadam kui>-

cev in vsaj malo tudi nenavad-
na. To nakazuje že zunanja 
oblika, ki niha med limuzin-
sko, kombijevsko in celo eno-
prostorsko zasnovo, prijetna 
posledica te mešanice pa je 

razkošen prostor za potnike in 
velik prtljažnik (500 do 1600 
litrov). Dodatno občutek pros-
tornosti ponazarjajo še svetli 
toni, armaturna plošča je ure-
jena skoraj v germanskem slo-

gu, posebnost sta kontaktna 
ključavnica na dnu in prestav-
na ročica na vrhu sredinske 
konzole. Cromo poganjajo tri-
je turbodizelski motorji, od 
tega dva 1,9-litrska štirivaljnika 
(88 kW/i20 KM in 110 
kW/i50 KM) ter 2,4- litrski 
petvaljnik (147 kW/2oo KM), 
od bencinskih strojev pa je na 
voljo le 2,2-litiski (108 kW/i47 
KM. Poleg udobja avtomobil 
potnikom 2agotavlja tudi viso-
ko stopnjo varnosti (pet zvez-
dic na preizkusu Euro NCAP) 
z do devetimi varnostnimi bla-
zinami in drugimi elementi. 
Pri uvozniku Avto Triglavu so 
najcenejši cromi z bencin-
skim motorjem določili ceno 
54 milijona, najdražja z moč-
nejšim turbodizelskim motor-
jem pa stane 7,57 milijona to-
larjev. 

NA KRATKO 

Nejasna usoda Renaulta X-44 
Potem ko je novi prvi človek Renaulta Charlos Chosn za-
vrgel idejni osnutek novega malega avtomobila pod delov-
nim imenom X-44, podoba in usoda novinca še nista znani. 
Tako tudi še ni jasno, kdaj naj bi se začela proizvodnja 
naslednika modela twingo, ki naj bi ga ekskluzivno izdelo-
vali v novomeškem Revozu. Direktor Renaulta Slovenija 
Bernard Chretien je na vprašanje o začetku proizvodnje 
odgovoril z besedami: "Ne smem povedati, ne vem in ne 
želim vedeti." M. C. 

PRIBITEK ENERGIJE 
Hyundai Getz z osveženo zunanjostjo in tremi 
novimi motorji. 

O Matjaž Cregorič 

Najbolje prodajani Hyun-
daijev model getz je po sko-
raj treh letih uspešnega živ-
ljenja na slovenskem avto-
mobilskem trgu spremenil 
svoje obličje in okrepil telo. 
Oblikovna osvežitev je naj-
bolj vidna spredaj, kjer sta 

bencinskem pogonskem 
stroju na novo vsajen 1,4-
litrski motor (70 kW/95 
KM). Namesto prejšnjega i -
zelskega trivaljnika, pa naft-
ni del odslej zastopata dva 
nova 1,5-litrska štirivaljnika 
(65 kW/88 KM in 81 kW/iio 
KM). 

Getz sicer ostaja na voljo v 
izvedbi s tremi in petimi vra-

nova, nekoliko poševna žaro-
meta, v nasmeh razprostrta 
maska hladilnika in spreme-
njen odbijač, medtem ko je 
mogoče zadaj opaziti rahlo 
preoblikovane luči, in odbi-
jač z vdelano lučjo za meglo. 
Notranje spremembe se 
omejujejo na novo grafiko 
merilnikov ter barve in vzor-
ci sedežnega oblazinjenja. 

Novosti so tudi pod motor-
nim pokrovom, kjer je ob že 
znanih 1,1- in 1,6-litrskem 

ti in z različnimi nivoji opre-
me, med katerimi je samo 
osnovni brez klimatske na-
prave. Najpopularnejši Hy-
undai še naprej tekmuje tudi 
s ceno, kajti najcenejšemu so 
jo pri uvozniku Hyuindai 
Avto Tradeu nastavili na 1,7 
milijona, petvratni s klimat-
sko napravo in 1,4-litrskim 
bencinskim motorjem stane ' 
2,07 milijona, prva turbodi-
zelska možnost je naprodaj 
za 2,66 milijona tolarjev. 

