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Ptičja gripa 
tudi v Sloveniji 
Vzorec laboda, ki so ga našli pri Mariboru, je bil pozitiven na ptičjo gripo. 
Nadaljnje preiskave bodo pokazale, ali gre za nevarno obliko virusa H s N i . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - V četrtek dopoldne so 
v Koblerjevem zalivu pri Ma-
riboru našli dva obolela labo-
da grbavca, njune vzorce so 
dali v preiskavo Nacionalne-
mu veterinarskemu inštitutu 
Slovenije, ki je potrdil, da je 
bil vzorec enega od labodov 
pozitiven na aviamo influen-
co (ptičjo gripo), podtip H5. 
Vzorec so včeraj poslali na 
nadaljnje preiskave v refe-
renčni laboratorij Evropske 
unije v angleški Weybridge, 
kjer bodo tudi odgovorili na 

vprašanje, ki trenutno naj-
bolj zanima strokovnjake in 
javnost: ali gre za ljudem ne-
varno visoko patogeno obliko 
virusa H5N1 ali ne. Rezultati 
preiskave bodo znani približ-
no v enem tednu. 

Generalna direktorica re-
publiške veterinarske uprave 
dr. Vida Čadonič Špelič je v 
skladu z načrtom ukrepov ob 
pojavu aviarne influence 
sklicala v nedeljo zjutraj Dr-
žavno središče za nadzor bo-
lezni, ki jc tiildlbmetrski pas 
okoli Koblerjevega zaliva raz-
glasilo za okuženo območje 

in desetkilometrski pas za 
ogroženo območje. Na obeh 
območjih veljajo posebni 
ukrepi. Veterinarska uprava 
poziva rejce po vsej državi, 
da gojijo, krmijo in napajajo 
perutnino v zaprtih prosto-
rih oz. tako, da onemogočijo 
stik perutnine z divjimi pti-
cami. Na ministrstvu za 
zdravje poudarjajo, da pojav 
virusa ptičje gripe pri divji 
ptici "trenutno ne pomeni 
dodatne ogroženosti zdravja 
našega prebivalstva". 

^ 20. stran Prva "žrtev" ptičje gripe v Sloveniji je bil labod. 1 F««>: TM. D<H.I 

Prihodnost je v naravoslovju 
v okviru posvetov z dijaki zaključnih letnikov srednjih šol se je minister za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo dr. jure Zupan včeraj mudil na Gorenjskem. 

MATEJA RA N T 

Kranj - "Naš namen ni pre-
pričevati dijakov, kaj naj gre-
do ali ne gredo študirat, saj 
sami najbolje veste, kaj imate 
radi in kaj vas veseli. Želimo 
pa, da se pred odločitvijo po-
zanimate tudi, kje boste po 
končanem šolanju lahko do-
bili službo," je okrog tisoč di-
jakov, ki so se zbrali v športni 
dvorani na Zlatem polju, na-
govoril minister dr. Jure Zu-
pan. Skupaj z ministrom za 
delo, družino in socialne za-
deve Janezom Drobničem je 
zato opozoril na nekatere 
najbolj iskane poklice pri nas 
in v Evropi. Kot poklice pri-
hodnosti je označil poklice s 

področja naravoslovja, mate-
matike in računalništva. "Na 
teh področjih pri nas študira 
okrog pet odstotkov študen-

tov, v razvitih državali pa pre-
cej več, celo do 15 odstotkov 
študentov." Po drugi strani 
se pri nas kar 44 odstotkov 

Ministra dr. Jure Zupan In Janez Drobnič. /Foto:comd 

študentov odloči za študije s 
področja družbenih in po-
slovnih ved ter prava, med-
tem ko v Evropi na teh podro-
čjih študira tretjina študen-
tov. Minister Janez Drobnič 
pa je dijake poučil, kje lahko 
najdejo podatke o tem, kateri 
f)oklici sodijo med perspek-
tivne, v deficitarne poklice di-
jake poskušajo usmerjati 
tudi s sistemom kadrovskih 
štipendij. "Ne glede na vse pa 
boste na koncu odločitev o 
vašem nadaljnjem študiju iz-
brali sami in tudi sami boste 
nosili odgovornost za to odlo-
čitev," j im je med vrsticami 
svetoval tehten premislek, 
preden bodo sprejeb dokonč-
no odločitev. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 

R L i n 

».gbkr.sl 

Goreniska ^ Banka 
Banka d podtuJtam 

Gorenjska banka 
s 14,6 milijarde dobička 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Gorenjska banka je 
po četrtkovi seji nadzornega 
sveta predstavUa rezultate 
lanskega poslovanja. Banka 
je lani bilančno vsoto poveča-
la za 14,5 odstotka, na 320 
milijard tolarjev. Dobiček 
pred obdavčitvijo je znašal 
14,6 milijarde tolarjev in je 
bil za 16 odstotkov večji kot 
leto prej, dobiček po obdav-
čitvi pa 11,4 milijarde tolarjev 
in je bil v primerjavi s pred-

lanskim letom večji za pe-
tino. Delničarji tudi letos lah-
ko pričakujejo visoko divi-
dendo, saj verjetno ni razlo-
ga, da bi bila nižja od lanske. 
O višini dividende bodo odlo-
čali na majski skupščini. Če-
prav letošnji rezultati zaradi 
prehoda na mednarodne ra-
čunovodske standarde ne 
bodo primerljivi z lanskimi, 
pa v banki tudi za letos napo-
vedujejo dobre rezultate v 
primerjavi s konkurenčnimi 
bankami. (Več na 21. strani.) 

13 

s 
o n 

A K T U A L N O 

Dobro za vse, 
le za vrtce ne 
Kmetijsko gozdarska zbornica poziva 

ministrstvo za iolstvo in šport, da pri 

plačilih starSev za vrtce upošteva ka-

tastrski dohodek enako kot pri vseh 

socialnih podporah. Nezadovoljni so 

tudi samostojni podjetniki. 

GORENJSKA 

Narava potrebuje čebele 
Marca leta 1905 je rojstni dan pred-

hodnice današnje kranjske medob-

činske zveze čebelarjev. Čebelarske 

podružnice Kranj. Letos poteka od 

tega dogodka 101 leto. V zvezo je 

vključenih pet druStev iz Kranja in 

okolice, katerih člani imajo okrog 120 

čebelnjakov z okrog 2000 panji. 

GORENJSKA 

Dve knjigi o Poženčanu 
v Cerkljah so predstavili dve knjigi o 

rojaku Matevžu Ravnikarju - Požen-

čanu, literatu in zapisovalcu ljudske-

ga izročila. Knjigi sta za izid pripravi-

li dr. Marija Stanonik in Daniela Moč-

nik. Knjigi se med seboj odlično do-

polnjujeta. 
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K R O N I K A 

je uvodnik zabaval 
ali obrekoval 
v petek se je na Okrožnem sodišču v 

Kranju nadaljevalo sojenje triiškemu 

županu Pavlu Ruparju. ki ga zaradi 

obrekovanja v uvodniku v časopisu 

Tržičan zasebno tožijo svetniki Libe-

ralne demokracije Slovenije. Sojenje 

se bo nadaljevalo 21. marca. 
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V R E M E 

Danes bo pretežno jasno. Jutri 

se bo od zahoda pooblačilo, 

do večera bo še suho umne. V 

četrtek bo prevladovalo oblačno 

vreme, občasno bo rahlo rosilo. 
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POLITIKA danica.zavri@g-glas.si 

KRATKE NOVICE 

STARI VRH 

Predsednik Janša užival v deskanju 

Minula sončna sobota je na smučišče Stari vrh privabila 
tudi več kot štiristo članov in simpatizerjev Slovenske de-
mokratske stranke, ki so se na priljubljenem smučišču po-
merili na 7. zimskih športnih igrah. Nekateri so sodelovali v 
smučarskem teku, največ se jih je udeležilo tekme v alp-
skem smučanju, precej pa se jih je pomerilo tudi v deskanju. 
Med njimi je bil tudi predsednik SDS in predsednik vlade Ja-
nez Janša, ki je - tako kot vsi ostali - ob vijuganju po snegu 
užival tudi v gostoljubnosti občinskega odbora SDS Gorenja 
vas - Poljane, ki je poskrbelo za prijetno druženje, tehnični 
izvajalci tekmovanja pa so bili člani ŠD Poljane. V. S. 
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Javna tribuna socialnih demokratov 

Skupina za pripravo novega programa socialnih demokra-
tov in območna organizacija SD Kranj vabita na javno tri-
buno za nov socialdemokratski program, ki bo jutri, v sredo, 
15. februarja, ob 17. uri v sejni dvorani 14 mestne občine 
Kranj. Na okrogli mizi sodelujejo dr. Igor Lukšič, pod-
predsednik S D , dr. Patrick Vlačič, Sebastjan Jeretič, Matevž 
Frangež, dr. Jernej Pikalo in Žiga Čebul). D. Ž. 

LIUBLJANA 

Milijarda dolga za avtoceste 

Po nujnem postopku je državni zbor sprejel zakon o so-
glasju države za zadolževanje Družbe za avtoceste v višini 
nekaj več kot milijarde evrov. Zakon omogoča stabilno 
zadolževanje, meni minister za promet Janez Božič, zakon 
pa omogoča, da bo DARS do konca leta 2010 lahko najemal 
kredite in izdajal dolžniške vrednostne papirje. Z njim bodo 
pravočasno zagotovljeni finančni viri za gradnjo 25 odsekov 
avtocest. Po Božičevi oceni bodo avtoceste dolgov proste 
med leti 2040 in 2050. D. Ž. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Podarite naročnino 
Ob različnih praznikih nas pogosto vznemirja vprašanje, kaj 
kupiti za darilo. Kaj kupiti mami, ki zatrjuje, da ničesar ne 
potrebuje. Kaj kupiti očetu, ki mu ni do mode, rož, sladkarije 
pa so na prepovedanem spisku. Kaj kupiti prijateljici, ki 
ste ji v vseh teh letih prijateljevanja podarili že vse, kar ima 
najraje. Kaj podariti mladoporočencema, ki so ju že tako in 
tako vsi zasuli z mikserji, likalniki, potovalnimi boni in sploh 
vsem, kar potrebujeta. 
Predlagamo vam, da kdaj podarite tudi naročnino na osred-
nji gorenjski časopis. Je povsem ustrezno darilo v mesecu 
kulture, saj je njen temeljni in levji delež bralna kultura. 
Naročnina je lahko lepo darilo ob osebnem prazniku, če pa 
jo želite podariti danes, na valentinovo, kupon zavijte v 
ljubezensko rdeče pentlje. Predvsem pa nikoli ne pozabite 
na osebne praznike svojih najdražjih in izkoristite vse pri-
ložnosti za obdarovanje - osrečuje namreč oboje - ob-
darovanje in prejemanje. 
Kuponi s poljubno dolgim trajanjem naročila so na voljo v 
Gorenjskem glasu, lahko pa vam jih pošljemo tudi po pošti. 
Pokličite ali nam pišite v naš oddelek za naročnine: 
Tel.: 04/201 42 41 
E-pošta: narocnine@g-glas.si 
Naslov: Gorenjski glas, Zoisova i , 4000 Kranj. 
Petra Kejžar 

Najprej s pravnimi sredstvi 
Janja Roblek, okrožna s o d n i c a v Kranju, sicer pa predsedn ica s o d n i š k e g a društva Slovenije, 

o razlogih, zakaj sodniki nasprotujejo od loku o p lačah funkcionarjev, ki zn ižuje sodniške plače, 

in hkrati s p r e m e m b i z a k o n a o sodniški s lužbi, ki jih "popravlja" z dodatki . 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

"Nasprotujemo zaradi 
sprejetja odloka o plačah 
funkcionarjev, izvedbenega 
akta zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, in drugega 
izvedbenega akta, brez kate-
rega plačne reforme za sod-
nike ne more biti, to je zako-
na o sodniški službi. Poveda-
li smo tisto, kar govorijo vsi 
mednarodni dokumenti, in 
listine, na katere se novela 
zakona o sodniški službi tudi 
sklicuje (priporočilo sveta 
ministrov Evropske unije 
94-12, evropska sodniška li-
stina, svetovna sodniška listi-
na, temeljna načela OZN), ki 
vsi govorijo o tem, da mora 
biti sodnikova plača določe-
na v zakonu in določena fiks-
no, tako da ne more biti vtisa 
pri strankah ali v javnosti, da 
je sodnikova motivacija hi-
trejše delo, več rešenih zadev 
za večje plačilo, oz. da je pra-
vica stranke odvisna od plači-
la sodnika. Menimo, da do-
datno plačilo za dodatno delo 
ni v skladu s temi akti." 

Kar bi odpravilo sodne za-
ostanke? 

"Sodni zaostanki se od-
pravljajo sproti z več dela 
sodnikov. Doslej ni bilo dru-
gih programov, kot tisti, ki 
smo si jih sami intemo za-
stavili. Nikoli nismo vprašali, 
kdo nas bo za to več plačal. 
Treba pa je vedeti, da so bili 

denimo od sistemiziranih n 
mest za sodnike na okraj-
nem sodišču v Kranju tri leta 
le trije sodniki, torej ne more 
biti vse delo nadoknadeno v 
enem letu z 11 več ali manj 
začetnild. In z vsemi novimi 
pristojnostmi sodišč, ki so 
jih ta dobivala na osnovi no-
vih zakonov." 

Kako so bile doslej določene 
plače sodnikov? 

"Plače sodnikov so bile fiks-
no določene v zakonu o sod-
niški službi. Menimo, da je to 
edino pravilno. Plače morajo 
biti spodobne, kar je eden od 
garantov pravne varnosti." 

Kolikšna je vaša plača? 
"Nikoli nismo skrivali, na 

podlagi zakona o dostopnosti 
do informacij javnega znača-
ja so sodniške plače javne. 
Moja konkretno za januar je 
bila neto 349.248 tolarjev, pa 
nisem ravno začetnica, tri-
krat sem že napredovala." 

Kaj boste v društvu naredili 
zoper odločitev parlamenta o 
urejanju plač sodnikov in do-
datkov? 

"Kot smo se v društvu sod-
nikov odločili, bomo kot sod-
niki najprej uporabili pravna 
sredstva, za kar menimo, da 
je v pravni državi tudi edino 
pravilno: vložili bomo ustav-
no pobudo za presojo ustav-
nosti obeh sprejetih zako-
nov, tako zakona o sistemu 

plač v javnih zavodih kot za-
kona o sodniški službi. Pove-
dati moram, da je že zakono-
dajno pravna komisija parla-
menta opozorila parlament 
na dve ofitni neustavnosti in 
nezakonitosti, in sicer da ta 
zakon ne more biti spreme-
njen v tolikšni meri. da bi do-
puščal, da bi odlok o plačah 
fiinkcionarjev določal sodni-
ške plače, in drugo, da vlada 
ne more določati kriterijev za 
določanje dodatne uspešno-
sti. Tudi svoje lastne zakono-
dajno pravne komisije parla-
ment ni poslušal in je novelo 
sprejel." 

Najprej torej ustavna pobu-
da, kaj pa potem? 

"Zagotovo, potem pa na 
podlagi tega sledijo individu-
alne pritožbe, ker drugače 
pravnega interesa ne more 
izkazati, in sicer vsak sodnik, 
ki se mu bo plača znižala." 

Koliko bo to udarilo vas? 
"Izračuni so še zelo nekon-

kretizirani in precej zaplete-
ni. Ocenjujemo, da nekje 
med 20 in 30 tisoč tolarjev. 
Naj omenim še združljivost 
sodniki poleg svojega dela ne 
moremo delati ničesar, ne 
smemo opravljati nobene 
pridobime dejavnosti. Iz na-
slova nezdružljivosti smo 
imeli 50-odstotni dodatek, 
kar je podobno urejeno v 
vseh državah. Če se primer-
jamo z gospodarstvom in za-

Janja Roblek 

kon o gospodarskih družbah 
jasno določa (in tudi ustavno 
sodišče je sprejelo takšno tol-
mačenje), če obstoji klavzula 
o prepovedi drugega dela, je 
treba to odmeno dati. Mi 
smo jo izgubili, oziroma je 
poniknila v neko osnovo, pri 
čemer pa ustavno načelo ne-
združljivosti še vedno velja. 
To so bili naši argumenti ves 
čas pogajanj, vendar z njimi 
nismo ničesar dosegli, razen 
pri plači predsednika vrhov-
nega sodišča. Prav je, da je ta 
kot vrh tretje veje oblasti ize-
načen s predsednikom parla-
menta in države, nekaj višje 
so uvrščeni tudi predsedniki 
sodišč. Nič nimamo proti, 
da imajo predsedniki (zlasti 
večjih sodišč) višje plače, 
vendar menimo, da je razko-
rak med predsednikom in 
drugimi sodniki prevelik." 

ANKETA GORENJSKEGA GLASA 

Ponosni smo na Elan 
MATEVŽ PINTAS 

Begunje - Tako trdi 55 od-
stotkov od skupno 262 vpra-
šanih prebivalcev Begunj, ki 
smo j ih vprašali, ali so po-
nosni, da je v njihovem kra-
ju svetovno znana tovarna in 
blagovna znamka Elan. Do-
bra četrtina vprašanih je bila 
nekako neodločena, 7 od-
stotkov vas je izbralo odgo-

vor, da niste, desetina pa vas 
je dejala, da niste več. Zani-
malo nas je tudi, kako ste v 
Begunjah sprejeli nova dva 
trgovca, ki sta jeseni odprla 
novi trgovini v bližini. Vpra-
šali smo vas, ali ste že naku-
povali v Sparovi trgovini v 
Radovljici in trgovini Hofer 
v Lescah. Spar vas je obiska-
lo kar štiri petine vprašanih, 
Hofer pa dve tretjini. 

Februarja smo do danes v 
Klicnem centru slepih prido-
bili 24 novih naročnikov ča-
sopisa Gorenjski glas. Veseli 
smo, da se vas veliko odloči 
za naročilo, saj je zadostno 
število rednih bralcev za 
osrednji gorenjski časopis in 
obenem tudi za Klicni center 
tako rekoč življenjskega po-
mena. Vsak od vas, ki se je 
odločil za naročilo, prejme 

res ugodne pogoje, pomaga 
pa tudi nam pri nadaljnjem 
razvoju. Vsem, s katerimi 
smo se dogovorili za pono-
ven klic, pa bomo hvaležni, 
če nam boste ob ponovnem 
klicu odgovorili še na nekaj 
kratkih vprašanj, kako lahko 
izboljšamo časopis. Hkrati 
ponujamo možnost tudi 
ostalim bralcem te rubrike, kd 
še niste naročniki časopisa, 
da nas pokličete na telefon v 
Klicni center slepih (517-00-
00) in se na časopis naročite 
ali si pri nas naročite 4 vzorč-
ne številke časopisa. 

Ali sle ponosni, da je v vaSem kraju 
svetovno znana tovarna in blagovna znamka Elan̂  

sem pa ncsem 
j8% 

N=262 

Ste že nakupovali v novi trgovini v Radovljici oz. Lescah.̂  
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AKTUALNO info@g-gfas.si 

Dobro za vse, le za vrtce ne 
K m e t i j s k o g o z d a r s k a z b o r n i c a p o z i v a m i n i s t r s t v o z a š o l s t v o in š p o r t , d a pri p l a č i l i h s t a r š e v z a v r t c e 

u p o š t e v a katas t rsk i d o h o d e k e n a k o kot pri v s e h s o c i a l n i h p o d p o r a h . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Minister za šolstvo in 
šport dr. Milan Zver je de-
cembra lani spremenil pravil-
nik o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih. Spremembe 
poleg podjetnikov najbolj ob-
čutijo kmetje. Medtem ko so 
jih doslej uvrščah v plačilne 
razrede na podlagi mesečne-
ga dohodka na družinskega 
dana in premoženja družine, 
po novem pri tem upoštevajo 
tudi višino katastrskega do-
hodka (KD) od kmetijskih in 
gozdnih zemljišč. Če KD pre-
sega 100.000 tolarjev, se jim 
plačilo zviša za en plačilni 
razred, ob preseganju meje 
200.000 tolarjev za dva pla-
čilna razreda, ob več kot 
300.000 tolarjev KD-ja za tri 
plačilne razrede, ob presega-
nju 500.000 tolarjev KD-ja 
pa plačajo že polno ceno, to je 
80 odstotkov cene programa. 

Dvojno obračunavanje 
prihodkov 

Na spremembo so se od-
zvali v kmetijsko gozdarski 
zbornici, kjer opozarjajo, da 
pravilnik dvakrat upošteva 
prihodek iz kmetijske dejav-
nosti - najprej na podlagi ko-
ličnika za preračunavanje 
KD v dejanski dohodek in 
nato še s tem, ko starše glede 
na višino KD uvršča v višje 
plačilne razrede. V zbornici 
pozivajo ministrstvo za šol-
stvo in šport, da KD tudi pri 
plačilih za vrtce upošteva ena-

ko kot pri ostalih socialnih 
transferjih; staršem kmečkih 
otrok v vrtcih pa svetujejo, da 
se pritožijo na odločbe zaradi 
neustrezne določitve dohod-
ka na kmetijah. 

Razlikovanje staršev 
in otrok 

Kot je znano, ministrstvo 
za delo, družino in socialne 
zadeve vsako leto objavi količ-
nik za preračunavanje katas-
trskega dohodka v dejansko 
doseženi dohodek, pri tem pa 
poleg vrednosti tižne pridela-
ve upošteva tudi neposredna 
in izravnalna plačila, ki zadnja 
leta postajajo vse pomemb-
nejši del prihodkov kmetij. 
Tako izračunani količnik, ki 
naj bi odražal dejanski doho-
dek iz kmetijske dejavnosti, 

uporabljajo za dodelitev de-
narne pomofi in denarne so-
cialne pomoči, za varstveni 
dodatek, štipendije, državne 
pokojnine in za druge social-
ne podpore. Za predlani je 
znašal 2,5, za lani 2,6, za letos 
pa 2,7. Za kmetijo, ki ima 
200.000 tolarjev KD-a, to le-
tos pomeni 540.000 tolarjev 
letnega dohodka, za kmetijo s 
500.000 tolarjev KD-ja pa 
1.350.000 tolarjev. "Ne vem, 
zakaj je količnik primeren za 
vse socialne transferje, le za 
plačila v vrtcih pa ne. To je po 
mojem mnenju nadaljevanje 
zamisli o razlikovanju otrok -
kmečki naj bi bili v varstvu 
doma, otrod zaposlenih pa v 
vrtcu," pravi direktor zbornice 
mag. Miran Nag^ in poudar-
ja, da pravilnik postavlja kme-
te v neenakopraven položaj z 

ostalimi, ki plačujejo vrtec gle-
de na doseženi dohodek. 

Nezadovoljni tudi 
podjetniki 

Spremenjeni pravilnik je 
povzročil nezadovoljstvo tudi 
med samostojnimi podjetniki 
V Obrtni zbomid Slovenije 
predlagajo ministrstvu za šol-
stvo in šport, da bi jih pri plače-
vanju vrtcev za otroke razvršča-
li v plačilne razrede na podlagi 
dobidca, brez upoštevanja ob-
računanih prispevkov za ob-
vezno zavarovanje, povečanja 
ali znižanja davčne osnove ter 
davčnih olajšav. Kot poudarja-
jo, je le dobiček (ne pa priho-
dek) pravi kazalnik podjetniko-
ve ekonomske moči in je tudi 
podlaga za vse njegove pravice 
in obveznosti. 

S povezavo do licence 
V a r n o s t Kranj n i m a l i c e n c e z a z a s e b n o v a r o v a n j e , ker je v pr i s i ln i p o r a v n a v i , z a t o s e je p o v e z a l a 

z R i v a l o m - V T S iz L j u b l j a n e . 

SIMON SUBIC 

Kranj - V petek poteče rok, ko 
mora Varnost Kranj, ki je v 
postopku prisilne poravnave, 
na podlagi odločbe inšpekto-
rata notranjega ministrstva 
prenehati opravljati dejav-
nost zasebnega varovanja, 
ker ni pridobila ustrezne li-
cence. Kot nam je pojasnil 
prokurist kranjskega podjet-
ja Branko Malešič, so uspeli 
poiskati rešitev, s katero 
bodo zadovoljili tako svoje 
naročnike in zaposlene kot 
tudi upnike. Ustrezne licen-
ce sicer Varnost Kranj ni 
prejela le zato, ker je v po-
stopku prisilne poravnave, je 
dejal. 

"Odločili smo se, da bomo 
nastale razmere reševali s 
povezavo s strateškim part-
nerjem, podjetjem Rival -
VTS iz Ljubljane, ki je že pri-

dobilo licenco za opravljanje 
dejavnosti zasebnega varova-
nja. S poslovnim sodelova-
njem, Id bo trajalo v času pri-
silne poravnave, želimo reši-
ti družbo v skladu z načrtom 
finančne reorganizacije, ki 
ga moramo pripraviti do za-
četka aprila," je razložil Ma-
lešič, ki meni. da lahko s pri-
silno poravnavo še rešijo ne-
kdaj cvetoče podjetje, ki se-
sedaj otepa s približno mili-
jardo tolarjev dolgov. 

Na vprašanje, zakaj se 
Varnost Kranj namesto z Ri-
valom ni poslovno povezala 
s Skupino G7, ki se je no-
vembra lani vključila v reše-
vanje finančnega zloma v 
kranjski varnostni družbi, je 
Malešič odgovoril, da G7 
sploh ni prevzela Varnosti 
Kranj, kakor je bilo v javno-
sti napačno predstavljeno. 
"Lani smo res razmišljali, da 

Branko Malešič / fou: rma m i 

bi se Varnost Kranj vključila 
v Skupino G7, ki ji je bil po-
nujen več kot 6o-odstotni 
lastninski delež po 1 tolar na 
delnico, če bo G7 poravnala 
vse dolgove podjetja do za-
poslenih. Ker te obljube niso 

izpolnili, kupčije nismo iz-
vedli, tako da ima G7 preko 
svoje hčerinske družbe Ekos 
iz Novega mesta v lasti le 
12,43 odstotka delnic. Več 
kot 80 odstotkov delnic je 
tako še vedno koncentrira-
nih pri notranjih lastnikih, 
od katerih je največji Marko 
Gaber," je pojasnil Malešič. 

Še več, Malešič G7 celo 
obtožuje, da sploh ni imela 
namena reševati njihovih te-
žav, temveč se je želela le po-
lastiti poslov in varnostno 
nadzornega centra, ki ga je 
Varnost Kranj vzorno uredi-
la, medtem ko ga G7 sploh 
nima, zato tudi ne more pri-
dobiti ustrezne licence. 
"Vendar pa Marko Gaber ko-
nec decembra lani ni hotel 
prepustiti nadzornega cen-
tra ljubljanski družbi," se 
spominja. G7 je sicer največ-
ji upnik kranjskega podjetja. 

Dr. Franc Rode 
kandidat za kardinala 
P o z n a v a l c i v a t i k a n s k e g a ž iv l jen ja n a p o v e d u j e j o , 

d a naj bi bil m e d 2 0 n o v i m i k a r d i n a l i t u d i 

n e k d a n j i l jub l jansk i n a d š k o f dr . F r a n c R o d e . 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - Že ob imenova-
nju prejšnjega ljubljanske-
ga nadškofa in metropolita 
dr. Franca Rodeta (nadškof 
je bil v letih 1997 - 2004) za 
prefekta kongregacije za 
ustanove posvečenega živ-
ljenja v Vatikanu, pokojni 
papež Janez Pavel II. ga je 
imenoval 21. aprila leta 
2004, je bilo znano, da 
čaka dr. Rodeta kardinalska 
čast. Vodje ali prefekti kon-
gregacij, ki so v bistvu mi-
nistrstva Svetega sedeža in 
j ih je skupaj devet, so pravi-
loma kardinali, saj to veleva 
narava službe. Možnost 
kardinalskega napredova-
nja prefekta dr. Franca Ro-
deta so poznavalci Vatikana 
(vatikanologi - op. p.) ome-
njali že lani, konec prete-
klega tedna pa so o novin-
cih v kardinalskem zboru 
že pisali nekateri dobro ob-
veščeni italijanski časniki 
in omenjali tudi ime dr. 
Franca Rodeta. Imenovanje 
je torej vprašanje časa. Pa-
pež Benedikt X V I . naj bi 
imenoval okrog 20 novih 
kardinalov, kar je manj, kot 
je imel navado njegov pred-
hodnik Janez Pavel II. Če 
se bo napoved prihodnji 

Dr. Franc Rode 

mesec uresničila, bo dr. 
Franc Rode prvi slovenski 
kardinal, ki je bil pred tem 
nadškof v Sloveniji. Kardi-
nal je bil Jakob Missia, ven-
dar je dobil ta naziv kot go-
riški nadškof v obdobju 
1884 - 1895. Slovenci ima-
mo tudi sedaj predstavnika 
v kardinalskem zboru. To 
je Alojz Ambrožič, rojen 
leta 1930 v Dobrovi pri 
Ljubljani, k i je postal kardi-
nal leta 1998 kot nadškof v 
Torontu v Kanadi. Sloveni-
ja je sedaj ena redkih držav, 
v katerih so katoličani naj-
številnejša verska skupnost, 
brez kardinala. 
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GORENJSKA • 

KRATKE N O V I C E 

JESENICE 

Tudi jesenice za odprte trgovine 

Podobno kot v občini Kranjska Gora so se tudi na Jesenicah 
odločili, da bodo z določitvijo turističnih središč in mestnih 
ter vaških jeder skušali pripomoči k temu, da bodo trgovine 
odprte tudi ob nedeljah. Po novem zakonu so namreč ob ne-
deljah lahko odprte trgovine, velike do 200 kvadratnih me-
trov, tudi v starih mestnih jedrih in turističnih središčih. Zato 
bodo občinski svetniki na seji prihodnji teden odločali o do-
ločitvi turističnih središč v občini Jesenice. To naj bi bila na-
selja Jesenice, Blejska Dobrava, Lipce, Kočna, Podkočna, Slo-
venski Javornik, Koroška Bela, Javorniški Rovt, Planina pod 
Golico, Plavški Rovt, Prihodi, Potoki in Hrušica. Hkrati naj bi 
razglasili tudi stara mestna in vaška jedra v Planini pod Go-
lico, Plavškem Rovtu, na Hrušici, na Jesenicah, na Sloven-
skem Javorniku, na Koroški Beli in na Blejski Dobravi. U. P. 

NAKLO 

Prodaje in razlastitev 

Občinski svet Občine Naklo je na februarski seji obravnaval 
več zadev v zvezi z občinskimi zemljišči. Za parceli na robu 
katastrskih območij Naklo in Pivka, ki sta po vrnitvi zemljiš-
ča upravičencema v postopku denacionalizacije razdeljeni in 
neprimerni za gradnjo, so potrdili predlagano prodajo sose-
doma. Župana so pooblastili, da sklene pogodbo o ustano-
vitvi stavbne pravice za parcelo na Pivki z družbo Merkur. Ta 
želi zaradi združitve parkirišč prestaviti del ceste na Okroglo, 
za kar bo plačala občini i,i milijona tolarjev nadomestila. 
Svetniki so potrdili tudi predlog kupoprodajne pogodbe med 
občino in družbo Primorje. Občinski svet je sprejel še sklep, 
s katerim ugotavlja potrebo po izjemnem posegu na prvo ob-
močje kmetijskih zemljišč za širitev pokopališča v Spodnjih 
Dupljah. S tem bo možno končati postopek za razlastitev 
zasebnih zemljišč, ki jih lastnica ni hotela prodati. S. S. 

NAKLO 

Podražitev v vrtcih 

v vrtcih Naklo in Duplje Imajo 149 otrok. Za prihodnje šol-
sko leto razmišljajo tudi o uvedbi kombiniranega oddelka, je 
seznanil ravnatelj Boris Černilec občinski svet. Na februar-
ski seji je predlagal uskladitev cen programov s stroški, saj 
so cene nazadnje povišali marca lani. Sedanji dvig cen za 
približno 8 odstotkov bo omogočil normalno delovanje vrt-
cev, kjer so glavni strošek plače zaposlenih. Svetniki so se 
strinjali, da bo nova cena za prvo starostno obdobje 86.557 
tolarjev, za drugo 67.231 in za kombinirani oddelek 83.224 
tolarjev. Župan Janez Štular je ugotovil, da so otroci dragi. 
Zato bodo nekaj kmečkim družinam z več otroki znižali 
določen razred za plačilo vrtca. S. S. 

DUPLJE 

Pesem za Prešernov praznik 

Že nad dvajset let pevci moškega pevskega zbora Triglav iz 
Dupelj na predvečer Prešernovega praznika, ne glede na 
vreme, zapojejo sredi Spodnjih in Zgornjih Dupelj. Pred leti 
so zapeli tudi sredi Zadrage. Nekajkrat so se moškemu zbo-
ru pridružile tudi pevke ženskega zbora Dupljanke. Tudi v 
torek zvečer je bilo tako. Pevci so pod vodstvom zborovod-
je Nade Krajnčan najprej ponovili svoj vsakoletni običaj (v 
Zgornjih Dupljah so se pevci in poslušalci v mrzlem večeru 
lahko ogreli s toplim napitkom, za katerega sta poskrbela 
Vera in Danilo Vrtač), prepevanje pa so, tako kot vsa leta na-
zaj, končali s srečanjem na Rozmanovi oziroma Bidetovi do-
mačiji, ki se običajno zavleče pozno v noč. J. K. 

KR A N ) S K ACO R A 

Najhitrejša ekipa loških zdravnikov 

Prejšnji teden so se na državnem prvenstvu v smučanju po-
merili zdravniki In zobozdravniki. V Kranjski Gori so se od-
lično odrezali tudi Gorenjci, saj je prvo mesto v skupnem 
seštevku osvojila ekipa zdravnikov iz Škofje Loke, tretja pa 
je bila ekipa jeseniške bolnišnice. V posamični razvrstitvi je 
med ženskami B zmagala Urša Hafner (Škofja Loka), druga 
je bila Sandra Tušar (Jesenice), med ženskam C pa je bila 
druga Romana Pintar Hafner (Škofja Loka). V moški konku-
renci so kolajne osvojili: Ciril Pleško (Škofja Loka) zlato med 
moškimi F, Matija jereb (Škofja Loka) zlato in janež Romih 
bronasto med moškimi E, Dušan Sedej (Škofja Loka) zlato 
med moškimi D in Janez Poklukar zlato med moškimi A. V. S. 

Še štiri poslovne cone 
v radovljiški obč in i je enajst pos lovn ih con , načrtujejo pa še štiri - pri čisti lni napravi in 

v Predtrgu v Radovljici, na jugu Lesc in v Za lošah . 

CV E T O Z A P I O T N I K 

Radovljica - V radovljiški ob-
čini so izdelali analizo po-
slovnih con, ki jo bodo 
upoštevali pri pripravi stra-
tegije prostorskega urejanja 
in razvojnega programa za 
obdobje 2007 • 2013. Po po-
datkih, ki jih je zbrala višja 
svetovalka za razvoj Alenka 
Langus, je v občini enajst 
poslovnih območij oz. con 
skupne površine nekaj več 
kot 59 hektarjev. Tri so v 
Lescah (Veriga, Trgovsko 
nakupovalni center - TNC 
in Lesce Vzhod, dve sta v 
Podnartu (LIP in KTP), po 
ena pa v Radovljici (Almi-
ra), Zapužah (Sukno), Be-

gunjah (Elan), Kropi (Pla-
men), Otočah (Iskra) in Up-
nici (Iskra). Od vseh sta pol-
no izkoriščeni le Almira Ra-
dovljica in Sukno Zapuže, v 
ostalih pa je še skupno 9,2 
hektarja prostih površin. 
Največ prostih površin ima-
jo cone Podnart LIP, Otoče 
Iskra, Kropa Plamen in Les-
ce TNC. Prostorske možno-
sti za širitev imajo cone Be-
gunje Elan, Lesce TNC in 
Podnart KTP, skupno bi se 
lahko razširile za 4,8 hek-
tarja. V vseh conah je skup-
no 2.354 delov:iih mest, ob 
polni izkoriščenosti bi lah-
ko zaposlovale še približno 
osemsto delavcev več. Vse 
so komunalno opremljene. 

a v vseh načrtujejo v nasled-
njih dveh letih dodatna vla-
ganja za priključitev kanali-
zacijskega sistema na cen-
tralno čistilno napravo. Le-
ški coni Veriga in TNC izka-
zujeta tudi potrebe po iz-
gradnji cestnega omrežja. 
Uporabniki poslovnih con 
pričakujejo od občine pred-
vsem znižanje nadomestila 
za uporabo stavbnega zem-
ljišča, subvencioniranje ob-
restne mere za posojila in 
spodbude za odpiranje no-
vih delovnih mest. 

V občini načrtujejo iz-
gradnjo še štirih poslovnih 
con - pri centralni čistilni 
napravi in v Predtrgu v Ra-
dovljici, na jugu Lesc in v 

Cena komunalno oprem-

ljenega zemljišča v poslov-

nih conah se giblje od 

18.000 do 32.000 tolarjev 

za kvadratni meter. 

Zalošah. Za poslovno cono 
ob čistilni napravi že pri-
pravljajo lokacijski načrt, 
ostala območja pa so opre-
deljena v prostorskih doku-
mentih. Vse površine so v 
zasebni lasti, le zemljišče 
na območju poslovne cone 
Zaloše je last občine. Z ure-
ditvijo teh con bi pridobili 
še dodatnih 620 delovnih 
mest. 

Zdravstveni domovi so prijaznejši 
Po zaslugi Tr iglavske narodne galerije stene zdravstvenih d o m o v na Bledu, v Radovljici in Bohinju 

krasijo slike s p o d o b a m i iz narave. 

V I L M A ST A N O V N I K 

Bled - "Slika prinaša v hišo 
toplino in domačnost. Zato 
smo tako zaf>osleni v zdrav-
stvenih domovih kot naši pa-
cienti veseli, da bodo naše 
stene krasile umetnine, ki 
nam bodo lepšale dneve in 
nas hkrati povezovale z nara-
vo. Hvaležen sem vsem 
ustvarjalcem in vodstvu Tri-
glavske narodne galerije, da 
so nam odstopili več kot sto 
slik," je na petkovi prilož-
nostni slovesnosti ob odprtju 
hkrati kar treh stalnih razstav 
poudaril Leopold Zonik, di-
rektor blejskega zdravstvene-
ga doma. 

Prav tako sta se za zbirki 
slik zahvalili direktorici ra-
dovljiškega in bohinjskega 
zdravstvenega doma Marja-

na Grm in Tanja Leskovar, v 
imenu županov vseh treh ob-
čin pa je zbrane goste nago-
voril blejski župan Jože Anto-
nič. "Zgolj ob pogledu na te 
čudovite umetnine na stenah 
zdravstvenih domov bolniki 
ob obisku pri zdravniku naj-
brf ne bomo ozdraveli, zago-
tovo pa nam bodo pomagale 
lajšati bolečine in bolezni," je 
dejal župan Antonič, pred-
sednik Triglavske likovne ga-
lerije Ciril Kraigher pa je tudi 
povedal, da so razstavljene 
slike del bogate zbirke likov-
nih taborov na Pokljuki, v ka-
terih je sodelovalo več kot 
280 slikarjev iz Slovenije in 
tujine. Slike, ki od petka na-
prej visijo na stenah vseh 
treh zdravstvenih domov, pa 
so še eden od korakov pove-
zovanja ljudi in kulture. 

Slike ustvarjalcev Triglavskih likovnih taborov so simbolično 
prejeli direktorji zdravstvenih domov Bled, Radovljica 
in Bohirrj Leopold Zonik, Marjana Grm in Tanja Leskovar, 
zbrane goste pa sta nagovorila tudi predsednik Triglavske 
likovne galerije Ciril Kraigher in blejski župan jože Antonič. 

Prav vsi učenci znajo smučati 
v Mojst ran i so pouk športne vzgoje iz te lovadnice preselili kar na bližnje s m u č i š č e . 

U R Š A P E T E R N E L 

Mojstrana - V letošnji s sne-
gom bogati zimi imajo otro-
ci odlično priložnost za uče-
nje prvih smučarskih zavo-
jev. Toda v le redko katerem 
kraju se lahko pohvalijo, da 
čisto vsi otroci že v prvih 
razredih osnovne šole znajo 
smučati. V Mojstrani pa je 
tako - prav vsi učenci Osnov-
ne šole 16. decembra Moj-
strana obvladajo smučarske 
veščine. Še več, pouk šport-

ne vzgoje so v letošnji zimi 
preselili kar na bližnje smu-
čišče. Kot pravi ravnatelj 
šole Emil Brezavšček, na-
mesto v telovadnici otroci 
ure športne vzgoje preživijo 
na vlečnici v Mojstrani. Ur-
nik so priredili tako, da so 
združili ure telovadbe in 
tako imajo otroci namesto 
telovadbe po dve uri in pol 
smučanja, in to brezplačne-
ga. "Z vlečnico smo se dogo-
vorili za nekakšno kompen-
zacijo, občina je smučišču 

kupila 3,5 milijona vredno 
napravo za zasneževanje -
žirafo, naši učenci pa imajo 
brezplačno smučanje," je 
povedal ravnatelj, ki je po-
hvalil tudi upravljavca vleč-
nice v Mojstrani Janeza Zaj-
ška, ki omogoča nizke cene 
smučarskih vozovnic za 
športne dneve in nasploh 
omogoča, da otroci veliko 
smučajo. Poleg rednega po-
uka športne vzgoje na snegu 
učenci od sedmega do deve-
tega razreda lahko izberejo 

tudi izbirni predmet Šport 
za sprostitev, v okviru kate-
rega imajo zagotovljenih do-
datnih 35 ur brezplačnega 
smučanja. Šola organizira 
tudi tečaje alpskega smuča-
nja za učence, v sodelovanju 
z žičnico in športnim druš-
tvom pa pripravljajo tudi 
"mini svetovni pokal" v vele-
slalomu. Mladi tekmovalci 
bodo na petih tekmah zbira-
li točke, na koncu pa bodo 
najuspešnejši prejeli pokale 
in medalje. 
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Skrb tudi za starejše 
v N a k l e m b o d o pripravili projekte za d o m starejših občanov , graditi pa naj bi ga začeli ž e v letos. 

STOJAN S A J E 

Naklo - Zemljišče za to stav-
bo so zagotovili ob novi 
zdravstveni postaji na seve-
rozahodnem robu naselja. 
Na seji prejšnji teden so po-
trdili tudi prvi dokument, ki 
daje osnovo za uresničitev 
načrta. 

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta za 
dom, ki ga je pripravil Pro-
metni inštitut Ljubljana, za-
jema poleg pravnih podlag 
za realizacijo tudi cilje pro-
jekta. Gre predvsem za za-

gotovitev varstva in oskrbe 
starejših občanov v občini 
ter celovitega razvoja ustrez-
nih oblik pomoči starejšim. 
Objekt naj bi imel v štirih 
etažah 3.360 kvadratnih me-
trov uporabne površine. Bi-
valne enote bi imele do 46 
ležišč, v dnevnem varstvu pa 
bi lahko sprejeli do 10 oseb. 
V domu, ki bi bil podružni-
ca Doma upokojencev 
Kranj, bi organizirali tudi 
službo pomoči na domu in 
patronažno službo. Po grobi 
oceni bi opremljena stavba 
stala dobrih 985 milijonov 

tolarjev, do 70 odstotkov te 
vsote pa bi bilo moč pridobi-
ti od ministrstva za delo. 
družino in socialne zadeve 
Republike Slovenije. 

Nekaterim svetnikom se 
je zdela predvidena cena 
previsoka. Kot je ugotovil 
župan Janez Štular, občina 
gotovo ne bo sama zagotovi-
la vsega denarja. Za svoje 
potrebe bi zagotovili 26 po-
stelj in skupne prostore. Ker 
na Gorenjskem primanjku-
je prostora v domovih za sta-
rejše, pričakujejo pripravlje-
nost države za sofinancira-

nje večjih zmogljivosti 
doma v Naklem. Starejšim 
želijo nuditi vse udobje, 
zato so tudi predvideni stro-
ški veliki. Dejanska cena 
projekta bo znana, ko bo 
pripravljen investicijski pro-
jekt in bodo zbrane ponud-
be izvajalcev. Gradnjo doma 
naj bi začeli avgusta 2006 
in jo končali čez dve leti. 
Prvi stanovalci bi se v dom 
vselili jeseni 2008, do takrat 
pa se bodo z vodstvom 
kranjskega doma dogovorili 
tudi o širitvi dejavnosti v ob-
čino Naklo. 

Tudi letos spusti z zračnicami 
S I M O N Š U B I C 

Zalog - Moped tour Zalog 
pod Krvavcem je pred 
kratkim znova pripravil zim-
sko tekmovanje v spustu z 
avtomobilskimi zračnicami -
Pokal Guma 2006. Ta 
adrenalinski dogodek je v 
posebej pripravljenem Zal-
štadu v Zalogu letos potekal 
že šestič in po udeležbi sodeč 
je tekmovanje vse bolj 
priljubljeno. Po besedah 
Mira Janežiča. povezovalca 
prireditve, so namreč dosegli 
rekordno udeležbo, saj so v 
dveh dneh našteli preko 800 
voženj po dvesto metrov dol-

gi progi z višinsko razliko do-
brih trideset metrov. Ob tem 
se seveda organizatorji niso 
pozabili javno zahvaliti 
slovenski rokometni 
reprezentanci, ker se ni 
uvrstila v polfinale 
evropskega prvenstva, saj bi 
sicer precej tekmovalcev raje 
ostalo doma in si ogledalo 
zaključne boje rokometašev. 

Letos je bil absolutni 
zmagovalec Jani Letnar s ča-
som 23,78 sekunde, ki je 
zmagal tudi v svoji kategoriji, 
člani nad' 15 let. Ostali 
zmagovalci po kategorijah 
so: Jože Ipavec (župani in 
občinski svetniki). Ajda Pe-

Na letošnjem Guma pokalu je bilo tudi gledalcev več kot 
prejšnja leta. 

temel (do 7 let), Nina Kem 
(od 7 do 10 let), Mitja Kne 
(od lo do 15 let), Maruša Ro-
pret in Anja Blaž (dvojice). 

Martina Čebulj (članice nad 
15 let), Jani Letnar (nočna 
vožnja - člani) in Meta Špruk 
(nočna vožnja - članice)... 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Uspešen matematični maraton 

Ob praznovanju jubileja 60-letnice delovanja Ekonomske 
šole Kranj so učitelji matematike organizirali matematični 
maraton. Maratona se je udeležilo kar 130 dijakov iz vseh 
letnikov in smeri šole. Dijaki so reševali naloge, ki so jih pri-
nesli s seboj ali pa jim jih je dal nadzorni učitelj. Maraton ni 
bil tekmovalnega značaja, dijaki so po zaključku prejeli ma-
jice, dodatno so jih za vztrajnost nagradili še s srečelovom. 
"Na ta način želimo dijakom pomagati pri reševanju mate-
matičnih problemov, jih navajati na kakovostnejše delo pri 
matematiki, na vzdržljivost in natančnost, poleg tega pa 
vnesti še nekaj razvedrilnega duha," so povedali v aktivu 
matematikov Ekonomske šole Kranj. S. K. 

KRANJ 

Pomoč nesrečnim v Črni gori 

V Sloveniji živeči Črnogorci so zgroženi spremljali vesti o 
posledicah hude železniške nesreče, ki se je zgodila 23. ja-
nuarja v bližini črnogorskega glavnega mesta Podgorica, v 
kateri je umrlo 46 ljudi, nad 200 pa jih je bilo ranjenih. Ne-
sreča je povzročila veliko tragedij in sirot, ki nemočne potre-
bujejo pomoč. Za pomoč rojakom je začelo Kulturno in pro-
svetno društvo Morača iz Kranja zbirati denarno pomoč, ki 
jo je potrebno nakazati na račun 03138 -1000474377, Črno-
gorsko kulturno prosvetno In športno društvo Morača 
Kranj, juleta Cabrovška 32, ki je od začetka februarja naprej 
odprt pri SKB banki v Kranju. Darovalcem se že vnaprej naj-
iskreneje zahvaljujejo. Njihova imena bodo objavljena v 
sredstvih javnega obveščanja v Črni gori, sta zapisala pred-
sednik društva Morača Čedo Oukanovič in predsednik od-
bora za zbiranje pomoči Izet Rastoder. j. K. 

BREZJE 

Ob bolnikih se učimo 

Katoliška Cerkev je v soboto, 11. februarja, na praznik Lurške 
Matere božje praznovala Svetovni dan bolnikov, ki ga je leta 
1992 uvedel pokojni papež Janez Pavel II. Osrednja misel 
letošnjega že 14. dneva je Ob bolnikih se učimo. Med nami 
so namreč številni bolniki, ki so potrebni naše posebne skr-
bi. Skrb za njihovo zdravje je tudi spoštovanje dostojanstva 
vsakega človeka, tudi bolnika. V počastitev Dneva bolnikov 
so bile v vseh slovenskih škofijah posebne maše. Ena od 
njih je bila tudi na Brezjah. Daroval jo je provincial sloven-
skih frančiškanov pater dr. Viktor Papež. J. K. 

L O G A N 

Enkratna ponudba za vse, 

ki jim je Dacia ogrela srce! 

Logan Kenwood 
Klimatska naprava, servo volan, električni 

paket in radio C D Kenvvood že za 

1 . 8 6 5 . 0 0 0 SIT 

www.dacia.si 

DACIA. 
groupe Ronault 

^ POLTCOM 
ŠIfofJa loha d.o.o. 

Kot zanesljiv partner pri proizvodnji tehnično 
zahtevnih izdelkov iščemo novega sodelavca: 

VODJA PROIZVODNJE (m/ž) 

v oddelku proizvodnje plastičnih brizgancev, ki bo 

vodil in koordiniral delo z izmenami in ostalimi proiz-

vodnimi oddelki, skrbel za nemoten potek delovnih 

procesov, kakovost izdelkov, usposabljal sodelavce 

na področju brizganja polimerov. 

Pričakujemo: 
• VI. ali VII. stopnje izobrazbe strojne ali druge tehnič-

ne smeii 

• 2 leti delovnih izkušenj na področju vodenja večjih 
skupin 

• odlične organizacijske in komunikacijske sposobno-
sti, sposobnost odločanja 

• aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika 

Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem tehnolo-

gije predelave plastičnih mas in izdelave orodij. 

Nudimo vam ustvarjalno delovno okolje v prijetnem kolek-
tivu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 
6^nesečnim poskusnim delom. POLVCOM Škofja Loka, 
d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad 
Škofjo Loko, E-naslov: urska.iereb@Dolvcom.si. prijave 
sprejemamo do 24. 2. 2006. 

http://www.dacia.si
mailto:urska.iereb@Dolvcom.si
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Narava potrebuje čebele 
čebelarj i iz Kranja in okol ice so povezani v m e d o b č i n s k o zvezo . 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Čebelarsko podružnico 
Kranj prvič omenjajo leta 1902, 
z njenim takratnim delova-
njem sta tesno povezani imeni 
Ivana Lampeta, znanega lekar-
narja iz Kranja, ki je bil dolga 
leta tudi predsednik podružni-
ce, in Frančiška Rojine, nad-
ufitelja iz Smartnega. Vendar 
pa so imeli prvi občni zbor šele 
19. marca leta 1905. Istega leta 
so se tudi uradno registrirali 
pri Slovenskem čebelarskem 
društvu in leto 1905 so današ-
nji čebelarji vzeli za mejnik. 
Zanimiv sogovornik je Zdrav-
ko Ribnikar, ki se je začel 
ukvarjati s čebelarstvom že 
pred 70 leti. Spominja se: "Z 
uporabo sladkorja se je število 
čebelnjakov znižalo za kar 25 
odstotkov. Tako za kilogram 
sladkorja, kot za kilogram 

medu pa je bilo v stari Jugosla-
viji treba odšteti 16 dinarjev." 