<®) HVUnORI 
novi Getz 

že za 1.699.000 sit! 
hehhiitai pndojt^« in semsar s frodid^ 

AVTOKAtMVeC 
Šenčur, tel.: 04/279 00 00 www.avtolccidivec-jk.si 
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vvww.avtomony.si 
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tel.: 04/53 53 800, 53 53 804 
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DRUŽABNA KRONIKA 

LOJZE SLAKJE BIL SLADEK 
Po približno uri koncerta ob 15. obletnici Big Foot Mama sta povezovalca Slon in Sadež nagovorila 
množico, naj zahteva, da se j im od prodanih vstopnic vrne devet tolarjev za njun mošnjiček, ker na 
odru namreč ne bodo videli napovedanega Mihe Šaleharja. V svoj objem ga je stisnila gripa. 

Alenka Brun 

Minuli petek se je v Ljub-
ljani zgodil koncert, ki je gle-
de na številnost obiskovalcev 
dosegel efekt podoben tiste-
mu, ko je pred leti Siddharta 
napolnila nogometni štadi-
on. Morda bi to uspelo tudi 
organizatorjem petkovega 
Muzikfesta, zagotovo pa bi z 
izborom nastopajočih na to-
kratnem festivalu napolnili 
vsaj še eno Halo A na Gospo-
darskem razstavišču. Morda 
so bile za obisk štiri tisoč ob-
iskovalcev glasbenega spek-
takla v Ljubljani krive dobre 
sposobnosti organizatorske 
ekipe ali pa dinamičen in pri-
lagodljiv PR oziroma priljub-

ljenost nastopajoči skupin. 
Očitno mladini manjka kon-
kretnih koncertov. Takih, ki 
ponudijo dokajšno mero za-
bave, dober performans in to 
za 'skulirano' (če uporabimo 
žargon mladih) ceno vstop-
nice. Praznovanje 15. obletni-
ce skupine Big Foot Mama je 
- kakorkoli že zadevo pogle-
damo, uspelo. Pravzaprav 
več kot uspelo. Uradni poda-
tki pravijo, da so bile vstopni-
ce za vsega štiriumo koncer-
tiranje, kjer so nastopili šte-
vilni bendi ter je sledil kon-
cert slavljencev Big Foot 
Mame, razprodane že pet 
dni pred koncertom. Slon in 
Sadež sta zadevo na odru po-
vezovala tako kot znata le 
onadva, začetek nastopa Big 

Foot Mame pa je najavilo 
spektakularno spuščanje 
pevca skupine Grege Skočir-
ja na oder čez publiko in 
spuščanje odra s stropa z 
drugimi člani skupine. Naj-
bolj je navdušil Lojze Slak z 
'V dolini tihi' in odigrano 
eno zadnjih uspešnic Big 
Foot Mame 'Sladke sanje', V 
zaodrju je novinarska kolegi-
ca razmišljala: da je zanimi-
vo, da je občinstvo na ročk 
koncertu tako dobro pozdra-
vilo harmoniko, vprašanje pa 
je, če bi se zgodilo obratno. 
Poleg Lojzeta Slaka so nasto-
pili še Dej š'en litro, Leaf-Fat, 
Saussages, naio ssaion. Dan 
D, Katalena, Gušti in Polona, 
Srečna mladina, Šukar, 
Siddharta ter Elvis Jackson. 

V zaodrju smo naleteli na 
zanimive obraze in še zani-
mivejše izjave. Lado Bizovi-
čar je dejal, da naj si le ogle-
damo. kaj je "postalo iz fan-
tov", manager Res Nulliusev 
pa je mimogrede izkoristil 
priložnost in napovedal po-
doben dogodek v Mediagar-
ku novembra. Rokerji so pri-
peljali na koncert svoje bolj-
še polovice, osebno pa sem 
slišala ogromno šal na račun 
glasbenikov. Bobnarji so 
baje v skupinah najbolj ' in-
teligenma' bitja - poleg ba-
skitaristov, ter v neki fazi 
tudi producentov. Očitno ni-
majo samo policaji in blon-
dinke svojega teritorija v sve-
tu šal. Dodamo jim lahko še 
baskitariste in bobnarje. 