V medobčinsko zvezo čebe-
larjev je danes povezanih pet 
društev, iz Kranja, Besnice, 
Britofa - Predoselj, Gorič in 
Naklega. Na tem območju je 
okrog 120 čebebijakov. Če so 
imeli še v začetku prejšnjega 
stoletja 5000 panjev čebel, je 
teh samo še okrog 2000. "Če-
bele enačimo le s pridelavo 
medu, vendar pa čebele opra-
šijo kar 80 odstotkov sadja. V 
naravi jih zato nujno potrebu-
jemo." je povedal predsednik 
Čebelarskega društva Kranj 
Robert Kopač. Je pa pohvalil 
številne možnosti za izobra-
ževanja čebelarjev, predvsem 
na področju zatiranja bolezni 
čebel, ki se financirajo iz ev-
ropskih skladov. Dništva med 
seboj dobro sodelujejo, pogre-
šajo pa mlade čebelarje, saj 

Od leve: Robert Kopač, predsednik Medobčinske zveze če-
belarskih društev Kranj Ivan Košnjek, ki je čebelar že od leta 
1 9 6 5 , in Zdravko Ribnikar. / fo": Tma dou 

vsaj na kranjskem koncu zdaj dili tako materialno kot stro-
skorajda ni mlajšega od 50 let 
"Čebelarsko društvo Kranj 
ima svoj čebelnjak ob osnovni 
šoli Staneta Žagarja v Kranju. 
Naši člani bi lahko mladim nu-

kovno pomoč, a kaj, ko za to 
ni zanimanja. Ni vse le v špor-
tu in zabavi, kakršna je danes 
usmerjenost," je zaključil Ko-
pač. 
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KRATKE NOVICE 

ŠENČUR 

Novo krožišče je v temi 

Novo krožno križišče Šenčur - Voklo bodo dokončno uredili v 
naslednjih mesecih, za promet pa je prevozno že od konca lan-
skega leta. Ker je glavna cesta Kranj - Moste zelo prometna, 
številne voznike moti, ker krožišče ponoči nI osvetljeno, čeprav 
je javna razsvetljava že postavljena. Ko smo na občini Šenčur 
povprašali, zakaj v križišču javna razsvetljava ne deluje, nam je 
župan Miro Koželj pojasnil, da so Direkcijo RS za ceste že opo-
zorili na ta problem, vendar krožišče ponoči še vedno ostaja v 
temi. Pojasnilo smo poiskali tudi na direkciji, od koder so nam 
odgovorili, da je omenjeno križišče še vedno v gradnji oziroma 
da dela še niso zaključena, zato tudi javna razsvetljava še ni 
priključena na elektro omrežje. "Direkcija je podpisala dvolet-
no pogodbo za izgradnjo krožnega križišča Voklo z izvajalce-
ma SCT Ljubljana In Cestno podjetje Kranj. Rok za dokončanje 
križišča je junij 2006. Konec leta 2005 so izvajalci usposobili 
prevoznost le toliko, da so asfaltirali krožišče v bitodrobirju," je 
v odgovoru še zapisala Tina Bučič iz Službe za stike z javnost-
mi Direkcije RS za ceste. S. Š. 

JEZERSKO 

Na Jezerskem sankajo, drsajo in tečejo 

Ob koncih tedna se zimskih radosti željni "dolincl" radi 
odpravijo na Jezersko, kjer Imajo na voljo okoli 15 kilometrov 
smučarskih tekaških prog (vsako leto jih "položijo" člani 
športnega društva), naravno In umetno drsališče in 
možnost sankanja. Le smučanja ni za obiskovalce, kajti 
prenosna žičnica v bližini Planšarskega jezera je namenjena 
le domačim članom športnega društva. Njegov predsednik 
Roman Pestotnik pravi, da dela zlasti med tednom in ob 
sobotah dopoldne, ko ni turistov, z njeno pomočjo pa treni-
ra 24 članov društva, predvsem otrok. Zato pa veliko obisko-
valcev privabljata obe drsališči. Na jezeru je sicer le majhna 
ledena zaplata, ker je precej suho, na umetnem drsališču 
zraven pa se zlasti ob koncu tedna tare drsalcev. Na kulturni 
dan minulo sredo jih je bilo toliko, da so bili avtomobili 
parkirani po vsej cesti. Milan Milošič, lastnik gostišča ob 
jezeru, ocenjuje, da ga ob konicah obišče okoli osemsto lju-
di, med tednom pa prihajajo predvsem šolarji na športne 
dneve. Trenutno ima težave, ker ni vode, in jo morajo za 
vzdrževanje skoraj vsak večer pripeljati gasilci. Potrebujejo 
od dva do štiri tisoč litrov vode, da ga vsakič znova zgladijo. 
Jezersko pa ima sedaj tudi sankaško progo, zanjo in za or-
ganizacijo sankanja skrbi Center mladih Jezersko. D. Ž. 

info@abanka.s i 
www.abanka.s i 

Abafon 080 1 360 

Za lahkotnejše spuste po belih poljanah, za prijetnejše 
zimske počitnice in za vse, kar vam še pride na misel -
potrošniški krediti Abanke do 1.000.000,00 SIT in 
dobo vračanja do 3 let po poset>eJ ugodnih 
obrestnih merah od 6 % do 6,5 % za komitente in od 
6,7 % do 7,8 % za nekomitente, odvisno od dobe 
vračanja. 

Primer informativnega izračuna gotovinskega kredita za 
komitente: 

višina 500.000,00 SIT 

doba vračanja 3 leta 

obrestna mera 6.5 % 

obrok 15.325,00 SIT 

EOM* 9,66% 

•v izračunu EOM so zajete obresti, nadomestilo za odobritev kredita in 
stroški zavarovanja kredita. EOM je izračunan ob predpostavki, da je 
celoten znesek kredita porabljen na dan 28.2.2006. 

Ne zamudite posebne ponudbe potrošniških kreditov -
do 28. februarja 2006 v vseh poslovalnicah Abanke! 

A B A N K A 

JEZERSKO 

Korotan bodo obnovili 
brez državne pomoči 

Za šolo, knjižnico In zdrav-
stveno postajo bi sedaj na 
Jezerskem radi obnovili še 
kulturni dom Korotan. Kot 
pravi župan občine Jezer-
sko MIlan Kocjan, je obno-
ve potreben oder, zavese, 
tla, čas bi bilo zamenjati 
stole iz leta 1962 in preure-
diti sanitarije. Vsa naložba 
v obnovo bi znašala 25 mili-
jonov tolarjev. Da bi si jo 
občina z vsega sto milijo-
nov težkim proračunom 
olajšala, je kandidirala za 
državna sredstva. Pričako-
vali so vsaj 6 milijonov, 
vendar je ministrstvo za 
kulturo njihovo vlogo zavr-
nilo, češ da podpira le veli-
ke projekte. Obnove kultur-
nega doma so se tako prisi-
ljeni lotiti sami. Pripravili 
bodo rebalans proračuna, 
nekaj denarja jim je v občin-
sko blagajno prinesla tudi 
prodaja občinskega stano-
vanja, toda zalogaj z obno-
vo dvorane je za občino Je-
zersko kar velik. Zlasti še, 
ker bi radi uredili tudi otro-
ško igrišče, javno razsvet-
ljavo in nekaj lokalnih cest. 
D. Ž. 

mailto:info@abanka.si
http://www.abanka.si
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Dve knjigi o Poženčanu 
v C e r k l j a h s o s l o v e n s k i ku l turn i p r a z n i k v petek z a z n a m o v a l i s k u l t u r n o s l o v e s n o s t j o in p r e d s t a v i t v i j o 

d v e h knj ig o r o j a k u M a t e v ž u R a v n i k a r j u - P o ž e n č a n u (1802-1864) in n j e g o v e m l i t e r a r n e m d e l u . Prvi 

i z v e d b i d v e h n j e g o v i h p e s m i . 

IGOR KAVČIČ 

Cerklje - Petkova prireditev v 
prijetno polni župnijski dvo-
rani v Cerkljah je imela dvoj-
ni pomen. Hkrati z osrednjo 
občinsko počastitvijo sloven-
skega kulturnega praznika 
sta bili predstavljeni tudi dve 
knjigi o cerkljanskem roja-
ku, duhovniku Matevžu Rav-
nikarju Poženčanu, ljubitelj-
skem literatu in zapisovalcu 
ljudskega izročila. Knjigo z 
naslovom Poženčanovo beri-
lo, ki je ob podpori Občine 
Cerklje izšla pri Mohorjevi 
družbi Celje, je pripravila do-
mačinka Daniela Močnik, 
Poženčanove pravljice avtori-
ce dr. Marije Stanonik pa so 
izšle pri založbi Didakta iz 
Radovljice. 

"V zadnjih petih letih, ko 
smo praznovali 850-letnico 
fare in 200-letnic0 njegove-
ga rojstva, smo Matevžu 
Ravnikarju v Cerkljah posve-
čali kar precej pozornosti, 

ves čas pa razmišljali tudi o 
knjižnem projektu Požen-
čan. Ideja je tako prve kon-
kretne obrise začela dobivati 
med lanskimi velikimi šol-
skimi počitnicami, ko sem 
kar precej časa preživela v 
NUK-u," je povedala Daniela 
Močnik, sicer že dvanajst let 
slavistka na OŠ Davorina 
Jenka. Podobno razmišlja 
tudi avtorica druge knjige dr. 
Marija Stanonik: "Z Ravni-
karjem se ukvarjam že od 
slovenske osamosvojitve, ko 
sem objavila prvi članek o 
njem. Vesela sem, da je av-
tor, kot je on, končno dobil 
svoje mesto v knjižni izdaji, 
saj je njegov doprinos k slo-
venski ljudski folkloristiki iz-
jemno velik. Pravljice in pri-
povedke je skrbno zapisoval 
že v času Prešerna, katerega 
sošolec je eno leto bU." 

Obe avtorici, ki sta to, da 
se ukvarjata s podobno 
temo, spoznali šele, ko sta se 
srečali v NUK-u, menita, da 

Avtorici knjig dr. Marija Stanonik In Daniela Močnik. 

se knjigi med seboj dobro 
dopolnjujeta. Ce Poženčano-
vo berilo Močnikove Ravni-
karja predstavlja kot avtorja 
izvirnih pesmi, zbiralca ljud-
skega slovstva, prevajalca in 
zapisovalca pravljic ter beleži 
njegovo življenjsko zgodbo, 
pa knjiga Stanonikove Po-
ženčanove pravljice, kot i m e 
pove, vsebuje predvsem nje-

gove pravljice in pripovedke, 
obenem pa je podan tudi 
strokovni pogled na to temo. 
Prireditev v petek so pripra-
vili člani KD Davorina Jenka, 
zapel pa je tudi domači Ko-
morni moški pevski zbor 
pod vodstvom Jožefa Močni-
ka, ki je dve Ravnikarjevi 
pesmi v priredbi Janeza 
Močnika zapel celo prvič. 

Na Gori najdaljši Sitar 
N a G o r i pri K o m e n d i s o v n e d e l j o pr iprav i l i ž e 13. t r a d i c i o n a l n o t e k m o v a n j e v s m u č a r s k i h s k o k i h . 

JASNA PALADIN 

Gora pri Komendi - Prizade-
vni člani Gorjanskega 
skakalnega komiteja, ki 
delujejo v okviru Smu-
čarskega društva Komenda, 
so v nedeljo na Gori pripra-
vili tradicionalni vaški 
skakalni praznik, ki se ga 
vsako leto udeležijo skakalci 
z Gorenjskega. "Najlepša 
leta skakalnega športa so 
sicer mimo, saj se je tek-
movanj največ skakalcev 
udeleževalo ob koncu 90. 
let, ko je vsa Slovenija navi-
jala predvsem za Primoža 
Peterko. V teh letih se je na 
Gori pomerilo tudi po 140 
tekmovalcev, letos pa j ih 
pričakujemo okrog šestde-
set," je pred začetkom tekme 

povedal vodja tekmovanja 
Robert Slapnik. Čeprav se 
njegova pričakovanja niso 
uresničila in se je za skoke 
prijavilo skupaj 37 skakalcev, 
tekma ni bila nič manj za-
nimiva in uspešna. Organi-
zatorji so kljub letošnji obili-
ci snega že pred enim mese-
cem dvajsetmetrsko skakal-
nico pripravili z umetnim 
snegom, na njej pa so se tek-
movalci, ki so skakali z alp-
skimi smučmi, pomerili v 
šestih kategorijah. Po eni 
poskusni in dveh tekmoval-
nih serijah je bil najdaljši 
Domen Sitar iz Kamnika, ki 
je iz rok komendskega žu-
pana Tomaža Drolca prejel 
tudi prehodni pokal. Med 
veterani je slavil Slavko 
Blažič iz Vodic, med mladin-

Lepo vreme In dolgi skoki so privabili veliko gledalcev. 

ci Anže Poljanšek iz Kamni-
ka in med starejšimi člani 
Marjan Oman iz Gorij, po 
skakalnici, katere rekord je 
23,5 metrov, pa sta se spusti-
la tudi Meta Zalokar iz Gorij 
in osnovnošolec Florjan 

Orehek iz Gmajnice. Lepo 
vreme je privabilo veliko 
gledalcev, da pa čakanje med 
serijami ni bilo predolgo, so 
poskrbele članice plesne 
skupine Loške skokice iz OŠ 
Škofja Loka - mesto. 

MENGEŠ 

Zgoščenka mengeških pevcev 

Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš je izdal že svojo dru-
go zgoščenko. Ob trideseti obletnici svojega delovanja pred 
tremi leti so izdali zgoščenko z narodnimi pesmimi, tokrat-
no delo pa so posvetili Duhovni glasbi skozi stoletja, kakor 
so poimenovali svoj projekt. Pevci, ki jih že tretje leto us-
pešno vodi Nana Weber, so duhovne pesmi pred dnevi 
predstavili kamniškemu občinstvu v Frančiškanskem 
samostanu na koncertu, na katerega so povabili tudi so-
pranistko Bernardo Plaveč. Pesmi 2 nove zgoščenke zaje-
majo glasbo Gallusa, Vivaldija, Mozarta, Gruberja, črnske 
duhovne pesmi in mnoge druge skladbe. J. P. 

KAMNIK 

Revija kamniških in komendskih zborov 

Kamniški Dom kulture )e v soboto na 27. območni reviji 
pevskih zborov gostil skoraj 340 pevcev Iz občin Kamnik in 
Komenda. Pred polno dvorano so se predstavili MePZ Dru-
štva upokojencev Kamnik, Klapa Mali grad, MePZ Cante-
mus Kamnik, Moški pevski zbor Komenda, Ženski pevski 
zbor DKD Solidarnost Kamnik, Tunjiški oktet, MePZ Mavri-
ca Srednja vas, Moški pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik, 
MePZ Odmev Kamnik, Moški pevski zbor PSPD Lira Kam-
nik, Komorni pevski zbor Šutna Kamnik, MePZ Društva 
upokojencev Komenda In Vokalna skupina Ad Libitum Kam-
nik. J. P. 

KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Spomin na ustreljene talce 

Minuli četrtek je občina Škofja Loka v sodelovanju z Ob-
močnim združenjem borcev in udeležencev NOB pripravila 
slovesnost v spomin na petdeset ustreljenih talcev za Kam-
nitnikom. Škofjeloški župan Igor Draksier je ob tej 
priložnosti poudaril, da so talci umrli v opomin, da moramo 
razvijati medsebojno komunikacijo, sprejemati različna 
mnenja In prepričanja, spodbujati toleranco ter nikoli več 
dopustiti tako strašnih dejanj. 9. februar 1944, ko so bili tal-
ci ustreljeni, je Jože Peternel iz Območnega združenja 
borcev in udeležencev NOB Škofja Loka označil za dan, ko 
se je na Škofjeloškem zgodila največja tragedija med osvo-
bodilno fronto. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi štirih 
zažganih partizanov v Veštrskem mlinu. A. H. 

BRITOF 

Nov salon Avto Močnik 

Podjetje Avto Močnik je v petek ob Jezerski cesti v Britofu 
odprlo nov avtosalon in servis za vozila znamk Mazda In 
Fiat. Pri Močnikovih imata prodaja in vzdrževanje vozil že 
dolgoletno tradicijo, pred enajstimi leti so postali uradni 
prodajalec in serviser za znamko Nissan, pred osmimi za 
Mazdo in letos še za Fiat. V novem prodajno servisnem cen-
tru bodo lahko strankam nudili storitve na višji kakovostni 
ravni, prav tako pa nameravajo obnoviti objekte na stari 
lokaciji. M. C. 

C.GI IZLETI 

Ruj in Markovci 

zA PufrA 
Vabljeni na izjemen, etnološko zanimiv izlet. Na pustno 
s o b o t o g r e m o na Ptuj in v Markovce, ki sta poznana po 
najbolj izvirnih slovenskih maskah in karnevalih. Po ogledu 
Ptuja bomo v bližnji vasi Markovci spremljali znanilce pomladi 
na tradicionalni prireditvi Fašenk. Po tem pa na večerjo in 
ples v maskah. Še bolj veselo bo, č e se bomo zamaskirali tudi 
sami! Najlepša maska bo nagrajena. 
Odhod avtobusa: 25. februarja 2 0 0 6 o b 8. uri iz Kranja izpred 
Gorenjskega glasa na Zoisovi 1 v Kranju. 

Cena: 6 .500 SIT pri udeležbi 45 oseb. Za na-
ročnike Gorenjskega glasa: 1 0 % popusta. 

V ceno je v š teto : prevoz z ogledi po 
programu, večerja, pustni krof, živa 

g lasba , animacija, o s n o v n o ne-
zgodno zavarovanje, DDV in orga-

nizacija izleta. 
Prijave: Gorenjski glas, tel.: 201 42 41 In 

turistična agencija Linda, d.o.o., na Primskovem, tel.: 
23 58 420 ali 041-248-773, kjer tudi plačate izlet 
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GORENJSKI SEMAFOR 

SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 
Najuspešnejši slovenski tekmovalci na SP veteranov: 
20-m skakalnica: 40 - 44 let: 1. Vlado Ačko (Šmartno na 
Pohorju), 2. Zvone Pograjc (Zagorje), 3. Bogdan Finžgar 
(Triglav); 45 • 49 let: 1. jože Župan (Gora Krško), 3. Peter 
Jenko (Triglav); jo - 54 let: i. Ivo Mlaker (Šmartno), 3. 
Branko Baš (Zagorje); 55 - 59 let: i. Jože Dovžan (Stol), 2. 
Sašo Kurent (Zagorje), 3. Janez Prešeren (Zagorje); 65- 69 
let: 1. Franc Pevc (Zabrdje), 2. Mirko Knafelj (Rateče - Pla-
nica); 40-ni skakalnica: 30 - 34 let: i. Igor Jelen (Velenje), 
2. Franci Rogelj (Ilirija); 35 - 40 let: 3. Robert Kopač (Alpi-
na), 40 - 44 let: 3. Bogdan Finžgar (Triglav); 45 - 49 let; 1; 
Branko Finžgar (Triglav), 55 - 59 let: 3. Janez Gorjanc (Tri-
glav); 50-m skakalnica: 30 - 34 let: 3. Igor Jelen (Velenje); 
40 - 44 let: 1. Krištof Gaširc (Triglav). Nordijska kombina-
cija: 30 - 34 let: 1. Igor Jelen (Velenje), 55 - 59 let: i. Janez 
Gorjanc (Triglav), 70 - 74 let: Jaka Raš (Triglav). |.J. 

Mladinsko DP v smučarskih skokih, Planica: 
Rezultati - posamezno: 1. Primož Roglič (SK Zagorje 
Vtong), 2. Jurij Tepeš (ŠD Dolomiti), 3. Robert Hrgota 
(SSK Velenje), 4. Jernej Košnjek (NSK Tržič -Trifix), 5. 
Rožle Žagar (SSK Ilirija), 6. Rok Zima (NSK Tržič-Tri-
fix)...; Rezultati - ekipno: 1. SK Zagorje Vtong (Crobljar, 
Zupančič, Pograjc, Roglič), 2. NSK Tržič-Trifix (Košnjek, 
Križnar, Mežnar, Zima), 3. SSK Velenje, 4. Triglav 1 (Me-
stek. Majcen, Penič, Pelko), 5. Ilirija, 6. Alpina (Bačnar, 
Mlinar, Naglič, Zupančič). 
Nordijska kombinacija, člani: 1 . Rok Rozman (SK Tri-
glav), 2. Anže Obreza (Velenje), 3. Rok Zima (NSK Tržič 
- Trifix), 4. Dejan Plevnik (SK Triglav), 5. Mitja Oranič 
(NSK Tržič - Trifix) ... mladinci: 1. Robert Hrgota, 2. Rok 
Zima, 3. Andraž Pograjc ...V. S. 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev 
1. DOL moški: Calcit Kamnik : Fužinar Metal Ravne 0:3 (-
23, -25, -16). Po porazu Salonita proti Prvačini je vodilni 
Prevent IG M povečal naskok na prvem mestu na 3 toč-
ke. Calcit Kamnik je zdrsnil na 7. mesto. i. DOL ženske: 
Sloving Vital : Štof Jesenice 3:1 J^g, -14, 1 9 J 0 ) . Nova 
KBM Branik si je že davno zagotovila prvo mesto. Štof 
Jesenice se poslavlja od prve lige, tri kroge pred koncem 
imajo Jeseničanke še vedno samo i točko. 2. DOL moški: 
Logatec : Termo Lubnik 2:3 (20, -24, -29, 20, -8), Astec 
Triglav : TAB Mežica 3:0 (11, i8,10), MOK Kočevje : Tele-
mach Žirovnica 1:3 (-22, -22, 24, -8). Po presenetljivi zma-
gi Termo Lubnika v Logatcu je vodstvo ponovno prevzel 
Astec Triglav (38), pred Logatcem z enakim številom 
točk. Sledi Svit (54) in Termo Lubnik (32). Telemach Ži-
rovnica s 15 točkami ostaja na 9. mestu. 2. DOL ženske: 
ŽOK Ptuj : ŽOK Partizan Šk. Loka 3:0 (i6, 13, 17), Broli-
ne Kamnik : Čulum s.p. Valšped 3:0 (lO, 23, 17). ŽOK 
Ptuj na prvem mestu povečuje prednost pred zasledoval-
ci, druge so Prevalje, tretji Broline Kamnik, ŽOK Partizan 
Šk. Loka ostaja na 6. mestu. 3. DOL moški: UKO Kropa : 
VC Portorož 1:3. Ob porazu Mokronoga je vodilni VC 
Portorož (30) povečal prednost na 6 točk. Calcit Kamnik 
II je na 4. mestu (15), UKO Kropa pa na osmem (4). 
3. DOL ženske: Črnomelj : Bohinj 3:0, HIT Nova Gorica 
II : Štof Bled 2:3, Triglav Kranj : Magro-MZG Grosuplje 
0:3, Semič : Pizzeria Morena 0:3. Vodilni Magro-MZG 
Grosuplje (43) je povečal naskok pred Štof Bledom na 4 
točke. Pizzeria Morena zaseda 7. mesto (24), deseti je 
Bohinj (8), dvanajsti pa Triglav Kranj (3). B. M. 

ROKOMET 
Telekom liga - ženske: Loka kava - Celeia Žalec 25 - 23; 1. 
liga - moški: Dobova - Cerklje 36 - 30; 2 . liga - moški za-
hod: Mark Olimpija - AIples 24 - 27; Grča Kočevje - CHIO 
Kranj 37 -19; Radovljica - Duplje 26 - 22. M. D. 

VATERPOLO 
Prve tekme polfinala pokala: Kokra - O l imp i ja 9:8 (0:0, 
3:5, 2:3, 4:0), Branik - I riglav 7:14 (3:3,1:4, 0:4, 3:3). |. M. 

KOŠARKA 
Liga Coodyear, 19. kok): Bosna - Helios 82:60; i. SKL za mo-
ške, i6. kote: Loka kava TCG - Pivovarna Laško 67:76, Krka -
Helios 58:59; 1. SKL za ženske, 17. kok): Domžale - Odeja 
67:75; 1. B SKL za moške, 18. kolo: Triglav - Litija 99:79. V. S. 

ŠAH 
Ciklus Stari Mayr Kranj, 2. turnir 
Končno stanje: i. Oskar Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj) 6,5, 
2. Aleš Drinovec (ŠS Tomo Zupan Kranj) 5,5, 3. Dušan 
Zorko (ŠS Tomo Zupan Kranj) 5,5, ... 5. Živko Juroš (ŠK 
Stari Mayr Kranj) 5 - najboljši senior,... 9. Janez Kavčič (ŠD 
Trdnjava 1896 Ljubljana 4,5 • najboljši mladinec. V. S. 

Množični Zvezdin miting 
ž e tretji konec tedna z a p o r e d je kranjski o l impi jsk i bazen gostil m n o ž i č n o plavalno srečanje. 

DANICA 21AVRI ŽLEBIR 

Kranj - Tokrat je mednarod-
no plavalno srečanje priredi-
lo Kranjsko plavalno društvo 
Zvezda, ki je v Kranj, privabi-
lo 569 plavalk in plavalcev iz 
13 držav. Poleg gostov iz Av-
strije, Bolgarije, Češke, Hr-
vaške, Italije, Liechtensteina, 
Makedonije, Moldavije, Mal-
te, Srbije in Črne gore, Švice 
in Velike Britanije so sodelo-
vali tudi plavalci iz 17 doma-
čih klubov. Razdeljeni v šest 
kategorij so se pomerili kar v 
32 posamičnih plavalnih dis-
ciplinah. Predsednik kluba 
in legenda slovenskega pla-
vanja Borut Petrič je bil zlasti 
ponosen na udeležbo plaval-
nih zvezd, Britanca Chrisa 
Cooka in slovenskih repre-
zentantov Sare Isakovič, 
Anje Klinar in Mihe Korena, 
pa tudi na množičnost sreča-
nja, ki naj bi bilo po Petriče-
vih besedah največje v Slove-
niji, kljub temu da je ta 
kranjski plavalni klub eden 
najmlajših kolektivov v drža-
vi. Za srečanje značilna je 
bila tudi plavalna tekma 
zvezd. 

Gorenjski plavalci so se v 
Kranju uspešno borili. Sara 
Isakovič je pobrala zlati od-
ličji na 100 m prosto in 50 m 
delfin, Anja Klinar na 200 
m mešano, Nika Kozamer-
nik (vse tri plavalke Žita Go-
renjka Radovljica) na 400 m 
prosto, na 800 m prosto pa 
srebro. Dvakrat srebrn je bil 
Miha Koren (plava za Merit 
Triglav Kranj), in sicer na 50 

m hrbtno in 50 m prsno, v 
najstarejši kategoriji plaval-
cev pa so se na prvih treh 
mestih znašli še Gal Isako-
vič, Luka Turk, Robi Vovk 
(vsi ŽGR), Urša Mohorič, 
Simon Bizjan, Ana Ribni-
kar. Matic Ovniček, Jaka 
Thaler (vsi MTK), med mlaj-
šimi pa so se izkazali Nina 
in Maja Cesar, Monika 
Močnik, Tine Bregar, Robi 

Ledni plezalci v Mlačci 
URŠA PEIERNEL 

V soteski Mlačca pri Moj-
strani je bila miniUo soboto 
tekma slovenskega pokala v 
lednem plezanju. V odličnih 
razmerah so prvotno zastav-
ljeno dvodnevno tekmovanje 
izpeljali v le enem dnevu. Pet 
plezalk in 22 plezalcev se je 
pomerilo v dveh disciplinah, 
v težavnosti in hitrosti, go-
renjski plezalci pa so posegli 
po samih najvišjih mestih. 

V disciplini težavnost je 
med moškimi zmagal Pri-
mož Hostnik (AO Tržič) 
pred Klemenom Premrlom 
(AO Tržič) in Juretom Beča-
nom (ŠD lednih plezalcev 
Mlačca - Mojstrana). Pri de-
kletih je v težavnosti zmaga-
la Tanja Grmovšek (AO APD 
Kozjak Maribor), druga je 
bila Jasna Pečjak (AO Dom-
žale), tretja pa Aleksandra 
Voglar (Posavski alpinistični 
klub). V hitrosrnem plezanju 
je bil najboljši domačin Ma-
tevž Vukotič (ŠD lednih ple-
zalcev Mlačca - Mojstrana), 
drugi je bil Nikolaj Šumnik 
(AO TAM), tretji pa Primož 
Hostnik (AO Tržič). Pri de-
kletih je steno najhitreje pre-
plezala Tanja Grmovšek (AO 
APD Kozjak), druga je bila 
Valerija Jesenovec (AO 
Domžale), tretja pa Polona 
Juričinec (Akademski AO). V 
slovenskem pokalu skupno 

je po treh tekmah v disciplini 
težavnost prvi Primož Host-
nik (AO Tržič), pri dekletih 
Jasna Pečjak (AO Domžale), 
v disciplini hitrost pa sta prva 
Matevž Vukotič (ŠD lednih 
plezalcev Mlačca - Mojstra-
na) in Valerija Jesenovec 
(AO Domžale). 

Kot je povedal Pavel Sku-
miavc, predsednik Športnega 

društva lednih plezalcev 
Mlačca - Mojstrana, j im je 
uspela lepa tekma, tako do-
brih pogojev za ledno pleza-
nje pa trenutno nimajo nik-
jer v Sloveniji in celo v Evro-
pi. Zato se že dogovarjajo za 
organizacijo tekme evrop-
skega ali celo svetovnega po-
kala v prihodnjem letu v 
Mlačci. 

Žbogar, Teja Zupan, Neja 
Škufca, Martina Pintar, De-
nis Eriah, Juš Pogačar (vsi 
ŽGR), Žiga Mrak, Matic Ča-
huk, Luka Krajnik, Anže 
Čuden (vsi MTK), Tanja 
Šmid, Alja Ovčak, Jure Mu-
šič, Zala Tomaši«, Žan Pe-
tek, Neža Ilovar, Juš Velič-
kovič (vsi Zvezda Kranj), 
Aleš Kuhar, Uroš Grilj, Nejc 
Zupan (vsi Kamnik). 

ALPSKO SMUČANJE 

BOHIN)SKA BISTRICA 

Mihu dvakrat naslov 
prvaka 

Konec tedna je Smučarski 
klub Radovljica na smučiš-
ču na.Kobli pripravil tekmi 
FIS v veleslalomu in slalo-
mu za moške, ki sta šteli 
tudi za državno prvenstvo 
mladincev. 
V veleslalomu je zmagal 
AlekGlebov (SK Branik Ma-
ribor), drugi je bil Janez Jaz-
bec (SK Tržič), tretji pa 
Miha Kurner (SK Bled). 
Miha je s tretjim mestom 
osvojil tudi naslov prvaka 
med starejšimi mladinci, 
srebro je pripadlo Gašperju 
Markiču, b ron pa Andreju 
Križaju (oba S K Tržič). Pa-
trik Jazbec (SK Branik Mari-
bor) je bil najhitrejši med 
mlajšimi mladinci, drugo 
mesto je osvojil Timi Ga-
šperin (Bled), tretji pa je bil 
Nejc Petek (Branik Mari-
bor). 
Na sobotni slalomski tekmi 
je zmagal Miha Kurner, ki je 
bil tako tudi zmagovalec v 
konkurenci starejših mla-
dincev, podprvak je znova 
postal drugouvrščeni Ga-
šper Markič, na tretji zma-
govalni stopnički pa je še 
enkrat stal Andrej Križaj. 
Med mlajšimi mladinci je 
zmagal TImi Gašperin pred 
Patrikom Jazbecem, tretji pa 
je bil Jure Laklč Podbrežnik 
(Črna TAB). V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Osiveli orli še skačejo 
Po m l a d i n c i h so se na s v o j e m s v e t o v n e m prvenstvu v Kranju in M e d v o d a h zbrali še veterani, ki so se 

pomer i l i v skokih in nordijski kombinaci j i . 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Več kot dvesto tekmo-
valcev iz trinajstih držav se je 
minuli konec tedna zbralo na 
17. svetovnem prvenstvu vete-
ranov v skokih in nordijski 
kombinaciji. Nekateri so tek-
movanje vzeli zelo resno, 
drugi so prišli k nam bolj na 
druženje z nekdanjimi sotek-
movald in prijatelji, vsi pa so 
želeli dokazati, da kljub letom 
še niso za staro šaro in da tudi 
osiveli orli še znajo skočiti. 
Tako so se v četrtek najprej 
pomerili na jo-metrski ska-
kalnici, v petek so skakali na 
20- in 40-metrski napravi na 
Gorenji Savi, sobotno tekmo 
na novi loo-metrski skakalni-
ci pa so morali zaradi pre-
močnega vetra odpovedati, 
oziroma se je del tekmovalcev 
preselil v Beljak. "Ko smo iz-
vedeli, da bo svetovno prven-
stvo veteranov pri nas. smo se 
s prijatelji, nekdanji skakalci, 
odločili, da znova poskusimo, 
kaj še znamo. Sedaj vidim, da 
smo v primerjavi z nekateri-
mi. na primer Find, trenirali 
zelo malo, saj oni opravijo 

tudi še po petsto skokov in 
redno skačejo. Kljub temu so 
nam uspeli dobri rezultati," je 
povedal 44-letni Bogdan 
Finžgar iz Stražišča, ki je z 
aktivnim skakanjem prene-
hal pred šestindvajsetimi leti, 
letos pa se je prav zaradi pri-
prave na svetovno prvenstvo 
udeležil državnega veteran-
skega prvenstva in na njem 
osvojil drugo mesto. "Če dol-
go ne skačeš, potem je res 
težko znova začeti. Treba je 
biti dobro fizično pripravljen, 
s čimer pa jaz nimam težav, 
saj veliko tečem, tudi marato-
ne. Igram nogomet, hodim v 
fitnes in še vedno športno ži-
vim. Sicer ne bi znova posku-
sil, saj hitro lahko pride do 
poškodbe," je tudi razmišljal 
Bogdan Finžgar, ki si je na 
svojem prvem veteranskem 
svetovnem prvenstvu priboril 
bronasti odličji na 20- in 40-
metrski skakalnici, ter tako 
prispeval pomemben delež k 
skupni beri enajstih kolajn 
slovenske ekipe. 

"Srečanje legend smučar-
skih skokov je bilo zanimivo, 
čeprav so nekateri posamez-

Bogdan Finžgar je prepričan, da je tudi v zrelih letih treba 
na tekmo priti dobro pripravljen. fomca-iziHMCc 

niki precenili svoje sposo-
bnosti in se prijavili za na-
stop na skakalnicah, ki j im 
niso več dorasli. Tako je bilo 
tudi nekaj poškodb, večina 
udarcev in zlomov," je v ime-
nu organizatorjev povedal 

Jože Javomik in dodal, da je 
bilo na prvenstvu največ tek-
movalcev iz Norveške in Fin-
ske, prav ti pa so pobrali tudi 
največ odličij. Naslednje sve-
tovno veteransko prvenstvo 
bo v Hinterzartnu v Nemfiji. 

Ula Hafner kraljica pokala Loka 
Po treh letih je naši najmlajši smučarsk i reprezentanci z n o v a uspela z m a g a na Pokalu Loka, kar dveh 

zlatih odličij pa se je razveseli la d o m a č a tekmovalka Ula Hafner . 

VILMA STANOVNIK 

Stari vrh - Pokal Loka je v 31. 
izvedbi doživel res veličasten 
uspeh, saj so delovni organi-
zatorji iz Smučarskega kluba 
Alpetour od začetka na pet-
kovem odprtju tekmovanja 
v središču Škofje Loke do za-
ključka nedeljske veleslalom-
ske tekme prejemali same 
pohvale. Za nagrado so imeli 
oba tekmovala dneva na Sta-
rem vrhu prekrasno sončno 
vreme, piko na i pa je k uspe-
hu prispevala ekipna zmaga 
slovenske mlade smučarske 
vrste, na čelu katere je kralje-
vala domača tekmovalka Ula 
Halher. Ta je med mlajšimi 
deklicami zmagala tako v sla-
lomu kot veleslalomu, poleg 
dveh zlatih kolajn pa se je 
razveselila tudi lepih praktič-
nih nagrad, ki so jih tekmo-
valcem, s pomočjo številnih 
sponzorjev, pripravili loški 
organizatorji. "Zelo sem ve-
sela uspeha na domačem 
smučišču, to pa je tudi moj 
najboljši rezultat do sedaj, ko 
sta mi največ pomenila dru-
go mesto na lanskem Pokalu 
Loka in zmaga na Pokalu Ve-
verica v Zagrebu. Smučam 

že od malega, saj mi je res 
všeč in upam, da bo tako tudi 
naprej. Moj dlj je namreč na-
stopati v svetovnem pokalu 
in seveda na olimpijskih ig-
rah," je veselo pripovedovala 
i2-letna Ula Hafoer. sicer 
doma s Form. 

Poleg Ule je zlato slalom-
sko kolajno za ekipx3 Sloveni-
je osvojila še Urška Ahac (Ve-
lenje), ki je bila najboljša v 
kategoriji starejših deklic, 
Ana Kobal (Novinar) pa je 
osvojila bron. Med starejšimi 
dečki je srebrno slalomsko 

kolajno osvojil Tilen Debelak 
(Cma TAB), tretji v slalomu 
med mlajšimi dečki pa je bil 
Andraž Pogladič (Velenje). 
Petim slalomskim kolajnam 
so naši smučarski upi v ne-
deljo dodali še osem kolajn v 
veleslalomu. Poleg Ule Haf-
ner sta v mlajši kategoriji od-
ličji dobila Jure Fresel za dru-
go mesto (Fužinar) in Leon 
Krek (Alpetour), sicer član 
tretje slovenske ekipe, za tret-
je mesto. Še uspešnejši so 
bili domači tekmovalci v sta-
rejših disciplinah, saj so v 

konkurenci deklet vseh prvih 
šest mest osvojile Slovenke, 
kolajne pa so dobile: zlato 
Ana Michelle Stipič (Branik 
MB), srebrno Anja Oman 
(Kranjska Gora) in bronasto 
Ana Kobal. V fantovski kon-
kurenci je srebrno odličje 
osvojil Tilen Debeljak, bron 
pa Mišel Žerak (Branik MB). 
Skupno kar trinajst odličij in 
kopica uvrstitev do 15. mesta 
pa je zadoščalo, da je Sloveni-
ja osvojila tudi ekipno zmago 
pred reprezentancama Av-
strije in Norveške. 

IDRIJA 

Bloudkova priznanja tudi Gorenjcem 

Letošnja Bloudkova priznanja so minulo nedeljo podelili na 
slovesnosti v Idriji, rojstnem kraju inženirja Stanka Bloudka. 
Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za športne 
dosežke, so dobili smučarski skakalec Rok Benkovič, vesla-
ča Davor Mizerit in Matej Prelog, judoistka Raša Sraka ter 
gimnastični trener Jože Mešl. Poleg nagrad so podelili tudi 
Bloudkove plakete. Prejeli so jih: plesalca Miša Cigoj in 
Anastazija Novožilova, smučarska skakalca Jernej Damjan 
in jure Bogataj, kajakaša Peter Kauzer in Andrej Nolimal, 
gorska kolesarka Blaža Klemenčič, deskar na snegu Matevž 
Petek, namiznoteniška igralka Mateja Pintar, jadralec 
Gašper Vinčec ter dolgoletni športni delavci Janko Dernič iz 
Mojstrane, Svetozar Cuček, Jože Marčan, Fredi Reicher in 
Sergio Tavčar. V. S. 

ALPINIZEM 

LJUBLJANA 

Znani najboljši alpinisti 

Minuli četrtek je načelnik komisije za alpinizem Andrej 
Stremfelj razglasil rezultate izbora najboljših slovenskih 
alpinistov v letu 2005, priznanja pa je podelil predsednik 
PZS Franc Ekar. Med ženskami si je prvo mesto spet pribo-
rila članica AO Ljubljana matica Tina di Batista, doma iz 
škofjeloške občine. Z zimskim vzponom v severni steni 
Crandes Jorasses je kot prva Slovenka preplezala zadnje tri 
probleme Alp. Pri moških je zbral največ glasov član AAO 
Kozjak Andrej Crmovšek, ki se je izkazal s težkimi vzponi v 
Patagoniji, Dolomitih in Kamniško-Savinjskih Alpah. Pri 
mladih je izstopal Rok Zalokar Iz AO Radovljica z uspešni-
mi vzponi v Patagoniji in doma. S. S. 

HOKEJ V DVORANI 

V Ljubljani se je v soboto začel, v Medvodah pa v nedeljo 
popoldne končal mednarodni pripravljali turnir naše repre-
zentance v dvoranskem hokeju, tako imenovanem floorballu. 
Največ znanja in spretnosti so prikazali odlični Švicarji, 
ki so osvojili prvo mesto, naša ekipa pa je z njimi najprej 
izgubila s 3:7, bila nato boljša od Italije 5:3 in v zadnji tekmi 
z 2:4 izgubila z ekipo Avstrije (na sliki) ter na turnirju 
osvojila 3. mesto. V. S., f«« doh 

Ula Hafner je spretno vijugala med vratci. foio; c<w«2d Kav<«; 

Celovite sistemske rešitve v farmacevtski, kemijski in prehrambeni industriji. 
Podjetje za inženiring, proizvodnjo, avtomatizacijo in montažo 
procesnih sistemov in opreme. 

BRINOX^ 
procesni sistemi 

www.brjnox.si, info@brinox.si 
Glavni pokrovitelj 31. Pokala Loka 

O O Z A S N O V E D O I Z V £ l> 0 € 

mailto:vilma.sianovnik@g-glas.si
http://www.brjnox.si
mailto:info@brinox.si


l O simon.subic@g-glas.si 

KRIMINAL 

BREG OB SAVt 

Nepovabljen gost 

V petek je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na Bregu ob 
Savi. Odnesel je zlatnino, denar v različnih valutah in poto-
valne čeke. Lastnika je oškodoval za okoli milijon tolarjev. 

CECELNICA 

Zlatnino in fotoaparat 

Konec tedna je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v Cegelni-
ci in pokradel več zlatih verižic in digitalni fotoaparat 
Samsung. Lastnika je oškodoval za okoli 500.000 tolarjev. 

TRŽIČ 

Praznil kleti 

V noči na soboto je neznani storilec vlomil v šest kletnih 
prostorov stanovanjskega bloka na Deteljici. Pobral je šport-
no opremo, električno orodje in spalni vreči. Lastnike je 
oškodoval za 250 tisoč tolarjev. 

BREZ)E PRI TRŽIČU 

Tatu privlačita zvok in slika 

Prejšnji teden so vlomili v stanovanjsko hišo v Brezjah pri 
Tržiču. Neznani storilec je odnesel glasbeni stolp Vamaha, 
satelitski sprejemnik Gorenje in dvd predvajalnik Vamaha, 
skupaj vredno okoli 200.000 tolarjev. 

ČRNIVEC 

Vlomil v gostilno 

Neznani storilec je prejšnji teden vlomil v gostilno Adrijan 
na Črnivcu. Odnesel je gotovino, več zavojev cigaret in 
vžigalnikov. Lastnika je oškodoval za približno 120.000 
tolarjev. S. Š. 

PERNIKI 

Požiga se ne spomni 

v prispevku z zgornjim naslovom smo 3. februarja poročali 
tudi o zagovoru Matevža Potočnika iz Zgornjih Corij, ki mu 
v Kranju sodijo zaradi kaznivega dejanja požiga. Poklical 
nas je njegov najstarejši brat Peter in zanikal, da bi se večer 
pred požigom v bifeju stepel z bratoma. Kot je pojasnil, 
sta se sprla Matevž in Franci, medtem ko ju je on le miril, 
kar je povedal tudi policiji in so potrdile tudi druge priče. S. Š. 

Je uvodnik zabava 
ali obrel<ova 
v petek se je na O k r o ž n e m s o d i š č u v Kranju nadaljevalo sojenje t r ž i škemu ž u p a n u Pavlu Ruparju, ki 

ga občinski svetniki L D S z a s e b n o tožijo zaradi obrekovanja. Z m o t i l jih je njegov uvodn ik v T rž i čanu . 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Poslanec in tržiški 
župan Pavel Rupar je de-
cembra 2003 v uvodniku ob-
činskega glasila Tržičan 
med drugim napisal, da je za 
občinsko upravo in župana 
konec lepega takrat, "ko se 
svetniki LDS in Z L S D vrnejo 
z razkošnih in bogatih počit-
nic in začnejo z rovarjenjem 
in povzročanjem škode v ob-
čini". Občinske svetnike 
LDS je prav tako zmotil tudi 
tisti del uvodnika, kjer je Ru-
par zapisal "Korupcije, lum-
parije in kraje so njihova po-
slastica. Uživajte!". Župan se 
je že decembra pred obtožbo 
obrekovanja zagovarjal, da 
gre za politično gonjo, da so 
bile njegove besede vzete iz 
konteksta in da je uvodnik 
pisal na humoren način. 

Ko je tržiški župan minuli 
petek vstopal v kranjsko sod-
no palačo, v kateri so nada-
ljevali s sojenjem, je bil do-
bro razpoložen: "Pričakujem 
oprostilno sodbo. Če se to ne 
bo zgodilo, bom šel prosit 
Drnovška, naj me pomilo-
sti." Občinski svetnik i n tudi 
poslanec Borut Sajovic, prvi 
med tožniki, je bil precej bolj 
resen: "Če ne bomo zmagali. 

PMT KLIMA COMMERCE, BLED, d.0.0., Pot na Lisice 8, 4260 Bled, 
eno vodilnih slovenskih podjetij v stroki Izvajanja vseh strojnih instalacij vabi 
v svojo sredino (m/ž): 

1. VODILNE MONTERJE, VARILCE IN M O N T E R J E STROJNIH 
INSTALACIJ ZA DELO NA PODROČJU OGREVANJA IN VODOVODA, 

2. DELAVEC V PROIZVODNJI . 

Pogoji: 
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj 
- marljivost, poštenost, natančnost, veselje in zanimanje za delo 
- vozniški izpit kategorije B 
- sprejemanje odgovornosti 

Izbranim kandidatom omogočamo: 
urejeno delovno okolje v mladem in vedrem kolektivu 
krojenje OD glede na uspešnost 
zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnlm poskusnim delom 

Če izpolnjujete zahtevane pogoje in bi se radi pridaižili našemu kolektivu, nam pošljite prijave 
z življenjepisom in dokazili o izobrazbi v 8 dneh na zgoraj navedeni naslov. 

'£CO OIL 
04 531 77 00 

• MOŽNOST PLAČILA NA 24 OBROKOV P 
• NAROČILA OD 7. DO 18. URE • VEČ ENERGUE ZA ISTO CENO t 
• IN VERJEMITE BOUŠE KVALITETE V SLOVENUl NI MOGOČE KUPITI 

Borut Sajovic 

bo to slab znak za Slovenijo 
in demokracijo." Sajovic je 
sicer vložil zahtevo za mil i -
jon tolarjev odškodnine, ta 
denar pa bi kasneje namenil 
gradnji pločnika in otroške-
ga igrišča v Kovorju. 

Na prostor za priče je to-
krat stopil tudi občinski svet-
nik Anton Horvatič in vložil 
premoženjsko pravni zahte-
vek v višini 100.000 tolarjev. 
"Gre za simbolično odškod-
nino," je ob tem dejal. Kot je 
Horvatič pojasnil sodnemu 
senatu, ki m u predseduje 
okrožna sodnica Katarina 
Turk Lukan, ne deluje le v 
politiki, ampak tudi v gospo-

Župan Pavel Rupar (levo) In zagovornik janež Hočevar. 

darstvu in v Uons klubu. "Ta 
uvodnik ruši moj ugled v 
vseh teh organizacijah, vpli-
va na zaupanje vame in 
moje delovanje. Kar nekaj 
časa m i vzame, da obtožbe 
razložim sodelavcem. Naj-
težje pa so Ruparjeve besede 
padle na srce staršem," je iz-
javil in ocenil, da župan 
uvodnike izkorišča za niz-
kotna podtikanja, prav tako 
pa intervjuje na radiu Go-
renc. "Ta uvodnik je bil kap-
lja čez rop in odločili smo se 
za tožbo. V njem ne vidim 
nobenega humorja, ljudje se 
m u niso smejali. Tudi črni 
humor to ni bil," je še dejal. 

Ruparjev zagovornik Janez 
Hočevar je omenil obvestilo 
za javnost tržiškega LDS, ki 
je bilo že pred izidom spo-
rnega uvodnika objavljeno v 
Delu in Gorenjskem glasu. V 
njem namreč LDS omenja 
sum korupcije v občinskem 
vrhu. Horvatiča je vprašal, ali 
ta navedba ni sporna. "Ta iz-
java je temeljila na nekih res-
ničnili dejstvih. Župan zara-
di nje ni nikdar zahteval de-
mantija ali vložil tožbe, na te 
navedbe se je odzval le s spo-
rnim člankom v Tržičanu in 
na Radiu Gorenc," je odgovo-
ril Horvatič. Sojenje se bo 
nadaljevalo 21. marca. 

NESREČE 

KRAN) 

Zbil pešca in odpeljal 

V soboto ob 22.30 se je na 
cesti Kranj - Rupa - Kokrica 
zgodila prometna nesreča s 
pobegom. Neznani voznik 
osebnega vozila volksv/a-
gen golf, serije II temnejše 
barve, je trčil v pešca in od-
peljal naprej. Policisti zaradi 
razjasnitve okoliščin nesre-
če naprošajo pobeglega 
voznika in morebitne priče, 
da pokličejo na telefonsko 
številko 113 ali PP Kranj na 
številko 04/268 15 99. 

ŽIRI 

Zbil starejšo peško 

V prometni nesreči, ki se je 
v petek ob 18.15 pripetila na 
regionalni cesti v Žireh, se 
je hudo poškodovala 74-let-
na domačinka. Po poroča-
nju policije, se je 28-letni 
voznik osebnega vozila iz 
Žirov peljal proti centru me-
sta. V bližini stanovanjske 
hiše Starožirovska cesta 8 je 
z vozilom zapeljal preblizu 

desnega roba vozišča, ob 
katerem je tedaj hodila 74-
letna domačinka. Voznik je 
brez zaviranja zadel peško s 
prednjim desnim delom vo-
zila. Hudo poškodovano so 
odpeljali na urgenco v kli-
ničnem centru. 

SOVODENJ 

Vozilo na ledu odneslo 

v nedeljo ob 9.30 sta se po 
lokalni cesti iz Stare Oselice 
proti Sovodnju v osebnem 
vozilu peljala 75-letni voznik 
In pet let mlajša sopotnica. 
V bližini križišča za Termo-
pol ju je na poledeneli plos-
kvi začelo zanašati. Voznik 
je zavrl, zato je avtomobil 
zaneslo v desno izven vo-
zišča, kjer je trčilo v zamrz-
njeno brežino. Po trčenju se 
je avtomobil prevrnil na levi 
bok in po nekaj metrih drse-
nja obstal. Pri tem je sopo-
tnica padla s svojega sede-
ža na voznika in si zlomila 
šesto vratno vretence. S he-
likopterjem so jo prepeljali 
v Klinični center v Ljubljani. 

BOH IN) 

Grdo padel 

Na tekmovanju za slovenski 
pokal v turnem smučanju 
se je v nedeljo hudo poško-
doval 31-letni smučar iz 
okolice Bleda. Pri smučanju 
iz Studorskega prevala proti 
Jezercam je zaradi kložaste-
ga snega in prevelike hitro-
sti padel. Zlomil si je obe 
kosti desne goleni. Prvo po-
moč so mu nudili gorski re-
ševalci Iz Bohinja, nato so 
ga s helikopterjem odpeljali 
v jeseniško bolnišnico. 

VOGEL 

Poškodovana smučarja 

Na Voglu sta se v nedeljo 
hudo poškodovala dva smu-
čarja. 24-letni hrvaški držav-
ljan je padel zaradi slabega 
smučarskega znanja, pri 
tem pa si je zlomil levo go-
len. Zdravi se v jeseniški bol-
nišnici. 14-letnl deskar iz 
Brežic pa je pri skoku čez 
skakalnico v Snow Board 
parku padel in si zlomil des-
no nadlahtnico v komolcu. 
S. 1 
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NAJSODOBNEJŠI 
SPLOŠNI LEKSIKON 
ZALOŽBE MODITA - PRIREJEN V SLOVENŠČINO PO LEKSIKONU SVETOVNO 
ZNANE ZALOŽBE BROCKHAUS 

Redna cena: 39.900 sit 
Prihranek pri prednaročilu (do konca februarja 2006): 
5.000 sit (cena 34.900 sit) 
Možnost plačila na 7 obrokov. 
Gotovinsko plačilo: dodatni 5 % popust. 

Ugodnosti za naročnike Gorerijskega glasa:^^ 
> brezplačna poštnina 
>• darilo: knjižica loo narodnih 
>• bon v vrednosti 3.000 sit za nakup katerekoli knjige 

založbe Modita. 
> 5 0 % popusta pri nakupu Velikega družinskega 

atlasa sveta: za samo 9.990,00 sit, kar pomeni 
9.990,00 sit prihranka 

» l o s « 

• 1.200 strani 
• format 19 X 27,8 cm 

• 70.000 gesel 

• 2.000 {bt<^raifij 
a 1.600 barvnih slik 
izid marce 2006 

INFORMACIJE: TEL. 0 4 / 2 0 1 4 8 l o 

NAROČILNICA 
N E P R E K L I C N O NAROČAM: 

L E K S I K O N 

Gorenjski Glas 

I V E L I K I D R U Ž I N S K I ATLAS 

Ime inj^riimek. 

Polni naslov 

Telefon 

WW.CO(IENiSXtClAS.SI 
Podpis 

Narofilnico polljifc: Gorenjski glas, Zoisova i, 4000 Kranj 

ELDA VILER, ANA DEZMAN 
in APZ FRANCE PREŠEREN 
Kino Center Kranj, 24. 2. ob 20. uri. 

www aricenter SI 

m:. 

lolo: Bojan Okom 
Prodajna mesta: 
K i n o Center Kranj, ŠS C M O K , Kompas (Kranj, Škofja Loka), Maximarkec 

Gorenjski Glas ^ m » 
'KA ODCiVi KSi\S} 



S L 0 1 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.D0Poroi;ila{vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 PoroTila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Oddaja za otroke 
10.15 Jezus in Josefine, dan. otr. 

nad., 1/24 
10.35 Knjiga mene briga - Milan Oek-

leva: Zmagoslavje podgan 
10.55 Proučevale! vulkanov, avstral. 

dok. serija, 2., zad. del 
11.50 Mednarodni ve^er Šansonov 
13.00 Poročila, $pon, vreme (vps 

13.00) 

13.15 Nekaj minut za domačo glasbo 
13.35 Tedenski Izbor 
13.35 Ljudje in zemlja, odd. tv Mari-

bor 
14.25 Zapiski s potapljanja, fr. dok. 

serija, 1/10 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-hidak (vps 1S.05) 
15.40FračjidoI,lutk. nan., 19/23 

(vps 15.40) 
16.05 Male sive celice, kviz (vps 

16.05) 
17.00 Novice, slov. kronika, iport, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Z vami (vps 17.35) 
18.30 Žrebanje Astra in lota (vps 

18.30) 
18.40 Pikijeve glasbene dogodi-

vščine, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, Šport 
20.00 Sedmi pečat; Moj ljubosumni 

brivec, norv. film (vps 20.00) 

MOJ UUBOSUMNI 
BRIVEC 
Bent je mlad samski mo-
ški, dobrodušen, toda 
vase zaprt človek. Živi 
osamljeno in monotono 
življenje, ki pa ima dve 
stalnici: eno je služba v 
mrtvašnici, druga so red-
ne večerje z očetom. Po-
leg očeta se je zbližal še s 
svojim frizerjem Frankom, 
h kateremu hodi redno že 
deset let. Vse pa se spre-
meni nekega dne, ko v so-
sedstvu odpre trgovinico 
prijetna in privlačna Susie. 

21.10 Kratki film 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.55 Sveto in svet: Kriterij krščanske 

umetnosti (vps 22.55) 
00.10 Z vami, pon. 
01,00 Dnevnik, vreme, magnet, 

šport, pon. 
02.00 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09 JO Zimske olimpijske igre • Torino 

2006 (vps 09.20) 

OUMPUSKE IGRE 
Tokrat lahko spremljate 
alpsko smučanje - ženski 
smuk, nordijsko kombina-
cijo, akrobatsko smuča-
nje, hitrostno drsanje -
kratke proge in moštveno 
zasledovanje, sankanje, 
kerting in hokej na ledu, 
kjer se bodo pomerili v 
skupini A Italija in Kar^ada, 
Švica in Finska, Nemčija in 
Češka, v skupini B pa Ka-
zahstan in Švedska, Rusija 
In Slovaška ter Latvija in 
ZDA. 

10.00 Smučarski teki: Sprint (m in i) 
ekipno, prenos (vps 10.00) 

10.30 Nordijska kombinacija: Skoki -
ekipno, prenos (vps 10.30) 

12.00 Alpsko smučanje: Smuk (ž), 
prenos (vps 12.00) 

15.00 Nordijska kombinacija: Teki -
ekipno, prenos (vps 15.00) 

17.30 Akrobatsko smučanje: Grbine 
(m), prenos (vps 17.30) 

20.00 Priostritev na ZOI (vps 20.00) 
21.00 Hokej na ledu (m): ZDA - Latvi-

ja, prenos (vps 21.00) 
23.20 Slovenska filmska fabula: 

Samorastniki, slov. čb film (vps 
23.20) 

SAMORASTNIKI 
Najstarejšega sina Ožbeja 

oče, koroški mogočni ve-
leposestnik, izbere za svo-
jega naslednika na trdni in 
močni kmetiji. Ožbej je 
končal Šole in so njegovi 
načrti drugačni, toda svo-
jemu očetu se ne zmore 
upreti. Tako je tudi, potem 
ko se zaljubi v hišno deklo 
Meto In ji napravi otroka. 
Oče nikakor noče dovoliti 
Ožbeju poroke z bajtarsko 
deklino. Toda Meta se lju-
bezni do Ožbeja ne more 
in noče odpovedati, tudi 
mučenje in bičanje je ne 
prepriča... 

00.45 Dnevnik zamejske tv (vps 
00.45) 

01.10 Infokanal 

07.00 24 ur, pon, 
08.00 Vražje neveste, amer. dok. ser-

ija 
08.50 Pot usode, pon. 10. dela braz. 

nad. 
09.45 Proti vetru, pon. 127. dela 

meh. nad. 
10.35 TV prodaja 
10.05Vila Marija, pon. 120. dela hnf. 

nad. 
12.00 Prerojena ljubezen, pon. 109. 

dela venez. nad. 
12.55 Preverjeno, pon. 
13.50 TV prodaja 
14.20 Ricki Lake, pog. odd. 
15.15 Prerojena ljubezen, 110. del 

venez. nad. 
16.10 Vila Marija, 121. det hiv. nad. 
17.05 Proti vetru, 128. del meh. nad. 
18.00 24 ur-vreme 
18.05 Pot usode, 11. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 TV kriminalka: Sosedovo dekle, 

kan. film 

. 1 

SOSEDOVO DEKLE 
Srečno poročeni Arthur 
Bradley se tnjdi, da bi zatri 
privlačnost, ki jo čuti do 
sosedove hčerke Fione. 
Toda privlačnost je oboje-
stranska in zgodi se neiz-
ogibno. Po strastni noči 
pa Fiono najdejo umorje-
no. Prvi osumljenec po-' 
stane njen bivši fant, obe-
nem se začnejo Širiti go-
vorice, da je imela Fiona 
skrivnega ljubimca. Šerif 
Larson, ki preiskuje pri-
mer, je prepričan, da je 
skrivnostni ljubimec tudi 
Fionin morilec. 

21.50 Na kraju zločina. 7. del amer. 
nan. 

NA KRAJU ZLOČINA 
Praznovanje na srednji 
šoli zmoti novica o umoru 
in ugrabitvi, toda nihče od 
udeležencev Šolske zaba-
ve ni pripravljen povedati 
resnice... 

22.45 Newyorška policija, 13. del 
amer. nan. 

23.40 Vroče mesto, 2. del amer. nan. 
00.30 Prijatelji, 4. del amer. humor, 

nan. 
01.00 24 ur, pon. 
02.00 Nočna panorama 

08.10TV prodaja 
08.15 MacG/ver, pon. 9. dela amer. 

nan. 
09.05 Mrtve priče, 7. del ang. nan. 
10.05 E+,pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Mladiči narave, dok. serija 
13.25 Mladi in nemirni, 82. del amer. 

nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 237. del amer. 

nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 MacGyver, 10. del amer. nan. 
16.30Sami doma, S. del amer. hu-

mor. nan. 

SAMI DOMA 
Ctaudia bi rada pomagata 
prijateljici, ki je na svoj po-
ročni dan ostala brez glas-
bene skupine, ki bi zabava-
la svate. Kaj pa, če bi Eddie 
in Sean spet poprijeta za 
inštrumente in zaigrala na 
poroki? Sean nad idejo ni 
navdušen... 

17.00 Caroline v velemestu, 20. del 
amer. humor. nan. 

17.30 Jimova družina, 3. del amer. 
humor nan. 

18.00 E+ 
20.00 Ekstramagazin 
20.50 Pod nožem lepote, 12. del 

amer. nan. 

POD NOŽEM LEPOTE 
Pijana in zadrogirana Julia 
pade skozi steklena vrata 
in si poškoduje obraz. 
Sean, ki je še vedno uža-
ljen, ker je njegova žena 
odšla po nove prsi k dru-
gemu plastičnemu kirur-
gu, je sprva noče operirati. 
Potem si premisli in skupaj 
s Christianom zakrpata 
njer̂  obraz ter na njeno že-
ljo CKistranita prsne vsad-
ke. Pod narkozo Julia sanja 
o tem, kako bi bilo, če bi se 
odloČila za Christiana in 
nadaljevala z zdravniško 
kariero. 

21.45 iag, 28. del amer. nan. 
22.35 Joey, 15. del amer. humor, 

nan. 
23.05 Seinfeld, 16. del amer. humor, 

nan. 
23.35 Vsi županovi možje, 12. del 

amer. humor. nan. 
00.05 Zlati kelih, koprod. film 

07.05 Galaksija iger 07.50 TV-prodaja 
08.20 Dvom, tel., Mehika, 33. del, 2002 
09.10 TV-prodajd 09.40 Mularija, mlad. 
serija, SCG,l.del, 2003 1 0.10 Resnične 
zgodbe: Tožilci, dok. serija, ZOA, 2000 
11.05 Adijo pamet 12.05 TV-prodaja 
12 JOGalaksija iger 13.40 Daleč od nebes, 
rom. drama, ZDA, 20021530 TV-pfodaja 
16.05 Paolo Bo5eiiino, biogr. serija, Italija, 
3. del, 200417.00 Digimoni 17 Mulari-
ja, mlad. serija, SČG, 1. del, 2003 1 7.55 
Resnične zgodbe: Tožilo, dok. serija, ZDA. 
22. det, 200018.55 Adijo pamet 20.00 
Plemeniti komentar 20.05 (^mez in Tava-
rez, akc film, Frandja, 2003 22.00 Fantom 
iz Louvra, srh., Francija, 2001 

|f»PIKA 

09.00 Poslovni studio 09.30 Klepet z 
jasnovidko Maručo 10.30 Za vas in me-
sto 11.30 Jana 12.00 Multimediji 12.30 
Na piki 13.30 Naša maia klinika 14.30 
Glasbeni mozaik 15.30 Vidii 16.00 Sa-
dovi znanja 16.30 Razgledovanja 17.00 
V družbi z... in Pavle Gregorc 17.30 Kul-
turne drobtinice 18.00 Do zdravja ludt 
tako 18.55 Dežela zakladov 18.30 Po-
slovni studio 18.55 Dežela zakladov 
19.00 To morate vedeti 19.30 ABCD 
19.55 Dežela zakladov 20.00 Aktualno 
20.30 Sijaj 20.55 Dežela zakladov 
21.00 živeti zdravo 21.30 24 ur 22.30 
Poslovni studio 23.00 Preverjeno 

|Tv Paprika 
09.05 lOka 10.20 Pičolina 10.50 Ura 
hip-hopa 11.25 Študentarija 11.55 
Kandidat 12.25 Moje finance 12.50 
Glasbene urice 16.50 Najboljši sosed 
17.15 lOka 18.30 Pičolina 19.00 Aka-
demija 20.00 Sanjska kopalnica 20.30 
Evropski poslanec 20.55 Spot tedna 
21.05 Dilema 22.00 Agencija 22.30 
Kandidat 23.00 Vioče voditelj 00.05 
Osebni bančnik 00.35 Vizionarji 

I GorinjtkaTV 

09.00 Mozaik kulture: Knjige tako in dnj-
gače 09.40 Dežela zakladov 09.45 Gorenj-
ska TV poročila 10.00 Skrbimo za zdravje 
11.00 Dežela zakladov 11.05 Videostrani 
16J5 Dežela zakladov 17.00 Na zajtrku, 
dok. odd. 17J5 Vroče minute: striptizeta 
Pia 17.40 Prava stvar, odd. o kuhar, moj-
strovinah 1735 Dežela zakladov 18.00 
Igriva šola: Na obisku v 0$ France Prešeren 
Kranj 18.40 Dežela zakladov 18.45 Go-
renjska TV porodla 19.00 Kako preživeti 
pozimi 19.15 Ski magazin 2006,5. odd. 
19iS0e»la zakladov 20.00 Jože Bogataj, 
župan Občine Gorenja vas-Poljane, v živo 
21.00 Dežela zakladov 21.05 Druga plat 
uspeha 21.40 Dežela zakladov 21.45 Go-
renjska TV poročila 22.00 Košarka: Loka 
Kava TCG - Pivovarna Laško 23.20 Toftaika 
- februar 2006 23.40 Dežela zakladov 
23.45 Gorenjska TV poroola 00.00 Polno-
čevanja: Aktualno v regiji 00.15 Kako biti 
zdrav in zmagovati 00.40 Hrestač. posne-
tek baletne predstave 01.40 Za lahko noč 

10.00 Videostrani 17.00 Iz občinskih 
klopi 18.00 Strokovnjak svetuje 19.00 
Preprosto najboljši, kom. odd. 20.00 
Deželni miks 20.35 Sredno vozlišče, 
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Dežela zakladov, dnevni kviz 23.45 Go-
renjska Tv-porofila 

lOfželnaLokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Iz občinskih klopi 
18.00 Pogovor z županom 19.00 Prepros-
to najboljši, kont. odd. 20.00 Deželni miks 
20 J 5 Poklia me nocoj, kont. odd. 21.30 
Deželni miks 

07.00 Net info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Mana Madmgada, 111. 
del 08.50 Maščevanje, 55. del 09.40 Več 
kot ljubezen, 106. de! 10.30 Rdeča prepro-
ga 11.00 Vibracije 12.00 TV-prodaja 
12 J O Peta noč 14.00 Nori na biljard, dra-
ma, ZDA, 2002 15.45 TV-prodaja 16.10 
Poklid in zadeni 16.40 Več kot ljubezen, 
107. del 1735 Maščevanje, 56. del 18.30 
Net info 18.45 Pokliči in zadeni 19.30 Idol 
Gossip 20.00 Sreča, drama, ZDA, 1998 
2220 Pregled dogodkov dneva 2235 Sti-
list 23.05 Izumi in rzumčki 2335 TV-pro-
daja00.05ZNetTVvnoč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaška 09.10 Svet slavnih, tel., Braz. 10.00 
Poročila 10.10 Preživeti, dok. serija 11.00 
Kulturna poročila 11.10 Normalno življe-
nje, odd. za invalide 12.00 Dnevnik 12.16 
TV-koledar 12.30 Ljubezen nima cene, 
tel., Mehika, 172. del 13.20 Maja, pogo-
vor: Izobraževanje prek intemeta 14.00 
Poročila 14.15 Sestre, nad., ZDA, 6. sezo-
na, 7. del 15.05 Ctovek pajek 1530 Nora 
Fora 16.00 Evropski magazin 1635 2ivlje 
nje v živo 1735 Poročila 17.50 Najšibkej-
ši čien, kviz 18.35 Ljubezen v zaledju, tel., 
Hrv. 1930 Dnevnik 20.10 Gtobalni klepet 
20.45 Nič osebnega 2130 Po sledeh zk>-
čna, dok. film, Hrv. 22.05 Kulturna poroči-
la 22.20 Odkrito 23.15 Drugi format 
00.10 Vijesti dana 0025 Pripovedovalec, 
drama, ZDA, 2001 

0735 Telebajski 08.00 Risanka 0825 Ru-
menokljunec 0920 Učilnica 0930 Nična 
ura 09.40 Navrh jezika 10.00 Rejec gok)-
bov Sam. dok. film 10.30 človek pajek 
10.55 Govorniški oder 11.50 Življenje 
pred nami, nad., Francija 12.35 Slavni 
pari: Humphrey Bogart in John Huston 
13.00 Direkt 1330 Zimske olimpijske igre 
- Torino 2006: Umetnostno drsanje - pari 
1430 Poroaia za gluhe 14.40 Najhujša iz-
daja, drama, ZDA, 1994 1 6.10 Poročila 
1625 Svet slavnih, tel., Braz. 17.10 Jack 
m Bobby, nad., ZDA, 1. del 18.00 Hrvaška 
danes 18.50 Risanka 19.10Ta nora služba 
19.30 VIP DJ 20.05 Vzemi ali pusti 20.40 
Nogomet - liga pr/akov, prenos 1. polčasa 
21.45 Nogomet - liga prvakov, prenos 2. 
polčasa 22.35 Nogomet - liga pn/akov, 
rep. 2330 ZOI - Torino 2006: Umetnostno 
drsanje 23.50 ZOI - Torino 2006, pregled 
dneva in rep. 0020 ZOI • Torino 2006: Ho-
kej na ledu; ZDA-Rusija 

'i)lKovfry 

08.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
09.00 S kamero v nevarnost: Življenje v Si-
biriji 10.00 Ekstremni stroji: Adrenalinski 
zasvojenci 11.00 Nemogoč ropi 12.00 
Najboljše: Najboljši vlaki na svetu 13.00 

Kraljevi VVindsor 14.00 Smetišče: Naprave 
iz odpadkov 15.00 Urbani raziskovalci: 
Milvvaukee 16.00 Trgovci z avtomobili: 
Pomoč pri nakupu Saaba 17.00 Dirkači 
18.00 Hitrostni sUoji: Hitrostni rekord na 
kopnem 19.00 Razbiti mit 20.00 Ameriški 
čoperji: Motor za tovarno Gillene 21.00 
Cestno diritanje 22.00 Točka nit Eksplozi-
je bomb na Baliju 23.00 Posebna vozila: 
Terensko vozilo iz pekla 00.00 Urbani raz-
iskovalci: Milwaukee 01.00 Ekstremni 
stroji: Naftna ploščad Eirik Raude 02.00 
Forenziki 

Animal planet 

12.00 Reševaki živali 1230 Najbolj smeš-
ne živali sveta 13.00 čudoviti posnetki ži-
vali 1330 Opičp posli 14.00 Oani RSPCA-
ja14.30SOSvdhrjinil5.00Ekvator16.00 
Živalska policija v Miamiju 17.00 Reševaki 
živali 1730 SOS v divjini 18.00 Čudoviti 
posnetki živali 1830 Najbolj smešne živa-
li sveta 19.00 Družina prerijskih psov 
19.30 Opî i posli 20.00 Divja Južna Ame-
rika 21.00 Ljudožerci 21.30 Plenilčeva 
past 22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Zhralska postaja 2330 Opî i posli 

National Geographk 

08.00 Supermački iz Kalaharija 09.00 Ka-
tastrofa v zraku: Viseči na nitki 10.00 
Zgodbe o neurjih 1030 Zgodbe o neurjih 
11.00 Najtežji poklici 1130 Najtežji pokli-
ci 12.00 Pročelja gradbeništva: Krivulje 
13.00 Supemiački iz Kalaharija 14.00 Ka-
tastrofa v zraku: Viseči na nitki 15.00 
Zgodbe o neurjih 1530 Zgodbe o neurjih 
16.00 Divje: Odprava - ugandski mungo 
17.00 Ko se odprave ponesrečijo: Potop-
ljena podmornica 18.00 Najtežji poklici 
1830 Najtežji pokfici 19.00 Supermački iz 
Kalaharija 20.00 Pročelja gradbeništva: 
Krivulje 21.00 Katastrof v zraku: Težavni 
letalski napad nad Bagdadom 22.00 
Zgodbe o neurjih: Cunami na $ri Lanki 
2230 Zgodbe o neurjih: Plazovi v Samu 
23.00 S i ^ gripa 00 JM Katastrof v zraku: 
Težavni letalski napad nad Bagdadom 

09.30 Orkester iz Sandy Bottoma, ZDA, 
200011.15 Gospod rokenrol, biogr., ZDA, 
199913.00 Providence, drama, ZOA, 2. se-
zona, 14. dei 14.00 Biez časa, fant. drama. 
Kanada, 1999 15.45 Umor po polnoči, 
krim., ZDA. 200S1730 Orkester iz Sandv 
Bottoma, drama, ZOA, 2000 19.15 Provi-
dence, drama, ZDA, 2. sezona. 14. del 
20.15 Tek Čez divje poljane, drama. ZDA, 
1999 22,00 Dhfizija, krim. drama, 3. sezo-
na, 7. del 23.00 Brez izbire, 2. del, Velika 
Britanija, ZOOO 00.45 Težki časi. akc. dra-
ma, ZDA. 1998 

TravtlChantll 

13.30 Popotnik: Lizbona 14.00 Globalni 
nomad: Turčija, Kitajska 15.00 Pripravlje-
ni: Sicilija 15.30 Oddaljene obale: Rogomi-
ca 16.00 Svetovni popotnik: Aljaska 17.00 
Smučanje po Ameriki 17.30 Gkibalni no-
mad: Kitajska 18.00 Treking: West Virgi-
nia 1830 Popotnik: Švica 19.00 Potni list: 
Švica 20.00 Svetovni popotnik: Severna 
Indija 21.00 Vzhodna Nemflja 2130 Od 
New Yorka do Miamija 22.00 Pustotovšči-
na: Florida 23.00 Svetovni popotnik: Sri 
Lanka 

1» |>»OB'j|.i>.rt (K. fttfiktijf 

10.15 Pametni potrošniki 10.45 Pot do 
uspeha 11.15 Najšibkejši člen 12.00 
Divji novi svet 13.00 Brittasov imperij 
13.30 Zadnje vino poletja 14.00 Down 
to Earth 15.00 Otroški program 17.00 
Jaz tebi, ti meni 17.30 Lov na starine 
18.15 Najšibkejši člen 19.00 Zdravniki 
1930 EastEnders 20.00 Ekstremno pre-
živetje Raya Mearsa 21.00 Ženska šef 
21.40 Dnevi, ki so šokirali svet 22.30 Vi-
karka iz Dibleyja 23.00 Ooveški um 
00.00 Bolnišnica Holby 

07.00 Zajtrk prvakov 08.00 Samo Adria 
08.05 Zajtrk pn̂ akov 09.00 Vroče 0930 
Top 5 najbolj zaželenih 10.00 Samo Adria 
10.05 Top lOob 10 h 11.00 Ročk lestvica 
12.00 Navdušeni nad glasbo 13.00 Samo 
Adria 13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 
Sobna racija 1430 Top 5 najbolj zaželenih 
15.00 Vstopi 15.30 Sobna racija 16.00 
Navdušeni nad glasbo 1630 Vstopi 17.00 
Klubska lestvka 18.00 Samo Adria 18.05 
Adria Top 2019.00 Novo 1930 Navduše 
ni nad glasbo 20.00 Samo Adria 20.05 
Navdušeni nad glasbo 21.00 TRL, gl od-
daja 22.00 Bajte, predstavitev domov naj-
večph zvednikov 23.00 Tako devetdeseta 
00.00 Drevesna klapa 00.10 Naj Živi Bam 
00.30 Butci 

O EURO ŠPORT 

06.15 Olimpijske igre: Misija Torino 
06.30 Dobro jutro, Torino 08.30 Smu-
čarski skoki, posnetek iz Pragelata 09.45 
Misija Torino 10.00 Nordijska kombina-
cija. prenos poskusnih skokov v Pragela-
tu 10.30 Umetnostno drsanje, posnetek 
iz Torina 11.00 Nordijska kombinacija, 
prenos skokov za šprint v Pragelatu 
12.00 Biatkm (m), prenos štafetne pre-
izkušnje v Česani 13.55 Nordijska kom-
binacija, prenos teka na 7,5 km v Prag^ 
latu 14.40 Novice iz Torina 14.45 Cur-
ling {ž, m), prenos tekem za razvrstitev v 
Pinerolu 17.00 Hitrostno drsanje (m), 
prenos iz Lingotta 17.30 Daring giris 
17.45 Hitrostno drsanje {m), prenos iz 
Lingona 1825 Olimpijske igre: Novice iz 
Torina 18.30 Bob dvosed (ž), posnetek 
tretje in prenos četrte vožnje v Česani 
19.30 Umetnostno drsanje (ž), prenos 
kratkega programa žensk vTorinu 23.30 
Olimpijske igre, vrhunci dneva v Torinu 
00.30 Daring giris 00.45 Olimpijske 
igre: Misija Torino 01.00 Hokej na ledu 
(m), posnetek tekme ZDA - Rusija v Tori-
nu 01.45 Biatton (m), posnetek štafetne 
preizkušnje 4 x 7,5 km v Česani 02.30 
Nordijska kombinacija, posnetek Šprinta 
v Pragelatu 

06.00 Nogomet, posnetek tekme Aachen 
- Cottbus 08.00 TV-prodaja 08.30 Repor-
taža: Tuning 09.00 Motoivizije: Citroen C6 
11.00 TV-prodaja 1330 Motociklizem 
14.00 Nogomet, vrhunci tekme Gldsgow 
Rangers - Hibemian Edinburgh 14.30 
Sponni kviz 17.30 Nogomet' Zvezdniki 
svetovnega prvenstva v Nemflji 18.00 No-
gomet, vrhunci tekme Glasgow R. - Hiber-
nian 1830 Nogometne novice 19.45 Ro-
komet: 1. nem. liga, prenos tekme Lemgo 
- Hamburg 21.45 Reportaža: Sumo 22.15 
Moški TV 

06.00 Otroški program 07.45 Monk: Go-
spod Monk v letalu 0825 Columbo: Moj 
mrlič, ^oj mrfič, tv krim., ZDA, 197410.00 
ZOI 2006: Nordijska kombinacija, šprint -
skoki; Biatlon (m) - štefeta 4 x 7,5 km 
13.30 ZOI 2006: Nordijska kombinacija, 
šprint -tek 7,5 km 14.45 ZOI 2006, vrhun-
ci: Hokej (m}r Latvija - Kazahstan, Švica -
Italija; Umetnostno drsanje - prosti pro-
gram plesnih parov 15.55 ZOI 2006: Bob -
dvosed (ž), 3. vožnja; Hokej (m): Finska -
Nemčija, Kanada - (.eška; Hitrostno drsanje 
18.05 ZOI 2006: Bob-dvosed (ž),3. vož-
nja; Hokej (m): Kanada - Češka 18.45 ZOI 
2006: Bob - dvosed (ž), 4. vožnja; Hokej 
(m): Kanada - Češka 1933 Vreme 20.00 
Šport 20.15 ZOI 2006: Studio203S Nogo-
met - Liga prvakov UEFA, prenos 22.50 ZOI 
2006: Vrhunci dneva; Hokej (m): ZDA - Ru-
sija, Švedska - StovaŠka; Umetnostno drsa-
nje, kratki program (ž) 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni In 
lepi 10.15 Julia: Poti do sreče 11.00 2a-
metinsvilan.45Vreme 12.00 co1225 
Visoka hiša 1235 Pogledi od strani 13.00 
6 s v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Drzni in lepi 1425 Julia: Poti do sreče, 95. 
del 15.05 te za ljubezen, 27. den5.55 
Oddaja Barbare Karlkh: Želim si pravega 
moškega z gora 17.00 Cas v stiki 17.10 
Dobrodošla, Avstrija, mag. 1825 Resnič-
no.res. 1830 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 19.30 
Cas v sliki 19 J 3 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Policisti iz KitzbUhela, Neve-
sta in smrt, 2. del 21.05 Poročilo 22.00 
Cas v sliki 2 22.30 Na prizorišču 23.10 De-
tektivka Lea Sommer: Deklica in smrt 
00.00 Cas v sliki 3 0020 Nikki, 1. del hu-
mor, serije 

09.00 TodK ob devetih 0930 Moj dojen-
ček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 Natoga 
med Štirimi stenami 11.30 Najino prvo 
stanovanje 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko so-
dišče 15.00 Onižinsko sodišče 16.00 Mla-
dinsko sodišče 17.00 Natoga med štirimi 
stenami 17.30 Med nami, serija 18.00 
Dober večer 18.30 Ekskluzivno 18.45 Po-
roaia 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri časi, 
slabi časi, 3426. del 20.15 Na kraju zločina: 
Krvna brata 21.15 V imenu zakona 22.15 
Monk, serija 23.10 Zakon in red 00.00 Po-
roaia 0035 Da, draga 

09.00 Ekskluzivno - rep., dok. odd. 10.00 
Supermanfie, dok. serija 12.00 Nasmešek, 
prosim, razv. 13.05 Pok mon, ris. 1325 
Otroški program 16.00 Princz Bel Aira: Kdo 
se tu tiese 17.00 Nasmešek, prosim, razv. 
17.30 Razbili mit 18.30 Dobro je vedeti 
19.00 Veliki brat, resn. serija 20.00 PoioTi-
la 20.15 Kulurski mojstri - nak)ga za Št^ 
diInikom,dok. serija 21.15 Vera uresničuje 
sanje, resn. šov 22.15 Ekskluzivno - rep.: 
Iskanje službe 23.15 Ekskluzivno - rep.: 
Življenje v okviru programa Hanz 

O RTlsuper 
06.30 Otroški program 13.35 Filimore 
14.05 Spužva Bob 14.30 Cosmo in 

Wanda 15.00 Prstne zvijače 15.30 Rož-
nati panter 16.00 Pet junakinj 16.30 
TexAvery 16.50 Smrkci 17.20 Benjamin 
Rožica 17.50 Tik In Tak 18.20 Pepe in 
Max 18.50 Filimore 19.20 Spužva Bob 
19.45 Rožnati panter 20.15 Leteča No-
etova barka, pust. film, ZDA, 1980 22.10 
Čisto popolnoma 

12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag, 
14.00 Tako živi Nemčija 14.30 Naredi 
sam 15.00 Priznanje 16.00 Čarovnice: 
Hudičevske oči 17.00 Taff, mag. 18.00 
Simpsonovi: Mr. Bumsasoodpustili/Noč 
nad Springfieidom 19.00 Galileo 20.00 
Newstime 20.15 Urgenca: Belec, temnih 
las 21.10 Zdravniški preiskovalci: Anth-
rax 22.10 TV total, razv. 23.05 BIzz, 
mag. 23.50 Svet znanja 00.50 Galileo 

12.10 Mestece za vedno 13.10 Midve z 
mamo 14.05 Dr. Ouinnova 16.00 Mkive 
z mamo: Resnka ali naloga 17.00 Me 
steče za vedno: Sma v dnevni sobi 18.00 
Poročila 18.15 Živeti po želji 18.45 Nič 
ni brez okusa, kuharska oddaja 19.15 
Sam svoj mojster Casanova za računal-
nikom/ Velika dirka 2 20.15 Midve z 
mamo 21.10 Stern TV 22.05 Sanje o 
lastni hiši, dok. serija 23.00 Pod rušo: 
Nekdo pride, drugi gre 23.55 Poročila 
00.05 Na kraju Zločina: NevvVork 

ReaiityTV 

12.15 Val zfočina 12.40 Policija v Hono-
luluju 13.05 Puščavski ritem 13.35 Poli-
cija 14.00 Reševanje živali 14.20 Oko za 
oko 14.45 Čudež 15.35 Zločin v Holly-
woodu 16,00 Pekel 16.25 Brodolom 
16.50 Pogumni 17.15 Svarilo pred vi-
harjem 18.05 Halo!? 19.00 Policija v 
Honoluluju 19.25 Oko za oko 19.50 
Puščavski ritem 2020 Reševanje živali 
20.40 Middiemore 21.05 Pokvarjena 
dekleta 21.30 Mesto seksa 22.25 Ani-
matorji 

12.20 Judeževa žena, 96. in 97. del 
14.05 Ecomoda 15.00 Kakor v filmu 
15.55 Judeževa žena, 96. in 97. del 
17.40 Sreča v ljubezni, 142. del 18.35 
Ecomoda 19.30 Maščevanje ljubezni, 
92. del 20.20 MTVS Live Through This 
21.10 Vojna žensk 22.05 Judeževa 
žena, 97. det 23.00 Kakor v filmu 23.55 
Sreča v ljubezni. 142. del 

O CanoonAcm 
12.40 Fantje iz soseščine 13.05 Johnny 
Bravo 13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 
Hrabri kužek 14.20 Dogodivščine kralja 
Arturja 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed, Edd in Eddy 15.35 Fantje iz soseščine 
16.00 Ami in Yumi 16.25 Dvojčka 
16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Billy in 
Mandy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.55 Ed, 
Edd in Eddy 1920 Dexterjev laboratorij 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Povver-
puff dekleta 20.35 Bili/ m Mandy 21.00 
Anjelica Huston predstavlja film Doktor 
Živago 21.10 Doktor Zivago, drama, 
ZDA, 1965 00.20 Zasebno življenje, dra-
ma, Francija/Italija. 1962 



S L 0 1 SLO 2 POPTV KANALA 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro julfo 
09.00 Porodila (vps 09.00) 

»09.05 Tedenski izbor 
09.05 Bukvožer̂ ek, 

odd. za otroke (vps 09.05) 
09.15 Martina in ptičje strašilo: 

Računi 
09.25 Bisergora, 8. odd.: 

Biba Mica se boji teme, 
lutk. igr. nan. 

09.40 Radovedni Taček: Jagoda 
09.55 Zgodbe iz školjke 
10.30 Sožitja, 

svetov, odd. tv Maribor 
11.30Solzice, kratki igr. film 
11.45 Pri Jožovcu z Natalijo 
13.00 Poročila, §port, vreme 

(vps 13.00) 
"13.15 Tedenski izbor 

13.15 Hri-bar 
14.20 Hotel poldruga zvezdica, 

7. ep. - Zdravko Duša: 
Revolucija 

15.00 Poročila, promet {vps 15.00) 
15.05 Mostovi-hidak: 

Potepanja - barangol sok 
(vps 15.05) 

15.40 Svet Petra Zajca in prijateljev, 
ris. nan., 8., zad. ep. 
(vps 15.40) 

16.05 Munkiji, ris. {vps 16.05) 
16.10 Risanka 
16.15 Jezus in Josefine, dan. otr. 

nad., 2/24 (vps 16.10) 
• 16.35 Knjiga Mene briga-

Denis Diderol: Fatalist Jacques 
in njegov gospodar, pon. 
(vps 16.30) 

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

17.30 Kratka zgodovina slov. jezika, 
2/4 (vps 17.30) 

18.05 Resnična resničnost 
(vps 18.05) 

18.40 Simon v deželi risb s kredo, 
ris. (vps 18.40) 

18.45 Pavle, rdeči lisjak, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Pod žarometom 

(vps 20.00) 
20.55 Marija Vera: Hočem osvojiti 

svet, portret igralke 
(vps 21.00) 

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

-- 22.50 Zasebni arhivi Pabla Escobarja, 
šp. dok, odd. (vps 22.50) 

23.45 Kratka zgodovina slovenskega 
jezika, 2/4, pon. 

00.15 Resnična resničnost, pon. 
00.50 Dnevnik, vreme, magnet, 

^ šport, pon. 
01.50 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.45 Zimske olimpijske igre -Torino 

2006 (vps 09.45) 

OUMPUSKEIGRE 
Danes b o d o na spo redu 
discipline: biatlon (štafeta, 
moški), nordijska kombi-
nacija (posamično - Šprint 
tekma, smučarski skoki na 
veliki skakalnici t e r posa-
mično in smučarski tek), 
h i t ros tno drsanje , b o b 
(ženske), u m e t n o s t n o dr-
sanje , kerling in hokej na 
ledu, kjer se b o d o pomeri-
le ekipe skupine A in sku-
p ine B v naslednji kombi-
naciji: Švica in Italija, Fin-
ska in Nemčija, Kanada in 
Češka, Latvija t e r Kazah-
stan, Švedska in Slovaška, 
ter ZDA in Rusija. 

11.00 Nordijska kombinacija: 
Skoki, prenos (vps 11.00) 

12.00 Biatlon 4x7,5 km (m), 
prenos (vps 12.00) 

14.00 Nordijska kombinacija: 
Teki, prenos (vps 14.00) 

14.30 Hokej na ledu (ž): finale. 
posnetek (vps 14.30) 

17.00 Hokej na ledu (m): 
ČeSka • Kanada, prenos 
(vps 17.00) 

20.00 Priostritev na ZOI 
(vps 20.00) 

20.40 Miinchen: Liga prvakov 
v nogometu, osmina finala: 
Bayern Miinchen-ACVilan, 
prenos (vps 20.40) 

22.40 Umetnostno drsanje: 
Ženske - kratki program, 
posnetek (vps 22.40) 

23.30 Slovenska filmska fabula: 
Vaški učitelj, slov. film 
(vps 23,30) 

VASKI UČfTEU 
Glavni junak je mlajši mo-
ški, bivši športnik, sedaj pa 
učitelj te lovadbe, razoča-
ran idealist, ki se z ironijo 
in samoironijo cxJmika od 
sveta in od samega sebe . 
Njegov ravnodušni odnos 
d o življenja doživi rahlo 
s p r e m e m b o ob srečanju z 
ravnatel j ico podeže lske 
šote. Junakova ravnoduš-
nos t d o sveta in življenja 
se z ljubeznijo do ravnate-
ljice sicer manjša, toda ko 
začenja t o spoznavat i in 
ko skuša na novo verjeti v 
življenje, je ljubljena žen-
ska že mrtva. 

00.25 Dnevnik zamejske tv 
(vps 00.25) 

00.50 Infokanal 

07.00 24 ur, pon. 
08.00 Vražje neveste, 

amer. dok. serija 
08.50 Pot usode, 

pon. 14. dela braz. nad. 
09.45 Ob svitu, 

pon. 1. dela meh. nad. 
10.35 TV prodaja 
11.05 Vila Marija, 

pon. 124. dela hn .̂ nad. 
12.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 113. dela venez.nad. 
12i5R3llyDakar 2006, pon. 
13.50 TV prodaja 
14.20 Ricki Lake. pog. odd. 
15.15 Prerojena ljubezen, 

114. del venez. nad. 
16.10Vlla Marija, 125.delhrv. nad. 
17.05 Ob svitu, 2. del meh. nad. 

OB s v r r u 
Adelaidin načrt se posreči, 
kajti Hipolita je noseča. Hi-
polito je m e d t e m strah, da 
bi n j e n otrok odraščal pri 
tašči in Antoniu. Antonio ji 
obljubi, da b o otroka spre-
jel, če pa ni noseča, bo saiji 
zaprosil za razveljavitev 
zakona. Adelaida t o mož-
nost od ločno zavrne. 

18.00 24 ur-vreme 
18.05 Pot usode, 15. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Preverjeno 
21.00 Življenjska zgodba: Ljubezen ni 

slepa. amer. film 

UUBEZEN NI SLEPA 
nim je posne t po resnični 
zgodbi. Pripoveduje o sle-
pi mladenki Jean Tread-
way, ki pr ihaja iz b o g a t e 
družine tn se zaljubi v pre-
prostega in prav tako sle-
p e g a Gordona Hollyj3. S 
potrpežl j ivost jo in obo je -
s t ransko nak lon jenos t j o 
si zgradi ta p r ihodnos t , 
po lno ljubezni, spoš tova-
nja in predvsem samostoj-
nosti, na jveč jo srečo pa 
na jde ta v o b j e m u svojih 
štirih otrok, 

22.40 Newyorik3 policija, 15. del 
amer. nan. 

23.35 Vroče mesto, 3. del amer. nan. 
00.30 Prijatelji. 7. del amer. humor, 

nan. 
01.00 24 ur, pon. 
02.00 Nočna panorama 

08.25 TV prodaja 
08.30 Divje robide, ris. film 
10.05 E+, pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Mladiči narave, dok. serija 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

241. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 MacGyver, 14. del amer. nan. 
16.30 Sami doma, 

9. del amer. humor. nan. 
17.00 Caroline v velemestu, zad. del 

ameriške humor. nan. 
17.30 Jimova družina, 7. del amer. 

humor. nan. 
18.00E+ 
20.00 Akcija: Ekipa X, amer. film 

EKIPA X 
Ekipa X j e elitna reševalna 
skupina, ki j o sestavl jajo 
od l i čno t e l e sno in psihič-
n o pripravljeni ljudje. Zato 
so sposobn i reševati na 
najbol j nedos topnih in ne-
prijaznih krajih. Nekega 
d n e se v sovražnikovih 
kremplj ih z n a j d e članica 
ekipe RJ., ki na eksot ične 
zimske počitnice na Novo 
Zelandijo spremlja tri po-
m e m b n e poslovneže. 

21.35Jag, 30. del amer. nan. 
22.25 Joey, 

17. del amer. humor. nan. 

JOEY 
Bobbie svetuje Joeyju, na j 
bo očarljiv d o novinarke, ki 
bi rada z njim naredila in-
te rv ju . Joeyju g r e prilizo-
van j e t ako d o b r o od rok, 
da se z novinarko nazad-
n j e dogovor i t a za zme-
nek. Šele kasne je Joey z 
grozo spozna, da na j bi se 
dobila na najbolj romanti-
čen dan v letu, na valenti-
novo. 

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

23.25 Vsi županovi možje, 
14. del amer. humor. nan. 

23.55 Pobesneli avto. amer. film 

0630 TV-prodaja 06.45 Digimoni 07.05 
Galaksija iger 07.50 TV-prodaja 08.20 
Ovom, tel., Mehika, 37. del, 2002 09.10 
TV-prodaja 09.40 Mularija, pon. 10.10 
Resnične zgodbe: Tožiki, pon. 11.05 Adijo 
pamet 12.05 TV-prodaja 12.20 Galaksija 
iger M M Callas za vedno, biogr. drama, 
ZDA, 20021530 TV-prodaja 16.05 Krizno 
reševanje 17.00 Digimoni 17.25 Mularija 
17.55 Resnične zgodbe: Tožiki 18.55 Adi-
jo pamet 20.00 Plemeniti komentar 
20.05 Paok) Borsellino. biogr. serija, Itali-
ja, 4. del, 2004 21.00 Zakon ljubezni, nad., 
Italija, U. del, 2004 21.40 Mali lopovi, 
krim. kom., ZDA, VB, Frandja, 2003 23.20 
Paolo Bonellino, pon. 00.20 Zakon ljubez-
ni, pon. 01.20 Mali lopovi, krim. kom., 
kopr.(2003).pofj. 

iTvPiKA 
09.00 Poslovni studio 09.30 Modro plus 
10.00 Samozdravilna energetska metoda 
Rudija Klariča 1030 V hamioniji i naravo 
11.00 Zrela leta z Melanijo iiei 1130 SKL 
12.30 Evropski večeri Lojzete Peterleta; 
gostje: Bolniki, zdaj ozdravljeni raka 14.00 
Pivi na vasi, nar.-zab. glas. odd. 15.00 Slo-
venska glasbena lestvica 16.00 Jana: Ope-
racije prekomeme debelosti 1630 Uspe-
šen obrtnik 17.00 Multimediji 17.30 Štiri 
tačke 17.55 Dežela zakladov 18.00 Do 
zdravja tudi tako 18.30 Poslovni studio 
18.55 Dežela zakladov 19.00 Na piki 
19.55 Dežela zakladov 20.00 To morate 
vedeti 21.00 Jana 2130 24 ur 22.30 Po-
slovni studio 23.00 Naša mala klinika 
00.00 Glasbeni mozaik 

Tv Paprika 

09.05 lOka voditelj 10.20 Pičolina 10.50 
Lepotice 12.20 Vrhunci angleške nogo-
metne lige 12.40 Spot tedna 12.50 Glas-
bene urice 16.50 Najboljši sosed 17.15 
lOka 18.30 Pičolina 19.00 Ura hip-hopa 
1935 tentarija 20.00 Kandidat 20.30 
Osebni bančnik 21.05 Aktualna 5 21.10 
Vizionarji 22.10 Portfelj 23.00 Vroče 
00.05 Adam in Eva z napako, pogovor 
01.05 Nova oddaja 

U*«<}̂ 'ttvo 14 tprcncmbe. ki nauon«!« v tr p'ogtim.h po rrdiW>|P 

09.00 športni pregled, odd. o gor. športu 
09.40 Dežela zakladov, dnevni kviz 09.45 
Gorenjska Tv-poroo!a 10.00 Vroče minu-
le, razv. pog. odd. 10.45 Kulturni utrinek 
... Prijatelji Gorenjskega muzeja Kranj. rep. 
11.00 Dežela zakladov, dnevni kviz 11.05 
Video strani, panorama Gorenjske 16.55 
Dežela zakladov, dnevni kviz 17.00 Slo-
venska glasbena lestvica, glas. odd. 1735 
Dežela zakladov, dnevni kviz 18.00 Go-
renjski odsev: Tekmovanje slovenske voj-
ske in polidje - Pokljuka 200618.15 Aktu-
alno v regiji, pog. odd. 18.40 Dežela zakla-
dov, dnevni kviz 18.45 Gorenjska Tv-
porodla, 2697.19.00 Otroški kanal: Fran-
kofonski dan v Prešernovem gledališču, 
rep. 19.15 Zeleni vodnik ... pomladno 
cvetje, izobr. odd. 19.5 Dežela zakladov, 
dnevni kviz 20.00 Skrbimo za zdravje, iz-
obr. odd., v živo 21.00 Dežela zakladov, 
dnevni kviz 21.05 Mozaik kulture... Tone 
Partljič - med življenjem in umetnostjo, 
dok. odd. 21.40 Dežela zakladov, dnevni 
kviz 21.45 Gorenjska Tv-poroala 22.00 
Apolon... Mili in Dolores, TOO. razv. odd. 
23.00 Ski magazin 2006. 5. odd. 23.40 

pog. odd. 22.00 Pokliči me nocoj, kom. 
odd. 