Polona Kasal (Cušti in Polona) ter pevec skupine Day Out 
Andrej Vozlič s srčnima izbrancema, /Fou-.Tmi DOU 

Rojena Tržičanka Nataša Sedminek in pevec skupine Dan D 
Tomislav )ovanovič. /Foto:Tina doh 

Glasbeniki: Peter Dekleva rad pripoveduje šale. Anže Lan-
gus pa je tokrat obtičal v objemu člana skupine Leaf-Fat. 

Mišo in Klemen iz Bara se rokujeta s Petrom Lovšinom in 
Igorjem Vidmarjem. Mislite, da možakarja spremljata Bar? 

I Folo: Trru OoU I FuUi; Tir.j DuU 

Ko se srečata dva podobna: manager Andrej Težak in štajer-
ski Kranjčan Srečo Štager. /foi»:Tin> doh 

Ko ob drugi uri zjutraj pade sladkor: za slavljence Big Foot 
Mama torta velikanka. / foio. rma dom 

VRTIMO GLOBUS 
Kate navdihuje poezija 

Kate Moss je pred dnevi zapustila kliniko 
za odvajanje od drog v Arizoni, kjer se je 
zdravila zaradi odvisnosti od kokaina. 
Britanska manekenka si je v najtežjih tre-
nutkih pomagala s poezijo, saj jo pisanje 
pesmi pomirja. Njen najljubši verz se gla-
si "tisto, kar je najpomembnejše, je ne-

vidno", svoje pesmi je po telefonu prebirala tudi fantu 
Petu Dohertyju, vendar je njegov obisk zavrnila, saj ima 
britanski glasbenik še večje težave z drogami. Kate se po 
končani terapiji najbolj veseli ponovnega snidenja s trilet-
no hčerko Lilo in se bo kmalu vrnila na delo. 

Angelina bi rada tretjič posvojila 

Medtem ko je Angelina Jolie redkobesed-
na o zvezi z Bradom Pittom, pa glasno 
razmišlja o povečanju družine. Igralka je 
na neki dobrodelni prireditvi ves čas raz-
mišljala o tem, da bi se 4-letnemu Mad-
doxu in 9-mesečni Zahari Marley pridru-
žil še tretji posvojenec. Ambasadorka 

Združenih Narodov, ki bo pomagala ustanoviti pediatrič-
ni center za aids v Etiopiji, pravi, da je čudovit občutek, ko 
sprejmeš odločitev o posvojitvi in naslednji dan odpotu-
ješ v kraje, kjer poiščeš novega člana družine. 

)anet nima hčerke 

janet Jackson je zanikala obtožbe, da že 
vrsto let skriva najstniško hčer, ki naj bi 
jo imela z nekdanjim možem Jamesom 
DeBargeom. Glasbenika sta bila leta 
1984 poročena le tri mesece, govorice 
pa je razširil njegov brat Young DeBar-
ge, ki pravi, da je dekletu ime Renee in 

živi pri pevkini sestri Rebbie Jackson. Janet je v skopi iz-
javi za javnost dejala le, da nima otroka in da so vse ob-
tožbe lažne, očitno je njen nekdanji svak, ki je pravkar 
posnel svoj prvi album, želel dobro promocijo. 

Nicollette razdrla zaroko 

Nicollette Sheridan, ki v televizijski seri-
ji Razočarane gospodinje igra vlogo sek-
sipiine sosede Edie Britt, ki zlahka zape-
lje moške, ima \ zasebnem življenju 
manj sreče z nasprotnim spolom. Po 
letu in pol sta s švedskim igralcem Ni-
klasom Soderblomom razdrla zaroko in 

šla vsak svojo pot. Kako razočarana je Nicollette, ni zna-
no, njena predstavnica za javnost je medije prosila le, 
naj spoštujejo njeno zasebnost. 

Klemen Konc je doma na Golniku. Njegova ljubezen so 
motorji In je tudi učitelj vožnje za motor in avto. Kadar 
se torej ne posveča svojim učencem, se z veseljem 
posveča vožnji in cesti. / FSID: TIAA DOU 