07.00 NET Info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Maria Madrugada, 
107. del 08.50 Maščevanje. SI. del 
09.40 Več kot ljubezen, 102. del 10.30 
Idol Gossip 11.00 Vsa čuda sveta 1130 
Zvezde ulice 12.00 TV-prodaja 12.30 
Special 13.00 Potovalno luksuzni šov 
13.30 Živalski vseved 14.00 Trik, ro-
mantična kom., ZDA, Trick, 1999 1 5.40 
TV-prodaja 16.10 Pokliči in zadeni 
16.40 Več kot ljubezen. 103. del 17.35 
Maščevanje, 52. del 18.30 NET Info 
18.45 Poklici in zadeni 19.30 Nenavad-
no 20.00 Aktualno 20.45 Skrivnost Joea 
Goulda, drama, ZDA, 2000 23.35 Pre-
gled dogodkov dneva 23.50 Zakulisje 
0035 TV-prodaja 01.05 V noč 

06.50 TV-ko!edar 07.00 Dobro jutro. Hrva-
ška 09.10 Svet slavnih 10.00 Poročila 
10.10 Potovanja v nevame kraje: Nikarag-
va, Honduras 10.55 Kultuma poročila 
11.05 Tretje obdobje, odd. za upok. 12.00 
Dnevnik 12.16TV-koledar 12.30 L îbezen 
nima cene, tel., Mehika, 167. del 13.20 
Maja, pogovor Življenje brez cigaretnega 
dima 14.00 Porodla 14.15 Sestre, nad., 
ZDA, 6. sezona, 3. del 15.05 Ctovek pajek 
1530 Nora Fora 16.00 Znanstvena petka 
16352ivljenjevživol730PoroSl3l7.45 
Najšibkejši den 18.30 Ljubezen v zaledju 
19.15Loto1930Dnevnik20.10Piramida 
2120 Nora hiša, humor, serija, Hrv., 20. del 
22.00 Poskjvni klub 2240 Odkrito 23.30 
Kultuma poročla 23.40 Zasebno življenje 
umetnine: Nedelja na otoku La Grande iat-
te, 4. sezona, 1. del 0035 Porodla 00.50 
(e bi stene imele ušesa, drama. ZDA, 19% 

07.35 Telebajski 08.00 Risanka 08 J5 Ru-
menokljunec 0920 Uainica 0930 Nična 
ura 09M Mladi športniki 10.00 Nad črto 
1030 Zasedanje sabora 11.50 Zimske 
olimpijske igre - Torino 2006. prenos: Smuk 
(ž) 13.50 Svobodno območje, dok. film 
14.00 Opanke tete Pere, dok. odd. 14.30 
Poročila za gluhe 1440 Ljubezen te je pre-
budila, drama, ZDA, 2000 16.10 Porodla 
1625 Svet slavnih 17.10 Naša sodnica, se-
rija, ZDA, S. sezona, 21. del 18.00 Hn/aška 
danes 18.50 SOS, risana serija 19.15 Ta 
nora služba, humor, serija, ZDA 1935 VIP 
DJ 20.10 Skorpijonovo prekletstvo, kom., 
ZDA, 2001, igrajo: Woody Allen. Helen 
Hunt, John Tofmey, Dan Aykroyd; režija: 
WoodyAtlen 22.05 Porodla 22.15 Zimske 
olimpijske igre - Torino 2006, pregled dn^ 
va in rep. 23.20 Na kraju zločina, serija, 
ZDA, 4. sezona, 21. del 00.05 Zimske olim-
pijske igre - Torino 2006: Hokej na ledu: 
Latvija-ZDA 

I Dtscoverv 

08.00 Vojne odpadkov 09.00 Modri pla-
net 10.00 Ekstremni stroji: Drzni profe-
sionalni letaki 11.00 Jekleni izziv 12.00 
Tekma v gradnji motorjev, dok. serija 
13.00 Zarote na sodišču: Skrivnostna 
smrt papeža Janeza Pavla II. 13.30 Voj-
ne vihre: Bitka za El Alamein, 1942 
14.00 Vojne odpadkov 15.00 Neverjet-
ni stroji 15.30 Neverjetni stroji: Never-
y'edn.itw> r<« odj^jfii lu«*-*!« ^ 

jetni buldožerji 16.00 Posebna vozila 
17.00 Najboljše do sedaj: Najboljši heli-
kopterji 18.00 Hitrostni stroji; Kralji hi-
trostnih čolnov 19.00 Razbiti mit: Smr-
tonosen kovanec 20.00 Ameriški čoper-
ji: Motor v spomin Lincolnu 21.00 Ko in-
teligenca zataji: Maščevanje 22.00 Po-
sebna vozila: Največji potrošniki 23.00 
Smrtonosni ulov 00.00 Resnična groza 
01.00 Izjemni dosežki: Razvoj in slava 
vrtiljakov 01.30 Izjemni dosežki 

Animai planet 

12.00 Reševaki živali 1230 Najbolj smeš-
ne živali sveta 13.00 (udoviti posnetki ži-
vali 13.30 Opičji posli 14.00 Divja Južna 
Amerika 15.00 Ljudožerd 1530 Plenilče-
va past 16.00 Živalska polkija v Miamiju 
17.00 Reševaki žhrali 1730 SOS v divjini 
18.00 Čudoviti posnetki živali 1830 Naj-
bolj smešne živali sveta 19.00 Avstralski 
reševaki žrvali 1930 Opt̂ i posli 20.00 Lo-
vec na krokodile 21.00 Življenje sesakev 
22.00 Živalski polidsti v Houstonu 23.00 
Živalska postaja 

National Geograplik 

08.00 Ubijala kač 09.00 Po katastrofi 
10.00 Megagradnje 11.00 Najtežji po-
klid 11,30 Najtežji poklid 12.00 Proče-
lja gradbeništva: Nebohodd 13.00 Ubi-
jala kač 14.00 Po katastrofi 15.00 Me 
gagradnje 16.00 Divje!: Odprava - flo-
ridski lamantin 17.00 Ko se odprave po-
nesrečijo: Nočna mora v maroški Sahari 
18.00 Najtežji poklici 18.30 Najtežji po-
klici 19.00 Ubijalo kač: Medarski jazbed 
v Kalahariju 20.00 Pročelja gradbeni-
štva: Nebohodd 21,00 Po katastrofi: 
Strmoglavljenje na avtocesti 22.00 Veli-
ke ladje 23.00 Super gripa 

# Hallmarfc 

07.45 Skrivnostna ženska: Zapoj mi 
umor, krim.. ZDA, 2005 09.30 Srčna ob-
dobja. drama, ZDA. 199411.15 Časovni 
stroj. zf. film, Kanada, 199913.00 Provi-
dence, drama, 2. sezona, 10. del 14.00 
Škandal v mestu, drama, ZDA, 1994 
15.45 Skrivnostna ženska: Zapoj mi 
umor. krim., ZDA, 20051730 Srčna ob-
dobja, drama, ZDA, 1994 19.15 Provi-
dence. drama. 2. sezona, 10. del 20.15 
Gospod rokenrol. biografija, ZDA, 1999 
22.00 Elizabeth, zgod. drama. ZDA, 2. 
det. 2005 

Travel Oianel) 

14.00 Pustolovščina: Nova Zelandija, 
Švica, Francija 15.00 žejni popotnik: 
Mehika 16.00 Svetovni popotnik: Rdži, 
Vanuatu, Solomonovi otoki 17.00 Bazar: 
MarakeŠ 17.30 Čudoviti Karibi: 8arba-
dos 18.00 Bangkok 18.30 Popotnik: Ca-
ims 19.00 X-Quest 20.00 Jatra: Varanas 
in Daramsala 21.00 Popotniki: Vietnam 
21.30 Popotniki: Matanzas In Kuba 
22.00 Z vlakom po Svid 23.00 Svetovni 
popotnik: Anglija 

10.40 Potovanje s teto Mable 10.55 
Matematika 11.15 Najšibkejši člen 
12.00 Divja Južna Amerika 13.00 Britta-
sov imperij 13.30 Zadnje vino poletja 
14.00 Dovvn to Earth 15.00 Otroški pro-
gram 17.00 Jaz tebi, ti meni 17.30 Lov 
Iv pfOK»4ITt.h po M^VtU f«llVl.;r 

na starine 18.15 Najšibkejši člen 19.00 
Zdravniki 19.30 EastEnders 20.00 Ze-
meljske sile 20.30 Od doma do doma 
21.00 Beli morski psi 21.50 Živalska ka-
mera 22.30 Kumarjevi na št. 42 23.00 
Skrivno življenje Richarda Nixona 

08.00 Samo Adria 08.05 Zajtric prvakov 
09.00 Vrofe 0930 Top 5 najbolj zažele-
nih 10.00 Samo Adria 10.05 Top lOob 10 
h 11.00 Samo Adria lestvica 12.00 Nav-
dušeni nad glasbo 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 So-
bna radja 14.30 Top 5 najbolj zaželenih 
15.00 Vstopi 15.30 Sobna radja 16.00 
Navdušeni nad glasbo 16.30 Vstopi 
17.00 Navdušeni nad glasbo 18.00 Samo 
Adria 18.05 Klubska lestvica 19.00 Vroče 
19.30 Navdušeni nad glasbo 20.00 Samo 
Adria 20.05 Glasbeni mikser2030 Doggy 
f izzle Televizzle 21.00 Blok 22.00 Od raz-
valine do umetnine 22.30 Od razvaline do 
umetnine 23.00 Ličkov Šov 23.30 Lick; 
Vroče 00,00 Drevesna klapa 00.10 Divji 
modeli 00.30 Butd 

O EURO ŠPORT 

06.15 Zimske olimpijske igre: Misija Tori-
no 06.30 Dobro jutro. Torino 08.30 Bia-
tton (m) 09.15 Misija Torino 0930 Nor-
dijska kombinacija, prenos ikokov za mo-
štveno tekmo v Pragelatu 10.00 Umet-
nostno drsanje (m) 1030 Nordijska kom-
binadja, prenos iz Pragelata 12.00 Smuk 
(ž), prenos Iz San Sicaria 13.55 Zimske 
olimpijske igre: Novice iz Torina 14.00 
Akrobatsko smučanje (m), prenos kvalifi-
kacij na grbinah v Sauze d'0ulx Jouvence-
aux 15.00 Nordijska kombinadja, prenos 
štafetne preizkušnje v Pragelatu 16.00 
Curling (ž), prenos dvoboja Italija - Rusija 
17.00 Sankanje (m), prenos druge vožnje 
dvosedov v Česani 18.25 Zimske olimpij-
ske igre: Novice iz Torina 18.30 Hokej na 
ledu (m), prenos tekme Nemdja - Češka v 
Torinu 19.15 Daring girls 19.30 Hitrostno 
drsanje na kratkih stezah (ž), prenos iz Pa-
lavele 21.45 Hokej na ledu (m), prenos 
tekme Rusija • Slovaška v Torinu 22.15 
Hokej na ledu (m), prenos tekme Latvija • 
ZDA 23.15 Zimske olimpijske igre, vrhun-
d današnjega dne v Torinu 00.15 Daring 
giris 0030 Olimpijske igre: Misija Torino 
00.45 Akrobatsko smučanje (m), posne-
tek tekme na grbinah v Sauze d'0ulx Jou-
venceaux 0130 Smuk (Ž), posnetek tek-
me v San Sicariu 0230 Sanbnje (m), po-
snetek dmge vožnje dvosedov v Česani 

06.00 Rokomet (m), posnetek četrtfinalne 
tekme v nem. pokalu: Kronau- • Gummers-
bach 08.00 TV-prodaja 08.30 Reportaža 
09.00 Poker 11.00 TV-prodaja 12.00 Nor-
malno 12,30 TV-prodaja 13.45 Športni 
kviz 1630 La ola 17.15 Nogometni studio 
18.00 Nogomet, prenos tekme 3. kola v 
pokalu UEFA 19.50 Nogometni studio 
20.15 Motorvizije 21.15 Motodklizem 
21.45 Moški TV 22,15 Nogomet, vrhund 
tekem 3. kola v pokalu UEFA 

08.00 Umor na italijanski način, krim., Av-
strija, 2002 0930 ZOI 2006: Curiing (m) - 4. 
krog 10.00 ZOI 2006: Nordijska kombinadja 
- skoki, ekipna tekma 11.15 ZOI 2006, pre-

nos: Alpsko smučanje - smuk (ž) 1320 ZOI 
2006, analiza: Alpsko smučanje - smuk (ž) 
1330 ZOI 2006: Studk) 13,45 ZOI 2006, ra^ 
giasitev zmagovalk: Alpsko smuč^je • smuk 
(ž) 1430 ZOI 2006: Nordijska kombinadja -
tek na 4 X 5 km, ekipna tekma 14 JO Novice 
1435 ZOI 2006: Nordijska kombinac^ - tek 
na 4 X 5 km, ekipna tekma 16.00 ZOI 2006: 
Sankanje - dvojec, 1. vožnja; akrobatsko 
smučanje, grbine (m) - kvaitfikadje 17.00 
ZOI 2006: Studio 17.15 Novice 1720 ZOI 
2006: Sankanje - dvojec, 2. vožnja; hrtrostno 
drsanje - zasledovalno (m. ž); aknibatsko 
smučanje 1933 Vreme 20.00 Šport 20.15 
ZOI 2006: Studio 21.05 Novice 21.10 Na kra-
ju zkiČ^: Čm grob, 2135 Brez s ^ : čarov-
niški hokus pokus 2240 ZOI 2006 • 5. dan, 
vitiund dneva: Hokej (m): Rusija - Stovaška, 
Latvija - ZDA; hitrostno Asanje - kratke pro-
ge 00.15Nevamostekspk>zije. film katastro-
fe, ZDA, 2004 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in 
lepi 11.00 Žamet in svila: Stara ljubezen 
11.45 Vreme 12.00 Porofllo 12.55 Pogl^ 
di od strani 13.00 Čas v sliki 13.15 Kuhar-
ski magazin 13.40 Diini in lepi, serija 
15.05 Žveti za ljubezen, tel., 23. del 15.55 
Oddaja Barbare Kartidi: Dedovan jeje tabu -
o tem je treba govoriti 17.00 Čas v sliki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 1825 
Resnično.res. 1830 Dober nasvet: Za po-
trošnike 1848 Loto 19.00 Zvezna dežela 
danes. mag. 19.30 čas v sliki 1933 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Polidst iz 
Toiza: Smrt na pustni ponedeljek, krim., 
Nemdja, 1997 22.00 Čas v sliki 2 22.30 
Mamma mia, kom., Nemdja, 1997 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj dojen-
ček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 Naloga 
med štirimi stenami 1130 Najino prvo sta-
novanje 12.00 OpoManski magazin 13.00 
Oliver Geissen 14.00 Kazensko sodišče 
15.00 Dnižinsko sodišče 16.00 Mladinsko 
sodišče 17.00 N3k)ga med štirimi stenami 
1730 Med nami, serija 18.00 Dober večer 
1830 Ekskluztvno 18,45 Porodla 19.05 
Eksplozivno 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3422. del 20.15 Super vanjška 21.15 Nakh 
ga med štirimi stenami 22.15 stem TV, 
mag. 00.00 Porodla 0035 Da, draga: Ko bi 
le imel Sammyjevo dekle 01.00 Zlata de-
kleta 01.30 Kazensko sodišče 0220 Oliver 
Geissen 03.10 Poročila 

05.55 Prva leta z dojencTcom, dok. serija 
06.50 Informacijski oglasi 09.00 Eksklu-
zivno - rep. 10.00 Supermame 12.00 
Princ z Bel Aira 12.30 Nasmešek, pro-
sim, razv. 13.05 Otroški program 16.00 
Princ z Bel Aira: Babica Hattie 17.00 Na-
smešek, prosim, razv. 17.30 Razbiti mil 
18.30 Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat, 
resn. serija 20.00 Porodla 20.15 Galac-
tica: Pomanjkanje vode 21.10 Zvezdna 
vrata 22.05 Andromeda, serija 23.00 
Cona smrti, serija 23.55 Poro<iIa 00.05 
Na kraju zločina: Jezero Glory 

O RTLjuper 

06.00 Informadjski oglasi 12.40 Tik in Tak 
13.10 Pepe in Max 1335 Rllmore 14.00 
Spužva Bob 14.30 Cosmo in Wanda 15.00 
Sabrina 15.30 Tex Aveiy 16.00 Pet juna-

kinj 1625 Rožnati panter 1630 Smrkd 
17.20 Benjamin Rožica 17.50 Tik in Tak 
1820 Pepe in Max 1830 FiUmore 19.15 
Spužva Bob 19.45 Rožnati panter 20.15 
Generadja XXL< dok. serija 21.15 Čisto po-
polnoma 23.10 T.V.Kaiser 

08.15 Tako živi Nemčija 0840 Naredi 
sam 09.00 Priznanje 10.00 Vaša zadnja 
priložnost 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 14.30 Naredi sam 
15.00 Priznanje 16.00 Matura 2006, se-
rija 16.30 Prijatelji • življenje gre naprej 
17.00 Taff, mag. 18.00 Simpsonovi: 
Očka ve premalo/ Posebna Edna 19.00 
Galileo 20.00 Nev/stime 20.15 Nasled-
nji nemški top-model, izbor 21.20 Las 
Vegas: Test 22.15 Pod nožem lepote 

0845 Hughley}evi 09.15 Sam svoj mojster 
10.15 Živeti po želji 1045 Nični brez okusa 
11.15 McLeodovi hčeri 12.10 Mestece za 
vedno13.10Midvezmamo 14.05 Dr.Ouin-
nova 15.05 Mdeodovi hčeri 16.00 Mkivez 
mamo 17.00 Mestece za vedno: Najlepši del 
sveta 18.00 Porodla 18.15 Živeti po želji 
1845 Nič ni brez okusa, kuhar. odd. 19.15 
Sam svoj mojster, humor, serija: Kaj naj re-
čem dedku/ Menjava sobe 20.15 Na kraju 
zlodna: Smrt v operadjski dvorani 21.10 
Zdravniški d^ektivi: Nasprotovanja 22.05 
Profiler, serija 2335 PorooU 

ReailtyTV 

13.05 Puščavski ritem 13.35 Policija 
14.00 Reševanje živali 14.20 Oko za oko 
14.45 Čudež 15.35 Zločin v Hollywoodu 
16.00 Pekel 1625 Brodolom 16.50 Po-
gumni 17.15 Svarilo pred viharjem 
18.05 Poznavalec 19.00 Spopad v klet-
ki 1925 Oko za oko 19.50 Puščavski ri-
tem 20.20 Reševanje živali 20.40 Čuda-
ško 21.05 Zdravniški detektivi 21.30 
Kruta prevara 22.25 Na zmenku 22.50 
Prevaranti 23.40 Poznavalec 

1220Judeževa žena. 92. del 13.10Judeže-
važena,93.dell4.05Ecomoda,3.dei15.00 
Kakor v filmu, 223. del 1525 Kakor v filmu, 
224. del 1535 Judeževa žena, 92. del 1645 
Judeževa žena. 93. del 1740 Sreča v ljubez-
ni, 138. del 1835 Ecomoda, 3. del 1930 
Maščevanje ljubezni, 88. del 2020 MTVS 
UveThrou(jhThis21.10Ženskevvojni,4.del 
22.05 Judeževa žena, 93. del 23.00 Kakor v 
filmu, 223. del 2325 Kakor vfilmu, 224. del 
2335Srečavt{ubezni,138.del 

O <artoon/t<m 
12.40 Fantje iz soseščine 13.05 Johnny 
Bravo 13.30 Oexterjev laboratorij 1335 
Hrabri kužek 14.20 Dogodivšdne kralja 
Arturja 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed, Edd in Eddy 15.35 Fantje iz sosešdne 
16.00 Ami in Yumi 1625 Dvojčka 16.50 
Povverpuff dekleta 17.15 Billy in Mandy 
17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj Jack 
18.30 Navidezni prijatelji 18.55 Ed, Edd 
in Eddy 19.20 Dexte(iev tabora torij 19.45 
Fantje iz soseščine 20.10 Powerpuff dek-
leta 20.35 Billy in Mandy 21.00 Ryanova 
hči, drama, VB, 1970 00.10 Poštar vedno 
zvoni dvakrat, drama, ZDA. 1946 
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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 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Male sive celice, kviz 
09.50 Snobs,avstrdl. nad., 6/26 
10.15 Pod žarometom 
11.15 Izzivi 

11.40 Sveto in svet: Kriterij krščanske 
umetnosti 

13.00 Poročila, Spon, vreme 
(vps 13.00) 

13.25 Tedenski Izbor 
13.25 Večerni gost: Marjan Gorup 
14.20 Pisave 
14.45 Odpeti pesniki 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - hidak: Brez meja -

hatertalan (vps 15.05) 
15.40 Tracey McBean, ris. nan., 7/26 

(vps 15.40) 
15.50 Tracey McBean, ris. nan., 8/26 

(vps 15.50) 
16.00 Risanka 
16.15 Moji medvedki, kratki dok. film 

ebu (vps 16.10) 

MOJI MEDVEDKI 
Večina o t rok ima rada 
medvedke. Si predstavlja-
te, kako bi bilo, če bi mo-
rali postati m a m a pravim 
medvedkom? Prav to s e j e 
zgodilo 12 let stari Josipi. 

16.30 Vse o živalih: Surikate, ang. 
. dok. nan., 3. del (vps 16.25) 

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

17.30 Jasno in glasno, kont. odd. 
(vps 17.30) 

18.20 Duhovni utrip (vps 18.20) 
18.40 Merlin, čudežni kuža, ris. 

(vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.00 Prvi in drugi (vps 21.00) 
21.20 Osmi dan (vps 21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 

22.50 Knjiga mene briga - Denis 
Diderot: Fatalist iacgues in 
njegov gospodar (vps 22.50) 

23.10 Glasbeni večer - Mozartovo 
leto: W. A. Mozart: Missa in c, k 
427 (417 a), Slovenski komorni 
zbor, Slovenski komorni orke-
ster in GtjniherTheuring 
(vps 23.10) 

00.45 Jasno in glasno, kont. odd., 
pon. 

01.35 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

02.35 Infokanal 

06.30 Infokanai 
08.45 Zimske olimpijske igre • Torino 

2006 (vps 08.45) 

OLIMPUSKE IGRE 
Torino bo d a n e s gostil 
ženski biatlon, smučarski 
tek, deskanje na snegu , hi-
t r o s t n o d r san je , u m e t -
nos tno drsanje , skeleton, 
hokej na ledu in kerting. 

10.00 Smučarski teki: 10 km (ž), 
prenos (vpslO.OO) 

12.00 Biatlon: 7,5 km (ž), prenos 
(vps 12.00) 

14.00 Deskanje na snegu: Kros (ž), 
prenos (vps 14.00) 

16.00 Hokej na ledu (m): Švedska-
Rusija, prenos (vps 16.00) 

20.00 Priostritev na 201 (vps 20.00) 
21.00 Umetnostno drsanje: Moški -

prosti program, prenos 
(vps 21.00) 

UMETNOSTNO DRSANJE: 
MOŠKI-
PROSTI PROGRAM 
Gregor Urbas j e Daš tretji 
drsalni predstavnik na 01. 
Po Luki Klasincu in Mojci 
Kopač - ta je bila dvakrat v 
finalu. Bo Gregor ju kot 
p r v e m u m o š k e m u p red -
stavniku uspelo priti v 24-
terico? Zadnji trije olimpij-
ski prvaki so bili iz Rusije, 
četrti iz SND. Največ, 6-
krat so bili prvaki Ame-
ričani. Letos je prvi favorit 
znova Rus Plušenko. 

23.25 Spremljevalec, čel drama 
(vps 23.25) 

SPREMUEVALEC 
Romant ična komed i j a se 
odvija v sedan jos t i , n j e n 
junak pa j e učitelj glasbe, 
ki je zmeraj brez ficka. Mi-
kulaS na g lasbeni Soli uči 
violino in n e zasluži prav 
dosti, za to o b večerih igra 
v različnih lokalih. Pa m u 
i e zmeraj manjka denar ja . 
Ima m u h a s t o pri jatel j ico 
in s i tnega oče t a , ki živi v 
d o m u za starejSe občane; 
oba hočeta "svoje*" in ubo-
gi fant ne ve. kaj na j stori. 

00.50 Dnevnik zamejske Iv 
(vps 00.50) 

01.15 Infokanal 

07.00 24 ur, pon. 
08.00 Vražje neveste, 

amer. dok. serija 
08.50 Pot usode, 

pon. 11. dela braz. nad. 
09.45 Proti vetru, 

pon, 128. dela meh. nad. 
10.35 TV prodaja 
10.05 Vila Marija, 

pon. 121. dela hrv. nad. 
12.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 110. dela venez.nad. 
12.55 Na kraju zlobna, 

pon. 7. dela amer. nan. 
13.50 TV prodaja 
14.20 Ricki Lake, pog. odd. 
15.15 Prerojena ljubezen, 

lll.delvenez. nad. 

PREROJENA UUBEZEN 
Ariadna obišče Romana v 
bolnišnici in mu izklopi 
dotok kisika. Toda Fran-
klin se še pravočasno 
vrne v sobo in Ariadni že 
drugič spodleti poskus, 
da bi se maščevala Roma-
nu. Nereida nevoščljivo 
raztrga Nimfino poročno 
obleko. Benigno pripelje 
Orestesa domov popol-
noma pijanega. Bella ga 
odpelje v sobo, toda Ore-
stes ponesreči pade na-
njo in zaspi. 

16.10 Vila Marija, 122. del hrv. nad. 
17.05 Proti vetru, 129. del meh. nad. 
18.00 24 ur-vreme 
18.05 Pot usode, 

12. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Trenja 
21.45 Na kraju zločina: NewYork, 

zad. del amer. nan. 
22.40 Zahodno krilo, 

21. del amer. nan. 
23.35 Najboljii rekordi sveta, 

amer. dok. odd. 

NAJBOUŠI REKORDI 
SVETA 
Za vsakim rekordom se 
skrivajo zgodbe požrtvo-
valnih in predanih tjudi, ki 
so si upali sanjati, Nekate 
ri postavljajo rekorde s 
pomočjo svoje domišljije. 
Tako bomo med drugim 
videli možakarja, ki se je 
odloči! narediti največji 
peščeni grad. Predstavili 
nam bodo tudi Johna 
Glenna, najstarejšega člo-
veka. ki je kdajkoli poletel 
v vesolje. 

00.35 Prijatelji, 
5. del amer. humor. nan. 

01.05 24 ur, pon. 
02.05 Nočna panorama 

08.10 TV prodaja 
08.15 MacGyver, 

pon. 10. dela amer. nan. 
09.05 Mrtve priče, 8. del ang. nan. 
10.05 E+, pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Mladiči narave, dok. serija 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

238. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 

15.35 Mac6yver, 11. del amer. nan. 

MacGVVER 

Coltonova m a m a pokliče 
Maca na p o m o č , ker so 
n j enemu sinu ukradli dra-
g o c e n o zbirko bejzbol-
skih kartic. Mac med pre-
iskavo naleti na Wendy, 
hčerko be jzbolskega 
zvezdnika Novisa Reillyja. 
Z n jeno pomoč jo pride na 
sled preprodajalcem, ki iz-
siljujejo n jenega očeta. 

16.30 Sami doma, 
6. del amer. humor. nan. 

17.00 Caroline v velemestu, 
21. del amer. humor. nan. 

17.30 Jimova družina, 
4. del amer. humor. nan. 

18.00 E+ 
20.00 Britanski trojček: Frost: 

Ugrabljeni otrok, ang. film 

FROST: 
UGRABUENI OTROK 
Policisti naleti jo na pri-
mer, ki se jih še p o s e b e j 
d o t a k n e . Preiskujejo 
umor otroka, ki j e bil naj-
pre j ugrabl jen . Frost s e 
g l e d e na vse sledi, ki jih 
najdejo, dobro zaveda, da 
ima jo opravka s h ladno-
krvnim morilcem. Ko na-
z a d n j e le aretira storilca, 
se izkaže, da proti n j e m u 
n ima jo dovol j dokazov. 
Zato Frost začne izgublja-
ti živce. 

21.50 Prelepo, da bi bilo res, 
ang. film,1/2 

23.15 Moja družina, 7. del ang. nan, 
23.55 Navigator, pon. 
00.25 Moike zadeve, 

zad. del amer. nan. 
01.202aičltnicd, koprod. film 

06.30 TV-prodaja 06.45 Oigimoni 
07.05 Galaksija iger 07.50 TV-prodaja 
08.20 Dvom, tel., Mehika, 34. del, 2002 
09.10 TV-prodaja 09.40 Mularija, mlad. 
serija, SCG, 2003 10.10 Resnične zgod-
be: Tožilci, dok. serija, ZDA, 200011.05 
Adijo pamet 12.05 TV-prodaja 12.20 
Galaksija iger 13.55 Gomez in Tavarez, 
akc. film, Francija, 2003 15.30 TV-pro-
daja 16.05 Reporter X 17.00 Oigimoni 
17.25 Mularija, mlad. serija. 2003 
17.55 Resnične zgodbe: Tožiki, dok. se-
rija, ZDA, 23. del, 2000 18.55 Adijo pa-
met 19.55 Plemeniti komentar 20.05 
Alo, alo: ženevski ekspres, 48. del 20.35 
(mi gad. 13. del 21.05 Gospod Bean, 8. 
del 21.30 Kaj bo za večerjo, kom., VB. 
ZDA, 2000 23.25 Alo, alo. pon. 23.55 
Cmi gad, pon. 00.25 Gospod Bean, pon. 

09.00 Poslovni studio 09.30 Razgledo-
vanja 10.00 Kulturne drobtinice 10.30 
Sijaj 11.00 Proti soncu 11.30 Spoznaj-
mo jo rastlino 11.45 Toftalka 12.00 Do 
zdravja tudi tako 12.30 Samozdravilna 
energetska metoda Rudija Klariča 13.00 
Preverjeno 14.00 To morate vedeti 
14.25 Državni svet RS zvami 15.25 TV-
prodaja 15.55 Navigator 16.00 Glasbe-
na lestvica 17.00 Jana 17.30 V harmo-
niji z naravo 17.55 Dežela zakladov 
18.00 Zrela leta z Melanijo ̂ er 18.30 
Poslovni studio 18.55 Dežela zakladov 
19.00 Do zdravja tudi tako 19.30 2iveti 
zdravo 19.55 Dežela zakladov 20.00 
Cinčove ideje 20.55 Dežela zakladov 
21.00 Ski magazin 21.30 24 ur 22.30 
Poslovni studio 23.00 Ekstra magazin 

I Tv Paprika 

09.05 lOka 10.20 Pičolina 10.50 Aka-
demija za voditelje, pon. 11.55 Sanjska 
kopalnica 12.25 Evropski poslanec 
12.50 Glasba 16.50 Najboljši sosed 
17.15 lOka 18.30 Sestavljanka 19.00 
Karin 20.00 Poklic mama 20.30 B. P. 
21.05 Štirideset plus 22.00 Aktualna 
22.30 Sanjska kopalnica 23.10 Evropski 
poslanec 00.05 Dilema 01.05 Balkan 

Gorenjska TV 

09.00 Druga plat uspeha 09.40 Dežela 
zakladov 09.45 Gorenjska TV poročila 
10.00 Jože Bogataj, župan Občine Gore-
nja vas-Poljane 11.00 Dežela zakladov 
11.05 Videostrani 16.55 Dežela zakla-
dov 17.00 NLP - nori, lepi in pametni 
17.55 Dežela zakladov 18.00 Gorenjski 
odsev: Razstava fotografij ianeza Juvana 
v Muzeju Šenčur 18.15 Aktualno v regiji 
18.40 Dežela zakladov 18.45 Gorenjska 
TV poročila 19.00 Šolski vpisi 2006: 
Srednja poklifna in strokovna iola Kranj 
19.15 Nai sosed: Evropski poslanec Jel-
ko Kacin 19.55 Dežela zakladov 20.00 
Pomenkovanja z Irmo Bembič 21.00 De-
žela zakladov21.05 Seja Državnega sve-
ta Republike Slovenije, rep, 21.40 Deže-
la zakladov 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Zvezdni okruiki z Rožo Kačič 
23.00 Športni pregled 23.40 Dežela za-
kladov 23.45 Gorenjska TV poročila 
00.00 Polnočevanja 00.15 Fair play: 
Umetnostni drsalec Gregor Urbas 00.45 
Slovenska glasbena lestvica 01.45 Za 
lahko noč 

Urcdrultvv nf Mlfonril fJ \prnr>err>br k n«UJfi«tov tv proffiim̂ h po rikliv̂ ku mlJli,.)« 

10.00 Videostrani 17.00 Iz občnskih klopi 
18.00 Naiafara 1830 ValArt 19.00 Pre-
prosto najboljii, mlad. odd. 20.00 Deželni 
miks 20J5 Druga plat. pog. odd. 22.00 
Pokliči me nocoj, kont. odd. 

07.00 Net info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Mana Madrugada, 110. 
del 08.50 Maščevanje. 54. del 09.40 Več 
kot ljubezen. 105. del 10 JO Speoal 11.00 
Zakulisje 12.00 TV-prodaja 12.30 Kon-
cert: Parni valjak 14.00 Sum moija 15.45 
TV-prodaja 16.10 Pokliči In zadeni 16.40 
Več kot ljubezen. 106. del 17.35 Mašče-
vanje, 55. del 18 JO Net info 18.45 Poklid 
in zadeni, kviz 19.30 Rdeča preproga 
20.00 Non na biljard, drama/srh., ZDA, 
2002 21.45 Pregled dogodkov dneva 
22.00 NenavadrK) 22J0 Za dušo in tek) 
23.00 TV-prodaja 2330 Z Net TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, tel.. Braz. 
10.00 Poročila 10.10 Morski psi v Sre-
dozemskem morju 11.00 Kuhuma poroči-
la 11.10 Beseda in življenje 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-koledar 1230 
Ljubezen nima cent, tel., Mehika, I7l, del 
13.20 Maja: Blog 14.00 Poročila 14.15 
Sestre, 6. sezona, 6. del 15.05 človek pa-
jek. ris. serija 15.30 Nora Fora 16.00 
Hrvaška kulturna dediščina: Trogirska kat-
edrala 16352ivljenj€vživ0l735 Porofl-
la 17.50 Najšibkejši člen. kviz 18.35 
Ljubezen v zaledju, tel., Hrv. 19.30 
Dnevnik 20.10 Latinica: Odpust 21.50 
Posebna naloga, dok. film 22 JO Kuituma 
poročila 22.35 Odkrito 23.30 Na robu 
znanosti: Okultna stran tretjega rajha 
0035 Poročila 00.50 Prijetno uglašen 
večer 02.05 Naša sodnica 02.50 Sledi 
zveri, krim. drama, ZDA 

0735 Telebajski 08.00 Risanka 08.25 Ru-
menokljunec09.20 Zimske olimpijske igre 
- Torino 2006: Veleslalom (m), 1. tek 
10.40 Oovek pajek, ris. serija 11.05 Bril-
jamina 11.50 Življenje pred nami 12.40 
Svobodno območje, dok. film 12.50 
Zimske olimpijske igre - Torino 2006: Ve-
leslakim (m), 2. tek 14.05 Poirot, krim., 
VB. 1995 1 5.50 Poročila za gluhe 16.05 
Poročila 16.20 Zimske olimpijske igre • 
Torino 2006: Umetnostr>o drsanje - plesni 
pari 17.05 Naša sodnica 17.55 Zimske 
olimpijske igre • Torino 2006: Skoki (veiika 
skakalnica) 19.45 Svobodno območje, 
dok. film 20.05 Vzemi ali pusti 20.45 Zla-
ta kurta: Podelrtev nagrad za najitspešne-
jša hrvaška podjetja v letu 2005 22.20 
Poročila 22.30 Zimske olimpijske igre -
Tonno 2006, pregled dneva in rep. 23.05 
Petka: Evropska nogometna prvenstva 
23.55 Mati in sin, drama, Nemčija/Rusija. 
1997 

'Oh<0¥«ry 

06.00 Tekma v gradnji motorjev 07.00 
Kraljevi Windsor Pogostitev 08.00 
Smetišče: Naprave iz odpadkov 09.00 S 
kamero v nevarnost: Popolna nevihta 
10.00 Ekstremni stroji: Sodobni svetovni 
vlaki 11.00 Znanost hitrosti 12.00 Tekma 
''rdniilvo f odlOVA')« tt tfMcnembe. n«it«noo' 

V gradnji motorjev, dok. serija 13.00 Kral-
jevi VVindsor 14.00 Smetišče: Naprave iz 
odpadkov 15.00 Urbani raziskovalci: Mil-
waukee 16.00 Trgovci z avtomobili: 
Porsche 924, 1. del 1630 Trgovd z avto-
mobili: Porsche 924,2. del 17.00 DIricači 
18.00 Hitrostni stroji: 8entley proti Mer-
cedesu 19.00 Razbiti mit 20.00 Ameriški 
čoperji: Junk>rjev sanjski motor 21.00 Pi-
ramide: Preko meja domršljije 22.00 Todca 
nič: Nesreča v Černobilu 23.00 Posebna 
vozila 00.00 Resnična groza: Strašljivi 
volkodlaki 01.00 Nevarna misija: 
Nevamosti poletov v vesolje 02.00 Foren-
ziki: Smrtonosni vtis 03.00 S kamero v 
nevamost: Življenje v Sibiriji 

Animal plan«t 

12.00 Reševalci živali 1230 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti pos-
netki živali 1330 Opičji posli 14.00 
Živalske ikone 15.00 Živali v filmih 16.00 
Živalska policija v Miamiju 17.00 Reševaki 
žhrali 17.30 SOS v divjini 18.00 Čudoviti 
posnetki živali 18.30 Najbolj smešne živali 
sveta 19.00 Družina prerijskih psov 1930 
Opičji posli 20.00 Člani RSPa-ja 20.30 
SOS v divjini 21.00 Ekvator 22.00 Živalski 
polkisti v Houstonu 23.00 Živalska posta-
ja 23.30 Opičji posli 00.00 Urgentni 
primeri 0030 Sodobni veterinarji 01.00 
Reševalci živali 

• National Geographic 

08.00 Lovski psi Arabije 09.00 Lovci na 
morju 10.00 Skrivnost DNK11.00 Najtežji 
pokUci 11.30 Najtežji poklici 12.00 Pročel-
ja gradbeništva: Na motju 13.00 Lovski psi 
Arabije 14.00 Lovci na morju 15.00 
Skrivnost DNK 16.00 Divje: Odprava -
obalna bitja 17.00 Ko se odprave pones-
rečijo: Strmoglavljenje na gori Hood 18.00 
Najtežji poklici 18.30 Najtežji poklici 
19.00 Lovski psi Arabije 20.00 Pročelja 
gradbeništva: Na morju 21.00 lovci na 
morju: Razbitine vojaške ladje Esmerakie 
Artura Prata 22.00 Zmaga v Pacifiku: In-
vazija Japonske 23.00 Napad na telo: Tu-
berkotoza - bela smrt 00.00 lovd na mor-
ju: Razbitine vojaške ladje EsmerakJe Artu-
ra Prata 01.00 Zmaga v Pacifiku 02.00 
Konec programa 

06.00 Sreča Iz balona, ZDA. 2000 07.45 
ljudje moija, ZDA, 1999 09.30 Sinovo up-
anje, ZDA, 1994 11.15 VValter in Henry. 
drama, ZDA. 200113.00 Providence, dra-
ma, ZDA, 2. sezona, 13. del 14.00 Sreča iz 
balona, rom. drama, ZDA. 2000 15.45 
ljudje morja, fant. film. ZDA. 19991730 
Sinovo upanje, druž, drama, ZDA, 1994 
19.15 Providence, drama, ZDA, 2. sezona. 
13. del 20.15 Umori na podeželju, krim.. 
VB. 2004 22.00 Divizija, krim. drama, 3. 
sezona, 6. del 23.00 Brez Izbire, akc. serija. 
VB. 1. del. 2000 00.45 Cmi lisjak, 
akc/vest., ZDA. 1993 02.30 Brez Izbire. 1. 
del 04.15 Cmi lisjak, ZDA, 1993 

# TravelChandI 

13.30 Popotnik: Maroko 14.00 Globalni 
nomad: Kitajska 15.00 V 80 dneh okrog 
sveta 1530 The Tourist: Montieal 16.00 
Svetovni popotnik: japonska 17.00 lan 
Wngh: Kanada 1730 V paradižu: Benetke 
18.00 Popotniki: Vietnam, Kitajska 1830 
Potujemo: Pacifik 19.00 Potni list: Avstral-
tv pfOfr̂ nniti 'MtiVOff, 

ija 20.00 Panazija: Agra 2030 Z vilkami 
na poti: Delhi 21.00 Entrada: Ponce. Pur-
toriko2130 Potovanja 200622.00Planet 
hrane: Tajska 23.00 Svetovni popotnik: 
Rusija 

O m Prime 

11.10 Mednarodni prijatelji 11.15 Na-
jšibkejši člen 12.00 Divji novi svet 13.00 
Brittasov imperij 1330 Zadnje vino polet-
ja 14.00 Down to Earth 15,00 Otroški pro-
gram 17.00 Jaz tebi, ti meni 17.30 lov na 
starine 18.15 Najšibkejši člen 19.00 
Zdravniki 1930 EastEnders 20.00 Bri-
tanske filmske nagrade 22.00 FrerKh in 
Saunders gresta v kino 22.30 Rdeči škrat 
23.00 Dnevi, ki so šokirali svet 23.50 Ca-
sualty 00.40 Radikalne višine 01.00 Divje 
vreme 

O N t n u t f i k 

06.00 Vžig 07.00 Zajtrk prvakov 08.00 
Samo Adria 08.05 Zajtri( prvakov 09.00 
Vroče0930Top 5 najbolj zaželenih 10.00 
Samo Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 
Adria Top 2012.00 Navdušeni nad glasbo 
13.00 Samo Adria 13.10 Navdušeni nad 
glasbo 14.00 Sobna racija 14.30 Top 5 na-
jbolj zaželenih 15.00 Vstopi 1530 Sobna 
radja 16.00 Navdušeni nad glasbo 16.30 
Vstopi 17.00 Navdušeni nad glasbo 18.00 
Samo Adria 18.05 Ročk lestvica 19.00 
Vroče 1930 Navdušeni nad glasbo 20.00 
Samo Adria 20.05 Navdušeni nad glasbo 
20.30 Osboumovi 21.30 Spoznajte Bark-
erjeve 22.00 Glasba 2230 Bitka za Oz-
zfest 23.00 Metal 00.30 Pozne urice 
03.00 Osboumovi 04.00 Spoznajte Baric-
erjeve 

O EURO ŠPORT 

06.15 Zimske olimpijske igre- Misija Tori-
no 06.30 Dobro jutro, Torino 0830 Umet-
rwstno drsanje, posnetek iz Torina 09.15 
Olimpijske Igre: Misija Torino 0930 Ve-
leslalom (m), prenos prve proge v Sestrieru 
1030Curiing (ž), prenos ̂ o^ja Danska • 
Norveška v Pinerolu 12.00 Smučanki tek 
(m), posnetek štafetne preizkušnje 4 x 10 
km v Pragelatu 13.00 Veleslalom (m), 
prenos 2. proge v Sesttieru 14.10 Olimpi-
jske igre: Novice Iz Torina 14.15 Curling 
(m), prenos dvoboja Nizozemska - Nemči-
ja v Pinerolu 17.00 Smučarski skoki, 
prenos poskusnih skokov za moštveno tek-
mo v Pragelatu (K-120] 17.45 Daring giris 
18.00 Smučarski skoki, prenos moštvene 
tekme v Pragelatu (K-120) 19.40 Olimpi-
jske igre: Novice iz Torina 19.45 Umetnos-
tno drsanje, prenos plesnih parov v Torinu 
23.15 Olimpijske igre, vrhunci dneva v 
Torinu 00.15 Daring girls 00.30 Olimpi-
jske igre: Misija Torino 00.45 Hokej na 
ledu (ž), posnetek današnje finalne tekme 
v Torinu 01.45 Smuča5ki skoki, posnetek 
moštvene tekme v Pragelatu (K-120) 
02.30 Veleslalom (ž), posnetek tekme v 
Sestrieru 

06.00 Pikado 08.00 TV-prodaja 0830 
Sport 09.00 Ovojna podaja 11.00 TV-pio-
daja 1330 Nogomet: 2. nem. liga. 22. kolo 
15.00 Športni kviz 17.30 Nogomet: 1. 
nem. liga, 22. kolo 18.30 Nogometne 
novice 19.45 Nogomet: 2. nem. liga, 
pripravljalno poročik) in prenos tekme 22. 
kola: Aachen - Cottbus 22.30 Nogomet, 

vrhund tekme 1. Škot. lige: Glasgow 
Rangen - Hibernian Edinburgh 23.00 
Športni kviz 00.00 Erotični spoli 

06.00 Otroški program 07.40 Komisar Rex 
08.30 ZOI2006: Veleslalom (m), 1. tek 
11.00 Nightofthejumps, vrhund 12.00 
ZOI 2006: Studio 12.15 ZOI 2006: Ve-
leslakKn (m), 2. tek 14.45 ZOI 2006: Curi-
ing (m): Kanada-ZDA 15.45 ZOI 2006: 
Hokej (ž) - dvoboj za 3. mesto; CurlIng (m). 
12. krog 17.15 ZOI 2006: Studio 17.35 ZOI 
2006: Smučarski skoki • Pred ekipnotekmo 
17.55 ZOI 2006: Smučarski skoki • ekipna 
tekma; Bob - dvosed (ž), 1. In 2. vožnja; 
Akrobatsko smučanje (m) - skoki 19.53 
Vreme 20.00 Sport 20.15 ZOI 2006: Stu-
dio 21.05 Novice 21.10 Monk: Gospod 
Monk v letalu 22.00 Zločinski nameni: 
Lažna igra 22.45 ZOI 2006 -: Vrhund dne-
va; Umetnostno drsanje - prosti program 
plesnih parov; Hokej (ž) - finale 00.20 
Nevidni mož: Ponovno vstajenje 

06.00 Videostrani 07.00 Vremenska 
panorama 07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 
09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in 
lepi 09.50 Drzni in lepi 10.15 Julta: Poti do 
sreče 11.00 Žamet in svila 11.45 Vreme 
12.00 Orientacija 12.30 Tednik 12.55 
Pogledi od stram 13.00 Cas v sliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Drzni in lepi 
14.00 Drzni in lepi 14.25 Julia: Poti do 
sreče: 94. del 15.05 Živeti za Ijvbezen: 26. 
del 1535 Oddaja Barbare Kariich: Delati do 
75. leta - To lahko zdižim 17.00 Cas v sliki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 18.25 
Resnično.res. 18.30 Dober nasvet: Za 
potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag. 1930 Cas v sliki 1933 Vreme 20.00 
Pogledi od strani 20.15 lepo je biti mili-
jonar Kviz z voditeljem Arminom Assinger-
jem 21.10 Tema. dok, rep. 22.00 Cas vs6-
ki 2 2230 Dedinja s srcem, tv film, Nemd-
ja/Avstrija. 2003 00.00 Cas v sliki 3 0020 
Kulturno srečanje • Poseb. odd. 01.05 Ulka 
mravelj, film, Avstrija, 1995 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Natoga med štirimi stenami 1130 Najino 
pivo stanovanje 12.00 OpokJanski maga-
zin 13.00 OliverGeissen 14.00 Kazensko 
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 
Mladinsko sodišče 17.00 Naloga med štir-
imi stenami 1730 Med nami. serija 18.00 
Dober večer 18.30 Ekskluzivno 18.45 
Poročila 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri 
časi, slabi časi. 3425. del 20.15 Velika 
povodenj. film katastrofe. Nemčija, 2/2 
del, 2005 22.15 Ekstra, mag. 23.30 Tren-
di. mag 00.00 Porodla 00.35 Katastrofe, 
dok. odd. 01.05 Deset pred eriajsto 

05.10 Faktor X, serija 09.00 Ekskluzivno -
rep., dok. odd. 10.00 Supermame, dok. 
serija 12.00 Nasmešek, prosim, razv. 
13.05 Otroški program 16.00 Princ z Bel 
Aira: Otroški zvezdnik 17.00 Nasmešek, 
prosim, razv. 17.30 Razbili mil 1830 Do-
bro je vedeti 19.00 Veliki brat. resn. serija 
20.00 Poročila 20.15 Težave v revirju, 
dok. serija 22.15 Pekel na avtocesti, dok. 
serija 0030 Dosje: Umor 

O RTIsupfr 

0630 Otroški program 12.45 Tik in Tak 
13.10 Pepe in Max 1335 Fillmore 14.05 ' 
Spužva Bob 14.30 Cosmo in Wanda v 
15.00 Prstne zvijače 15.30 Rožnati pan-
ter 16.00 Pet junakinj 16.30 Tex Avery 
16.50 Smrkd 17.20 Benjamin Rožica 
17.50 Tik in Tak 18.20 Pepe in Max 
18.50 Rllmore 19 JO Spužva Bob 19.45 
Rožnati panter 20.15 Nemčija išče su-
petzvezdo. mag. 21.15 Norosti domaČih« 
živali 22.15 Cisto popolnoma 

08.50 Naredi sam 09.20 Psihologija 
ljubezni, kom., ZDA, 2001 11.00 Talk, 
talk, talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 
Sam, mag. 14.00 Tako živi Nemčija 
1430 Naredi sam 15.00 Priznanje 
16.00 Čarovnice, serija 17.00 Taff. mag. 
18.00 Simpsonovi 19.00 Galileo 20.00 
Nevvstime 20.15 Imperij. 3/6 del 21.15 
Bullyjeva parada 21.45 Axel hoče vedeti 
22.15 TV total. razv. 23.10 Ouatsch 
Comedy Club 23.50 Moške zadeve 

10.30 Živeti po želji 11.00 Nič ni brez 
okusa 11.35 George iz džungle, kom., 
ZDA, 1997 13.10 Midve z mamo 14.05 
Dr. Ouinnova 16.00 Midvez mamo 17.00 
Mestece za vedno 18.00 Poročila 18.15 
Živeti po želji 18.45 Nič ni brez okusa, 
kuhar. odd. 19.15 Sam svoj mojster 
21.10 Zakon in red 22.05 Jordan, serija 
23.00 Siiddeutsche TV 23.50 Poročila 

ReantyTV 

12.15 Val zločina 12.40 Policija v Hon-
oluluju 13.05 Puščavski titem 13.35 
Policija 14.00 Reševanje živali 14.20 
Oko za oko 14.45 Čudež 15.35 Zločin v 
Hollywoodu 16.00 Pekel 16.25 
Brodolom 16.50 Pogumni 17.15 Svarilo 
pred viharjem 18.05 Halo!? 19.00 Poli-
cija v Honoluluju 19.25 Oko za oko 
1930 Puščavski ritem 20.20 Reševanje 
živali 20.40 Hujšanje 21.05 Študentje 
medidne 21.30 Jane Goldman raziskuje 

# R o m a n t k s 

10.30 Kakor v filmu 11.25 Sreča v 
ljubezni. 141. del 12.20 Judeževa žena. 
95. in 96. del 14.05 Ecomoda 15.00 Kakor 
v filmu. 225. in 226. del 15.55 Judeževa 
žena. 95. del 16.45 Judeževa žena. 96. del 
17.40 Srečavljubezni.l41.dell835Eco-
moda 1930 Maščevanje ljubezni. 91, del 
20.20 MTVS UveThroughThis 

O Carloon/tcm 

12.40 Fantje iz soseščine 13.05 Johnny 
Bravo 13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 
Hrabri kuzek 14.20 Dogodivščine kralja 
Artutja 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed, Edd in Eddy 15.35 Fantje iz soseščine 
16.00 Ami in Yumi 16.25 Dvojčka 
16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Billy in 
Mandy17.40MegasXLR18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.55 Ed. 
Edd in Eddy 19.20 OeKterjev laboratorij 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 20.35 Billy in Mandy 21.00 
Vojna v severnem Atlantiku, voj. film. ^ 
ZDA. 1943 23.05 Spopad titanov, fant. 
film. VS, 1981 



SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Poroiila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodila 

— 08.05 Dobro jutro 
i | 09.00 Porekla (vps 09.00} 
U "09.05 Tedenski izbor 
- 09,05 8ukvozer&k,odd. za otroke 

(vps 09.05) 
09.15 Iz popotne torbe: Sladkor^ek 
09.3 5 Otok živali: Skok v vodni 

vrtinec, ris. nan. 
10.002ivalsk(vrt izikatlice, 

ikot. nad. 7/26 
10.25 Tistega lepega popoldneva, 

pon. 
13.00 Porodia, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Tistega lepega popoldneva -

vikend paket 
^14.30 Turistika 

15.00 Porodila, promet (vps 15.00) 
15.05 Dober dan. KoroSka 

(vps 15.05) 
15.40 Krtek: Krtek sanja, 

ris. nan., 6., zad. ep. 
(vps 15.40) 

16.05 Radovedni Taček: Jagoda 
(vps 16.05) 

16.25 Risanka 
16.30 Martina in ptičje strašilo: 

Ra^un(vps 16.25) 
16.4^ Bisergora, 8. odd.: Biba Mica se 

boji teme, lutk. igr. nan. 
(vps 16.55) 

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

M7.40 Pogled na... Gruberjeva palača 
(vps 17.40) 

17.50 Fotografija na Slovenskem: 
Različni vidiki, sodobni tokovi 
po letu 1980, dok. serija, 7., 
zad. del (vps 17.50) 

18.302rebanje 3x3 plus 6 (vps 18.25) 
18.40 LokomotivČek Tomaž 

in prijatelji, ris. (vps 18.40) 
18.45 Pingu, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, špott 
20.00 Izzivi (vps 20.00) 
20.30 Opus (vps 20.30) 
21.00 Doktor Martin, 

ang. nad., 7/8 (vps 21.00) 
22.00 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Dediščina Evrope: Mladi doktor 

Freud, amer. biogr. nad., 1/2 
i (vps 22.50) 

23.50 Pogled na... Gruberjeva 
T palača, pon. 

00.00 Fotografija na Slovenskem: 
Različni vidiki, sodobni (okovi 
po letu 1980, 
dok. serija, 7., zad. del pon. 

00.40 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

01.40 Infokanal 

06.30 Infokanal 
08.15 Zimske olimpijske igre - Torino 

2006 (vps 08.15) 

OLIMPUSKE IGRE 
Danes j e v Torinu na spo-
r e d u a lpsko s m u č a n j e -
ve les la lom, moJki , pa 
smučarski skoki - moš tve-
n o na veliki skakalnici, 
u m e t n o s t n o drsan je , ker-
ling, ženske hokejis tke pa 
se b o d o borite za s e d m o , 
t r e t j e in p e t o m e s t o , o b 
2 0 3 0 pa b o na s p o r e d u fi-
na le . P o p o l d n e pa b o d o 
merili moči še akrobatski 
smuča r j i in n a j b o l j š e v 
b o b u , d v o s e d u . 

09.30 Alpsko smučanje: 
Veleslalom (m), prenosi, 
vožnje (vps 09.30) 

11.30 Zimske olimpijske igre - Torino 
2006 

13.00 Alpsko smučanje: 
Veleslalom (m), prenos 2. 
vožnje (vps 13.00) 

14.30 Košarka, tekma zvezd NBA, 
posnetek 
(vps 14.30) 

18.00 Smučarski skoki: 
Ekipna tekma na veliki 
skakalnici, prenos 
(vps 18.00) 

20.00 Priostritev na ZOl 

(vps 20.00) 
21.00 Umetnostno drsanje: 

Plesni pari - prosti program, 
prenos (vps 21.00) 

UMETNOSTNO 
DRSANJE: 
PLESNI PARI-
PROSTI PROGRAM 
PRENOS 
Za m n o g e najlepši del, na-
s t o p plesnih parov, b o dal 
o d g o v o r ali bcxio tu znova 
prev lado prevzeli Rusi. Po 
z a d n j i f rancoski z m a g i 
Anniss ine in Peizera ta , ki 
s ta odš l a m e d p ro fe s io -
na lce , s ta prva favor i ta 
Navka in Kostomarov. 

23.10 Brane RonČel izza odra 
(vps 23.10) 

00.35 Dnevnik zamejske tv 
(vps 00.35) 

01.05 Infokanal 

07.10 24 ur, pon. 
08.10 Vražje neveste, 

amer. dok. serija 
09.00 Pot usode, 

pon. 13. dela braz. nad. 
09.55 Proti vetru, 

pon. zad. dela meh. nad. 
10.45 TV prodaja 
11.15 Vila Marija, 

pon. 123. dela hrv. nad. 
12.10 Prerojena ljubezen, 

pon. 112. dela venez. nad. 
13.05 Športna scena, pon. 
13.50 TV prodaja 
14.20 Ricki lake, pog. odd. 
15.15 Prerojena ljubezen, 

113. del venez. nad. 
16.10 Vila Marija, 124. del hrv. nad. 
17.05 Ob svitu, 1. del meh. nad. 
18.0024 ur-vreme 
18.05 Pot usode, 14. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 

4. sezona, 2. del slov. nan. 

NAŠA MALA KLINIKA 
N o b e n e d o b r e vol je v e č 
na kliniki, razglablja Muc, 
razočaran n a d t e m , da se 
m u nihče n e želi pridružiti 
v pus tn ih norčijah. Vse se 
s p r e m e n i , k o na kliniko 
p r i de g o s p o d z minis t r -
stva, ki n a j bi j im odobr i l 
n o v o d o t a c i j o , in j e nav -
d u š e n n a d M u c e v i m a n -
g a ž m a j e m . Kar ni Čuda, sa j 
j e v resnici norec, ki j e zju-
traj ubežal iz norišnice. . . 

20.55 Razočarane gospodinje, 
zad. del amer. nan. 

RAZOČARANE 
GOSPODINJE 
Susan Mayer, Lynette Sca-
vo, Bree Van De Kamp in 
Gabriel le Soliš so p o s t a l e 
na jbol j z n a n e g o s p o d i n j e 
na svetu, ki za zidovi svo-
jih l ično o p r e m l j e n i h hiš 
skrivajo mnoge skrivnosti. 
O b k o n c u p r v e s e z o n e si 
b o m o og leda l i p o s e b n o 
d o k u m e n t a r n o o d d a j o . 

21.50 Kevin Kili, zad. del amer. nan. 
22.40 Skrivnostni otok, 

22. del amer. nan. 
23.35 Newyor$ka policija, 

14. del amer. nan. 
00.25 Prijatelji, 

6. del amer. humor. nan. 
00.55 24 ur, pon. 
01.55 Nočna panorama 

08.25 TV prodaja 
08.30PotvEldorado, ris. film 

P O T V E L D O R A D O 
Slepar ja Tulio in Miguel se 
d o k o p l j e t a d o zeml jev ida 
l e g e n d a r n e g a z la tega m e -
s t a El Dorada . Na pot i d o 
b o g a s t v a ju čaka s a m o e n 
p r o b l e m : zak len jena sta v 
ječi na ladji španskega ra-
ziskovalca Cortesa. Po drz-
n e m p o b e g u f a n t a n a p o -
s led pr i spe ta v El Dorado, 
k j e r s e n j u n e t e ž a v e še le 
d o b r o začne jo . 

10.05 E+, pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Mladiči narave, dok. serija 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

240. del amer. nad. 
15.05TV prodaja 
15.35 MacGyver, 13. del amer. nan. 
16.30 Sami doma, 

8. del amer. humor. nan. 
17.00 Caroline v velemestu, 

23. del amer. humor. nan. 
17-30 Jimova družina, 6. del amer. 

humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Filmski ciklus - Arnold 

Schvvarzenegger: Popolni 
spomin, amer. film 

POPOLNI SPOMIN 
D o u g Qua id n e k j e v pri-
h o d n o s t i s svo jo p r ikupno 
ž e n o Lori živi p r i j e tno za-
k o n s k o ž iv l jenje . Vsako 
n o č ima žive s an j e o kolo-
niji na Marsu in o skriv-
nos tn i Čmolaski. Da bi o d -
kril p o m e n sanj , s e odpravi 
n a p o t o v a l n o agenc i jo , 
k je r ti v m o ž g a n e vsad i jo 
s p o m i n na počitnice, ki j ih 
v resnici nisi nikoli doživel. 
Kot t a jn i a g e n t si i zbe re 
p o t o v a n j e na Mars. Ven-
d a r g r e pri vsaditvi n e k a j 
h u d o n a r o b e . . . 

22.00 Jag, 29. del amer. nan. 
22,50 Joey, 

16. del amer. humor. nan. 
23.20 Seinfeld, 

17. del amer. humor. nan. 
23,50 Vsi županovi možje, 

13. del amer. humor. nan. 
00.20 Skrivnostni reditelj, 

kan.-amer. film 

06.45 Oigimoni 07.05 Galaksija iger 
07 JO TV-prodaja 08.20 Dvom. tel., Mehi-
ka, 36. del. 2002 09.10 TV-prodaja 09.40 
Mularija, pon. 10.10 Resnične zgodbe: 
Tožiki, pon. 11.05 Adijo pamet 12.05 TV-
prodaja 12.20 Galaksija iger 13.55 No-
gomet - ital. liga: Treviso - Parma 1530 
TV-prodaja 16.05 Okrožje Columbia, pon. 
17.00 Oigimoni 17.25 Mularija 17.55 
Resnične zgodbe: Tožilci 18.55 Adijo 
pamet 20.00 Plemeniti komentar 20.05 
Callas za vedno, bk}gr. drama, ZDA. 2002 
21.50 Kitajska udarna enota. akc. film, 
HongKong.2000 

i T v P i K A 

08.00 Klepet z jasnovidko Maručo 
09.00 Poslovni studio 09.30 ABCO 
10.00 Slovenska glasbena lestvica 
11.00 iana: Operacije prekomerne de-
belosti 11.30 V dmžbi z... in Pavle Gr^ 
gore 12.00 Zrela leta z Melanijo Ster 
12.30 Slovenska glasbena lestvica 
13.30 Trenja 15.00 Glasbeni mozaik 
15.30 Za vas in mesto 16.30 Klepet z 
jasnovidko Maruco 17.30 A to je to z 
Rezo 17.55 Dežela zakladov 18.00 Hi-
ron, svetuje dr. Emil Kužec 18.30 
Poslovni studio 18.55 Dežela zakladov 
19.00 V harmoniji z naravo 19.30 Do 
zdravja tudi tako 19.55 Dežela zakladov 
20.00 Na piki 20.55 Dežela zakladov 
21.00 Uspešen obrtnik 21.30 24 ur 
22.30 Poslovni studio 23.00 Državni 
svet 00.00 TV-prodaja 

I Tv Paprika 
09.05 lOka 10.20 Aktualna 10.50 
Veseli mikrofon 11.50 Lepota in stil 
12.25 Balkan 12.50 Glasbene urice 
16.50 Najbop sosed 17.10 Spot tedna 
17.15 Desetka 18.30 Pičolina 19.00 
Lepotice 20.00 Vrhunci Angleške no-
gometne lige 20.45 Hokej o.k. 21.05 
Adam in Eva z napako, pogovor 22.30 
Optika Sever 22.55 Nodie minute, vodi: 
Janja Kosec 00.35 Razmerja 

I GorenjskaTV 

09.00 Odprtje distribucijskega centra 
Elektra Gorenjska, rep. 09.40 Dežela 
zakladov, dnevni kviz 09.45 Gorenjski 
tedenski pregled 10.00 Cena slave, 
zab.-glas. odd. 11.00 Dežela zakladov, 
dnevni kvi2l1.05 Video strani, panora-
ma Gorenjske 16.55 GTV danes 17.00 
Vidi§, kar hoiel, kult. zab. mag. 17.30 
Zeleni nahrbtnik in drugačna okoljska 
vzgoja v vrtcu Trnovo 17.55 Dežela za-
kladov, dnevni kviz 18.00 Gorenjski od-
sev: Srednja poklicna in strokovna iola 
Kranj, rep. 18.15 Aktualno v regiji, pog. 
odd, 18.40 Dežela zakladov, dnevni 
kviz 18.45 Gorenjska Tv-porocila 19.00 
Kako preživeti pozimi, izobr. odd. 
19.15 Jana: potrošniitvo. pog. odd. 
19.55 Dežela zakladov, dnevni kviz 
20.00 Vroče minute, razv. pog. odd. 
20.45 Kulturni utrinek ... Prijatelji 
Gorenjskega muzeja Kranj, rep. 20.55 
Dežela zakladov, dnevni kviz 21.00 
Športni pregled, odd. o gorenjskem 
športu 21.40 Dežela zaklâ dov, dnevni 
kviz 21.45 Gorenjska Tv-poro îla 22.00 
NLP - nori, lepi in pametni, mlad. odd. z 
gosti 23.40 Dežela zakladov, dnevni 
kviz 23.45 Gorenjska Tv-porodla 

I D e i e m U k a l V 

10.00 Videostran117.00 Iz občinskih 
klopi 18.00 Deželni miks 19.00 Apolon 
20.00 Deželni miks 20.30 Diagnoza, 
pog. odd. 22.00 Deželni miks 22.00 Vi-
deo miks 

07.15 Videospoti 07.30 TV-prodaja 
08.00 Maria Madrugada 08.50 
vanje 09.40 Vê  kot ljubezen 10.30 Ne-
navadno 11.00 Aktualno 12.00 TV-pro-
daja 12.30 Vibracije 13.00 Stilist 13.30 
Izumi in izumfki 14.00 Skrivnost Joea 
Goulda, drama, ZDA, 2000 15.50 TV-
prodaja 16.10 Poklid in zadeni 16.40 
Več kot ljubezen 17.35 Maščevanje 
18.30 NET Info 18.45 Poklia in zadeni 
19.30 Za duio in telo 20.00 Gin in čoko-
lada, rom. kom., ZDA 22.00 Koncert: 
Guča 23.00 Pregled dogodkov dneva 
23.15 Rdeča preproga 23.45 TV-proda-
ja 00.15 Z NET TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, tel., Braz. 
10.00 Poročila 10.10 Potovanja v ne-
varne kraje, dok. serija: Kambodža 
10.55 Kulturna poročila 11.05 Trenutek 
spoznanja 12.00 Dnevnik 12.16 TV-
koledar 12.30 Ljubezen nima cene, tel., 
Mehika, 168. del 13.20 Govorimo o 
zdravju 14.00 Poročila 14.15 Sestre, 
nad., ZDA, 6. sezona, 4. del 15.05 Človek 
pajek 15.30 Nora Fora 16.00 Potrošni-
ška koda 16.35 življenje v živo 17.35 
Poročila 17.50 Najšibkejši člen, kviz 
18.35 Ljubezen v zaledju, serija 19,30 
Dnevnik 20.10 Lepo je bili milijonar, 
kviz 21.15 Brisani prostor 22.00 Pol ure 
kulture 22.40 Odkrito 23.30 Kulturna 
poroaia 23.40 Direkt 00.15 Poročila 

07.00 VIP DJ 07.35 Telebajski 08.00 
SOS, risana serija 08.25 Rumenokljunec 
09.20 Učilnica 09.30 Nična ura 09.40 
Platno, barve in čopič, dok. serija 10.00 
Tečaj francoščine 10.30 Zasedanje sabo-
ra 13.35 Rojstni dan, dok. odd. 13.55 
Ukrotiti Andrevva, drama, ZDA, 2000 
15.25 Poroaia za gluhe 15.35 Svobod-
no obmo^e, kratki dok. film 15.50 Poro-
čila 16.05 Zimske olimpijske igre • Tori-
no 2006, prenos: Hokej na ledu: Švedska 
- Rusija 18.25 Kostajnica, dok. odd. 
18.50 SOS, ris. serija 19.15 Ta nora služ-
ba, humor, serija, ZDA 19.35 VIP DJ 
20.10 Celissimo, glas.-dok. odd. 21.15 
Geniji, kviz 21.50 Poročila 22.00 Zimske 
olimpijske igre - Torino 2006, pregled 
dneva 22.50 Romeo mora umreti, akc. 
krim., ZDA, 2000 00.45 Zimske olimpij-
ske igre - Torino 2006, posnetek: Umet-
nostno drsanje (m) 

08.00 Vojne odpadkov 09.00 Mod ri pla-
net 10.00 Ekstremni stroji: Potapljači v 
globinah 11.00 Ponovna gradnja šport-
ne legende 12.00 Tekma v gradnji mo-
torjev. dok. serija 13.00 Zarote na sodiš-
ču: Da Vincijeva šifra 13.30 Vojne vihre: 
Bitka za Vpres, 191714.00 Vojne od-
padkov 15.00 Neverjetni stroji: Never-
jetne ladje 15.30 Neverjetni stroji 16.00 

Posebna vozila 17.00 Dirkači 18.00 Hi-
trostni stroji: Prebiti zračni zid 19.00 
Razbiti mit: Pierdng 20.00 Ameriški čo-
perji: Juniorjev sanjski motor 21.00 Ko 
inteligenca zataji: Nezanesljivi vir 22.00 
Človeška čuda Kitajske: Kitajski zid 
23.00 Smrtonosni ulov 00.00 Resnična 
groza: Anthony Head išče demone 
01.00 Podmornice 02.00 Forenziki 

Animal planet 

12.30 Najbolj smešne žraali sveta 13.00 
Čudoviti posnetki živali 13.30 Opičji po-
sli 14.00 Lovec na krokodile 15.00 Živ-
ljenje sesalcev 16.00 Živalska policija v 
Miamiju 17.00 Reševalci živali 17.30 
SOS v divjini 18.00 Čudoviti posnetki ži-
vali 18.30 Najbolj smešne živali sveta 
19.00 Avstralski reševalci živali 19.30 
Opičji posli 20.00 Psi za rešetkami 
21.00 Živalska postaja 22.00 Živalski 
policisti v Houstonu 23.00 Živalska po-
staja 23.30 Opičji posli 00.00 Urgemni 
primeri 

National Geogrtphk 

10.00 Plenilci v vojni 11.00 Najtežji po-
klici 12.00 Pročelja gradbeništva: Oaza 
13.00 Akvariji • oceani pod steklom 
14.00 Lov na tovca 15.00 Plenilci v voj-
ni 16.00 Divje!: Odprava • japonski ma-
kaki 17.00 Ko se odprave ponesrečijo: 
Iditarod 18.00 Najtežji poklici 18.30 
Najtežji poklici 19.00 Akvariji - oceani 
pod steklom 20.00 Pročelja gradbeni-
štva: Oaza 21.00 Lov na lovca: Zasledo-
vanje smrtno nevarnih morskih psov 
22.00 Nenavadne skrivnosti Norveške 
23.00 Napad na telo: Smrtonosna ebola 

07.45 S skupino The Osmonds, ZDA, 
2001 09.30 Jane Doe: Agentka, krim., 
ZDA, 2005 11.15 Izgubljeni imperij, 
pust. serija, ZDA. 1. del, 200113.00 Pro-
vidence. drama, 2. sezona, 11. del 14.00 
Talecza en dan, kom., ZDA, 199415.45 
S skupino The Osmonds, biografija, ZDA, 
2001 17.30 Jane Doe: Agentka, krim., 
ZDA, 2005 19.15 Providence, drama, 2. 
sezona. 11. del 20.15 Sirr Paricer. resn. 
drama, ZDA, 2000 22.00 Divizija, krim. 
drama, 3. sezona, 5. del 23.00 Skica mo-
rilca, srh., ZDA, 1995 

kejši člen 19.00 Zdravniki 19.30 EastEn-
ders 20.00 6s, ki mineva 20.30 Samo 
bedaki in konji 21.00 Glasbena lestvica 
21.30 Ljubezen 22.30 Little Britain 
23.00 Ženska šef 23.40 Sodnik John 
Deed 

O M I V M t o 

08.00 Samo Adria 08.05 Zajtric prvakov 
09.00 Vroče 0930 Top 5 najbolj zažele-
nih 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 ob 
10 h 11.00 Klubska lestvica 12.00 Nav-
dušeni nad glasbo 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 So-
bna racija 14.30 Top 5 najbolj zaželenih 
15.00 Vstopi 15.30 Sobna racija 16.00 
Navdušeni nad glasbo, videospoti 16.30 
Vstopi 17.00 Blok 18.00 Samo Adria 
18.05 Blok lestvica 19.00 MTV: Novo 
19.30 Navdušeni nad glasbo, videospoti 
20.00 Samo Adria 20.05 Navdušeni nad 
glasbo, akt. videospoti 21.00 MTV v kinu 
21.30 Ustvarjanje videa 22.00 Od raz-
valine do umetnine 22.30 Od razvaline 
do umetnine 23.00 Aller 00.00 Dreves-
na kiapa 00.10 Sov Andyja Milonakisa 

O EURO ŠPORT 

06.15 Zimske olimpijske igre: Misija To-
rino 06.30 Dobro jutro, Torino 08.30 
Nordijska kombinacija, komentira: Dirk 
Thiele 09.15 Misija Torino09.30Curfing 
(ž), prenos iz Pinerola 10.00 Smučarski 
tek (ž), prenos teka na 10 km klasično v 
Pragelatu 11.30 Curling (ž), prenos iz Pi-
nerola 12.00 Biatlon (ž), prenos šprinta 
na 7,5 km v Česani 13.30 Deskanje na 
snegu (m), posnetek in prenos iz Bardo-
necchie 14.55 Zimske olimpijske igre: 
Novice iz Torina 15.00 Curiing (m), pre-
nos dvoboja Velika Britanija - Nemčija v 
Pinerolu 17.00 Hitrostno drsanje, pre-
nos iz Lingotta 17.45 Daring giris 18.00 
Hitrostno drsanje, prenos iz Lingotta 
18.30 Skeleton (ž), prenos druge vožnje 
v Česani 19.00 Umetnostno drsanje (m), 
prenos iz Palavele 20.55 Zimske olimpij-
ske igre: Novice iz Torina 21.00 Umet-
nostno drsanje (m), vključitev v prenos 
moškega dolgega programa v Palaveli 
23.15 Zimske olimpijske igre, vrhunci 
današnjega dne v Torinu 00.15 Daring 
giris 00.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
00.45 Biatlon (ž), posnetek današnjega 
šprinta na 7,5 km v Česani 01.45 Deska-
nje na snegu, posnetek današnjih odlofi-

2006: Deskanje na snegu - cross (m), 
kvalifikacije 11.30 ZOl 2006: Studio 
11.45 ZOl 2006, kombiniran prenos: 
Alpsko smučanje - smuk (ž) za kombina-
cijo, trening; biatlon • 7,5 km (ž) 14.00 
ZOl 2006, prenos: Deskanje na snegu -
aoss (m), finale 15.50 Novice 15.55 ZOl 
2006, prenos: Hitrostno drsanje - zasle-
dovalno (m, ž), finale; skeleton (ž) -1. 
vožnja 17.55 Novice 18.00 ZOl 2006: 
Studio 18.15 ZOl 2006, prenos: Hitrost-
no drsanje - zasledovalno (m, ž), finale; 
skeleton (ž) - 2. vožnja 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 ZOl 2006: Studio 
21.05 Novice 21.10 Komisarka Gdllner, 
krim., Nemčija. 2003 22.45 ZOl 2006 - 6. 
dan, vrhunci dneva: Umetnostno drsanje 
(m) - prosti program; hokej (m): Kanada 
-Nemčija, ZDA-KazahsUn 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in 
lepi 11.00 Zamet in svila: Zmenek 
11.45 Vreme 12.00 Podoba Avstrije 
12.25 Kar ste vedno želeli vedeti o Ev-
ropski uniji, dok. serija: Delo, 2/4 del 
12.55 Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 
13.15 Kuharski magazin 13.40 Drzni in 
lepi 14.25 Julia: Poti do sreče, 92. del 
15.05 Živeti za ljubezen, 24. del 15.55 
Oddaja Barbare Karlich: Moški, bodite 
vendar spet pravi moški 17.00 6 s v sli-
ki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 
18.25 ResniČno.res. 18.30 Dober na-
svet: Za potrošnike 19.00 Zvezna dežela 
danes, mag. 19.30 Cas v sliki 19.53 Vre-
me 20.00 Pogledi od strani 20.15 Noro 
dobro - Vrhunci pustnih praznovanj 
22.00 Cas v sliki 2 22.30 co, tedenski 
gosp. mag. 23.00 Primer za dva: Umet-
na napaka 00.00 Cas v sliki 3 00.20 Ca-
roline v velemestu: Caroline in dojenček 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenami 11.30 Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 OliverGeissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami, 
serija 18.00 Dober večer 18.30 Eksklu-
zivno 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3423. del 
20.15 Alarm za kobro 11: Nesreča 21.15 

14.00 Pustolovšana: Aljaska, Rusija, Av-
stralija 15.00 Nick Sanders: Madras 
15.30 Tourist: Seanle 16.00 Svetovni 
popotnik: Maroko 17.00 Popotniki: 
Queenstown 17.30 Korak za korakom: 
Azija 18.00 Urbano: Tokio 18.30 Popo-
tnik: Melboume 19.00 X-Quest 20.00 
Popotniki: Džajpur 20.30 Popotniki: 
Džodpur 21.00 Vodnik; Katar 21.30 
Sanjska potovanja: Monako 22.00 Ču-
dovita Britanija 22.30 Nekaj za konec 
tedna 23.00 Svetovni popotnik: Graja 
00.00 X-Quest 

•Jredni<tvo n» otfsovjri* n 4pf«tKfnb<. r*Hin<rO v Iv pfoj»»in.li po 

10.15 Velike ljubezni 20. stoletja 11.15 
Najšibkejši flen 12.00 Divja Južna Ame-
rika 13.00 Brittasov imperij 13.30 Za-
dnje vino poletja 14.00 Down to Earth 
15.00 Otroški program 17.00 Jaz tebi, ti 
meni 17.30 Lov na starine 18.15 Najšib-

u>trfn>ltvo ne o<>govar)J t» ip<rm<>nb«. ki v tv profr>m>h po rrd«Ic<>jc 

06.00 Nogomet: Pokal UEFA 08.00 TV-
prodaja 08.30 Reportaža: Osem sekund 
do slave 09.00 Poker 11.00 TV-prodaja 
13.30 Motorvizije 14.30 Športni kviz 
17.00 Nogomet, vrhund tekem 3. kola v 
pokalu UEFA 17.45 Nogometni studio 
18.30 Nogomet, prenos tekme 3. kola v 
pokalu UEFA: Hamburg - Thun 20.20 
Nogometni studio 20.45 Nogomet, pre-
nos tekme tretjega kola v pokalu UEFA: 
VfB Stuttgart - FC Middlesbrough 22.35 
Nogometni studio 23.00 Nogomet: Po-
yUEFA 

06.00 Otroški program 08.00 Policist iz 
Tolza: Smrt na pustni ponedeljek, krim., 
Nemaja, 1997 09.30 ZOl 2006: Smučar-
ski teki-10 km (ž) klasično 09.55 ZOl 

05.10 Razbiti mit 05.55 Prva leta z do-
jenčkom. dok. serija 06.50 Informacijski 
oglasi 09.00 Ekskluzivno - rep. 10.00 
Supermame 12.00 Princ z Bel Aira 
12.30 Nasmešek, prosim, razv. 13.05 
Otroški program 16.00 Princ z Bel Aira: 
Gospa na stranpotju 17.00 Nasmešek, 
prosim, razv. 17.30 Razbiti mit 18.30 
Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat, resn. 
serija 20.00 Poroaia 20.15 Oddelek za 
posebne primere 21.10 Menjava žensk 
23.10 Ekskluzivno - rep. 00.10 Poroaia 
00.25 Oddelek za posebne primere 
01.20 Highlander, fant. serija 

O RTI super 
12.40 Tik in Tak 13.10 Pepe in Max 
13.35 Fillmore14.00SpužvaBobl4.30 

Cosmo in Wanda 15.00 Sabrina 15.30 
TexAvery 16.00 Pet junakinj 16.25 Rož-
nati pamer 16.50 Smrkci 17.20 Benja-
min Rožica 17.50 Tik in Tak 18.20 Pepe 
in Max 18.50 Fillmore 19.15 Spužva 
Bob 19.45 Rožnati panter 20.15 Najbolj 
smešne zagate, razv. 21.15 Popolno 
razvedrilo 22.10 Cisto popolnoma 

08.00 Tako živi Nemdja 08.30 Naredi 
sam 09.00 Priznanje 10.00 Vaša zadnja 
priložnost 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 14.30 Naredi sam 
15.00 Pnznanje 16.00 Matura 2006, se-
rija 16.30 Prijatelji - življenje gre naprej 
17.00 Taff, mag. 18.00 Simpsonovi: 
Zmoli karkoli/ Mamine močne roke 
19.00 Galileo 20.00 Nevvstime 20.15 
Končno seks, kom., Nemčija, 2003 22.10 
TV total, razv. 23.10 Rent a Pocher 
23.55 Talk, talk, talk 00.35 Družinski tip 

08.45 Hughleyjevi 09.15 Sam svoj moj-
ster 10.15 Živeti po želji 10.45 Nič ni 
brez okusa 11.15 McLeodovi hčeri 
12.10 Mestece za vedno 13.10 Midve z 
mamo 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 McLe-
odovi hčeri 16.00 Midve z mamo 17.00 
Mestece za vedno: Veliki dr. Brown 
18.00 Poroaia 18.15 Živeti po želji 
18.45 Nič nI brez okusa, kuhar. odd. 
19.15 Sam svoj mojster: Ekipni duh/ 
Preveč kuharjev pokvari jed 20.15 Tita-
nik, film katastr., ZDA, 1997 00.00 Poro-
aia 

Reaiity1V 

12.15 Val zločina 12.40 Napaka 13.05 
Ženski udarec 13.30 Policija 13.55 Re-
ševanje živali 14.20 Zapiski iz Tajpeja 
14.45 Čudež 15.35 Zloan v Holiywoodu 
16.00 Pekel 16.25 Brodolom 16.50 Po-
gumni 17.15 Svarilo pred viharjem 
18.05 Poznavalec 19,00 Disaster Detec-
tives 19.50 Ženski udarec 20.15 Reše-
vanje živali 20.40 Zapiski iz Tajpeja 
21.05 Zdravniški detektivi 21.30 Diri(d 
22.25 Na zmenku 22.50 Prevaranti 
23.40 Poznavalec 

12.20 Judeževa žena, 93. del 13.10 Ju-
deževa žena, 94. del 14.05 Ecomoda, 4. 
del 15.00 Kakorvfilmu, 224. del 15.55 
Judeževa žena, 93. del 16.45 Judeževa 
žena, 94. del 17.40 Sreča v ljubezni, 
139. del 18.35 Ecomoda, 4. del 19.30 
Maščevanje ljubezni, 89. del 20.20 
MTV'S Live Through This 21.10 Ženske v 
vojni, 5. del 22.05 Judeževa žena, 94. 
del 23.00 Kakor v filmu, 224. del 23.55 
Sreča v ljubezni, 139. det 00.50 Mašče-
vanje ljubezni, 89. del 

O Cart(Km/tCTn 
12.40 Fantje iz sosešane 13.05 Johnny 
Bravo 13.30 DeMerjev laboratorij 13.55 
Hrabri kužek 14.20 Dogodivšane kralja 
Arturja 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed. Edd in Eddy 15.35 Fantje iz sosešane 
16.00 Ami in Yumi 16.25 Dvojčka 
16.50 Pov/erpuff dekleta 17.15 Billy in 
Mandy 17.40 Megas XLR18.05 Samuraj 
Jack 18 JO Navidezni prijatelji 



SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
06.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porofila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Moji medvedki, kratki dok. ftlm 

ebu 
09.20 Tracey McBean, ris. nan., 7/26 
09,30 Tracey McBean, ris. nan., 8/26 
09.40Vseoiivalih: Surikate, 

ang. dok. nan., 3. del 
10.10 Modro 
10.40 Z vami 
11.30 Pogled na ...cerkev sv. 

Mihaela na Ljubljanskem barju 
11.40 Fotografija na Slovenskem: 

Dokumeniaristi, portretisti in 
fotoreponerji po letu 1945, 
dok. serija, 6/7 

12,20 Osmi dan 
13.00 Porodila, $port, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Obzorja duha 
13.50 Duhovni utrip 
14.05 Film pred oltarjem, dok. mes. 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-hidak (vps 15.05) 
15.40 PaUek David, ris. nan., 19/25 

(vps 15.40) 
16.05 Risanka 
16.10 Iz popotne torbe: Sladkorček 

(vps 16.05) 

IZ P O P O T N E TORBE: 
S L A D K O R Č E K 
Vsi se radi kdaj pa kdaj po-
sladkamo. In kaj boste vi-
deli? Kako naredijo bon-
bon in ratluk, videli pa bo-
ste tudi grad iz ... No, kar 
sami poglejte, iz česa je. 

16.30 Živalski vrt tz škatlice, Škot. 
nad., 7/26 (vps 16.25) 

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

17.30 Super muha - zgodovina 
genetike, ang. znan. odd. 
(vps 17.30) 

18.30 2reban]e Deteljice (vps 18.30) 
18.40 Bizged, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, 5port 
20.00 Pri Jožovcu z Natalijo 

(vps 20.00) 
21.20Turisiika(vps 21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, $port, vreme 

(vps 22.00) 

22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Super muha - zgodovina 

genetike, ang. znan. odd., pon. 
01.05 Dnevnik, vreme, magnet, 

Jport, pon. 
02.00 Pri Jožovcu z Natalijo, pon. 
03.20 Infokanal 

06.30 Infokanal 
08.45 Zimske olimpijske igre - Torino 

2006 (vps 08.45) 

O L I M P U S K E I G R E 
Danes si l ahko o g l e d a t e 
alpsko s m u č a n j e (kombi-
nacija, s m u k - ž e n s k e in 
kombinacija, slalom - žen-
ske), moški b o d o tekli kla-
s ično na s m u č e h , ženske 
se b o d o pomer i le v krosu, 
v d e s k a n j u n a s n e g u . 
U m e t n o s t n o d r s a n j e in 
skele ton b o s t a na spore -
d u o b poznih p o p o l d a n -
skih urah, smučarski skoki 
p a kvalifikacije na veliki 
skakalnici, posamično , o b 
18. uri. V hokeju na ledu se 
b o d o tokrat meri le ženske 
ekipe, za ka te re je vTorinu 
bolj malo zanimanja , 

10.00 Smučarski teki: 15 km (m), 
prenos (vps 10.00) 

12.00 Alpsko smučanje: Smuk (ž) za 
kombinacijo, prenos 
(vps 12.00) 

14.00 Deskanje na snegu: Kros (m), 
prenos (vps 14.00) 

17.00 Alpsko smučanje: Slalom (ž) za 
kombinacijo, prenos 1. vožnje 
(vps 17.00) 

18.00 Smučarski skoki: Kvalifikacije 
na veliki skakalnici, prenos 
(vps 18.00) 

19.30 Alpsko smučanje: Slalom (ž) za 
kombinacijo, prenos 2. vožnje 
(vps 19.30) 

20.45 Priostritev na ZOl (vps 20.45) 
21.45 Umetnostno disanje: Plesni 

pari - obvezni ples, posnetek 
(vps 21.45) 

U M E T N O S T N O DRSANJE: 
PLESNI PARI -
O B V E Z N I PLES 
P O S N E T E K 
Plesni pari i m a j o edini tri 
de l e t ekmovar i ja - obvez-
ni, originalni in prosti pfes. 
Pn/i prinaša 20 ods to tkov, 
d rug i 30 o d s t o t k o v , t re t j i 
pa 50 o d s t o t k o v . Pravico 
n a s t o p a j e d o b i l o 24 pa-
rov. 

23.00Slovenska filmska fabula: 
Pustota, slov. nim (vps 22.15) 

00.30 Dnevnik zamejske tv 
(vps 23.45) 

00.55 Infokanal 

07.00 24 ur, pon. 
08.00 Pot usode. 

pon. 12. dela braz. nad. 
08.55 Proti vetru, 

pon. 129. dela meh. nad. 
09.45 TV prodaja 
10.15 Vila Marija, 

pon. 122. delahrv. nad. 
11.10 Prerojena ljubezen, 

pon. m . dela venez. nad. 
12.05 Trenja, pon. 
13.50 TV prodaja 
14.20 RickiUke,pog. odd. 
15.15 Prerojena ljubezen, 

112. del venez. nad. 
16.10Vila Marija, 123. del hrv. nad. 

VILA M A R U A 
Na Tomovo in Anino ve-
liko grozo se v Opatiji po-
javi Silvija, ki jima pove, da 
je Polovančevo podjetje 
pred stečajem. Tomo pok-
liče Maksa in ga prosi, naj 
Polovancu odobri posoji-
lo. Dora ves dan skozi 
okno opazuje vrtnarja 
Martina, ki pa je očitno 
všeč tudi njeni teti Heleni, 
Marina prizna Dori, da seji 
Ivan zdi prikupen. 

17.05 Proti vetru, zad. del meh. nad. 
18.00 24 ur-vreme 
18.05 Pot usode, 13. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Vzemi ali pusti, odd. na srečo 
20.40 Akcija: Godzila, amer. film 

G O D Z I L A 
Zgodba se začne, ko Fran-
cozi izvedejo poskus z je-
drsko bombo. Zaradi tega 
nevarno vzvalovi Tihi oce-
an, ki z neverjetno hitrost-
jo pogoltne tovorno ladjo. 
Barke na obeh straneh 
ameriške obale se prevr-
nejo v razburkano morje, 
kjer so v trenutku uni-
čene. Orjaške stopinje si 
najprej utrejo pot skozi 
gozdove v Panami, vasice 
na Tahitiju in plaže na Ja-
majki, nato se ogromna 
pošast odpravi na uni-
čevatski pohod v središče 
New Vorka. 

23.00 Teksaški mož postave, 
24. del amer. nan. 

23.55 Majhni lopovi, amer. film 
01.40 24 ur. pon. 
02.40 Nočna panorama 

08.10 TV prodaja 
08.15 MacGyver, 

pon. 11. dela amer. nan. 
09.05 Mrtve priče, 9. del ang. nan, 
10.05 E+, pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Mladiči narave, dok. serija 
13.25 Mladi in nemirni, 

84. del amer. nad. 

M L A D I IN NEMIRNI 
Paul se poslavlja od Lynne 
in izve, da se nameravata 
Michael in Christine vsak 
čas poročiti. Ko se vrne 
domov, sklene, da bo Še 
isti dan odpotoval v Kali-
fornijo. Michael se med-
tem bori s svojo temno 
platjo. Pri Newmanovih je 
burno, saj se je vrnila Sha-
ron. 

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

15.05 TV prodaja 
15.35 MacGyver. 12. del amer. nan. 
16.30 Sami doma, 

7. del amer. humor. nan. 
17.00 Caroline v velemestu, 

22. del amer. humor. nan. 
17.30 Jimova družina, 

5. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Komedija: Spomini nevidnega 

moî a, amer. film 
21.45 Midve z mamo, 

10. del amer. nan. 
22.35 Striptizete, 

11.dei dan. dok. serije 
23.05 Lepotni čarovniki, 

1. de! amer. dok. serije 
23.55 Ugrabljeni virus, 

kan.-amer. film 

U G R A B U E N I VIRUS 
Ameriški poveljnik Matt 
Hendricks ima pred seboj 
izjemno težko nalogo. 
Osebno mora spremljati 
pot najnevarnejšega bio-
loškega orožja v najbolj 
zastraženo skladišče. 
Bomba z virusom je zakle-
njena na podmornici USS 
New/ Orleans. Do hudega 
zapleta pride, ko na pod-
mornico nenadoma vdre 
ruska teroristična skupina 
in posadko vzame za tal-
ce. Cilj teroristov je razširi-
ti virus po nekaterih naj-
večjih ameriških mestih. 

06.30 TV-prodaja 06.45 Digimoni 
07.05 Galaksija iger 07.50 TV-prodaja 
08.20 Dvom, telenovela 09.10 TV-pro-
daja 09.40 Mulatija, mlad. serija, S(!G 
10.10 Resnične zgodbe: Tožilci, dok. se-
rija, ZOA 11.05 Adijo pamet 12.05 TV-
prodaja 12.20 Galaksija iger 13.55 Kaj 
bo za večerjo, kom., ZDA, 2000 15.30 
TV-prodaja 16.05 Alo, alo 16.30 Oni 
gad 17.00 Digimoni 17.25 Mularija, 
mlad. serija, S& 17.55 Resnične zgc^-
be: Tožilci, dok. serija, ZDA 19.00 Adijo 
pamet 20.00 Plemeniti komentar 20.05 
Pa sem te. resn. serija, 1. sezona, 6. del, 
ZDA, 2004 20.35 Prestižno, ekskluzivno 
21.05 Krizno reševanje, dok. serija, ZDA 
22.05 Okrožje Columbia 23.00 Marlen-
na 00.00 Pa sem te, pofi. 00.30 Prestiž-
no, ekskluzivno. pon. 01.00 Krizno reSe-
vanje, pon. 

09.00 Poslovni studio 09 JO V harmoni-
ji z naravo 10.00 $KL 11.00 Ski magazin 
11.30 Proti soncu 12.30 Glasbeni moza-
ik 15.30 Zrela leta z Melanijo Ster 16.00 
Prvi na vasi, nar.-zab. odd. 17.00 Sijaj 
17.30 Do zdravja tudi tako 17.55 Deže-
la zakladov 18.00 Arcus 18.30 ^veti 
zdravo 18.55 Dežela zakladov 19.00 
Cinčove ideje 19.55 Dežela zakladov 
20.00 Sadovi znanja 20.45 Toftalka 
21.00 Štiri tačke 21.30 24 ur 22.30 m 
vn 23.00 Trenja 00.30 TV-prodaja 
00.45 Glasbeni mozaik 

09.05 lOka 10.20 Aktualna 10.50 Vro-
če 11.55 8. P. 12.25 Poklic mama 
12.50 Glasbene minute 16.50 Najboljii 
sosed 17,15 lOka 18.30 Sestavljanka 
19.00 Veseli mikrofon 20.00 lepota in 
stil 20.30 Balkan 21.05 Razmerja 22.05 
Angleiki nogomet 22.30 8. P. 23.00 Po-
klic mama 23.35 Sanjska kopalnica 
00.05 40 plus 01.05 Lepota in stil 
01.30 Glasbena noč 02.30 Nova oddaja 

ItonlfkjTV 
09.00 Seja Državnega sveta Republike 
Slovenije, rep. 09.40 Dežela zakladov 
09.45 Gorenjska Tv-poročila 10.00 Po-
menkovanja z Irmo Bembič 11.00 Deže-
la zakladov 11.05 Videostrani 16.55 De-
žela zakladov 17.00 Apolon: Siii len-
dero 17.55 Dežela zakladov 18.00 Go-
renjski odsev: Prijatelji Gorenjskega mu-
zeja 18.15 Aktoalnovregiji 18.40 Deže-
la zakladov 18.45 Gorenjska Tv-poroČila 
19.00 šolski vpisi 2006: Srednja 5ola Je-
senice 19.15 Kako biti zdrav in zmago-
vati? 19.55 Dežela zakladov 20.00 GTV 
mlx 21.00 Dežela zakladov 21.05 Na$ 
sosed: Nekdanji košarkar Darko Omahen 
21.40 Dežela zakladov 21.45 Gorenjska 
Tv-poročila 22.00 Dokazi: Razmerja, 3. 
del 23.00 Druga plat uspeha 23.40 De-
žela zakladov 23.45 Gorenjska Tv-
poročila 00.00 Polnočevanja: Aktualno v 
regiji 00.15 Lakota na Madagaskarju, 
dok. odd. 01.00 Splet ljudskih: Le urno, 
le urno obrni pete 02.25 Za lahko noč 

lOtUMtoitfTV 
10.00 Videostrani 17.00 Iz občinskih 
klopi 18.00 Deželni miks 19.00 Prepros-

ItrtJr.iUo IV o4$ovj *'xr> • t' p« 'nl̂ lt«,* 

D S B 
10.00 Videostrani 17.00 Caj ob petih 
18.00 Deželni miks 18.05 Pravljice na Otv 
18.15 Deželni miks 19.00 Preprosto naj-
boljii 20.00 Deželni miks 22.00 Apolon 

07.00 VIdeospoti 07.30 TV-prodaja 
08.00 2ivalski vseved 08.30 Vsa čuda 
sveta 09.00 Za dušo in telo 09.30 SKL 
10.30 Zvezde ulice 11.00 Zakulisje 
11.45 Vibracije 1230 Idol Gossip 13.00 
TV-prodaja 13.25 izumi in izumčki 
14.00 Podalpski večer 15.30 Stilist 
16.00 Potovalno luksuzni šov 16.30 
Koncert Guča 17.30 Peta noč 19.00 ži-
valski vseved 19.30 Pregled dogodkov 
tedna 20.00 Koncert: Pami valjak 21.30 
Special 22.30 Sum morja, rom, kom., 
Španija, 200123.55 TV-prodaja 00.10 Z 
NetTVvnoč 

07.05 TV-koledar 07.15 Poročila 07.20 
Železni Will, pust. drama, ZDA, 1994 
09.05 Aladdin 09.25 Timon in Pumbaa 
09.50 Poročila 10.00 Kulturna poročila 
10.10 Poirot. krim. serija, V8 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-koledar 12.30 Plodo-
vi zemlje 13.25 Morje 14.00 V nedeljo 
ob dveh 15.05 Poročila 15.20 V 80dneh 
okrog sveta: Od Jordanije do Etiopije 
16.25 lov na starine 17.00 Nedeljsko 
popoldne 19.15 Loto 19.30 Dnevnik 
20.10 Lepo je biti milijonar, kviz 21.10 
Ekran: Podelitev televizijskih nagrad ča-
sopisa Večernji list 22.45 Shpitzza 
23.35 Poročila 23.45 Kulturna poročila 
23.55 Zakon in red: Oddelek za posebne 
primere 00.45 Blaznost, groz., 
ZDA/Nemčija/ltalija, 2001 

07.55 Ljubezen v zaledju, tel., Hrv, 
10.10 Biblija 10.20 Portret cerkve in 
kraja 10.30 Maša, prenos 11.50 Zimske 
olimpijske igre: Superveleslalom (ž), 
prenos 13.55 Mir in dobrota 14.30 Soba 
umorov, miniserija, VB/ZDA, 1. del, 2004 
16.00 Happy Gilmore, kom., ZDA, 1996 
17.25 Košarka - Hrvaški pokal, prenos fi-
nala 19.15 Nogomet - magazin lige pr-
vakov 19.55 Simpsonovi 20.25 Nogo-
met - ital. prvenstvo, prenos 1. polčasa 
21.15 Današnji šport 2130 Nogomet -
Ital. prvenstvo, prenos I polčasa 22.25 
Zimske olimpijske igre - Torino 2006. 
pregled dneva in rep. 23.30 Film 

• DiKOViry 

06.00 Super strukture: Največja stavba 
na svetu 07.00 Vojne odpadkov: Dvigo-
vanje 08.00 Ameriški čoperji: Motor za 
dirko NAPA 09.00 Lovci na skrivnosti: 
Duh iz Gettysburga 09.30 Lovci na skriv-
nosti: Zmaji in aligatorji 10.00 Ray Me 
ars 11.00 Razbiti mit: Plini, odgovorni za 
eksplozijo 12.00 Super strukture: Naj-
večja stavba na svetu 13.00 Vojne od-
padkov 14.00 Ameriški čoperji: Motor za 
dirko NAPA 15.00 Najsmrtonosnejše se-
zone na svetu 16.00 Brainiat 17.00 Iz-
gubljeni izumi: Asirske kočije moči 
18.00 Sanjske stvaritve: Viktorijanska 
hiša 19.00 Postati vohun. 20.00 Pripra-
ve na zimske olimpijske igre 21.00 Kitaj-
ska čuda; Preurejanje Pekinga 22.00 Ru-

ur otfjotf ja t* tp̂ emê bf. k, n«tun*t« 

ska revolucija v barvi, dok. odd. 23.00 
Državniki v drugačni luči: Churchill 
00.00 Drzni tatovi: Kradljivi profesor 
01.00 Extremna operacija, dok. serija 

Anhn>l pUntt 

11.00 Živalske ikone 12.00 Živali v fil-
mih 13.00 Austin Stevens 14.00 dudna 
narava 14.30 Nadnaravno 15.00 Ljudo-
žerci 1530 Plenilčeva past 16.00 Opičji 
posli 1630 Živali od A do Ž 17.30 Vete-
rinarji v divjini 18.00 Lovec na krokodile 
19.00 Življenje z velikani 20.00 Zivlje-
nje sesalcev 21.00 Živalski policisti v Ho-
ustonu 22.00 Živalska postaja 23.00 
Strup na urgenci 00.00 (!udna narava 
00.30 Nadnaravno 01.00 Življenje se-
salcev 02.00 Življenje z velikani 

NailoMiGcogrAphk 

08.00 Lovci na morju 09.00 Skrivnost 
DNK 10.00 Zadnjišpanski ris 11.00 Pro-
čelja gradbeništva: Superstroji 12.00 
Nenavadne skrivnosti Norveške 13.00 
Ustvarjeni za ubijanje: Zaseda 14.00 Vr-
nitev k Titaniku 15.00 Zunajzemeljsko 
16.00 Divja Indonezija: Ko trfijo svetovi 
17.00 Katastrofa v zraku: Viseči na nitki 
18.00 Lov na lovca: Ljudožerski tigri 
19.00 V matemici 20.00 Velike ladje 
21.00 Po katastrofi: Nesreča Hindenbur-
ga 22.00 Katastrofa v zraku: Težavni le-
talski napad nad Bagdadom 23.0011.9. 
* razkritje: Napad Al Kaide 00.00 Lovci 
na morju: Iskanje prvih podmornic 

06.00 Afera v Nairobiju, ZDA, 1985 
07.45 Christy: Vrnitev v Cutter Gap, ZDA, 
2000 09.30 Legenda o zemljemorju, 2. 
del 11.15 Nazaj v skrivni vrt, fant. film, 
ZOA, 200013.00 McLeodovI hčeri. 3. se-
zona, 46. del 14.00 Afera v Nairobiju. 
akc. drama, ZDA, 198515.45 Legenda o 
zemljemorju, fant. serija, 2. del 17.30 
Nazaj v skrivni vrt, fant. film, ZDA, 2000 
19.15 McLeodovi hčeri, 3. sezona, 46. 
del 20.15 Neskončni svetovi H. G. Well-
sa, zf. serija, ZOA, 1. del, 200122.00 Jor-
dan v novi službi, 4. sezona. 4. del 23.00 
Nikoli pozabljena, krim., ZDA. 2. del, 
2003 00.45 Strasti Ayn Rand, biografija, 
ZDA, 1998 

Trtv^IChartcIl 

13.30 Popotnik: Islandija 14.00 Pusto* 
lovš6na: Uganda 15.00 Svetovni popo-
tnik: Jamajka 16.00 Svetovni popotnik: 
Kuba in Haiti 17.00 Nick Sanders: Ma-
dras 1730 Vodnik: Katar 18.00 Sanjska 
potovanja: Monako 18.30 Popotnik: Tu-
nizija 19.00 Planet hrane: Malezija 
20.00 Svetovni popotnik: Indija 21.00 
Sanjska potovanja: Monako 21.30 Pu-
stolovščina: Kostarika 22.30 Popotniki: 
Matanzas, Kuba. Fidži 23.00 Svetovni 
popotnik: Mikronezija 

10.00 Popolna zemljišča 10.30 Denar 
na podstrešju 11.00 Vnna rivala 11.30 
Vrtovi majhnega mesta 12.00 Avtomo-
bilizem 13.00 Skrivnosti starih imperijev 
14.00 Classic EastEndets 15.00 EasiEn-
ders Omnibus 17.00 Jamsko dekle 
18.00 Od doma do doma 18.30 Zemelj-
ske sile 19.00 Teritorij morskih psov 

' ̂  p̂ of amJi p« r«d«kt>j« 

19.50 Živalska kamera 20.20 Dva tisoč 
akrov neba 21.10 Ekstremno preživetje 
Raya Mearsa 22.00 Britanske filmske 
nagrade 00.00 Spooks 

06.00 Vžig 06.50 Samo Adria 07.00 
Vžig 08.00 Adria Top 20 09.00 Tedenski 
pregled novic 09.30 Navdušeni nad 
glasbo 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 
ob 10 h 11.00 Klubska lestvica 12.00 
Lestvica Samo Adria 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 TRL 
15.00 Glasbeni mikser 16.20 Glasbeni 
mikser 17.20 Glasbeni mikser 18.00 
MTV v kinu: Snemanje filma Bodi kul 
18.30 Navdušeni nad glasbo, trenutne 
uspešnice 19.00 Ustvarjanje videa: 
Lindsay Lohan 19.30 Glasbeni mikser 
21.10 MTV vživo: Koncert skupine Cold-
play 22.05 Koncert: Skupina My Chemi-
cal Romance 22.30 Navdušeni nad glas-
bo 23.00 Tedenski pregled novic 2330 
Naj živi Bam 00.00 Divji modeli 00.30 
Butci 01.00 Pozne urice 03.00 MTV v 
živo: Coldplay 04.00 Koncert: My Che-
mical Romance 0430 Tedenski pregled 
novic 

O EUR05P0R1 
06.15 Zimske olimpijske igre: Misija To-
rino 06.30 Dobro jutro, Torino 08.30 
Smučarski skoki, vrhunci tekme na veliki 
skakalnici v Pragelatu 09.45 Olimpijske 
igre: Misija Torino 10.00 Smučarski tek 
(m), prenos štafetne preizkušnje 4x10 
km v Pragelatu 12.00 Superveleslalom 
(ž), prenos preizkušnje v San Sicariu 
13.30 Hokej na ledu (m), prenos pred-
tekmovalnlh tekem Nemčija • Švica in 
Rusija - Latvija v Torinu 15.10 Olimpij-
ske igre: Novice iz Torina 15.15 Curling 
(m), prenos dvoboja Italija - Kanada v 
Torinu 17.00 Hitrostno drsanje (ž), pre-
nos tekme na 1000 m v Lingottu 18.45 
Daring giris 19.00 Bob dvosed (m), pre-
nos Četne vožnje v Česani 19.55 Olim-
pijske Igre: Novice Iz Torina 20.00 Umet* 
nostno drsanje, prenos tekmovalnega 
programa plesnih parov v Torinu 2230 
Hokej na l^u (m), prenos tekme Finska 
- Kanada v Torinu 23.15 Olimpijske igre, 
najboljši prizori in vrhunci dneva v Tori-
nu 00.15 Daring girIs 00.30 Olimpijske 
igre: Misija Torino 00.45 Smučarski tek 
(m), posnetek današnje štafetne preiz-
kušnje 4 X10 km v Pragelatu 01.30 Su-
perveleslalom (ž), posnetek današnje 
tekme v San Sicariu 

0630 Poker 07.15 TV-prodaja 08.45 
Ribolov 09.15 Bravo športni TV 09.45 
Nogomet: 1. nem. liga, 22. kolo 11.00 
Dvojna podaja 13.00 Nogomet: 1. nem. 
liga, 22, kolo 14.15 laola 14.55 Nogo-
met, prenos tekme osmine finala v an-
gleškem pokalu FA 16.55 Nogomet: 1. 
in 2. nem. liga, 22. kolo 19.00 Nogomet: 
1. nem. liga, 22. kolo 21.30 Bravo šport-
ni TV 22.00 Nogomet, vrhunci tekme v 
1. škotski ligi: Glasgov/ Rangers - Hiber-
nian Edmburgh 22.45 Sponni kviz 

06.00 Otroški program 08.00 Night of 
the jumps, vrhunci 08.30 Športni pre-
gled 08.50 Nogomet - Liga prvakov 

UEFA, mag. 09.20 ZOl 2006: Smučarki 
tekl-4xl0 km (m) 11.40 ZOl 2006: Su-
perveleslalom (ž) 13.20 ZOl 2006: Su-
perveleslalom (ž) • Analiza 1330 ZOl 
2006: Studio 13.45 ZOl 2006: Hokej (m): 
Nemčija - Švica, Rusija - Latvija; Curiing, 
10. krog 17.00 ZOl 2006: Hitrostno drsa-
nje - 1000 m (ž); Bob - dvosed (m), 3. 
vožnja; Hokej (m): Slovaška - Kazahstan 
18.25 Športna poročila 18.30 ZOl 2006: 
Studio 18.45 ZOl 2006: Bob - dvosed 
(m), 4. vožnja; Hokej (m): Slovaška - Ka-
zahstan; Akrobatsko smučanje - skoki (ž) 
19.45 Vreme 19.54 Spon 20.15 ZOl 
2006: Studio 21.05 Jaz, vohun, kom., 
ZDA, 2002 22.35 ZOl 2006: Umetnostno 
drsanje; Hokej (m): (!eška - Italija, Finska 
- Kanada 00.10 Columbo: Moj mrlič, tvoj 
mriič, krim., ZDA, 1974 

07.00 Vremenska panorama 07.30 Vre-
me 09.00 čas v stiki 09.05 Nabodeno v 
nedeljo 09.30 Dva prava Dunajčana 
10.15 Zlati zvoki - Glasbeno društvo Du-
naj 11.00 Čas v sliki 11.05 Novinarska 
ura 12.00 Visoka hiša 12.30 Orientacija 
13.00 Cas v sliki 13.05 Tednik 13.30 
Domovina, tuja domovina 14.00 Pustni 
sprevod iz Feldkircha, prenos 15.25 Pri 
čmem konjiču, film, Avstrija, 1961 
17.00 Cas v sliki 17.05 Živeti lepše 
18.00 Igra na srečo 18.25 Moja vera 
18.30 Podoba Avstrije 19.00 Zvezna de 
žela danes. mag. 19.17 Loto 19.30 Cas v 
sliki 19.45 Vreme 19.54 Pogledi od 
strani 20.15 Noro dobro, 1/2 del 21.55 
Casvsliki22.10Naglas23.10Casvsliki 
23.20 Trije gospodje, kom., Avstrija, 
1998 00.50 Živeti lepše 

05.15 Otroški program 06.50 Popoto-
vanja 07.20 TV-prodaja 08.50 Med 
nami 11.20 Najbolj smešne zagate, 
razv. 12.15 Red mora biti, dok. serija 
13.15 Smallville 14.15 Ustvarjalci poša-
sti, druž. film, ZOA, 200315.55 Nemaja 
išče superzvezdo 17.35 Biblijske zgod^ 
17.45 Ekskluzivno 18.45 Poročila 19.05 
Klic v sili 20.15 Velika povodenj, film ka-
tastrofe, Nemčija. 1/2 del. 2005 22.15 
Poplava v Hamburgu, dok. odd. 23.15 
Spiegel TV 00.10 Gledati s šestim čutom 

07.00 Princesa Caraboo, pust. film, ZDA, 
1994 08.50 Skoraj heroja, kom., ZDA, 
1998 10.35 Spet zmeden, kom., ZDA, 
1990 12.25 Čarovnikov služabnik, fant. 
film, VB. 2000 14.00 Svet čudes 15.00 
Faktor X, serija 17.00 Ameriški čoperji: 
Mikov motor 18.00 Svet čudes: Nepridi-
pravi, zlikovci. goljufi 20.00 Poročila 
20.15 Veliki brat 22.15 Obdukcija 
00.20 Tedenski magazin 

O RTLsup«r 
12.40 Tik In Tak 13.05 Pepe In Max 
13.35 Filimore 14.00 Toggo 15.30 Tig-
gerjev fitm, anim. film, ZDA, 2000 16.40 
Rožnati panter 16.50 Napad umetnosti 
17.20 Sherm117.50 Tik in Tak 18.20 
Pepe in Max 18.50 Filimore 19.15 Raz-
iskovalci 19.45 Rožnati panter 20,15 
Umor, je napisala 22.15 Krog prevare, 
srh., ZOA, 1997 00.05 Informacijski 
oglasi 01.50 Nočna zabava, razv. 

06.10 Orange County 06.55 Matura 
200609.10 Bravo TV 09.40 Razdvojena 
družina, srh., ZDA, 1995 11.20 TV-kino 
11.30 Hišni pripor 12.00 Prijatelji 
12.25 Wlll in Grace 13.20 Odvetnik na 
Spring Breaku. kom., ZDA. 2001 14.55 
Jake 2.015.50 Lov za zakladom 16.45 
Psihologija ljubezni, kom., ZDA, 2001 
18.30 Gahleo 19.00 Svet znanja 20.00 
New$time 20.15 Državna varnost, kom., 
ZDA, 2003 22.00 Olm se potepa 22.30 
Vse je v redu 23.00 Focus TV 00.00 
PR07-rep.: Hitra prehrana 00.55 Držav-
na varnost, kom., ZDA, 2003 

07.05 TV-prodaja 07.35 Ura moči 
08.35 Siiddeutsche TV 10.25 Spiegel TV 
12.25 Magazin o živalih 13.05 Evvan 
McGregor v deželi polarnih medvedov, 
dok. odd. 13.55 Oddaljena obzorja, dra-
ma, ZDA, 1992 16.30 Poročila 17.00 
Avto-moto špon TV: Novi Opel Meriva 
18.15 Popotovanja, rep.: Na Japonskem 
19.15 Zdravo za zabavo: Primerjava 
vzglavnikov 20.15 George iz džungle, 
kom., ZDA, 1997 22.00 Znamenje 4, 
groz., Kanada, 1990 23.45 Lekcije iz 
strasti, erot. film, ZOA, 1995 01.15 Zna-
menje 4, groz., Kanada, 1990 

RM»tyTV 

11.50 Reševanje živali 12.15 Policija v 
Honoluluju 13.05 Zapiski iz Tajpeja 
13.30 Policija 13.55 Napaka 14.20 Bol-
nišnica 14.45 Oko za oko 15.35 Police 
16.00 Transplant Tourism 16.50 Majhni 
čudeži 17.40 Študentje medicine 18.05 
Wortd's Most Astounding Undercover 
Stings 19.00 Napaka 19.25 Polkistke 
20.15 Policija v Honoluluju 21.05 Zapi-
ski iz Tajpeja 21.30 Mestni utrip 22.00 
Na zmenku 22.25 Prevarana smn 22.50 
Policija 23.15 Zdravniški detektivi 

06.00 Sončnice za Lucijo, 94. del 07.50 
Živeti. 45. del 08.45 Poredna dekleta, 8, 
in 9. del 09.40 MTV'S Live Through This 
10.40 Punčka Iz cunj, 61 del 11.40 
Naše skrivno življenje, 9. del 12.35 
Zvezdni prah, 2/2 del 14.25 Ecomoda 
15.15 Ecomoda 16.05 Ecomoda 16.55 
Ecomoda 17.45 Ecomoda 18.35 Zvezd-
ni prah. 2/2 del 20.30 Naše skrivno živ-
ljenje, 9. del 21.20 Punčka iz cunj. 61. 
del 22.10 Živeti 23.05 Zvezdni prah 
00.55 MTVS Lwe Through This 

O Cartoon/tcm 
12.40 Evil Con Came 13.05 Biliy in Man-
dy 1330 Fantje iz soseščine 13.55 Oex-
terjev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35 Povverpuff dekleta 16.00 Fantje iz 
soseščine 16.25 Dexterjev laboratorij 
16.50 Samuraj Jack 17.15 Megas XLR 
17.40 6illy in Mandy 18.05 Hrabri kužek 
18.30 Navidezni prijatelji 18.55 Ed, Edd 
in Eddy 19.20 Dexterjev laboratorij 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 2035 Bilty In Mandy 21.00 
Sladka ptica mladosti, drama. ZDA. 1962 
23.00 Čigavo je torej to življenje, drama, 
ZDA, 198100.55 Divji mesija, drama, VB, 
1972 02.35 Bachelor in Paradise, kom. 
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07.30 2iv žav: Palček David, ris. nan., 
17/25; Svet Petra Zajca 
in prijateljev, ris. nan., 5/8; 
Pika Nogavička, ris. nan., 
18/26 (vps 07.30) 

PALČEK DAVID 
REŠEVANJE ZAJČKOV 
2e nekaj tednov dežuje in 
David nam razloži, kako 
lahko palčki napovejo, 
kdaj se bo spremenilo vre-
me. David in Liza se od-
pravita na pot na Nizo-
zemsko ... 

10.25 Zapiski s potapljanja, fr. dok. 
serija, 2/10 (vps 10.20) 

10.50 Sledi, odd. o ljubiteljski kulturi 
tvKoper-Capodistria 
(vps 10.45) 

11.200zare, pon. 
11.25 Obzorja duha {vpsl1.20) 
12.00 Ljudje in 2emlja, 

odd.tvKoper-Capodistria 
(vps 12.00) 

13.00 Porodila, šport, vreme 
(vps13.00) 

U.10 Pri JoŽovcu z Natalijo, pon. 
14.30 Tistega lepega popoldneva 

(vps 14.30) 

14.35 Pet minut slave 
14.50 Boljši program 
14.55 Nedeljsko oko 
15.05 Drugo mnenje 
15.10(:)ove$ki faktor 
15.156lasbenl dvoboj 
15.40 2ive legende 
15.45 Kuhalntca 
15.50 Avdicija 2025 
16.00 Norec na liniji 
16.10$portincas 
16.20 športne novice 
16.25 Angleška nogometna liga 
16.30 Odprto 
16.40 Lorella 

17.00 Poročila, šport, vreme 
(vps 17.00) 

17.15 Tistega lepega popoldneva 
(vps 17.20) 

18.30 Žrebanje lota (vps 18.30) 
18.40 Bizgeci, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo tedna 
19.40 Vreme 
19.45 5port 
20.00 Razvedrilna odd. (vps 20.00) 

21.35 Intervju (vps 21.35) 
22.30 Poročila, Šport, vreme 

(vps 22.30) 
22.50 Zasebno ĵ ivljenje umetnine: 

Mala plesalka prt 14. letih, 
ang. dok. serija, 9/12 
(vps 22.50) 

23.40 Marko Hatlak in skupina 
Funtango, posnetek z gradu 
Gevverkenegg v Idriji, pon. 
(vps 23.40) 

01.00 Dnevnik, vreme, iport, pon. 
01.45lnfokandl 

06.30 Infokanal 
08.35 Skozi čas 
08.45 Zimske olimpijske igre - Torino 

2006 (vps 08.45) 

Olimpijske igre 
Danes na sporedu: alpsko 
smučanje, - supervelesla-
lom ženske, smučarski tek 
- štafeta 4 x 10 km, moški, 
hitrostno drsanje, bob, 
kerling, akrobatsko smu-
čanje, umetnostno drsa-
nje, hokej na ledu - skupi-
na A: Nemčija - Švica, Če-
ška - Italija, Finska - Kana-
da; skupina B: Rusija - Lat-
vija. Slovaška - Kazahstan, 
ZDA - Švedska. 

10.00 Smučarski teki: štafete 4 x 10 
km (m), prenos (vps 10.00) 

12.00 Alpsko smučanje: 
Superveleslalom (ž), 
prenos (vps 12.00) 

16.00 Domžale: Slovenski peka) 
v košarki (m), finale pokala 
Spar, prenos (vps 16.00) 

20.00 Priostritev na ZOI (vps 20.00} 
21.45 Umetnostno drsanje: 

Plesni pari - originalni ples, 
posnetek (vps 21.45) 

UMETNOSTNO DRSANJE: 
PLESNI PARI -
ORIGINALNI PLES 
POSNETEK 
Kdo se bo najbolje znašel 
v 2adanem ritmu original-
nega plesa, komu najbolj 
leži ples, ki je izbran to-
krat? Komentatorka: Jo-
landa Bertole 

22.10 Slovenska Hlmska fabula: 
Hudodelci, slov. film 
(vps 22.35) 

HUDODELCI 
Peter Bordon, zamejski 
Slovenec, se v prvih povoj-
nih letih iz Trsta zateče v 
Ljubljano. Spoprijatelji se s 
tremi starejšimi italijanski-
mi komunisti, političnimi 
begunci, ki so kakor on pri-
bežal) v Ljubljano. Leta 
1948 jih jugoslovanska 
varnostna služba zaprosi 
za posredovanje pri neki 
zadevi v Trstu. Peter po-
nudbo sprejme, predvsem 
zaradi Florence, učiteljice 
angleščine, ki jo ljubi. 

23.35 Dnevnik zamejske tv 
(vps 00.00) 

00.00 Šport (vps 00.30) 
02.00 KoSarka - tekma zvezd NBA, 

prenos (vps 02.00) 
05.05 Infokanal 

07,30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja 
06.00 Ogijeva druščina, 

sinhr. ris. serija 
08.20 Dežela pred časom: 

Pot skozi meglice, ris. film 

DEŽELA PRED ČASOM: 
POT SKOZI MEGUCE 
Dinozavrčki Littlefoot, 
Cera, Špike, Ducky in Pet-
ne s svojimi družinami še 
vedno živijo v idilični Veliki 
dolini, ko izvejo, da je ne-
kje za mejami njihove doli-
ne prišlo do nenadnih in 
velikih vremenskih spre-
memb. 

09.35 Vodovnikova vesina, ris. serija 
10.00 Pet junakinj, ris. serija 
10.25 ArtAttack, 

otr. zab.-izobr. serija 
10.50 Čarobna angleščina, 

otr. zab.-izobr. serija 
11.00 Dogodivščine Jackiea Chana, 

ris. serija 
11.30 Povver Rangers, mlad. nan. 
12.00 Šolska košarkarska liga 
13.00 Mestece za vedno, 

15. del amer. nan. 
13.55 Na deželi je lepo, 

18.deldvstral.nan. 
14.50 Otrok po naročilu, amer. film 
16.30 Borila se je sama, amer. film 
18.15 24 ur-vreme 
18.20 Kuhinjska avantura, dok. odd. 
19.00 24 ur 
20.00 Nedeljski filmski hit: Blondinka 

s Harvarda, amer. film 

BLONDINKA 
SHARVARDA 
Lepa naravna blondinka 
Elle VVoodsje odlična štu-
dentka, predsednica žen-
skega študentskega druš-
tva in sploh zelo priljublje-
na punca. Njeno življenje 
je čudovito. Kaj ne bi bilo, 
če je nastopila celo v vide-
ospotu Rickyja IVlartina? 
Vendar Elle ni razvajena In 
neumna avša. Ima zlato 
srce in je srečno zaljublje-
na v VVamerja Huntingto-
na. Zdaj, ko je končala šola-
nje na kolidžu, pričakuje 
Warnerjevo snubitev. 

21.40 Športna scena 
22.25 RallyDakar2006 
23J!5 Obujena preteklost, amer. film 
01.20 24 ur, pon. 
02.20 Nočna panorama 

09.45 TV prodaja 
10.15 Mladi in nemirni, 

pon. 80. dela amer. nad. 
11.00 Mladi in nemimi, 

pon. 81. dela amer. nad. 
11.45 Mladi in nemirni, 

pon. 82. dela amer. nad. 
12.30 Mladi in nemimi, 

pon. 83. dela amer. nad. 
13.15 Mladi in nemirni, 

pon. 84. dela amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Umor, je napisala, amer. nan. 
15.50 Skriti griči, 

IS. del amer. humor. nan. 

SKRITI GRIČI 
Doug In Janine se odprav-
ljata na obletnico mature. 
Seveda pride do neljubega 

. zapleta. Doug si drzne spo-
gledovati s sošolko, za ka-
tero ni nikoli vedel, da je 
zaljubljena vanj. Kaj na to 
poreče njegova ljuba žena, 
ki ji je pred Bogom obljubil 
zvestobo do groba? 

16.20 Izpolnjena želja, amer. film 
18.00 E+ 
20.00 TVkriminalka: 

Planet teme, amer. film 

PLANET TEME 
Pilotka Carolyn Fry z ve-
soljsko ladjo potuje po ve-
solju. Med potniki, ki jih 
prevaža, sta tudi policist 
Johns in morilec Riddick. 
Ko plovilo zaide v težave, 
mora CaroIyn zasilno pri-
stati na neznanem plane-
tu. Trčenje je tako silovito, 
da posadka in večina po-
tnikov umre. Carolyn, 
Johns, Riddick in še neka-
teri potniki imajo srečo, da 
preživijo. Toda na nepri-
jaznem planetu, kjer ved-
no sije sonce, jih zdaj čaka 
nova bitka za preživetje. 

21.55Veronica Mars, 
7. del amer. nan. 

22.45 Navigator 
23.15 Hej, Amold, amer. anim. film 
00.40 Dannyjeve zvezde, pon. 

07.15 Oigimoni 08.30 TV-prodaja 09.30 
Otroško nedeljsko dopoldne 10.45 TV-
prodaja 11.00 Koncert Tanje Zaje Zupan, 
posnetek 13.00 Alo, alo 13.30 (m gad 
14.00 Marienna 14.55 Nogomet - Ital. 
liga: Treviso - Parma 17.00 Nogomet - Fr. 
liga: Nlca - Monaco 19.00 Adijo pamet -
ro<k 20.00 Dilerji, srh., ZDA, 2003 21.30 
Nogomet - Ital. liga: Treviso - Parma 
23.20 DHerji, srh., ZDA, 2003 

09.30 Nova Gorica - Chilane 10.00 Jana 
10.30 Dolina TrebuSace 11.00 Za vas in 
mesto 12.00 Razgledovanja 12.30 V 
harmoniji z naravo 13.00 Evropski veče-
ri Lojzeta Peterleta 14.30 A to je to z 
Rezo 15.00 Arcus 16.00 Sadovi znanja 
16.30 Toftalka 16.45 S pingom korak 
višje 17.00 Pfvi na vasi 17.55 Dežela za-
kladov 18.00 Modro plus 18.30 Štiri 
tačke, odd. o hišnih ljubljenčkih 18.55 
Dežela zakladov 19.00 Ski magazin 
19.30 V družbi z... In Pavle Gregorc 
19.55 Dežela zakladov 20.00 Slovenska 
glasbena lestvica 20.55 Dežela zakladov 
21.00 ABCD 21.30 24 ur 22 JO l!inčove 
ideje 23.30 Aruna 00.00 Zrela leta z 
Melanijo Ster 00.30 Glasbeni mozaik 

po; 
Sti 

17.15 Sanjska kopalnica 17.35 Evropski 
slanec 18.00 Ura hip-hopa 18.30 

tudentarija 19.00 Veseli mikrofon 
20.00 Kandidat 20.30 Osebni bančnik 
21.00 Vizionarji 22.05 Razmerja 23.05 
Dilema 00.05 Portfelj 00.50 Optika Se-
ver 01.05 Napovednik angleške nogo-
metne lige 02.05 Nova oddaja 

i G o r e n I s i a T V 

08.00 Gorenjski tedenski pregled 08.15 
Šolski vpisi: Srednja poklicna in strokov-
na šola Kranj, rep. 08.30 Ekošola kot na-
čin življenja: Ekofestival, 2. del 09.00 
Kvalifikacijski turnir v standardnih in la-
tinsko ameriških plesih, posnetek 09.40 
Ste vedeli, svetov, odd. 09.50 Prava 
stvar, odd. o kuharskih mojstrovinah 
10.10 Vroče minute: Nekdanji nogome-
taš Marinko Galič 11.00 Skrbimo za 
zdravje, pon. 12.00 2upan pred kamero: 
Jože Bogataj, župan Občine Gorenja vas-
Poljane, pon. 13.00 Pod košem: Loka 
Kava TCG - Pivovarna Laško, posnetek 
košarkarske tekme 14.30 Video strani, 
panorama Gorenjske 16.00 GTV MIX, 
razv. odd. z gosti, pon. 16.55 Dežela za-
kladov, dnevni kviz 17.00 Dokazi: Poči-
tek, 4. del avsual. duhovne serije 17.55 
Dežela zakladov, dnevni kviz 18.00 Vo-
jaški muzej Tabor Lokev, dok. odd. 
18.40 Dežela zakladov, dnevni kviz 
18.45 Gorenjski tedenski pregled, 055. 
19.00 Cžule - mižule: Zaljubljeni žabec, 
prav 19.15Kakobitizdravinzmagova-
ti, izobr. odd. 19.55 Dežela zakladov, 
dnevni kviz 20.00 Cena slave, zab. glas. 
odd. 21.00 Dežela zakladov, dnevni kviz 
21.05 Vidiš, kar hočeš, kult.-zab. mag. 
21.40 Dežela zakladov, dnevni kviz 
21.45 Gorenjski tedenski pregled 22.00 
Znani in neznani obrazi: Nekdanji košar-
kar Darko Omahen. pog. odd. 22.30 Slo* 
venska glasbena lestvica, glas. odd. 
23.40 Dežela zakladov, dnevni kviz 
23.45 Gorenjski tedenski pregled 

ImlntlU-onr odgovj tDcrmcmbr. niiUnrtOv Iv piogfjm.h po itiV b̂g i(dali«tr 

tO najboljši, kont. odd. 20.00 Deželni 
miks 20.35 Pokliči me no<oj. kont. odd. 
21.30 Šport na Dtv 

07.00 Net info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Mana Madrugada, 
109. del 08.50 Maščevanje, 53. del 
09.40 Več kol ljubezen, 104. del 10.30 
Za dušo in telo 11.00 Koncert: Guča 
12.00 TV-prodaja 12.30 SKL 13.30 Vsa 
čuda sveta 14.00 Gin in čokolada, rom. 
kom., VB, 200116.00 TV-prodaja 16.10 
Pokliči in zadeni 16.40 Več kot I jubezen, 
105. del 17.35 Maščevanje, 54. del 
18.30 Net info 18.45 Pokliči in zadeni 
19.30 Stilist 20.00 Peta noč 21.30 
Cherry falls, groz., ZDA, 2000 23.20 
Zvezde ulice 23.50 Pregled dogodkov 
00.05 TV-prodaja 00.35 V noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro, 
Hn̂ aška 09.10 Svet slavnih 10.00 Poro-
čila 10.10 Delfini, ki pomenijo življenje, 
dok. film 11.00 Poročila 11.10 Med 
nami 12.00 Dnevnik 12.16 TV-koledar 
12.30 Ljubezen nima cene, 169. del 
13.20 Oprah Show 14.05 Poročila 
14.15 Sestre, nad., 6. sezona, 5. del 
15.05 Človek pajek 15.30 Nora Fora 
16.00 Moj prijatelj romski pomočnik, 
dok. film 16.35 ^vljenjeje lepo 17.35 
Poročila 17.50 Najšibkejši Sen 18.35 
Ljubezen v zaledju, tel., Hrv. 19.30 
Dnevnik 20.10 Moja obilna grika poro-
ka, kom., ZDA, 2002 21.50 Protinačrt 
22.35 Kulturna poročila 22.45 Umori na 
podeželju, knm. serija, VB. 8. sezona, 2. 
del 00.30 Tajno društvo, kom., VB/Nem-
6ja, 2000 02.00 Vodna škoda, srh., Ka-
nada. 1999 03.25 Trik, rom. kom., ZDA, 
1999 

07.00 VIP DJ 07.35 TelebajskI 08.00 
SOS 08.25 Rumenokljunec 09.20 Učilni-
ca 09.30 Nična ura 09.40 Deset minut 
10.00 Kokice 10.30 Zasedanje sabora 
11.30 Zimske olimpijske igre - Torino 
2006: Kombinacijski smuk (ž), prenos 
13.50 Poročila za gluhe 14.00 Vihar in 
obžalovanje, drama. ZDA, 199015.30 
Poročila 15.45 Naša sodnica, serija, ZDA, 
5. sezona, 22. del 16.35 Zimske olimpij-
ske igre - Torino 2006: Kombinadjski sla-
lom (č), prenos 1. teka 18.25 Risanka 
18.40 Ta nora služba, humor, serija, ZDA 
19.00 Zimske olimpijske igre - Torino 
2006: Kombinacijski slalom (ž), prenos 2. 
teka 21.20 Barabe in princese, humor, 
serija 22.00 Večerna šola, humor, serija 
22.35 Poročila 22.50 Zlikovci 23.00 
Zimske olimpijske igre, pregled dneva 
00.00 Srček, drama, ZDA, 2003 

>Discovtfy 

06.00 Krakatoa 08.00 Smetišče: Napra-
ve iz odpadkov 09.00 Modri planet 
10.00 Ekstremni stroji; Stroji za uničeva-
nje 11.00 Preko meja bermudskega tri-
kotnika 12.00 Krakatoa 14.00 Smetišče: 
Naprave iz odpadkov 15.00 Nevenetni 
stroji: Neverjetni žerjavi 15.30 Neverjet-
ni stroji: Vozila za vodo in zemljo 16.00 
Posebna vozila: Chip proti Georgu 17.00 
Najboljše do sedaj: Najboljši dosežki 
18.00 Hitrostni stroji 19.00 Razbiti mit: 
Uio<tm«rt rv! oOe«'«'}« n tpifmem}», k. n«iunt;o 

Smrdljivi avtomobil 20.00 Brainiac: Eks-
perimenti Jona Tickia in Richarda Ham-
monda 21.00 Veliki graditelji 22.00 Ki-
tajska čuda: Preurejanje Pekinga 23.00 
Smrtonosni ulov 00.00 Leta rokenrola: 
Svetovne turneje rock'n'rolla 01.00 Leta 
rokenrola: Modne smernice 02.00 Leta 
rokenrola: Razvoj kinematografije 03.00 
Lovci na skrivnosti: Bermudski trikotnik 

Antnul pUnet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti po-
snetki živali 13.30 Opičji posli 14.00 Psi 
za rešetkami 15.00 Živalska postaja 
16.00 Živalska policija v Miamiju 17.00 
Reševalci živali 17.30 SOS v divjini 
18.00 Čudoviti posnetki živali 18.30 
Najbolj smešne živali sveta 19.00 Av* 
stralski reševalci živali 19.30 Opičji posli 
20.00 Živalske ikone 21.00 Živali v fil-
mih 22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Živalska postaja 23.30 Opičji po-
sli 00.00 Urgentni primeri 00.30 Sodo-
bni veterinarji 

N«ti0nal6«09nphk 

08.00 Zadnji španski ris 09.00 Zunajze-
meljsko 10.00 Napoleon iz Egipta 11.00 
Najtežji poklici 11.30 Najtežji poklici 
12.00 Pročelja gradbeništva: Razstrelje-
vanje 13.00 Zadnji španski ris 14.00 Zu-
najzemeljsko 15.00 Napoleon iz Egipta 
16.00 Divje: Odprava - ugandski Sim-
panz 17.00 Ko se odprave ponesrečijo: 
Ujeti potapljači 18.00 Najtežji poklici 
18.30 Najtežji poklici 19.00 Mravlja, ki 
je požria Ameriko 20.00 Pročelja grad-
beništva 21.00 Vrnitev k Titaniku 22.00 
Morilske lutke 23.00 Napad na telo: Mo-
rilska kuga 00.00 Vrnitev k Titaniku 

• HaHmarii 

07.45 Ne Izpusti je, miniserija, 1. del 
09.30 Baskerviliski pes, Kanada, 2000 
11.15 Izgubljeni imperij, pust. serija, 2. 
del 13.00 Providence, 2. sezona. 12. del 
14.00 Iskanje in reševanje, akc., ZDA, 
1994 15.45 Christy: Vrnitev v Cutter 
Gap, drama, ZDA, 2000 1 7.30 Baskervili-
ski pes, drama, Kanada, 2000 1 9.15 Pro-
vidence, 2. sezona, 12. del 20.15 Doktor 
Martin, 1. sezona, 1. del, 2004 21.15 
Doktor Martin, 1. sezona, 2. del, 2004 
22.15 Stanje duha, srh., VB, 2003 00.15 
Milost ali umor. drama, ZDA, 1987 

14.00 Pustolovščina: Brazilija 15.00 Ko-
rak za korakom: Mavricij 15.30 Potova-
nja 2006 16.00 Svetovni popotnik: Ek-
vador 17.00 Oddaljene obale: Hvar 
17.30 Mavrično potovanje 18.00 Golf* 
Kalifornija 18.30 Popotnik: Lanzarote 
19.00 X-Quest 20.00 Pustolovščina: In-
dija 21.00 Treking: Švica 21.30 Popo-
Ihiki: Indija 22.00 Vzhodna Nemčija 
22.30 Potovanja 2006 23.00 Svetovni 
popotnik: Irska 

09.45 Pralnica življenja 10.15 Dieta 
11.15 Najšibkejši člen 12.00 Divja Južna 
Amerika 13.00 Brittasov imperij 13.30 
Zadnje vino poletja 14.00 Down to Eartb 
15.00 Otroški program 16.35 Divji šov 
17.00 Jaztebi. ti meni 17.30 Lov na sta-

' IV »Mkiktiif 

rine 18.15 Najšibkejši člen 19.00 Bol-
nišnica Kolby 20.00 Skrivno življenje 
Richarda Nixona 21.00 Little Britain 
21.30 Pivo in čips 22.00 Rdeči škrat 

O MTVAdria 

07.00 Zajtri( prvakov 08.QO Samo Adria 
08.05 Zajtrk prvakov 09.00 Vroče 
09.30 Top 5 najbolj zaželenih 10.00 
Samo Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 
Blok lestvica 12.00 Navdušeni nad glas-
bo 13.00 Samo Adria 13.10 Navdušeni 
nad glasbo 14.00 Sobna racija 14.30 
Top 5 najbolj zaželenih 15.00 Vstopi 
15.30 Sobna racija 16.00 Navdušeni 
nad glasbo 16.30 Vstopi 17.00 Navdu-
šeni nad glasbo 18.00 Samo Adria 
18.05 Navdušeni nad glasbo 19.00 
Glasbeni mikser 20.00 Samo Adria 
20.05 Glasbeni mikser 21.00 Klubska 
lestvica 22.00 Nateg 23.00 Cas za žur 
00.00 Drevesna klapa 00.10 Naj Živi 
Bam 00.30 Divji modeli 01.00 Pozne 
urice 

O EURO ŠPORT 

06.15 Zimske olimpijske igre: Misija To-
rino 06.30 Dobro jutro. Torino 08.30 
Umetnostno drsanje (m) 09.15 Misija 
Torino 09.30 Curling (m), prenos dvobo-
ja v Torinu 10.00 Smučarski tek (m), 
prenos teka na 15 km v klasičnem slogu 
v Pragelatu 11.30 Curling (m), prenos 
dvoboja v Torinu 12.00 Alpska kombi-
nacija (ž), prenos smukaške preizkušnje 
v San Sicariu 13.30 Deskanje na snegu 
(ž), prenos finala krosa v Bardonecchii 
14.25 Olimpijske igre: Novice iz Torina 
14.30 Curiing (ž), prenos dvoboja Nor-
veška - Italija 17.00 Alpska kombinacija 
(ž), prenos prve proge slaloma v San Si-
cariu 17.45 Daring gifis 18.00 Smučar-
ski skoki, prenos kvalifikacij na veliki 
skakalnici v Pragelatu 19.00 Umetnost-
no dnanje, prenos plesnih parov v Tori-
nu 19.30 Alpska kombinacija (ž), prenos 
druge proge slaloma v San Sicariu 20.30 
Umetnostno drsanje, prenos plesnih pa-
rov v Torinu 21.25 Olimpijske igre; Novi-
ce iz Torina 21.30 Umetnostno drsanje, 
prenos plesnih parovv Torinu 22.15 Ho-
kej na ledu (ž), prenos druge polfinalne 
tekme v Torinu 23.15 Olimpijske igre, 
vrhunci dneva v Torinu 00.15 Daring 
giris 00.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
00.45 Skeleton (m) 01.30 Smučarski 
skoki, posnetek kvalifikacij v Pragelatu 

06.00 Nogomet, vrhunci prvih tekem 
tretjega kola v pokalu UEFA 08.00 TV-
prodaja 08.30 Poker 11.00 TV-prodaja 
13.30 Motorvizije: Avtomobil citroen C6 
14.30 Športni kviz 17.00 Caravaning TV 
17.30 Nogomet, vrhunci prvih tekem 
tretjega kola v pokalu UEFA 18.30 Nogo-
metne novice 19.45 Poker 21.30 Nogo-
met: 2. nem. liga, 22. kolo 22.45 Nogo-
metni strokovnjaki, pog. odd., pišite 
podnaslov odd. 

06.00 Otroški program 07.50 Življenje 
in jaz 08.15 Komisar Rex: S polnim pli-
nom 09.00 ZOI 2006. vrhunci: Umet-
nostno drsanje (m) • prosti program 
09.45 ZOI 2006: Smučarski teki (m) - 1 5 
km klasično; Deskanje na snegu (ž) -

aoss, kvalifikacije 11.30 ZOI 2006, pre-
nos: Smuk za kombinacijo (ž) 13.20 ZOI 
2006: Smuk za kombinacijo (ž) - Analiza 
13 .30 ZOI 2006: Studio 1 3 . 5 5 ZOI 2006, 
prenos: Deskanje na snegu (ž) - aoss, fi-
nale 15.40 Novice 15.45 ZOI 2006: Ho-
kej (ž) - polHnale 16.30 ZOI 2006: Sla-
lom za kombinacijo (ž). 1. del 17.30 ZOI 
2006: Slalom za kombinacijo (ž) - Anali-
za 17.40 Novice 17.45 ZOI 2006: Studio 
18.00 ZOI 2006; Smučarski skoki • kvali-
fikacije na veliki skakalnici 19.15 ZOI 
2006: Slalom za kombinacijo (ž), 2. tek 
20.40 ZOI 2006: Slalom za kombinacijo 
(ž) - Analiza 21.00 ZOI 2006: Studio 
21.30 Novice 21.35 Pravi prijatelji 
22.40 Novotny & Maroudi 23.10 ZOI 
2006: Umetnostno drsanje - obvezni 
program plesnih parov; Hokej (ž) - polfi-
nale 00.40 Šport: Hokej 00.55 Tuja vr-
sta, zf. film, ZDA, 1995 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Dnni in 
lepi 09.50 Drzni in lepi 10.15 Julia: Poti 
do sreče 11.00 Žamet in svila 11.45 Vr^ 
me 12.55 Pogledi od strani 12.00 Živeti 
lepše 13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski 
magazin 13.40 Drzni in lepi 14.25 Julia: 
Poli do sreče: 93. del 15.05 Živeti za lju-
bezen: 25. del 15.55 Oddaja Barbare 
Karlich; Dokaži svoje nadnaravne moči 
17.00 Cas v sliki 17.10 Dobrodošla, Av-
strija, mag. 18.25 Resnično.res. 18.30 
Dober nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvez-
na dežela danes. mag. 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Primer za dva: Dvojni umor 21.20 
Dejstva 22.10 Cas v sliki 2 22.35 Donna 
Leon: Beneško finale, tv krim., Nemčija, 
2003 00.05 Evromilijoni 00.10 Cas v sli-
ki 3 00.30 Caroline v velemestu 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med Štirimi stenami 11.30 Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 OliverGeissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami, 
serija 18.00 Dober večer 18.30 Eksklu-
zivno 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi. 3424. del 
20.15 Lepo je biti milijonar, nagr. kviz 
21.15 Taborniki 21.45 Atze je za vse 
22.15 Ritin svet 22.45 Dolg jezik 25.15 
Petkova nočna poročila 

05.10 Razbiti mit 05.55 Prva leta zotro-
kom, dok. serija 06.50 Informacijski 
oglasi 09.00 Ekskluzivno • rep. 10.00 
Supermame 12.00 Princ 2 Bel Aira 
12.30 Nasmešek, prosim, razv. 13.05 
Otroški program 16.00 Prin< z Bel Aira 
17.00 Nasmešek, prosim, razv. 17.30 
Razbiti mil: Vakuumski WC/ Testo-
orožje/ Steklena fasada 18.30 Dobro je 
vedeli 19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 
20.15 Policaj iz vrtca, kom., ZDA, 1990 
00.35 Ring, akc. film, Kanada. 2001 

O RTLsuper 

06.30 Otroški program 12.40 Tik in Tak 
13.10 Pepe in Max 13.35 Filimore 
14.00 Spužva Bob 14.30 Cosmo in 

V̂ fanda 15.00 Sabrina 15.30 Tex Avery 
16.00 Pet junakinj 16.25 Rožnati pan-
ter 16.50 Smrkd 17.20 Benjamin Roži-
ca 17.50 Tik in Tak 18.20 Pepe in Max 
18.50 Fillmore19.15Spužva Bob 19.45 
Rožnati panter 20.15 Tiggerjev film, 
anim. film, ZDA, 2000 21.40 Četica mo-
drih 22.15 Vitezi za volanom 23.15 
Magnum 

08.05 Tako živi Nemčija 08.35 Naredi 
sam 09.00 Priznanje 10.00 Vaša zadnja 
priložnost 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio. mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 14.30 Naredi sam 
15.00 Priznanje 16.00 Matura 2006, se-
rija 16.30 Prijatelji - življenje gre naprej 
17.00 Taff, mag. 18.00 Simpsonovi: 
Crka za črko 19.00 Galileo 20.00 New-
stime 20.15 Napihnjenci 2, kom., ZDA, 
1993 22.00 Vse za denar, kom., ZDA, 
2002 23.45 Nasprotje od seksa, kom., 
ZDA,1998 

08.45 Hughleyjevi 09.15 Sam svoj moj-
ster 10.15 Živeti po želji 10.45 Nič ni 
brez okusa 11.15 McLeodovi hčeri 
12.10 Mestece za vedno 13.10 Midve z 
mamo 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 McLe-
odovi hčeri 16.00 Midve z mamo 17.00 
Mestece za vedno: Mama na posodo 
18.00 Poročila 18.15 Živeti po želji 
18.45 Nič ni brez okusa, kuhar. odd. 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Daleč od 
oči, kom., ZDA, 1998 22.25 Spiegel TV: 
Skrivnosti ledenikov 

RMlityTV 

07.15 Počitniški posnetki 07.40 Policija 
08.05 Reševanje živali 08.30 Čudež 
09.20 Zločin v Hollywoodu 09.45 Zapi-
ski iz Tajpeja 10.10 Brodolom 10.35 Pe-
kel 11.00 Svarilo pred viharjem 11.50 
Počitniški posnetki 12.15 Val zločina 
12.40 Napaka 13.05 Ženski udarec 
13.30 Policija 13.55 Reševanje živali 
14.20 Zapiski iz Tajpeja 14.45 Čudež 
1535 Zločin v Hollywoodu 16.00 Pekel 
16.25 Brodolom 16.50 Pogumni 17.15 
Svarilo pred viharjem 18.05 Poznavalec 
19.00 Dirka 19.50 Ženski udarec 20.15 
Reševanje živali 20.40 Zapiski iz Tajpeja 
21.05 Zdravniški detektivi 21.30 Kritič-
no reševanje 22.25 Na zmenku 22.50 
Prevaranti 23.40 Poznavalec 

10.30 Kakor v filmu 11.25 Sreča v lju-
bezni, 140. del 12.20 iudeževa žena, 94. 
del 13.10 Judeževa žena. 95. del 14.05 
Ecomoda 15.00 Kakor v filmu 15.55 Ju-
deževa žena, 94. del 16.45 Judeževa 
žena, 95. del 17.40 Sreča v ljubezni. 
140. del 18.35 Ecomoda 19.30 Mašče-
vanje ljubezni, 90. del 20.20 MTV'S Live 
Through This 21.10 Vojna žensk 22.05 
Judeževa žena, 95. del 23.00 Kakor v fil-
mu 23.55 Sreča v ljubezni, 140. del 

O Caftoon/t<in 

12.40 Evil Con Came13.05Billy in Man-
dy 13.30 Fantje iz soseščine 13.55 Dex-
terjev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35Powerpuffdekleia 
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06J0Tedensklizbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe izpraznjene Školjke 

(vps 07.00) 
07.40 Male sive celice, kviz 
08.25 Gusarski otoki, fr.nan., 15/26 
08.50 Gusarski otoki, fr.nan., 16/26 
09.20 Kino Kekec: Pes, ki je konfal 

vojno, kan. film, pon. 
(vps 09.20) 

10.45 P oM I klub, pon. 
12.00 Tednik, pon. 
13.00Porofila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.20 Prvi in drugi, pon. 
13.40 Slovenski utrinki, odd. madi. 

tv(vps 13.30) 
14.05 Doktor Martin, 

ang. nad., 6/8, pon. 
IS.OOVednosem hotela bili 

svctnlc3,b«lg.-luksemb.film 
(vps14.55) 

06.30 Infokanal 
08.20 Skozi <as 
08.30 Zimske olimpijske igre - Torino 

2006 (vps 08.30) 

16.30 Slovenski magazin (vps 16.25) 
17.00 Poroiila, Šport, vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Ozare (vps 17.15) 
17.25 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 

(vps17.25) 
18.20Solzice, kratki igrani film, pon, 

(vps 18.20) 
18.40 Bizgeci, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18,55) 
19.00 Dnevnik 
19 JS Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 Spon 
20.00 Hotel poldruga zvezdica, 

7.ep.-ZdravkoDuša: 
Revolucija (vps 20.00) 

HOTEL 
POLDRUGA ZVEZDICA 
Z D R A V K O O U S A -
REVOLUCUA 
Kaj v resnici pomeni hotel 
na nivoju, spoznajo naši 
junaki, ko v hotelu nastopi 
nova, mlada In sveža vla-
davina. 

20.40 Hri-bar (vps 20,40) 
22.00 Porodila, 5pon, vreme 

(vps 22,00) 
22.35 Telesa, ang, nad, 4/16 

(vps 22,35) 
23.35 Velika požnija,fr,-ital. film 

(vps 23,25) 
01.45 Dnevnik, vreme, šport, pon, 
02.25 Hri-bar, pon. 
03.35 Infokanal 

Olimpijske Igre 
Danes bcjdo v Torinu na 
sporedu naslednje discipli-
ne: kerling - predtekmova-
nja, biatlon - 10 km, žen-
ske, zasledovalno In 12,5 
km, mošl<i, zasledovalno; 
alpsko smučanje - super-
veleslalom, moški; smučar-
ski tek - štafeta 4 x 5 km, 
ženske, smučarski skoki -
posamično, velika skakal-
nica: hitrostno drsanje -
moški na 1000 metrov ter 
ženski in moški finale na 
kratke proge hitrostnega 
drsanja, kar je na 1500 me-
trov ženske in 1000 me-
trov moški. V bobu, dvose-
du se bodo v dveh vožnja 
pomerili najboljši svetovni 
moški tekmovalci, med-
tem ko bo hokej na ledu 
postregel z naslednjimi 
tekmovalnimi poslastica-
mi: v skupni A se bosta po-
merili Italija in Nemčija, Ka-
nada in Švica, Češka in Fin-
ska, v skupini 8 pa Kazah-
stan In Rusija, švedska in 
Latvija ter Slovaška in ZDA. 

10.00Smui:arski teki: Štafete 4x5 
km (ž), prenos (vps 10.00) 

11.00 Alpsko smučanje: 
Superveleslalom(m), 
prenos(vps11.00) 

12.30 Biatlon: Zasledovalna 
tekma-10 km (ž), prenos 
(vps12.30) 

14.30 Biatlon: Zasledovalna tekma-
12,5knfi(m),prenos 
(vps 14.30) 

16.00 IjubljarH: liga prvakinj 
v rokometu, KrimMercator-
larvik, prenos (vps 16,00) 

18.00 SmuJarski skoki: Posamifna 
tekma na veliki skakalnici, 
prenos(vps 18.00) 

20.00 Priostritev na ZDI (vps 20,00) 
21.00 Hokej na ledu (m): 

Češka-finska, prenos 
(vps 21.00) 

23.20 Sobotna no<: 

U2eroncnaskednu, 
glas, odd, z Aleksandrom 
Mežkonn (vps 23,20) 

00.20 Dnevnik zamejske tv 

P O P I V 
07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja 
08.00 Drobiiki.sinhr. ris. serija 
08.10 Katka in Orbi,sinhr. ris, serija 
08.30 Doktor Oto.sinhr. ris. serija 
08.40 Levji kralj, sinhr. ris. film 
09.30 Mali rdeii traktor, 

sinhr. ris, serija 
09.50 Poko, sinhr. ris. serija 
10.20 ArtAttack, 

otr.zab-izobr, serija 
10.50 Čarobna anglešJina, 

otr.zab.-izobr, serija 
11.00 Sloniek Benjamin, 

sinhr, ris. serija 
11.30 Šolska košarkarska liga 
12.30 Mestece za vedno, 

14,delamer,nan, 
13.25 Na deželi je lepo, 

17.delavstral.nan. 
14.20 Providence, 18. del amer.nan. 
15.10 Na svobodi, dok. serija 
15.40 Animalia, dok. serija 
16.10Zvezdevdivjini: 

Dalton in volkovi, dok. odd, 
17.15 24 ur-vreme 
17.20 Vse za bogastvo, amer. film 

VSE ZA BOGASTVO 
Martha je že v otroštvu ve-
dela, da bi bila rada boga-
ta in slavna. To je od nje 
pričakoval že njen ambici-
ozni oče. Njeni načrti, da bi 
v Parizu postala maneken-
ka, so se izjalovili, ko je 
spoznala Andyja Stewarta 
in se z njim poročila. 

19.00 24 ur 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.40 Sobotni filmski hit: 

Nainovalka porok, amer. film 

rvANALA 

00.45 Infokanal 

NACRTOVALKA POROK 
Mary Fiore je najbolj iska-
na načrtovalka porok v 
San Franciscu. Kot stro-
kovnjakinja za izpolnjeva-
nje tujih želja je preveč za-
poslena, da bi tudi zase 
poiskala ljubezen svojega 
življenja. Medtem ko pri-
pravlja poroko bogate 
Fran Donolly, doživi skoraj 
usodno srečanje s smet-
njakom. Iz neprijetnega 
položaja jo reši zapeljivi 
zdravnik Steve Edison. 

22.30Alias, 21. del amer.nan, 
23.25 firma, amer, film 
02.05 24 ur, pon, 
03.05 Noena panorama 

09.00 TV prodaja 
09.30 Vsi moji otroci, 

pon. 235. dela amer, nad, 
10.20Vsi moji otroci, 

pon, 236, dela amer, nad, 
11.05 Vsi moji otroci, 

pon. 237. dela amer, nad, 
11.55 Vsi moji otroci, 

pon. 238. dela amer, nad. 
12.45 Vsi moji otroci, 

pon, 239, dela amer, nad, 
13.306oodyearliga,odd, 
13.55 Dannyjeve zvezde 
14.55 Umor, je napisala, amer.nan, 
15.45 Skriti grifi, 

14. del amer, humor. nan. 
16.15 Ovojfid v Londonu, amer, film 

DVOJČICI V LONDONU 
Dvojčici Chloe in Riley 
Lawrence odpotujeta v 
London, da bi zastopali 
svojo šolo na mednarod-
nem tekmovanju. Ker sta 
zaradi zmede primorani 
zastopati Veliko Britanijo, 
se morata hitro naučiti vse 
o sami deželi in britanski 
kraljevi družini. 

18.00 E+ 
20.00 Družinski film: 

Willy, amer, film 

teljstvu med velikanskim 
kitom VVIIlijem in fantom 
Jessijem. Primeren je tako 
za odrasle, kot tudi otroke. 
Dvanajstletni mladenič 
Jesse je sirota. Že od zgod-
nje mladosti, ko ga je za-
pustila mama, živi na ulici. 
Pogosto se zateka h krimi-
nalu in tako si nekega dne 
nakoplje kazen, da mora 
počistiti marino. To mu v 
nadaljevanju soremeni 
življenje. Tam ga navduši 
velikanski kit Willy, ki naj bi 
v marino privabil veliko 
število obiskovalcev. Med 
njima se razvije pravo pri-
jateljstvo in Jesse začuti, 
da je našel sorodno dušo. 
Potem se Willy znajde v 
nevarnosti in Jesse se 
zave, da ga bo rešil edino 
tako, če ga bo osvobodil. 

21.55 Las Vegas, 21, del amer. nan. 
22.45 Sršen, jug. film 
00.45 Ekstra magazin, pon. 

07.15 Digin̂ oni 08.55 TV-prodaja 
09.25 Dvom, tel,, Mehika. 31-35. del, 
2002 13.35 TV-ptodaja 14.00 Paolo 
Borsellino, biogr, serija, Italija, 3, del, 
2004 15.00 Adijo, pamet 16.10 Prestiž-
no, ekskluzivno,razv, 16.40 Pa sem te, 
resn, serija, ZDA, 1, sezona, 6, del, 2004 
17.10 Nogomet-FraiKOska liga: Nica-
Monaco, prenos 19.15 Adijo pamel -
ročk 20.00 Soočenje, krim,, ZDA, 2002 
21.35 Nogomet - Fr, liga: Niča - Monaco 
23.30 ReporterX 00.00 Soočenje, krim,, 
ZDA, 2002, pon, 01.35 Nogomet: Niča-
Monaco, pon, 03.30 Reponer X, pon. 

08.30 Klepet z jasnovidko Marufo 
09.30 Zrela leta z MelanijoSter 10.00 
Proti soncu 10.30 Ski magazin 11.00 
Predahvgibanju 11.40 Toftalka 12.00 
TV-prodaja 12.J0 Glasbeni mozaik 
15.00 V družbi z ... in Pavle Gregorc 
15.30 Do zdravja tudi tako 16.00 Prvi 
na vasi, nar.-zab. glas. odd. 17,00 Kul-
turne drobtinice 17.25 Dežela zakladov 
17.30 ABCD 17.55 Dežela zakladov 
18.00 V harmoniji 2 naravo 18.30 Jana 
18.55 Dežela zakladov 19.00 Arcus 
20.00 A to je to z Rezo 20.30 Dolina Tre-
bušflce 21.00 Jana 21.30 24 ur 22.30 
Evropski veftri Lojzete Peterieta 00.00 
živeti zdravo 00.30 Multimediji, odd 
študentov lAM 01.00 Ekstra magazin 
02.00 Sijaj 02.30 Glasbeni mozaik 

17.00 Akademija za voditelje, pon, 
18.00 Lepotice 19.00 Vrhunci angleške 
nogometne lige 20.00 8, P. 20.30 Po-
klic mama 21.05 Štirideset plus z Zvez-
dano Mlakar 22.00 Adam in Eva z napa-
ko, pogovor 00.05 Aktualna 2 00.35 
Balkan 01.05 Lepota in stil 02.05 Nova 

08.00 Gorenjska Tv-poročila 08.15 Šol-
ski vpisi: Srednja šola Jesenice, rep, 
08.30 Ekošola kot naein življenja: Ekofe-
stival, 1, del 09.00 Na obisku v Lutkov-
nem gledališiu Ljubljana, otr, odd, 
09.30 Zeleni vodnik: pred pomladjo, iz-
obr, odd, 10.00 GTV mix razv, odd, z go-
sti, pon. 11.00 Po stezah partizanske Je-
lovice - Dražgoše 2006, rep, 11.30 Alfi 
Nipie na obisku v Chicagu, glas. odd, 
12.30 Video strani, panorama Gorenjske 
15.50 Dežela zakladov, dnevni kviz 
15.55 Druga plat uspeha: Avtošola B&B. 
predstav, odd. 16.25 Mozaik kulture: 
Knjige tako in drugače, dok, odd. 16.55 
Dežela zakladov, dnevni kviz 17.00 Po-
menkovanja z Irmo BembiJ, pog. odd, 
17.55 Dežela zakladov, dnevni kviz 
18.00 Prava stvar, odd. o kuharskih 
mojstrovinah 18.20 Aktualno v regiji, 
pog, odd. 18.40 Dežela zakladov, dnev-
ni kviz 18.45 Gorenjska Tv-porofila, 
2695,19.00 Cižule-mižule: Medved in 
pujsek, prav, 19.10 Video novice za glu-
he in naglušne, inf odd, 19.55 Dežela 
zakladov, dnevni kviz 20.00 Poslovilni 
koncert skupine Parni Valjak, 3. del 
21.00 Odprtje distribucijskega centra 
Elektra Gorenjska, rep, 21.40 Dežela za-
kladov, dnevni kviz 21.45 Gorenjska Tv-
poroiila 22.00 Ski magazin 2006, 6. 

odd. 22.30 Slovesnost ob I 
prazniku v Vrbi na Gorenjskem, posnetek 
23.40 Dežela zakladov, dnevni kviz 

10.00 Videostrani 17.00 Zaplešimo 
18.00 Šolska košarkarska liga 19.00 
Preprosto najboljši 20:00 Deželni miks 
20:05 Ski Magazin 20:30 Hej, ustavi ko-
nje; kom. odd, 22«) Deželni miks 22:05 
Smučanje po starem, rep. 

07.00 Videospoti 07.30 TV-prodaja 
08.00 Risanka 09.00 Special 09.30 
Zvezde ulice 10.00 Peta noi 11.30 Sti-
list 12.00 Videospoti 12.30 Vsa <uda 
sveta 13.00 TV-prodaja 13.30 Nena-
vadno 14.00 Cherry falis, groz,, ZDA, 
2000 1 5.45 Aktualno 16.30 SKL 17.30 
Izumi in izumiki 18.00 Potovalno luk-
suzni šov 18.30 Vibracije 19.30 RdeJa 
preproga 20.00 Podalpski veier, zab. 
glas, odd 21.30 Zakulisje 22.15 Hellra-

TV-prodaJa00.30ZNetT 

07.50 TV-koledar 08.00 Poro<ila 08.05 
Rumcnokl)unec 09.00 Govorniški oder 
09.55 Poro<ila 10.05 Briljantina 10.50 
Kulturna porodila 10.55 National Geo-
graphic: Liberija - amer. sanje 12.00 
Dnevnik 12.16 TV-koledar 12.30 Ljube-
zen nima cene, tel,, Mehika, 170, del 
13.15 PrUma 14.00 Poročila 14.15 Re-
šitev 91115.00 Orgazmiino organsko, 
8, del 15.25 Vrtnarski izziv 15.55 Oprah 

del 17.40 Iz divjine: Medvedji vohun 
18.35 TV BingoShow 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.05 Studio 10, šov z nagr. ig-
rami 21.25 Potopljena srca, drama, ZDA, 
2001 23.10 Poročila 23.20 Kulturna po-
ročila 23.30 Odbite zabave divjega 
Vana, kom , ZDA, 2002 01.00 Prag vred-
nosti, drama, Kanada, 1981 

07.35 Telebajski 08.00 Ljubezen v za-
ledju, tel., Hrv. 09.30 Rop brez plena, 
krim, drama, ZDA, 1956 10.55 Zimske 
olimpijske igre-Torino2006: Superve-
leslalom (m), prenos 12 J5 Hišni ljub-
ljenčki 12.55 Duhovni izzivi 13.10 Glas 
domovine 13.40 Avtomagazin 14.20 
Umori na podeželju, pon , VB, 8, sezona 
2. del 15.55 Sarada, rom, kom., ZDA, 
1963 1 7.55 Zimske olimpijske igre, pre-
nos: Skoki (K 120) 20.00 Nogomet-Hr-
vaško prvenstvo: Rijeka - Hajduk, prenos 
22.05 Hrvaško nogometno prvenstvo 
22.35 Zimske olimpijske igre - Torino 
2006. pregled dneva in rep, 23.40 Alias, 
3. sezona, 18, del 00.25 Zimske olimpij-
ske igre - Torino 2006, posnetek: Hokej 
na ledu; Češka-Finska 

06.00 Super strukture: Največje potni-
ško letalo 07.00 Vojne odpadkov: Snež-
na vozila 08.00 Ameriški čoperji 09.00 
Lovci na skrivnosti: Bemiudski trikotnik 
09.30 Ribolov z Rexom Huntom: Otok 
Melville 10.00 RayMeats 11.00 Razbiti 
mit: Smrdljivi avtomobil 12.00 Super 

strukture: Največje potniško letalo 
13.00 Vojne odpadkov 14.00 Ameriški 
čoperji: Motor za dirko NAPA 15.00 Naj-
smrtonosnejše sezone na svetu 16.00 
Brainiac Naprave za lebdenje 17.00 Iz-
gubljeni izumi: Revolucionarna podmor-
nica 18.00 Sanjske stvaritve 19.00 Po-
stati vohun 20.00 Zgradili smo mesto: 
Razvoj Londona 21.00 Zgodbe umrlih: 
Zgodba Marilyn Monroe 22.00 Urbani 
raziskovalci: Pinsburgh 23.00 Najboljše 
do sedaj: Najboljša bojna letala 00.00 
Brainiac 01.00 Kriv ali nedolžen: Krimi-
nal iz strasti 03.00 Lovci na skrivnosti: 
Duh iz 6et1ysburga 03.30 Lovci na skriv-
nosti: Zmaji in aligatorji 

11.00 Živali odAdo2ll.30 Veterinarji 
vdivjini 12.00 Najbolj smešne živallsve-
ta 13.00 Živalska policija v Miamiju 
14.00 Imperij slonov 15.00 Divja Afrika 
16.00 Opičji posli 16.30 Družina prerij-
skih psov 17.00 živali od A do 217.30 
Veterinarji v divjini 18.00 Živalske ikone 
19.00 Živali v filmih 20.00 Ekvator 
21.00 Orkan Katarina 22.00 Cunami 
23.00 Čudna narava 23.30 Nadnaravno 
00.00 Ljudožerci 00.30 Plenilčeva past 
01.00 Živalska policija v Miamiju 02.00 
Orkan Katrina 03.00 Cunami 04.00 
Opičji posli 

08.00 Nevarna srečanja 09.00 Megalet 
prek afriške celine 10.00 Ekstremi 
11.00 Velika mesta 12.00 Lov na lovca 
13.00 Zgodbe o neurjih 13.30 Zgodbe o 
neurjih 14.00 Megagradnje 15.00 Kata-
strofa v zraku: Viseči na nitki 16.00 Po 
katastrofi: Nesreča Hindenburga 17.00 
Nenavadne skrivnosti Norveške 18.00 
Čudni dnevi na Zemlji: Faktor ene stopi-
nje 19.00 Nacistična odprava med 2. sv. 
vojno 20.00 Lovci na morju: Iskanje pr-
vih podmornk 21.00 Katastrofa: Nevar-
ni super tornadi 22.00 Katastrofa: Po-
tres v San Franciscu 23.00 Inovacije: Ču-
dežna celica pomlajevanja 00.00 Stroji 
na morju: Potapljanje 

07.45 NeizpusliJe,miniserija,ZDA,2, 
del, 200109.30 legenda o zemljemorju, 
ZDA, 1, del, 200411.15 AlicespetvCu-
dežni deželi, drama, VB, 1998 13.00 
Mcleodovi hčeri, 3, sezona, 45, del 
14.00 Jane Doe: Agentka, krim., ZDA, 
2005 15.45 legenda o zemljemorju, 
ZDA, 1. del, 2004 17.30 Alice spet v Ču-
dežni deželi, VB, 199819.15 Mcleodovi 
hčeri, 3, sezona, 45, del 20.15 Vožnja s 
sestro, drama, ZDA, 2005 22.00 Jordan v 
novi službi, 4. sezona, 3, del 23.00 Niko-
li pozabljena, krim,, ZDA, 1, del, 2003 
00.45 Usodna napaka, ZDA, 1999 

13.30 Popotnik: Toronto 14.00 Pusto-
lovščina: Zlati trikotnik 15.00 Okusi Ka-
ribov 15.30 V 80 dneh okrog sveta 
16.00ZvlakompoSvicil7.00Treking; 
Washington, Arizona 17.30 Sanjska po-
tovanja: Hongkong 18.00 Potovanja 
200618.30 Popotnik: Majorka 19.00 X-
Ouest 20.00 Planet hrane: Južna Indija 
21.00 Popotniki: Matanzas, Kuba, Fidži 
21.30 Planet hrane: Malezija 22.30 

Sanjska potovanja: Južna Kalifornija 
23.00 Svetovni popotnik: Madagaskar 
00.00 X-Quest 

11.05 Divji šov 11.30 Glasbena lestvica 
12.05 Posebna glasbena lestvica 12.30 
Moj heroj 13.00 Some Mothers Do'Ave 
•Em 13.30 Potni list za Sonce 14.00 
Zdravniki 15.00 Zdravniki 16.00 Prijate-
lji 17.00 Glasbena lestvia 17.40 Cas, ki 
mineva 18.10 Samo bedaki in konji 
18.40 Brez poti nazaj 19.10 Majhni an-
geli 19.40 Casualty 20.30 Portreti zvezd 
21.00 Kunurjevi na št. 42 21.30 Skrivno 
žhrijenje Nixona 22.30 Naravnost fanta-
stično 23.00 Telesni udarci 

06.00 Vžig 06.50 Samo Adria 07.00 
Vžig 08.00 Vžig 09.00 Navdušeni nad 
glasbo 09.30 MTV v kinu 10.00 Samo 
Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Blok 
12.00 Blok lestvica 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 Baj-
te 14.30 Bajte 15.00 Adria Top 20 
16.00 Glasbeni mikser 17.00 Glasbeni 
mikser 18.00 Ustvarjanje videa:Undsay 
Lohan 18.30 Navdušeni nad glasbo, akt, 
videospoti 19.00 Tedenski pregled no-
vk, z voditeljem Ivanom 19.30 GUsbeni 
mikser 21.30 Tedenski pregled novk, z 
voditeljem Ivanom 22.00 MTV v živo: 
Oasis 23.00 Navdušeni nad glasbo, naj-
večje uspeinke 00.00 Superock 01.00 
Metal 02.30 Pozne urice 

06.30 Dobro jutro. Torino 08.30 Umet-
nostno drsanje, posnetek iz Torina 
09.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
09.45 Smučarski tek (ž), prenos štafetne 
preizkuSnje4x5kmvPragelatul1.00 
Supervelesialom (m), prenos iz Sestriera 
12.30 Biatlon (ž), prenos zasledovalne 
tekme na 10kmvCesani13.30 Smučar-
ski skoki, posnetek kvalifikacij v Pragela-
tu 14J5 Olimpijske igre: Novice iz Tori-
na 14.30 Biatlon (m), prenos zasledo-
valne tekme na 12,5 km v Česani 15.30 
Curiing (m), prenos dvoboja Finska -
Nonreška v Torinu 17.00 Smučarski sko-
ki, prenos poskusnega skoka v Pragelatu 
17.45 Daring giris 18.00 Smučarski sko-
ki, prenos tekme na veliki skakainki v 
Pragelatu 19.45 Hitrostno drsanje (m), 
posnetek tekme na 1000 m v Lingottu 
20.15 Hitrostno drsanje na kratkih st̂  
zah (m), prenos tekme na 1000 m v Pa-
laveli 20.10 Olimpijske igre: Novke iz 
Torina 20.35 Hitrostno drsanje na krat-
kih stezah (m), prenos Iz Palavele 22.00 
Hokej na ledu (m), prenos tekme Češka -
Finska v Torinu 23.15 Olimpijske igre, 
vrhunci dneva v Torinu 00.15 Daring 
giris 00.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
00.45 Biatlon (m), vrhunci zasledovalne 
tekme v Česani 

06.30 Poker 07.15 TV-prodaja 08.45 
Reportaža 08.55 Motorvizije 09.55 Tu-
ning TV 10.25 Caravaning TV 10.55 Mo-
torvizije 11.55 Normalno 12.25 Nogo-
met: 2, nem, liga, 19, koto 13.40 Nogo-
metni strokovnjaki, pog. odd, 14.55 No-
gomet, prenos tekme osmine finala v 
angleškem pokalu FA 17.00 Reportaža 

17.30 Caravaning TV 18.00 Pikado, po-
snetek turnirja v Blackburnu 20.00 Po-
ker 22.00 Sponni kviz 00.00 Erotika 

09.00Z01 2006: Smučarski teki-4x5 
km (ž) 1005 ZDI 2006, prenos: Superve-
lesialom (jn) 12.10 ZDI 2006: Superve-
lesialom (m) - Analiza 12.25 ZOI2006: 
Biatlon, 13km (ž)-zasledovalno 13.30 
ZOI 2006: Studio 13.45 ZOI 2006: Bia-
tlon, 12,5 km (m) • zasledovalno 15.15 
ZOI 2006: Hitrostno drsanje • 
(m); Hokej (m): Italija-Nemčija, Kazah-
stan-Rusija 17.30 ZOI 2006: Smučarski 
skoki-Napoved in pregled tekmovanja; 
Bob - dvcsed (m), 1, vožnja 17.55 ZOI 
2006: Smjčarski skoki - velika skakalni-
ca, l.seriia; Hokej (m) 18.45 ZOI 2006: 
Studio 19.00 ZOI 2006: Smučarski skoki 
- velika stakalnica, finalna serija 20.15 
ZOI 2006:Studio 21.05 Športna poročila 
21.10 N̂ ni tastari, kom,, ZDA, 2000 
22.55 ZOI 2006: Hokej: Švedska-Latvi-
ja, Slovaška - ZDA, Češka - Finska,; Hit. 
drsanje, kratke proge 

09.00 Cas v sliki 09.05 Ljudje in hoteli: 
Hotel Sacher na Dunaju 09.50 Bel Ami • 
Ljubljene: žensk, 1/2 del rom. tv filma 
11.15 Bel Ami - Ljubljenec žensk, 2/2 
del rom. tvfilmal2.50 Živeti lepše-Po-
tovatilepie 13.00 Cas v sliki 13.10 Pro-
simo za ples. kom,, Nemčija, 1941 14.35 
Mikosch, ponos čete, kom,, Nemčija, 
1958 16.10 Slikanica: Delta Rena 16.25 
Alpe - Doiava - Jadran: Podobe iz Sred-
nje Evrope 16.55 Religije sveta 17.00 
Cas v sliki 17.05 Doživetje v Avstriji: Ne-
znana regija ob Donavi - Wagram 17.45 
ljudski odvetnik 18.20 Bingo 19.00 
Zvezna dežela danes, mag, 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Mi smo oboževalci, zab. 
odd, 21.50 Cas v sliki 22.00 Smeh je 
zdrav, zab. Odd, 23.05 Polkisti iz Rosen-
heima: Tekma s smrtjo 23.50 Cas v sliki 
23.55 Stockmger 00.45 Umor, je napi-
sala: Boj za poslušalce 

05.30 OUOŠki program 07.00 Popoto-
vanja 07.30 TV-prodaJa 08.25 Dobri 
časi, slabi časi, pon. 11.00 Varuška 
12.00 Reba 12.30 Sam svoj mojster 
13.30 Princ z Bel Aira 14.40 Taborniki 
15.10 AUe je za vse 15.40 Urad, serija 
16.10 Ritin svet 16.45 Smallville: Na 
hladnem 17.40 Top ofthe Pops 18.45 
Poročila 19.05 Eksplozivno 20.15 lepo 
je biti mil Jonar, nagr kviz 21.15 Nemči-
ja išče superzvezdo 22.45 Najbolj smeš-
ne zagate, razv, 23.45 Nemčija išče su-
perzvezd3 - Odločitev 00.05 Hella In 
Diric 00.35 South Paric 

05.45 Varuhi luke07.2SfaktorX09.15 
Triki Jamieja Oliverja 10.15 Jamiejeva 
kuhinja 11.20 Kuharski mojstri na obis-
ku 12.20 Spet zmeden, kom, ZDA, 1990 
14.05 Policaj iz vrtca, kom,, ZDA, 1990 
16.10 Kraljka mečevanja; Ladja sužnjev 
17.05 Pustolovščina, d. o, o,: Mokra 
smrt 18.05 Kolesa pravice 19.00 Veliki 
brat 20.00 Poročila 20.15 24 23.00 
Specialist, akc, film. ZDA, 1994 

07.15 Otroški program 12.40 Tik in Tak 
13.05 Pepe in Maxl3J5Fillmote 14.00 
Power Rangers 14J0 Pospeševaki 15.45 
Tex Avery 16.15 Lovci zmajev 16.45 Raz-
iskovaki 17 JO Kaj je kaj TV 17.50 Tik in 
Tak 18J0 Pepe in M3x 18.50 Filimore 
19.15 Napad umetnosti 19.45 Najbolj 
smešne zagate, razv, 20.15 Desperado, 
ris, 21.50 Zab. odd. Didra Bacha 22.20 
Dangerfield, krim, serija 

08.45 Mali Bob 09.15 Talk, talk, talk 
10.15 Bullyjeva parada 10.45 Axel hoče 
vedeti 11.15 Olm se potepa 11.45 
Duatsch Comedy Club, razv, 12.15 Rent 
a Pocher 13.05 Končno seks, kom., 
Nemčija, 2003 15.00 Orange County 
16.00 Dežela poletja 17.00 Bravo TV, 
mag, 17.30 Simpsonovi. serija 18.00 
Naslednji nemški top-modcL izbor 
19.00 Talk, talk, talk 20.00 Newstime 
20.15 Oropaj policijsko postajo, kom., 
ZDA, 1999 22.00 Umri pokončno, akc, 
film,ZDA,1990 

10.05 Spiegel TV: Skrivnost ledenikov 
12.10 StemTV: Nezaželena dela 13.15 
Titanik, film katastr,, ZDA, 1997 1 7.00 
Brez oblačka: Egipt - rajska dežela ob 
RdečemmorJu17.55Casza živali: Tigriv 
Afnki 18.30 Magazin o živalih: Umetni 
kolk za psa 20.15 Oddaljena obzorja, 
drama, ZDA, 1992 22.40 Spiegel TV 

08.05 Študentje medicine 08.30 Robo-
tika 10.10 Doctors' Diaries 11.00 Oči na 
nebu 11.50 Lovci na glave 12.15 Velika 
igra 12.40 Trki 13.30 Reševanje živali 
13.55 Katastrofe 14.20 RPA 14.45 Doc-
tors' Diaries 15.35 Pogumni 16.00 Ču-
dež 16.50 Robotika 18.30 Študentje 
medicine 19.00 Oči na nebu 19.50 Oko 
za oko 20.40 Velika igra 21.05 Lads' 
Army 22.00 NVPD: At Close Range 
22.50 Dirica 23.40 Animatorji 

10.40 Punčka iz cunj, 60, del 11.40 
Naše skrivno življenje, 8, del 12.40 Ka-
kor v filmu, 223.-225. del 14.50 Zvezdni 
prah 16.40 MTVS Live Through This 
17.40 Poredna dekleta, 6. in 7. del 
18.35 iveti, 44, In 45, del 20.30 Naše 
skrivno življenje, 8. del 21 JO Punčka iz 
cunj, 60, del 22.15 Poredna dekleta, 6, 
in 7. del 23.05 Zvezdni prah 

12.40 Evil Con Carne 13.05 Billy in Man-
dyl3.30Fanljei2Soseščinel3.55Dex-
terjev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35 Powerpuff dekleta 16.00 Fantje 
12 soseščine 16.25 Dexterjev laboratorij 
16.50 Samuraj Jack 17.15 MegasKLR 
17.40 6illy In Mandy 18.05 Hrabri ku-
žek 18.30 Navidezni prijatelji 18.55 Ed, 
Edd in Eddy 19.20 Dexterjev laboratorij 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 20.35 Billy in Mandy 21.00 
Leto nevarnega življenja, pust. film, ZDA, 
1982 22.50 Alex v čudežni deželi, kom. 
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V Peku dosegli zdravo 
vzdušje in stabilnost 
Poslovanje z d o b i č k o m že tretje leto z a p o r e d je potrdilo, da je tržiška družba Peko u s p e š n o 

prebrodi la krizo. Prodaja se seli v t rgovske centre. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Tržič - Tovarna obutve Peko 
je po podatkih iz nerevidira-
nega poročila o poslovanju v 
lanskem letu poslovala pozi-
tivno, kar samo potrjuje, da 
je bila sanacija podjetja, kljub 
številnim neugodnim okoliš-
činam, uspešna. Predsednica 
uprave Marta Gorjup Brejc je 
vesela, da so dosegli zdravo 
vzdušje v podjetju. 

Kako je Peko posloval v lan-
skem letu? 

"V družbi Peko smo lani, 
tako kot smo napovedovali, 
poslovali bolje kot leto po-
prej. Ne sicer bistveno bolje, 
vendar z dobičkom okoli 150 
milijonov tolarjev. To je re-
zultat višje produktivnosti in 
načrtnega zmanjševanja va-
riabilnih stroškov, ki j ih že 
dve leti načrtno znižujemo. 
Tak rezultat kaže na zdravo 
vzdušje v podjetju, dvig kul-
ture, delo je postalo vredno-
ta. Pogoj za to je seveda red-
no izplačevanje plač in osta-
lega, pomembno pa je, da 
delavci spoznajo, da je uspeh 
odvisen od njihovega vlože-
nega dela. 

Razmere seveda niso lah-
ke in rečem lahko, da se višji 
managment zaveda prepiha 
globalizacije in sprememb, 
ki so v okolju nastale, vendar 
se skušamo pravočasno pri-
lagoditi, da nas nič ne prese-
neti. Pri naporih za poveča-
nje produktivnosti dajemo 
prednost racionalizaciji delo-
vnih procesov in izdelkom, 
ki prinašajo višjo dodano 
vrednost. Tako smo predlani 
in lani dvignili produktivnost 
v montažnih oddelkih po več 
kot petino in za nekaj odstot-
kov tudi v šivalnicah." 

Kako je s številom zaftosle-
nih? Ga še zmanjšujete.^ 

"V Peku imamo precej vi-
soko starostno strukturo za-
poslenih. Vsako leto imamo 
kar nekaj upokojitev, ki jih 
ne nadomeščamo. V zado-
voljstvo mi je, da izf>olnjuje-
mo svojo obljubo, da bomo 
zaposlenim omogočili nor-
malno doseganje upokojitve. 
Zmanjšano število delavcev 
nadomeščamo z izdelavo 
zgornjih delov obutve v drža-
vah s cenej.šo delovno silo in 
že dve leti se približno 70 od-
stotkov zgornjih delov šiva 
zunaj Slovenije. Ekipa, ki 
ostaja, pripravlja vzorce, po-
tniške kolekcije, s katerimi 
naši prodajniki prodajajo 
našo obutev. Konec lanskega 
leta smo imeli v proizvodnji 

Marta Gorjup Brejc 

in prodaji 530 zaposlenih, 
lani se je število zmanjšalo 
za nekaj deset delavcev." 

Znano je, da je prav obutve-
na industrija med tistimi, ki 
so najbolj na udaru globali-
zacije, zlasti cenene obutve 
iz Vzhoda. Kako je z vašo 
prodajo doma in v tujini? 

"V Nemčiji uspešno pove-
čujemo prodajo in tudi letos 
pričakujemo, da nam jo bo 
uspelo povečati za polovico. 
Sicer pa je v nekaterih evro{>-
skih državah zelo opazen 
trend propadanja manjših tr-
govcev, zato smo lani v se-
števku izvozili toliko kot leto 
poprej. Če smo prej dobavlja-
l i več kupcem z manjšimi 
naročili, se moramo sedaj 
preusmeriti na večje kupce. 

Doma smo lani zaprli štiri 
nerentabilne trgovine in 
kljub temu povečali prodajo 
za skoraj desetino. Povečuje 
se prodaja v večjih mestih, 
kjer čutimo spremembo na-
kupovalnih navad v smeri 
nalcupov v večjih nakupoval-
nih centrih in zmanjševanja 
nakupov v trgovinah v starih 
mestnih jedrih. Lani smo 
dve trgovini preselili v večje 
nakupovalne centre in odprli 
novo trgovino v ljubljanskem 
BTG-ju. Sicer pa smo lani 
prodali za okoli 4 milijarde 
tolarjev obutve, kar je za 400 
milijonov tolarjev več kot leto 
poprej." 

Je propad Planike vlival na 
vašo prodajo? 

"V prvih dveh, treh mese-
cih smo čutili prodajo Plani-
kinih zalog po znižanih ce-
nah, sicer pa mislim, da so 
se kupci enakomerno poraz-
delili med trgovci z obutvijo. 
Zagotovo smo pridobili tisti 
delež kupcev, ki so priprav-
ljeni plačati primemo ceno 
za dobro obutev. Peko se na-

mreč umika iz prodaje niz-
kocenovne obutve." 

V lanskem zaključnem po-
ročilu ste opozorili na to, da 
kupcem po Evropi, ob po-
plavi cenene obutve iz 
Vzhoda, le ni vseeno, iz 
česa je obutev izdelana, 
kako je izdelana in kdo jo 
izdeluje. Vse to je bilo mo-
goče razumeti kot predlog 
za uvedbo certifikatov o po-
reklu materialov in načina 
izdelave. Je kaj premikov v 
to smer? 

"V Evropi tečejo pogajanja 
o zaščiti obutve iz kakovost-
nih, zdravih materialov, pro-
izvedene v Evropi. Konkret-
nih rezultatov še ni, vsekakor 
pa bi to povečalo konkurenč-
nost Peka, ki proizvaja kvali-
tetno usnjeno obutev. V 
majhni Sloveniji, ki ima le 
dva proizvajalca obutve, si ne 
moremo privoščiti akcije 
promocije naše obutve, kot 
to denimo delajo v Italiji, kjer 
so uvedli dodatne etikete z "I 
love Italian shoes" in kjer v 
osrednjih časnikih objavljajo 
primerjalne opise podobnih 
čevljev domače in tuje proiz-
vodnje z oznakami domače 
kakovosti in prednosti. Dej-
stvo pa je, da kupci postajajo, 
tudi po zaslugi intemeta, vse 
bolj zahtevni. 

Lani smo v Peku lansiraU 
novo kolekcijo obutve "Peko 
Orthos", ki je namenjena lju-
dem, ki imajo zdravstvene 
težave, težave s počutjem ali 
zdravjem nog. Pri pripravi 
tehnologije smo namreč so-
delovali in se posvetovali z 
zdravniki fiziatri. Ne stremi-
mo torej le za tem, da je obu-
tev všečna na pogled, pač pa 
nas zanima tudi, kje je laliko 
na primer elastika, pas, da ne 
bo pritiskala na žilo, kako ob-
likovati čevelj, da bo omogo-
čal dobro počutje. V tej sme-

ri bomo še nadaljevali, saj si 
želimo posebej ugoditi lju-
dem, ki imajo na primer dia-
betes ali dnige težave." 

Oblikujete obutev sami? 
Pod kakšnimi blagovnimi 
znamkami jo prodajate? 

"Odkar sem v družbi, ima-
mo skupino za oblikovanje 
obutve, ki je sestavljena iz 
notranjih in zunanjih obliko-
valcev. Za vsako sezono poiš-
čemo kakšnega novega zu-
nanjega sodelavca. Kar zade-
va blagovne znamke, je krov-
na še vedno Peko, uvedli pa 
smo kar nekaj podznamk: 
"Mokasini hand made by 
Peko", "Peko soft" in že 
omenjena "Peko Orthos". 
Podobno velja tudi za obu-
tev, ki jo prodajamo v tujini, 
pri čemer tudi v primerih, ko 
obutev prodajamo pod tuji-
mi blagovnimi znamkami, 
uporabljamo modele iz naše 
kolekcije. Pomembno je, da 
smo našli svoj prostor v sred-
njem in višjem srednjem ce-
novnem razredu." 

Za Peko so pomembni tudi 
trgi nekdanje Jugoslavije? 

"Vsekakor. Tam imamo 
svoje trgovske dmžbe. Na 
Hrvaškem in v Makedoniji je 
kontinuiteta prodaje stalna, v 
Bosni se je mreža lani kon-
solidirala in pomembno po-
večala promet, podobno je 
tudi v Srbiji, kjer pa smo z 
mrežo začeli leto kasneje. Pri 
tem naj poudarim, da za vsa 
vlaganja uporabljamo le last-
na sredstva in prodajne mre-
že so zahtevni zalogaji. Za 
vsako mrežo je potrebno na 
začetku vložiti 2 do 3 milijo-
ne evrov. Sedaj se že razgle-
dujemo tudi po ostahh ev-
ropskih tržiščih." 

Katero pomembno nalogo 
ste s i zastavili v letošnjem 
letu? 

"To je vsekakor prenova 
informacijskega sistema, ki 
poleg nove programske opre-
me zahteva tudi zamenjavo 
računalniške opreme. Eden 
od vzrokov je bil tudi označe-
vanje cen v evrih, česar smo 
se lotili prednostno iz pov-
sem pragmatičnih razlogov 
in z veseljem ugotavljam, da 
smo z dvojnim označeva-
njem cen med prvimi. Nada-
ljevali bomo tudi s prenovo 
prodajne mreže v Srbiji. Si-
cer pa si bomo prizadevali za 
nadaljnje uresničevanje na-
šega srednjeročnega poslov-
nega načrta, kar pomeni vsa-
koletno izboljševanje poslov-
nega rezultata." 

KRATKE NOVICE 

LjUBgANA 

Zelena luč za zadolžitev Darsa 

Prejšnji teden je državni zbor sprejel dva zakona, s katerima 
je omogočil, da se Družba za avtoceste Republike Slovenije 
zadolži za milijardo evrov. V torek je bil sprejet zakon o so-
glasju države k zadolžitvi, v četrtek pa zakon o poroštvu dr-
žave za obveznosti Darsa iz najetih posojil in izdanih dolž-
niških vrednostnih papirjev. Sprejemu omenjenih zakonov, 
ki naj bi omogočila gradnje avtocest po nacionalnem pro-
gramu, sta nasprotovali obe največji opozicijski stranki LDS 
in SD, ki menita, da takšno zadolževanje ob možnostih, da 
naša država dobi sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, 
ni smotrno, dvomita pa tudi, da bo Dars sposoben odplače-
vati tako velike dolgove iz cestnin v prihodnjih 25 letih. Fi-
nančni minister dr. Andrej Bajuk pa je ob tem poudaril, da 
sta zakona zgolj okvir, saj ni nujno, da bi se Dars, če bodo 
resnično odprte druge možnosti, tudi v takšni nneri zadolžil. 
Poleg kohezijskih sredstev Bajuk vidi možnosti tudi v javno-
zasebnem partnerstvu, več sredstev pa naj bi zagotovil tudi 
posodobljeni način cestninjenja. Š. Ž. 

GORIČANE 

GTT - Mrak v stečajnem postopku 

Okrožno sodišče v Ljubljani je 24. januarja začelo stečajni 
postopek za družbo GTT Mrak - gostinstvo, turizem, trgovi-
na, iz Goričan. Za stečajno upraviteljico je imenovalo Darjo 
Erceg iz Ljubljane. Dolžnike je pozvalo k poravnavi dolgov 
in upnike k prijavi terjatev, za kar imajo dva meseca časa od 
začetka stečajnega postopka. Narok za preizkus prijavljenih 
terjatev bo 8. maja. C. Z. 

TRŽIČ 

Internet tudi v Lomu 

Lom pod Storžičem je ena od treh vasi na Gorenjskem, ki ji 
bodo omogočili uporabo sodobne informacijske komunika-
cijske tehnologije. Razvojna agencija BSC Poslovno podpo-
rni center Kranj je ob sodelovanju Občine Tržič vključila to 
naselje v mednarodni projekt Digitalizacija gorskih vasi. V 
petek, 17. februarja 2006, ob 17. uri bodo v domu krajanov 
Lom pod Storžičem odprli javno dostopno internetno toč-
ko. Tam bodo lahko prebivalci spoznali in bolje izkoristili 
možnosti, ki jih ponujajo te tehnologije. Spoznavanje infor-
macijskih orodij na internetni točki bo vodil strokovnjak. 
Za brezplačno izobraževanje zbira prijave Marica Ravnik 
Gaberc (051/42-69-76). S. S. 

"Čas je za a'kcijo. NeHajmo 
nemo in apatičnoi.opazovati, 
kako umirajo otroci in številni 
nedolžni ljudje, ki želijo le - kot 

: mi - mirno živeti na tem svetu." 

? • i^M-in ^ 

-fošljite SMS s ključno besedo DARFUR na 1919 
|ln prispevajte 230 SIT za pomoč prebivalcem Darfurja. 

unicefife ; S v e t z a D a r f u r 
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Ptičja gripa tudi 
v Sloveniji 
Kranj • Državno središče za 

nadzor bolezni je na okuže-

n e m območju odredilo popis 

in zaporo perutnine ter ptic, 

gojenih v ujetništvu, prepo-

ved p r e m i k a perutnine, pe-

rutninskih izdelkov, perja in 

ptic, gojenih v ujetništvu, po-

stavitev razkuževalnih barier 

na kmet i jah s perutn ino i n 

drugih ukrepov za zagotavlja-

nje biološke varnosti, od-

v z e m vzorcev perutn ine in 

prepoved lova divjih ptic. Vs i 

ti ukrepi veljajo tudi na ogro-

Inštitut za varovanje 

zdravje je za morebitna 

vprašanja znova odprl te-

lefonsko linijo (01) 2 4 4 1 

433, na katero lahko pokli-

čete vsak dan od 8. do 2 0 . 

ure. 

ž e n e m o b m o č j u , razen po-

stavitve razkuževalnih barier 

in odvzema vzorcev. Veteri-

narji so sprejete zaščitne 

ukrepe takoj začeli izvajati na 

terenu, poleg s lovenskih so 

se vključi l i še avstrijski, saj 

del ogroženega območja sega 

tudi na ozemlje sosednje Av-

strije. N a avstrijskem Koro-

škem so začeli izvajati kr izn i 

načrt, m e d d r u g i m so po-

ostrili nadzor pri prevozu ži-

vali in prehranskih izdelkov 

preko meje. 

Na ministrstvu za zdravje 

poudarjajo, da n i razloga za 

preplah, saj je ptičja gripa bo-

lezen ptic in perutnine, ki se 

le iz jemoma oz. samo v pri-

m e n i najtesnejšega stika z 

obolelo ali poginulo pemtni-

no prenese na človeka. Lju-

d e m svetujejo, da se izogiba-

jo nepotrebnim st ikom s pti-

cami (se j ih ne dotikajo, jih 

ne hranijo) in da spremljajo 

in formac i je veterinarske 

uprave, ministrstva za zdrav-

je i n inštituta za varovanje 

zdravja. O b tem zagotavljajo, 

da uživanje toplotno obdela-

ne perutnine ne pomeni ne-

varnosti za njihovo zdravje. 

Ptičja gripa se je m i n u l i te-

den pojavila še v treh evrop-

skih državah - v Grčiji, Italiji 

in Bolgariji. Pri petih poginu-

lih labodih na jugu Italije in 

pri treh v Grč i j i so že potrdili 

ob l iko virusa ptičje gripe 

H5N1. ki je nevarna za ljudi. 

K R A N ] 

Skorajšnji konec pridelovanja sladkorne pese 

V Tovarn i s ladkorja O r m o ž b o d o s a m o še v letu 2 0 0 6 

/2007 predelovali s ladkorno peso v sladkor, nato pa bodo 

začeli izdelovati bioetanol, so se po enomesečn ih iskanjih 

najprimernejše rešitve dogovori l i lastniki tovarne, kmetje in 

ministrstvo za kmetijstvo. S p r e m e m b a bo prizadela tudi 

gorenjske kmete in posestva, ki so lani pridelovali sladkor-

no peso na 230 hektarjih površine. Razlog za s p r e m e m b o 

proizvodnega programa je nedavno sprejeta reforma tržne-

ga reda za sladkor, po kateri bodo cene sladkorne pese in 

sladkorja znižali za 36 odstotkov; predvideva pa tudi ukre-

pe, ki spodbujajo lastnike k opuščanju 02. zmanjševanju 

pridelave s ladkorne pese. Pridelovalci s ladkorne pese se 

bodo usmeril i v pridelavo pšenice in koruze, saj bo tovarna 

za Izdelavo bioetanola potrebovala na leto okrog 55 tisoČ 

ton pšenice in 78 t isoč ton koruze. C . Z . 

Za gorski javor 3.850 evrov 
V avstrijskem Crosswilfersdorfu je bila tudi letos dražba plemenitega lesa. Za gorski javor je bila 
sklenjena kupčija po 3.850 evrov oz. 924 tisoč tolarjev za kubični meter. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Crosswilfersdorf - Z d r u ž e -

nje za gozdarstvo avstrijske 

Štajerske in oddelek za goz-

darstvo štajerske kmet i jske 

zbornice sta tudi letos pripra-

vi la v Grosswi l fe rsdor fu 

dražbo plemenitega lesa, že 

šesto po vrsti, s katero želijo 

spodbudit i gojenje plemeni-

tega lesa, les posebne kako-

vosti ponuditi š i rokemu kro-

g u kupcev in hkrati k u p c e m 

zmanjšat i nabavne i n pre-

v o z n e stroške. Č e s m o na-

tančnejši . to n i bila dražba, 

a m p a k prodaja lesa z razpi-

s o m . Več kot dvesto prodajal-

cev, lastnikov gozdov je pri-

peljalo hlode v Grosswilfers-

dorf, kjer so si jih kupci, zlo-

žene v dolge vrste ob poteh 

i n lepo označene, lahko ogle-

Ko kupec odda ponud-

bo, sprejme tudi prodajne 

pogoje in se kasneje glede 

izgleda in kakovosti lesa 

n e more več pritožiti. Z iz-

borom n a j b o l j š a ponud-

nika je prodaja pravno-

močna. 

dali in oddali pisne ponudbe. 

Osemindvajset trgovcev z le-

s o m je za 934 hlodov 23 raz-

l ičnih drevesnih vrst in skup-

ne prostornine 665 kubičnih 

metrov oddalo 4 . 4 8 9 po-

nudb. Največ je bilo napro-

daj gorskega javorja, hr^ta, 

češnje, hruške, oreha in ma-

cesna. za te vrste je bilo tudi 

največ ponudb. 

Izbrali najvišje ponudbe 

V gozdarskem združenju 

so 25. januarja pregledali po-

nudbe in i z m e d nj ih izbrali 

najvišje, za katere so potlej 

prodajalci i n k u p c i skleni l i 

pogodbe. Najvišjo ceno je do-

segel štiri metre do lg i n 56 

centimetrov debel gorski ja-

vor, za katerega je oddalo po-

nudbo o s e m kupcev, najvišja 

ponudba je bila 3.850 evrov 

ali (ob tečaju 240 tolarjev za 

evro) 924 tisoč tolarjev za ku-

b ičn i meter. Z a 2,6 metra 

dolg in 6 0 centimetrov debel 

oreh je bilo sedem ponudb, 

najvišja s ceno 2.356 evrov za 

"kubik". Z a 2.5 metra dolg in 

63 centimetrov debel oreh se 

je potegovalo enajst kupcev, 

največ je ponudi l 1.658 evrov 

za kubični meter. M e d ostali-

Vsako leto se dražbe udeležijo lastniki gozdov, predstavniki 
gozdarskih organizacij in drugi iz Avstrije in sosednjih 
držav. Letos si jo je ogledal tudi preddvorski župan Franc 
Ekar, na sliki v družbi z grofico Jutto Auersperg, lastnico 
premoženja nekdanjega gradu Turn v Potočah, in predsed-
nikom gozdarskega društva in inštituta Luitpoldom Liecht-
ensteinom. 

m i dvajsetimi hlodi, ki so do-

segli najvišje cene, to je o d 

i . i o o do 1.600 evrov za "ku-

bik", je bilo Se dvanajst hlo-

dov gorskega javorja, trije 

h lod i črnega oreha, po dva 

hloda oreha in češnje ter en 

hlod hruške. 

Pri gorskem javorju je bila 

najvišja ponujena cena 3.850 

evrov in povprečna 456 evrov 

za k u b i č n i meter , za hrast 

najvišja 727 evrov in povpre-

čna 327 evrov, za h r u š k o 

i .109 oz. 283 evrov, za češnjo 

1.273 evrov oz. 352 evrov, za 

č m i oreh 1.556 evrov oz. 993 

evrov. za oreh 2.356 oz. 589 

evrov. za m a c e s e n 373 oz. 

198 evrov, za smreko 372 oz. 

212 evrov - in tako dalje. Pov-

prečna cena, i z računana iz 

vseh ponudb, je znašala 368 

evrov za kubični meter. 

K R A N ) 

Tekmovanje Mladi in kmetijstvo 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Društvo podeže lske 

mladine Zgornjesavske doline bosta n . marca pripravila v 

D o m u K U D Jaka RabiČa na Dovjem gorenjsko tekmovanje 

Mladi in kmetijstvo. N a tekmovanju bodo lahko sodelovale 

tričlanske ekipe mladih s podeželja, pri tem pa dva člana ne 

smeta biti starejša od dvajset let, za tretjega pa ni starost-

ne omejitve. Prijave bodo do 25. februarja sprejemale sveto-

valke za kmečko druž ino in dopo ln i lne dejavnosti Vanja 

Bajd Frelih (tel. št. 51-12-701), Mi lena Črv (23-42-411) in 

M a j d a Loncnar (57-66-450). Ekipe b o d o odgovar ja le na 

vprašanja o Evropski uniji, kmetijski mehanizaciji in vino-

gradništvu. Zmagova lec bo zastopal Gorenjsko na držav-

n e m tekmovanju 8. aprila v Litiji. C . Z . 

K R A N J 

Oškodovancem denar do konca aprila 

Vlada je na četrtkovi seji sprejela program odprave posledic 

škode v kmetijstvu po lanskih naravnih nesrečah. Pozeba, 

toča, poplave in vihar so lani povzročil i na 6.082 kmetijskih 

gospodarstvih v 64 obč inah za 9,9 milijarde tolarjev škode. 

Program predvideva, da bo vlada za omilitev posledic zago-

tovila iz letošnje proračunske rezerve 2,7 milijarde tolarjev, 

v ta znesek pa je vključen tudi denar za odpravo posledic 

škode, ki jo je kmetijstvu povzročila pretirana razmnožitev 

ogrcev poljskega majskega hrošča. T o č a je največ škode 

povzroči la v obč inah Krško, Brežice, Sevnica in O r m o ž , po-

zeba v obč inah Pesnica in O r m o ž , poplave v občini Čren-

Šovci, vihar pa v občini Kranj. O š k o d o v a n c i bodo državno 

p o m o č predv idoma prejeli do konca aprila letos. C . Z . 
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250206 OMANVIKTORS.P,POOGQ20CM26.TRŽIČ 
nk <10 18 02.06: UKO. KROPA. 0,0.0.. KROPA 7A. 
KROPA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
V KRANJU. re)( do 14 02.06; ADECCORA KADROV-
SKO SVETOVANJE. O.O.O.. TRDINOVAUL 9. UUBUA-
liA 
rok do 24 02.C6. K-Om. 0.0 O. KRNICA ZS. ZG 
6Da;E 
ŽIVILSKI DELAVEC V MESARSTVU 
»ne <.<096 na r.asiav- Engroftš. d o o. C«sU v Tmo«<ie 
10 a. 3000 Ceiie H kadrovsho HutiK}'.. rok do. 
2802.06 £NGROrjŠ.D.OO.,PETUŠL£SCE 
prsne vloge tu tttslo/ Engnstuš do o, Cesta v Tmotiie 
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r» delCMV skušnje, posebno znarve t\ moraMne druge 

Vs> naveden nnunjkatoboodaM so doslopn 
-nao9lasn#i doskah obn̂ octifiskjsiv) uradov za dcfOjjy 
voda. 
• na domači siran ZaM)da RS u oposiovBnie 
http://wv»w.e»,gov.si 
-pndelodaiaicid 
Bratce opooijamo. (b so tnor̂ Urie napa« pti oCsâ i tn> 
90» 
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V družbi najboljših 
Gorenjska banka je lani dosegla 14,6 milijarde tolarjev bruto dobička, kar jo 
uvršča med najuspešnejše banke v Sloveniji. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ko je nadzorni svet 
Gorenjske banke na četrtko-
vi seji obraraaval nerevidira-
no poročilo za leto 2005, je 
ugotovil, da je banka lani po-
slovala zelo uspešno in da je 
vodila primerno politilco 
vrednotenja naložb in obvla-
dovanja tveganj. Vse zastav-
ljene cilje je dosegla ali jih 
celo presegla. Bilančno vsoto 
je povečala za 14,5 odstotka, 
na }20 milijard tolarjev, ter 
dosegla 14,6 milijarde tolar-
jev dobička pred obdavčitvi-
jo, 16 odstotkov več kot leto 
prej, in 11,4 milijarde tolarjev 
dobička po obdavdtvi, kar je 
v primerjavi s predlani za 20 
odstotkov več. S 26,29-

odstotno donosnostjo na 
povprečni kapital je močno 
presegla nekaj več kot 14-
odsotno povprečje bank v dr-
žavi, enako z donosnostjo na 
aktivo, ki je bila v Gorenjski 
banki 4,83-odsotna in na dr-
žavni ravni nekaj več kot 
enoodstotna. Da je bila tudi 
stroškovno učinkovita, kaže 
podatek, da so operativni 
stroški na povprečna sred-
stva znašali 1,75 odstotka, 
slovensko bančno povprečje 
pa je bilo 2,8 odstotka. Z oce-
nami mednarodne instituci-
je Fitch iz Londona (za dol-
goročno oceno A-, oceno 
podpore 3, individualno oce-
no B in kratkoročno oceno 
Fa) se uvršča med najuspeš-
nejše v državi ter med naj-

boljše v osrednji in vzhodni 
Evropi. Z individualno oceno 
B je celo najboljša v Sloveni-
ji, pri ostalih ocenah je izena-
čena z najboljšimi. Po celo-
tnem kapitalu je na drugem 
mestu med bankami v Slove-
niji, po bilančni vsoti pa na 
osmem. 

E>elničarji Gorenjske ban-

ke tudi letos lahko priča-

kujejo visoko dividendo, 

saj verjetno ni razloga, da 

bi bila nižja od lanske. 

Kot ob tem poudarjajo v 
banki, je dobro lansko poslo-
vanje tudi posledica pravilne 
poslovne strategije v prete-
klih letih, ko si je banka 

Januarja cene navzdol 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada so se 
cene življenjskih potrebščin 
že drugo leto zapored januar-

ja v primerjavi s prejšnjim 
mesecem znižale, letos so se 
za pol odstotka. Povprečna 
12-mesečna rast cen se ni 
spremenila in je ostala 2,5-
odstotna, kar pomeni, da je 

Slovenija glede inflacije izpol-
njevala zahtevo za prevzem 
evra. Najbolj, za več kot 12 od-
stotkov, so se znižale cene v 
skupinah obleka in obutev. 
Oblačila so bila zaradi zim-
skih razprodaj v povprečju ce-
nejša za dobrih 13 odstotkov 
in obutev za 11 odstotkov. 

ustvarila primerne rezerve. 
Ker je banka letos v celoti 
prešla na mednarodne stan-
darde računovodskega poro-
čanja, rezultati ne bodo pri-
merljivi z lanskimi, vendar 
pa v primerjavi s konkurenč-
nimi bankami v Sloveniji na-
poveduje dobre rezultate. 

Nadzorni svet je dal so-
glasje k predlaganemu le-
tošnjemu načrtu poslovanja 
banke, obravnaval pa je tudi 
spremembe statuta banke, 
ki predvidevajo uvedbo ko-
sovnih delnic, kot jih omo-
goča predlog novega zakona 
o gospodarskih družbah. 
Dokončna odločitev o tem 
bo možna šele po sprejetju 
zakona, pomembna pa je 
zato, ker poenostavlja statu-
tarne spremembe ob pre-
vzemu evra. S sprememba-
mi naj bi odpravili omejitev 
glasovalne pravice delničar-
jev (ta je trenutno pri 30 od-
stotkih) ter povečali možno-
sti za oblikovanje statutar-
nih rezerv. 

LJUBMANA 

Švicarji v KD Group 

Dresdner Bank Svi/itzerland iz 
Zuricha, ki je del skupine Alli-
anz Group, je od Bank Au-
stria Creditanstalt kupila 
19400 delnic oz. 10,4-odstot-
ni delež KD Group. C. Z. 

Ič KOMENTAR 
JANI JAVORNIK - G B D D.D. 

Toyota Motor Corporation 

I aponska avtomobilska 
družba Toyota je drugi 
največji proizvajalec avto-
mobilov na svetu in požasi 

ogroža že največjega avtomo 
bilskega proizvajalca Cenera 
Motors. V letu 2005 so prodali 
več kot 8,1 milijona vozil 1» 170 
držav sveta pod blagovnimi 
znamkami Toyota, Lexus, Sci 
on, Daihatsu. Samo na ameri 
Skem trgu so prodali več kot 2,5 
milijona vozil. V družbi priča-
kujejo, da bodo prihodnje leto 
prodali 8,8j milijona vozil. Na 
ameriškem trgu ustvarijo okrog 
70 odstotkov prihodkov, proda-

ja pa se povečuje predvsem za-
radi bolj ekonomičnih avtomo-

bilov. Njihova vizija je proiz-
vajati vame ter ekološke avto-
mobile. Vodilni so v prodaji ter 
razvoju hibridnih vozil. Pro-
dajo so v preteklem letu poveča-
li za skoraj 13 odstotkov, pri-
hodki so vi^i za 14 odstotkov, 
tudi dobiček je bil v prvih deve-
tih mesecih preteklega leta višji 
za 15 odstotkov. Kazalec P/E 
znaša in je pod industrij-
skim povprečjem, ki je 17,8, 
razmerje med ceno in knjigo-
vodsko vrednostjo pa znaša 
1,94. Redno izplačujejo tudi 
dividendo, zadnja div. donos-
nost je znašala 1,2 odstotka. 
Delnica kotira kot ADR na 

jrankjurtski oz. ameriški borzi. 

Gibanje tečaja delnice Toyote(EUR) 
v obdobju feb.2005-feb.2006 

1 I oi 
N»ln)RiJ Ofgan: A1VP. Pol̂ nski (utip 6, Ljubipn«. 
Vif inibmudj; www firurutreff-d«. fiMnce.yahoo.com. ioyou.com 
Avtor (fi po<i)rt|« CeO Comijllcl boano posfcdntika druiba. d.d., tc)w ft avlor zaposlen, nisu laitnilu 
teli ddnk. Avtor komenUfja ne prejema pla6la rva podlagi poslov s to delnico. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NIRÔ IIO LI SPIFJTMAMO V) TE><IYTU ALT NA ZOISOVI 1 
v <Mn|u ô . po poiv - do m {fi/t̂ d do 1100 urel Cr̂ ^ oglasov m ponî db v (utii>««: Uredno i;90dna 

jANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O 91, 
4240 RAE>OYL)ICA. TEL: 04/53"i5-249 
Nakupovalni izleti - Trst 1.3.; Lenti; 1.4.; Madžarske toplice 
23.2. do 26.2. (pustovanje), 23.3 do 26.3, 30. 3. • 5. 4. 2006; Arizo-
na (Bosna) 2.4. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, ŠKOFjA LOKA, SPODNJI 
TRG 14, 4220 ŠKOFjA LOKA 
Sobota. i8. 2., ob 19. uri M. Dulmin: MEDVEDKA NA SNEGU 
(igrana predstava), gostuje Teater za vse. SOBOTNA MATINEJA, 
za IZVEN 

LOTO 
Rezultati 13. kroga - 1 2 . 2. 2 0 0 6 

1. 5, 7,19. 25, 27, 29 in 39. SEDMICE Ni! 

Lotko: o, 7, 9, 8, 2, 5. LOTKA Ni! 

Predvideni sklad 14. kroga za Sedmico je 38.000.000 SIT 
Predvideni sklad 14. kroga za Lotko je 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT 

rSEl 'GOSniA'A 
RESTAVRACDA "Pri Jožovni" Begunje 

4275 BEGUNJE 21. SLOVENUA Tel: +38&04/530 
7030. Fax:+38B04/5334 164 

E-pošta: avseniksavsenik-sp.si 

Gostilna - restavracija Avsenik Begunje 
zaposli za nedoločen čas k u h 8 r j a " i c o . 
Obvezna je delovna praksa dve do tri leta. 
Informacije so možne od torka do petka med 
9. in 12. uro po tel. 0 4 / 5 3 3 3 402. 

Pisne prošnje je potrebno oddati do 24. februarja 
2006 na naslov: Tradicija Avsenik, d.0.0., Begunje 
na Gorenjskem 21, 4 2 7 5 Begunje na Gorenjskem 

Občina Šenčur objavlja 
javni razpis za oddajo profitnega stanovanja v najem 

I. Predmet razpisa: trisobno stanovanje Št. 3, v mansardi po-
družnične ŠoleTrboje, Trboje n6, v izmeri 81,54 m2, točkovano 
s 304 točkami. 

II. Pogoji najema: stanovanje je neopremljeno, vseljivo v marcu 
2006 in se oddaja za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja 
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, 
plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku 
najemnega razmerja najemniku vrne. 
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec februar 
2006 znaša 76.000 SIT. Najemnina se usklajuje z indeksom 
rasti cen na drobno v RS za pretekli mesec. 

IV. Druga določila: interesenti za najem stanovanja morajo po-
leg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale 
stanovanje, in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi pred-
ložiti Še potrdilo o stalni zaposlitvi in izplačanih zadnjih treh 
bruto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. 

V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem 
stanovanja več, bodo pri oddaji upoštevani kriteriji: stalno pre-
bivališče na območju Občine Šenčur, višina ponujene najem-
nine, materialno stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki 
bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje. 
VI. Oddaja vloge 
Vlogo iahko prosilci dvignejo v tajništvu Občine Šenčur. 
Upoštevane bodo le popolne pisne vloge, ki bodo oddane do 
vključno 27. 02. 2006 do 12. ure. na naslov Občina Šenčur, 
Kranjska cesta n , 4208 Šenčur (razpis profitna). 

Podrobnejše informacije so Interesentom na voljo na Občini 
Šenčur, na tel. 2519-106. Ogled stanovanja bo v sredo, dne 22. 02. 
2006. ob i6.oo uri, po predhodni najavi po telefonu 25i9-io6. 

Občina Šenčur si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne 
sklene z nobenim ponudnikom. 

V Šenčurju, dne 09. 02. 2006 

Župan Občine Šenčur 
Miro Kozeij 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L I A M O V R U B R I K I 
G L A S O V K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Z a otroke v knjižnicah 
jesenice - Občinska knjižnica Jesenice, otroški oddelek vabi 
danes, v torek, od 14. do 15. ure na delavnico Ogrlice iz 
semiSa, jutri, v sredo, od 16. do 17.30 - leteča čarovnica, v 
četrtek od 14. do 15.30 - pletemo in v petek od 14. do 15.30 -
pletemo. Ure pravljic so ob četrtkih od 17. do 17.45. 

Koroška Bela - Podružnična knjižnica Koroška Bela vabi na 
ustvarjalno delavnico danes, v torek, od 15.00 do 16.30. 

H r u š i c a - Podružnična knjižnica na Hrušic i vabi na uro 
pravljic jutri, v sredo, od i6 .oo do 16.45. 

Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja bo ura pravljic s pravljico 
O dvanajstih bratih in sestrah v petek ob 17. uri. 

Bohinjska Bistrica • Pravljici O dvanajstih bratih in sestrah 
lahko otroci v knjižnici prisluhnejo jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Radovljica - V radovljiški knjižnici se bo v Četrtek ob 17. uri 
začela likovna delavnica z naslovom Pisani krokarji. Na-
menjena je otrokom, ki so stari vsaj 4 leta. 

Češčenje Sv. Rešnjega telesa 
Predoslje • Jezusova straža pripravlja 24-urno češčenje Sv. 
Rešnjega telesa 18. do 19. februarju v župniji Predoslje pri 
Kranju. 

Muzejski večer 
Kranj - Gorenjski muzej vabi v četrtek, i6 . februarja, ob 19. 
uri v Modro dvorano Gradu Khislstein na Muzejski večer 
etnografskih filmov dr. Naška Križnarja. 

Torkov večer 
Radovl j ica - V okviru prireditev pod skupnim naslovom 
Torkov večer bo danes, v torek, ob 19.30 pogovor s prevajal-
cem Jankom Modrom, ki bo potekal pod naslovom Bogast-
vo Prešerna in Goethejevega Fausta. 

Nastop skupine Brina 
Škofla Loka - Na Škofjeloškem gradu s bo jutri, v sredo, ob 
2 0 . 3 0 v okviru Grajskih vitražev - ciklusa glasbenih večerov 
v Škofji Loki, začel nastop skupine Brina. 

IZLETI 

Pustovanja 
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje (in ne Preddvor, 
kot smo pomotoma prejšnjikrat napisali) organizira pusto-
vanje 25. februarja v Gostilni Cilka na Zgornjem Brniku. Pri-
javite se pri poverjenici na vašem območju ali drugo sredo v 
februarju v pisarni društva v I. nadstropju - v Kulturnem 
domu Predoslje od i 6 . do 17. ure. 

Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na pustovanje, ki bo v petek, 24. februarja, v gostilni Jane -
Studenec. Odhod avtobusa bo ob 8.30 z Bele, ob 8.35 iz 
Preddvora. Prijave sprejemajo poverjeniki, v društveni pi-
sarni pa v četrtek, 16. februarja, ob 15.15. Maske so zaželene. 

N a Viševnik 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo, 19. feb-
ruarja, planinski izlet na Viševnik, s prikazom uporabe lavinske 
žolne, sonde, derez itd. Pot ni naporna, pač pa veljajo zimske 
razmere, hoje je od 3 do 4 ure. Priporočljive so male dereze. 
Odhod bo ob 7. uri iz zgornje postaje na Hrušici. Prijave z vplačili 
sprejemajo na upravi društva do četrtka, 16. februarja, do 12. ure. 

Po Javorski krožni poti 

Kranj - PD Iskra Kranj v soboto, 18. februarja, vabi na zan-
imiv izlet po Javorski krožni poti. Odhod s posebnim avto-
busom izpred hotela Creina v Kranju bo ob 7.30. Informaci-
je in prijave: Niko Ugrica, tel. 041 /734 049 ali vodnik Milan 
Čelik, tel. 031 /418 146 

V Ukrajino 
Kranj - PD Iskra Kranj od 20. julija do 3. avgusta vabi na oŝ  
rednji društveni planinski izlet v Ukrajino. Prijave z vplačili 

• 25. strani 
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P o g o v o r : BOR G O S T I Š A , PRIDELOVALEC O L I V N E G A OLJA 

Olje Z Olimpa 

MARJETA SMOLNIKAR 

V starem Rimu je dsti, ki je 
namesto olivnega olja užival 
živalske maščobe, velja! za 
barbara. V čem je skrivnost 
olivnega olja? 

"Dejstvo je, da je olivno 
olje za organizem hrana in 
zdravilo. Hrana zato, ker 
med dnigim vsebuje veliko 
različnili mineralov in enci-
mov, zdravilo pa zaradi ne-
nasičenih maščob. Olivno 
olje preprečuje nalaganje na-
sičenih maščobnih molekul 
in na ta način čisti telo. Spod-
buja prebavo in raztaplja celo 
žolčne kamne. Zdravilne 
lastnosti olivnega olja je po-
znal že Hipokrat, oče medi-

cine. Že takrat je veljalo, da 
vsakodnevno zaužitje žlice 
olivnega olja krepi organi-
zem in preganja različne 
tegobe. Poleg tega je naravni 
konzervans; hrani, ki vam 
ostane, primešate žličko oliv-
nega olja in s tem preprečite 
razvoj bakterij oziroma gli-
vic." 

Je res v.se, kar trgovci ponuja-
jo pod superlativom deviško 
olje, naravno in biološko ne-
oporečno? 

"Daleč od tega. Ne glede 
na to, kaj na etiketi piše, gre 
večinoma za rafinirane, in-
dustrijsko predelane olive. 
Se pravi, večina olj ni hladno 
stiskanih. Množični proizva-

jalci zberejo sadeže iz različ-
nih okrožij in okrajev, nakar 
j ih v sodobnih stiskalnicah 
zmeljejo s koščicami in listi 
vred v gmoto, ki jo na koncu 
obdelajo še z vročo paro. Pač 
zato, da iz osnovne surovine 
stisnejo č im več. V večini pri-
merov dodajo še kemika-
lije, ki nevbalizirajo naravno 
kislino, ki v olivnem olju je." 

V čem je bistvo h l a d n ^ sti-
skanja? 

"V tem. da se ne uničijo 
zdravUni učinki olivnega olja. 
Pri hladnem stiskanju tem-
peratura v nobeni fazi ne pre-
seže temperature človekove-
ga telesa. To je tista mejna 
temperatura, pri kateri se 

biološko aktivne snovi še ne 
spremenijo. Izkoristek je si-
cer manjši, olja pa so aroma-
tično bogatejša. Pri hladnem 
stiskanju olive meljejo med 
ml inskimi karani, v tako 
imenovanih torklah. Nastalo 
zmes dajo v kamenice, to je v 
kamnite posode, v katerih ap-
nenec po naravnem postop-
ku kislino nevtralizira. Sveže 
pridelano olje vsebuje različ-
ne lebdeče primesi, ki pov-
zročajo motnost. Sčasoma se 
te snovi sesedejo in olje se 
očisti. Tako očiščenega po-
tem prelije jo v steklenice." 

Kakšne barve je naravno stis-
njeno olivno olje in kako ga 
ločiti od i n d u s t r i j s k a ? 

"Naravno pridelano olivno 
olje je svetlo rumene barve. 
Zelene barve je v olju le za 
odtenek. Katera koli druga 
barva pomeni, da so v olju 
kemični ali naravni dodatki. 
Čisto olivno olje se v hladilni-
ku stidi v svetlo zeleno mar-
garino, ki se jo lahko namaže 
tudi na kruh. To je dokaz, da 
je olje "čisto", da ni z ničiiner 
mešano." 

Od kod oljka izvira in koliko 
je sploh stara? 

"Nekateri znanstveniki so 
prepričani, da je plodove div-
jih oljčnih rastlin človek na-
biral že v prazgodovini. Od 
kod izvira, ni znano; po eni 
od treh domnev naj bi bilo 
oljčno drevo avtohtono na 
območju današnje Etiopije 
in Egipta. Zagotovo pa je olj-
ka eno najstarejših gojenih 
dreves. Prva oljčna drevesa v 
zdaj razširjeni in znani obli-
ki naj bi uspevala že približ-
no šest tisoč let pred našim 
štetjem v območju med 
Malo Azijo, Bl ižnj im vzho-
dom in severovzhodno AfH-
ko. Sicer pa se oljčno drevo 
pojavlja v legendah, v baje-
slovju, v umetnosti in tudi v 
religiji. V grškem bajeslovju, 
recimo, je bila oljka božji 
dar, drevo, ki so ga bogovi z 
Olimpa podarili človeku." 

k G I B A J T E SE Z N A M I 
JANEZ FERLIC 

Gremo v hribe 

M 
ed športno dejavni-
mi ljudmi pogosto 
slišimo rek "na kolo 

za zdravo telo, v gore za zdra-
vo srce". Trenutne zimske 
razmere so dokaj neugodne za 
vožnjo s kolesom, zato bo po-
trebno še malce počakati, da 
nas obišče topla pomlad in ta-
krat bomo z večjim veseljem 
zajahali kolo. Se pa lahko s 
primemo opremo podamo v 
hribe. V naši bližnji in tudi 
širši okolici imamo izvrstne 
naravne danosti za pohode v 
hribe, kjer bomo pobliže spo-
znali neokrnjeno naravo z ne-
šteto stezicami, grapami in 
potoki ter druge lepote, ki sta 
jih izoblikovala narava in čas. 

Prejšnji teden sem se po pre-
boleli virozi podal na prijeten 
dveumi pohod iz Besnice pre-
ko Špičastega hriba do Jošta 
ter hitro preveril, v kakšni 
kondiciji sem. Bilje kar dober 
tempo in na prvih klancih 
sem se že kar pošteno znojil. 
Še najbolj prijetno pa je bilo, 
da sem se dvignil iz turobne 
megle in užival na soncu, pre-
lepem razgledu in ob nekoliko 
toplejših temperaturah, kijih 

že kar malce pogrešamo v tej 
dolgi zimi. Hribi pozimi dobi-
jo drugačno, za mnoge lepšo 
in bolj stvarno podobo. Kolega 
jure se je tako navdušil, da 
skoraj vse konce tednov izkori-
sti za smučanje in pohode v 
hribe, kjer, kot sam pravi, ne-
skončno uživa in tako je tudi 
prav. Zato se tudi vi podajte še 
bližje soncu in naberite kondi-
cijo, ki vam bo nadvse prav 
prišla, če se boste spomladi po-
dali na kolo ali z nami prete-
kli kakšen kilometer in morda 
celo nastopili na tekaški tek-
mi, ki jih bomo posamezni 
organizatorji izpeljali f sode-
lovanju z Gorenjskim glasom. 
O tem vas bomo še obveščali. 

Če se boste odločili za hojo v 
hribe, le bodite pozorni, da se 
opremite razmeram primer-
no. Gojzarji, pohodne palice 
in zimska oblačila so v tem 
letnem času nepogrešljiva 
oprema. Kam se boste povzpe-
li, je povsem vaša odločitev, le 
na kakšne težje dostopne vrho-
ve se ne podajajte, če nimate 
izkušenj. Za začetek bo kak-
šen Jošt, Mohor, Lubnik ali 
Ratitovec kar primerna tura. 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

STOLEI]E JAVNEGA ZDRAVSTVA 
S poizvedovanjem in izolacijo nad nalezljivo bolezen. 

Nalezlj ive bolezni je 
bilo mogoče prijavi-
ti pri občinskih, 

banskih in okrajnih zdrav-
nikih. Čeprav je oblast dolž-
nost prijave nalezljivih bo-
lezni redno propagirala, 
tudi s pomočjo učiteljstva 
in duhovščine, pa v prvih 
tridesetih letih prejšnjega 
stoletja ukrepi Higienskega 
zavoda proti akutnim bolez-
n i m niso bil i zadosmi; po-
memben preventivni ukrep 
je bilo poizvedovanje po bo-
leznih, a se je premalo 
upošteval. Najuspešnejša 
med vsemi ukrepi je bila 
izolacija okuženega bolni-

ka, saj se je s tem izločilo 
žarišče infekcije. Kjer izolir-
nice niso imeli, so bolnika s 
sanitetnim vozilom prepe-
ljali v večji zdravstveni cen-
ter. 

Najdosledneje je v Slove-
n i j i potekala dezinfekcija, 
k i je bila vsestransko orga-
nizirana. Odlično sredstvo v 
boju proti nalezl j iv im bo-
leznim je bila tudi imuniza-
cija. Izvajali so jo ob nevar-
nosti š ir jenja epidemije. 
Med pomembnejšimi pre-
ventivnimi ukrepi je bila 
tudi asanadja naselij in je 
obsegala asanacijo virov pit-
ne vode, stranišč in kanali-

zacije. Bakteriološka dia-
gnostika je bila olajšana, 
ker so v Sloveniji že v dvaj-
setih letih prejšnjega stolet-
ja delovali trije bakteri-
ološko-serološki oddelki; 
pri H ig ienskem zavodu v 
Ljubljani za ozemlje nekda-
nje Kranjske, pri Zdravstve-
nem domu v Cel ju za Spod-
njo Štajersko in pri Zdrav-
stvenem domu v Mariboru 
za Zgornjo Štajersko, Koro-
ško in Prekmurje. 

Visoka smrtnost zaradi 
davice in škrlatinke je bila 
razlog, da so v letih med 
1 9 2 6 in 1936 proti škrlatin-
ki cepili več kot petdeset ti-

soč otrok, proti davici pa do-
mala petinsedemdeset ti-
soč. Bolnika z znaki davice 
so takoj prepeljali v bolniš-
nico, stanovanje pa razkuži-
li. Pri škrlatinki, kjer so se 
pojavljali posamični prime-
ri obolenj, so strogo nadzo-
rovali bacilonosce. V veljavi 
pa je bilo tudi priporočilo, 
naj se otroci pred vstopom v 
šolo obvezno cepijo proti 
davici in škrlatinki. 

Malariji oziroma mrzlici, 
ki jo je omenjal že Valvasor, 
sanitetne oblasti dolgo časa 
niso posvečale nobene po-
zornosti. Ker pa v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja v 

Dravski banovini o stanju te 
bolezni še niso imeli realne 
slike, je bil pregled nujen. 
Najprej so uvedli obvezno 
prijavo obolenj v krajih, kjer 
se je pojavljala (v vaseh ob 
Muri, na Dravskem polju, v 
kraj ih ob Krki , v okolici 
Ljubljane i n Črnomlja), 
vendar rezultati niso poka-
zali resničnega stanja. Jas-
no sliko je lahko dal le siste-
matičen pregled vsega pre-
bivalstva. Po pregledu je 
bilo potrebno zdraviti tiste, 
pri katerih so bolezen ugo-
tovili. V kra j ih z visoko 
stopnjo okuženosti je bilo 
potrebno: uvesti obvezno 

jemanje kininskih prepara-
tov, regulirati reke in poto-
ke skozi naselja, zasuti mla-
ke in izsušiti močvirje, čez 
zimo pa uničevati anofelesa 
v prezimovališčih. V Črnom-
lju, Brežicah, Mariboru in 
Dolnji Lendavi so bile usta-
novljene protimalarične po-
staje, zunaj teh pa je bilo 
treba organizirati prosto-
voljne akcije za razdeljeva-
nje kininskih preparatov. 

(Se nadaljuje.) 

Vir: Zvonka Zupatiič Slavec-, Razvoj 
javnega zdravstva na Slovenskem 
(Institut za varovanje zdravja. 
Ljubljana 200}) 
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Vrstniško nasilje 
vse bolj opazno 
Nasilje m e d m l a d i m i in nad nj imi ter nasilje m l a d i h nad starejšimi l judmi je vse pogostejše . 

Po raziskavah je v Slovenij i vsak deseti otrok v o s n o v n i šoli žrtev vrstniškega nasilja. 

METJA STRITMAR 

|an hodi v tretji razred. Je 
miren in ubogljiv deček, ki 
pozorno posluša učiteljico, 
pri malici vedno uporablja 
prtiček in pridno hodi v gla.s-
Ijeno šolo. Do lani ga je v 
šolo pospremil eden od star-
šev, letos pa v šolo in iz šole 
hodi sam. Nekega dne, ko 
Jana ni bilo doma ob običaj-
ni uri, sta ga šla zaskrbljena 
starša iskat. Srečala sta ga na 
pol poti med šolo in domom, 
vsega objokanega Ln umaza-
nega. Povedal je, da so ga 
obstopili trije starejši fantje, 
ga zmerjali, porinili v lužo, 
mu zlomili svinčnike in str-
gali zvezke. Starša sta Janu 
zabičala, naj se izogiba takih 
fantov in naj domov ubere 
drugo pot. Jan je ubogal star-
ša in nekaj časa je bilo vse po 
starem. Potem pa je poti 
zmanjkalo in Jan se je zopet 
srečal z nasilneži. Da bi se 
izognil srečanju, je začel 
ostajati doma; enkrat ga je 
bolel trebuh, drugič mu je 
šlo na bruhanje. Starša sta ga 
peljala k zdravniku, ki pa ni 
ugotovil nobene bolezni. Jan 
je ostajal doma s presledki 
skoraj tri mesece, dokler 
starša ob pogovoru s psiholo-
gom nista spoznala sinove 
resnične težave. 

Vizija sodobnega časa, da 
bomo zgradili sistem, v kate-

rem bomo odpravili vse obli-
ke nasilja, je utopičen. 
Vrstniško nasilje ni pojav, ki 
bi bil izrazito značilen za naš 
čas. Tudi ob podatkih, ki 
kažejo na porast vrstniškega 
nasilja v današnjem času, 
moramo nanj gledati z rezer-
vo. Vrstniškega nasilja ni 
mogoče odpraviti. Otrok se 
mora soočiti z nasiljem, s 
tem se uči življenja. Otrok se 
mora naučiti spoštovati pra-
vila, spoštovati meje, kar 
pomeni, da se kultivira in 
socializira. Če otrokom tega 
ne bi dopuščali, bi to pome-
nilo, da jih dresiramo, pravi 
psihoterapevt Bogdan Žorž. 

Torej je neko prestopanje 
meja za otroke in mladostni-
ke nuja. Odrasli pa smo dolž-
ni otroku omogočiti, da je to 
prestopanje meja sorazmer-
no varno. To pomeni, da s 
svojim prestopanjem meja 
ne povzroča škode sebi in 
drugim, kar velja tudi za vrst-
niško nasilje, ki je nezdrav 
odnos do reševanja medse-
bojnih konfliktov. 

Pretepači in "mobberj i" 

Med vrstniki je največ 
besednega nasilja, kot so 
žaljivke, zmerljivke, grožnje, 
zasmehovanje, privoščlji-
vost. Nekoliko manj je tele-
snega nasilja, kot so ščipa-
nje, odmikanje stolov, pori-

vanje po stopnicah, izsiljeva-
nja za denar. Pogosto je tudi 
nasilje nad samim seboj, 
p>osebno če k samomorilnim 
poskusom štejemo tudi mot-
nje hranjenja in samouniče-
valnega obnašanja. Tipi-
čnega povzročitelja nasilja 
med mladimi je težko prepo-
znati, vendar imajo nekatere 
skupne lastnosti. Vroče-
krvno reagirajo, imajo potre-
bo po obvladovanju d^gih, 
ne zmorejo empatije, nimajo 
občutka krivde, ne sprejema-
jo odgovornosti za svoja deja-
nja. Večinoma prihajajo iz 
okolij, kjer cenijo avtoriteto, 
moč Ln gmotni uspeh. Na 
vrstnike imajo vpliv in vedno 
morajo zmagati. Dekleta pra-
viloma uporabljajo manj 
opazne, bolj potuhnjene 
oblike nadlegovanja. Obre-
kujejo, opravljajo, manipuli-
rajo, osamijo vrstnico, ki 
postane njihova tarča. 
Običajno se lotijo vrstnic, ki 
se ne oblačijo in ne obnašajo 
po najnovejši "modi". 

Dogajanje v razredu, ki ga 
zazna otrok v stiku s sošolci: 
za njegovim hrbtom šušljajo 
in se arogantno režijo, o otro-
ku se širijo najrazličnejše 
govorice, stalno se posmehu-
jejo kakšni otrokovi pomanj-
kljivosti. Bodisi da nosi očala, 
da ima nekoliko preveliko 
težo, da je bolj neroden pri 
športu ipd. Otroku nočejo 

pomagati in mu ne povejo, 
kaj je za domačo nalogo. 
Namenoma se iz njega nor-
čujejo in ga stalno kritizirajo. 
Postane žrtev izsiljevanja 
denarja ali jKsdobnega nasi-
Ija. 

Vse to imenujemo "mo-
bbing", ki se je najprej uve-
ljavil v poslovnem svetu. 
Zajema vse od drobnega zba-
danja, spletk, šikaniranja, 
zlonamernega obrekovanja 
do psihičnega teroriziranja. 
Različne oblike trpinčenja, ki 
zaznamujejo nizkotnost, 
sovražnost, ljubosumje, kon-
kurenčnost Posledice "mo-
bbinga" so težje od posledic 
pretepa. Prizadeti zlonamer-
nosti sprva sploh ne opazi, 
instinktivno nekaj čuti, ker 
se za njegovim hrbtom stal-
no nekaj šušlja in se ga neka-
teri nenadoma izogibajo. 
Večina žrtev tiho prenaša 
trpljenje in še na misel ji ne 
pride, da bi se o tem s kom 
pogovorila. "Mobberji" želijo 
svoji žrtvi predvsem načeti 
občutek lastne vrednosti in 
jo oblatiti pred drugimi. Kajti 
kdor se počuti šibkega in 
osamljenega, bo kaj kmalu 
začel delati napake. Žrtev 
doživlja neuspehe, se počasi 
zlomi in v skrajnih primerih 
tudi zboh. V vsakem prime-
ru se vsakodnevno obiskova-
nje šole spremeni v pravo 
nočno moro. 

M O J P O G L E D 

D A M | A N A Š M I D 

Dober dan, zaljubljenci 

Naj bo tole pesem za 
zaljubljene ... Ne, ne bo 

pesem. Tega ne znam. Rajši 
bom napisala nekaj o mladi 
ljubezni. To je tista ljubezen, 
ki je doma v šolskih klopeh in 
med gimnazijskimi knjigami. 
Je eno najmočnejših čustev, 
kar Jih človek občuti v svojem 
življenju. In kot nalašč pride 
ravno v času, ko je vihar naj-
večji. Pihajo poklicne usmerit-
ve, starši z obale mahajo proti 
izgubljenim otrokom sredi 
razburkanega moija in kot 
strela z jasnega te zadene še 
ljubezen. Naj bo tole pisanje 
bolj tolažba za mame in očete, 
ki stojijo in nemočno gledajo, 
kako njihovo mladenko odna-
ša ljubezenski tornado. Nič 
pretresljivega se ne zgodi, 
veste. Če ste do sedaj naučili 
otroke razmišljati s svojo 
glavo, potem se jim ne more 
zgoditi nič hudega. Tudi če ste 
prepričani, da bo vaša edinka 
zanosila, skorajda zagotovo 
ne bo. Mladi, ki znajo razmiš-
ljati z glavo, jo uporabljajo 
tudi v ljubezenskih zadevah. 
In večina mladostnikov v naši 
deželici se ne poda 1» spolnost 
pri štirinajstih letih, tako kot 

nekateri zmotno mislijo, 
ampak je povprečna doba 
prvega spolnega odnosa nekaj 
čez šestnajst let. Pri fantih pa 
še leto dni kasneje. Tudi se ne 
vrti vse okrog spolnosti, ampak 
prevladujejo čustva. Zatorej 
imam sama o današnji mladi-
ni dokaj pozitivno mnenje. 
Konec koncev smo jim odrasli 
za zgled in ne morem pljuvati 
v lastno skledo. No, o zaljub-
ljencih. Za zaljubljenega mla-
dostnika Je važna njegova 
zasebnost. Zato nikar ne 
brskajte kot kure po njegovih 
osebnih zadevah in nikarte ne 
iščite dnevnika, v katerem bi 
izvedeli vse podrobnosti. 
Mladina si mora ustvariti 
svoje življenje in v dvoje Je 
lažje pluti proti vetru. Tudi če 
se še bolj trudite, jih boste 
težko razumeli. Spomnimo se 
na svoja mlada leta in takoj 
bomo bolj sprejemljivi in razu-
mevajoči. In za božjo voljo, 
nikar jim v kopalnici ne puš-
čajte kondomov 1; znak neke 
svobodne vzgoje v družini. Ce 
se mladi odločijo za spolnost, 
naj bo zaščita njihova naloga. 
Ne pa da mame kupujejo za 
njih kondome... 

RADK^DMEV 

RADIO CERKNO, D. O. O. 
PLATIŠEVA UUCA 3 9 , 

5 2 8 2 CERKNO 

TEL.-. 0 5 / 3 7 34 7 7 0 
FAX: 0 5 / 3 7 34 771 

E-POŠTA; INFCI@RADIOODMEV.NET 

90.9. 97.2, 99.5 , 103.7 MHZ UKV, STEREO, RDS 
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B O G O M I I A K R V I NA 

Posebnost i pri 
s a m o s t o j n e m učenju 
predmetov z obš irnimi 
teksti - 2. del 

e si prebral prejšnja 
f nadaljevanja o šoli za 
V , _ . samostojno učenje in 

1. del o samostojnem 
učenju predmetov z obširni-
mi teksti, potem veš, kako 
prideš do razumevanja obšir-
nejših tekstov. To je prvi cilj 
pri takem učenju. Ce si do 
njega prišel ob pravem času 
(takoj tisti dan, ko si v šoli 
novo snov spoznal) in na 
pravi način (z iskanjem bist-
va, podčrtavanjem, izpisova-
njem ali z oblikovanjem 
miselnega vzorca), si razu-
mevanje teksta, to je prvi cilj, 
dosegel razmeroma v krat-
kem času in uspešno. 

Sedaj si pa moraš bistvene 
dele učne snovi tudi zapom-

niti. T o pa je drugi cilj pr i uče-
nju obširnejših tekstov. 

Kako pa boš ta drugi cilj, 
zapomnitev, dosegel? 

Ko bereš in pregleduješ tek-
ste, seveda s posebno pozor-
nostjo tiste, ki jih imaš pod-
črtane ali kako drugače ozna-
čene, ti je vse znano. Vendar 
ne misli, da ti bo v šoli pri 
preverjanju učitelj rekel: 
"Preveri to in to...!" Učitelj bo 
rekel: "Povg mi nekaj o tem 
in tem ...i" 

"Odgovori na vprašanje...!" 
"Kaj misliš o tem?" 
Če boš hotel pokazati svoje 

znanje, boš moral znati 
odgovoriti na vprašanje, o 
neki temi pripovedovati ali 
razloži svoja opažanja ali 
svoje misli o neki temi. Pri 
vseh navedenih učiteljevih 
zahtevah boš moral poznati 
bistvene dele, obšimgšega tek-
sta. Povedal, opisal ali razloži 

boš lahko le tiste, ki si se jih 
zapomnil. Da se j ih boš 
zapomnil čim več, pa moraš 
ponavljati. 

1. Bistvo snovi imaš podčr-
tano, izpisano ali morda izde-
lan miselni vzorec, al i pa bist-
vo označeno kako drugače. 

2. Pr i obnavljanju bistvo ne 
smeš le naštevati označenih 
besed, ampak moraš vedno 
obrutvljati v lepih vezanih Slav-

kih, s katerimi pokažeš, da se 
znaš lepo in pravilno izraža-
ti. Zelo narobe je, če kdo 
misli, da je le pri predmetu 
slovenski jezik treba misliti 
na lepo in pravilno izražanje. 
To n i res. Pr i vseh predmetih 
moraš {»kazati, da se znaš 
lepo i n pravilno izražati v 
svojem matemem slovenskem 
jeziku, ki je tudi tvoj učni 
jezik. 

3. KO V začetku pripovedu-
ješ o učni snovi, kar gJg fc v 

zvezek al i učbenik. Vod i lo pr i 
pripovedovanju naj ti bodo 
podčrtane ali drugače ozna-
čene bistvene besede in 
misli. 

4. Ko kasneje ponovno 
obnavljaš obširnejši tekst, 
imej zaprt zvezek a l i učbenik. 
Če se ne spomniš vsega, pa 
še malo "pokukaj" vanju. Ko 
bo pripoved včasih stekla, pa 
ju zopet zapri. 

5. Če odgovarjaš na vpraša-
nja, ki so napisana, jih ošte-
vilči, če še niso oštevilčena. 
Ko v tekstu najdeš odgovor 
na določeno vprašanje, na 
robu zvezka ali učbenika 
napiši številko vprašanja, ki 
vprašuje po vsebini, ki je 
prav na tem mestu. Ko boš 
kasneje preverjal, ali poznaš 
odgovore na vsa vprašanja, 
boš to delo lahko opravil zelo 
hitro. Pogledal boš vprašanje 
in takoj boš našel odgovor. 

ker bo označen z isto števil-
ko, kot vprašanje. Posebno 
dober je ta način za tiste, ki 
se še ne znajo sami učiti in 
jim kdo pomaga. Skupaj pre-
delajta snov, poiščita odgovo-
re in jih označita S številka-
mi. Naprej bo učenec lahko 
ponavljal sam. 

Če pa boš moral razložiti 
določene pojme ali povedati 
svoje misli o nečem, boš 
lahko pokazal dobro znanje 
le, če boš celotno snov dobro 
razumel m znal. Razumel i n 
znal pa jo boš, če boš vztrajen 
i n boš pravilno snov z razu-
mevanjem osvojil in potem 
pravilno ponavljal, da si jo boš 
zapomnil. 

Prihodnjič: Samostojno 
učenje pri matematiki, fiziki 
in kemiji s p>osebnim 
poudarkom na tekstaih nalo-
gah. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:infci@radioodmev.net
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J a z zase, 
vi zame 

Prispevek v vaiem časopisu, 
olgavljen petek. 3 .Jebmaija, z 
naslovom Jaz zase, vi zame, je 
milo rečeno, žaljiv. Gre za 
premeteno fotomontažo, ki je 
predepila veliko bralcev. Na tyg 
tržiški župan in poslanec 
državnega zbora ter predsednik 
Hokejskega kluba Acroni Je-
senice Pavel Rupar prejema 
darilni bon v vrednosti 
1.225.000,00 tola^ev iz rok Mar-
ka Jakliča, predsednika uprave 
Vzajemne, ki naj bi jih Rupar 
porabil za nakup novih hokg-
skih palic. Omenjeno fotomon-
tažoje očitno sposodila Rupar-

jeva izjava v državnem zboru, 
da bi slc^an Vzajemne Jaz zate, 
ti zame, morali spremeniti v Jaz 
zase, vi zame. Pomen izrečenega 
so namreč razumeli vsi prisotni v 
državnem zboru, bralci in širša 

javnost pa ne. Zato sedaj mnogi, 
tudi na Jesenicah, od njega za-

htevajo nakazilo tega denaija za 
nakup hokgskih palic, ime žu-
pana pa se je zaradi vašega 
neokusnega humorja znašlo v 
izrazito slabi luči. 

Gorenjski gJos si je že kar 
nekajkrat privoščil spodrdjaje na 
račun Pavla Rupaija, zato ni 
odveč opozoriti na novinarsko 
etiko in uredniško politiko. Po 
drugi strani si podobnih, žaljivih 
novičk na račun drug^ gorenj-
skih politikov očitno ne upate 
privoščiti. Prosim, če se za ome-
njeno pisanje javno opravičite in 
se v prihodnje izogibate podobn-
im žaljivim prispevkom. 

B IANKA GRAŠIČ, 

OBČINA TRŽIČ 

Opravičilo 
v Gorenjskem §asu je bil}.Je-

bruatja 2006 na šesti strani pri-
loge Razvedrilo v rubriki "Brat 
vse Mi, Brat vse ve", ki je name-
njena humorju, objavljen novi-

narski prispevek "Jaz zase, vi 
zame". Avtor je na humorističen 
način povezal aktualna dogodka 
- obravnavo Vzajemne v držav-
nem zboru in izvolitev nowga 
vodstva Hokgskega kluba Acro-
ni Jesenice ter besedilo opremil s 

jbtomontažo, kar je bih označe-
no. Opravičujemo se vsem, kijih 

je prispevek prizadel in pojasnju-
jemo, da r>e gre za poroSb z res-
ničnega dogodka, temveč za hu-
moristični prispevek. 

UREDNISTVO 

ODGOVORNA UREDNICA 

MARIJA VOIČJAK 

Deponija 
z veseljem sem prebral danek 

z gornjim naslovom v eni zad-
njih številk Gorenjskega giasa. 
Gospod Andrej Avsenek je v 
njem argumentirano napisal, 
zakaj nasprotuje projektu lokal-
ne deponije - DIRO, ki ga načr-
tuje radoUjiSca občina, in zakaj 

meni. dajeta projekt efeoloSfeo,̂ -
nančno in prostorsko vpraSjiv. 
Svetniki N.Si u radovljiškem ob-
činskem svetu smo projektu 
DIRO nasprotovali s podobnimi 
argumenti, a smo bili osamljeni, 
zato pozdravljamo razmišljanje 
gospoda Avseneka in smo te pod-
pore še posebg veseli. 

Žal pa kljub argumentom, ki 
govorijo proti, kljub nedvoumne-
mu sporočilu Ministrstva za 
okolje in prostor, da sredstev iz 
naslova okoljske takse ter 
nepovratnih sredstev iz državnih 
in evropskih skladov, na katera je 
računal župan, za ta projekt ne 
bo, župati ob podpori občinsk^a 
sveta s tem projektom nadaljuje. 
Če bo uspel, bodo radovljiške 
smeti presneto drage, kajti več kot 
milijardo SIT težka investiaja 
bo v cdoti na ramah radot^iških 
občanov. Le nekaj km naprg pa 
se bo med tem gradil moderen 
center za odlaffinje odpadkov za 
200.000 prebivalcev. 

AVGUST MENCINGER 

OB6NSKI SVETNIK - N.SI 

• 22. strani 

sprejema Niko Ugrica, tel. 041/734 049 osebno ali na 
sedežu društva, vsako sredo od 17. do 18. ure.^ 

Na Mali Colak 
Slovenski )avornik - PD Javornik Koroška Bela organizira 
izlet v soboto, i8. februarja, izlet na Colake (1495 m) v 
Trnovskem gozdu. Pot je nezahtevna, obvezna oprema 
gamaše in pohodne palice. Odhod ob 7. uri izpred Turista 
na Slovenskem Javorniku. Obvezne prijave do petka, 17. fe-
bruarja, na GSM 041/209 176, vodnik Dušan Fifolt. 

Srečanje diabetikov in pohod 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj, Komisija za rekreacijo, 
šport in izletništvo, vabi na 6. Srečanje diabetikov Gorenjske 
na tekaških smučeh ali na pohod po kulturno-turistični poti 
po Dupljah, ki bo v soboto, 18. februarja 2006. Zbor bo ob 
9.30 na parkirišču pred cerkvijo v Spodnjih Dupljah. Po 
rekreativnih aktivnostih se bomo z avtomobili odpeljali v 
Naklo, kjer bo v Gostilni Marinšek ob 13. uri kosilo. Prijave 
do 16. februarja sprejemajo v novih društvenih prostorih v 
Diabetičnem centru in Ivan Benegalija na tel. 031/485-490 
ali 04/257-14-51 v večernih urah. 

PREDAVANJA 

o osteoporozi 
Trata - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj in RK Škofja 
Loka organizirata jutri, v sredo, ob 18. uri v prostorih 
Gasilskega doma Trata predavanje z naslovom Pregled os-
teoporoze in novosti pri zdravljenju. Predaval bo asist. dr. 
Boštjan Salobir, dr. med., spec. internist. 

Praktična ureditev vrta 
Preddvor - Turistično društvo Preddvor organizira predavanje 
na temo Praktična ureditev vrta. Predavala bo Andreja Vučer 
iz Arboretuma Volčji potok. Predavanje bo jutri, v sredo, 15. 
februarja, ob 17. uri v dvorani Gasilskega doma v Preddvoru. 

Mladostnik in samomor 
Kranj - V prostorih MKC Kranj, Tomšičeva 21, bo jutri, v sre-
do, ob 19. uri predavanje Društva Krog z naslovom Mla-
dostnik in samomor. 

Kako živeti in vzgajati po ločitvi? 
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino Kranj vabi za-
konce in starše na predavanje, ki ga bo oblikoval pater Vili 
Lovše s pričevalci z naslovom: Kako živeti in vzgajati po 
ločitvi? Predavanje bo v petek, 17. februarja, ob 20. uri v 
župnijski dvorani v Kranju (Tavčarjeva 43). 

OBVESTILA 

Tečaj tehnike transcendentalne meditacije 
Kranj - Tehnika TM je najbolj raziskana in najbolj priznana 
metoda za odpravljanje problemov stresa, saj v zgolj v 

Rciclio Tfi9l<iy ® 
l>rri9lo/«or*aJ/k»'^ Prrl ̂ lo/ek Go(enJ/kc< 

RaAo Tiijlav J«s«wc, loo, Tii loiMla Sulaija 4.4270 Jesenice 
STEREO, ROS na frel̂ vencah: 96,0 GORENJSKA 
89,8 - Jesenice, 101,5-Kranjska Gora, 101,1-8ohini 

l̂ utfsku I nher/4 
Sknfju IjtkTt 

riMltubiiik I a 
4220 SikÂ s Ukj 

lr>.: <M/5n6 HOD 
ra\: 04/512 08 
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Univera v Ljubljani 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
razpisuje v Škofji Loki 

I . letnik visokošolskega strokovnega izrednega 
študijskega p rog rama UPRAVA. 
Vpisni pogoj: opravljen zaključni izpii 
v kateremkoli .srednješolskem programu, 
poklicna maluni ali malura. 

INFORMATIVNI DAN 
bo v soboto, 25 .2 . . ob 12. ur i . 
v učilnici 157 v Šolskem cenlni. 
POdlubnik Ib. ŠkoPja Loka 
Infomacijc: 04/506-13-80 
www.lu-skoljaIoka.si www.fu.uni-lj.si 

nekaj minutah vadbe izjemno učinkovito nudi temeljito 
sprostitev duha in telesa. Predavanje o tem bo v četrtek, 
i6. februarja, ob 19. uri na ZVKDS, Tomšičeva 7. Vstop 
prosti 

Občni zbor 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica obvešča, da bo 
občni zbor v petek, 17. februarja, ob 18. uri v avli Osnovne 
šole A. T. Linharta v Radovljici. 

Združenje svojcev H u m a n a vabi 
Kranj - HUMANA - Združenje svojcev pri skrbi za mental-
no zdravje vabi starše, ki imajo v družini osebo s psihia-
trično diagnozo, da se udeležijo psihoedukativne skupine 
za svojce, ki jo bo vodila specialistka psihiatrije Daša Tro-
ha jurekovič, dr. med., zaposlena v Psihiatrični bolnišnici 
Begunje. Skupina bo začela delovati danes, v torek, 14. feb-
ruarja, ob 16. uri, v prostorih Združenja Humana, Oldham-
ska 14, v Kranju. 

Odprtje internetne točke 
Kropa - Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj 
in Občina Radovljica vabita na odprtje javno dostopne in-
ternetne točke, ki jo bodo odprli v okviru evropskega pro-
jekta MODI - Digitalizacija gorskih vasi. Odprtje bo jutri, v 
sredo, ob i8. uri v prostorih krajevne skupnosti Kropa, 
Kropa 3. 

RAZSTAVE 

Razstavlja Floris Oblak 
Kranj - V Galeriji Prešernovih nagrajencev bodo v četrtek ob 
18. uri odprli razstavo akademskega slikarja in nagrajenca 
Prešernovega sklada Florisa Oblaka. 

PREDSTAVE 

Dve nevesti 
Cerklje - Člani dramske sekcije KUD Pod lipo Adergas bodo 
v soboto, 18. februarja, ob 18.30, in v nedeljo, 19. februarja, 
ob 18. uri gostovali v dvorani Kulturnega doma v Cerkljah z 
veseloigro Cvetka Golarja Dve nevesti. 

Rdeča Kapica 
Kranj - Lutkovna predstava Rdeča Kapica (S. Kump - C. Se-
ver) bo v četrtek, 16. februarja, ob 17. uri v dvorana 
Lutkovnega gledališča Kranj, grad Khislstein. 

Unirerza na Primorskem 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 
razpisuje v Školji Loki 

L letnik >TSoko5olskcga strokovnega izrednega 
študijskega programa MANAGEMENT. 
Kandidatom za univcrzilelni iSludij. ki zanj 
izpolnjujejo N^pisni pogoj, priporočamo, 
da se N-pišejo v visokošolski sirokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univerziiemi program. 
Vpis je možen ludi v 2. in 3. leinik 
- pokličite in pošljemo N-am infomiaiivno brošuro. 

INFOUVUTIVNIDAN 
bo v sredo, 22 .2 . , ob 17. uri , 
v prostorih Ljudske univerze. Partizanska 1, 
Školja Loka (bivša vojašnica) 
Informacije: 04/506-1.3-70 
w w w . l u - s k o Q a l o k a . s i w w w . f m - k p . s i 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 201 42 49 
fax:201 42 13 

Mali oglasi se s(»c|emajo: za objavo v peiek -
v stedo do 13.30. In za objavo v lorek, do pet-
ka do 14,00! Delovni Jas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. -15. uie. 

Uvedli smo novo mbriko 
"Cisto v zadnjem hipu". 
SlofuImkoMinvpanagalinaiimbralcanlosejim 
iesfn«inekaipioiiti,kij[»ii,najet(,oddau Oglasa 
10 nibnko lahko oddale za toiek v ponedeljek do 
osme ure Inzapelekvfemek prav uko do osme ne. 
Cena 0 ^ je 2JOSO SI, je enotna m tvia SO 
jnakOT-hj|»n ne »tljiZs male oglase po tedni<eni 
oziroma na kuponu pa sprejemamo za loiek v peiek 
do dn;ge ue in za pelek v sitdo do pd dveh 

novo|r4dn)«. *d«pt«<tj«. ncpretnî nln« I 

v e n u m . . . 
BrKof 4), 4 0 0 0 Knni 
td./fiiK: 04/4^4-30.50 
gsm: 031/684.777 
e-pojlU: lidija(g)venumJi % v e n u m . . . 
BrKof 4), 4 0 0 0 Knni 
td./fiiK: 04/4^4-30.50 
gsm: 031/684.777 
e-pojlU: lidija(g)venumJi 

K U P I M O 

Kranj, za znane stranke nujno kupimo 
od 1- do 4'Sobna stanovanja v Kranju 
in Skô i Loki. 
Kranj - okolica, Šk. Loka • okolica, za 
znane stranke nujno kupimo manjše 
zazidljive parcele, lahko z objektom. 
PARCELE PRODAMO 
Zg. Bitnje, Sv. Duh, Šenčur, prodamo 
parcele. Cena: 165-156 EUR/mz. 

• . Tornn, 

d t 
TomričevA 2 4000 iC>ani • Strahič« 

gsm; 041/774-IO> 
rafRlMiCHlH' 
PIANOVA 

POSflfOOVftNJ«, ZfiSTOI>ftNJ« PflODftJft 
pianova.lcranj@) vol ja.net 

STANOVANIA PRODAMO 
Tržič - Ravne, dvosobno stanovanje 
• 66 m2, 2./3, blok je let, balkon. 
Cena 15,8 mio sit, enosobno 
stanovanje • 35 mj, 1/3. blok 15 let. 
Cena n.8 mio sit. 
STANOVANjA KUPIMO 
Planina, Zlato polje - enosobna 
stanovanja za znane stranke, go-
tovina. 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

OSMRTNICA 

Sredi ustvarjalnega dela nas je zapustil sodelavec 

ROMAN DOLENC 
laboratorijski tehnik 

Dragega sodelavca bomo ohranili v lepem 
in trajnem spominu. 

Kolektiv ZD Kianj 

mailto:info@g-glas.si
http://www.lu-skoljaIoka.si
http://www.fu.uni-lj.si
http://www.lu-skoQaloka.siwww.fm-kp.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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gekko 
Britor 79A, 4000 Kronj 

irtfo-fiep̂ ĉKhofMDjcKtJii 
www.gd*oproJeW.5» 

04 2341 999 
031 67 40 33 I 

PRODAMO STANOVANJA 
RADOVgiCA . CENTER: 45.88 m2. 
enoinpolsobno. nadstropje 1.9̂ . 
delno opremljeno, odlična in mirna 
lokacija, vsa infrastruktura in pri-
ključki Cena: 19,5 mio SIT. 
TRŽIČ - RAVNE: 79.25 ma, trisobno, 
nadstropje 2./3. obn. 93. dobro vzdr-
ževano, delno opremljeno, mirna lo-
kacija, vsa infrastruktura in priključki. 
Cena; J8.5 mio SIT. 
TRŽIČ • RAVNE: 55 mi, dvoinpolsob-
no. nadstropje i . /2. obn. 2000. lepo 
obnovljeno, v starejSi hi$i, delno 
opremljeno, mirna lokacija, vsa infra-
struktura in priključki. Cena: 14 mio 
SIT. 
KUPIMO STANOVANjA 
KRANJ - SORUJEVO NASEgE, VO-
DOVODNI STOLP, ZLATO POLJE, 
PLANINA i: kupimo eno- ali dvosob-
no stanovanje, takojšnje plačilo. 
BLED, RADOVLJICA. LESCE: kupi-
mo več stanovanj različnih velikosti, 
takojšnje plačilo. 
PRODAMO HISE 
KRANJ - CENTER: meščanska vila s 
797 m2 uporabne površine na parce-
li 569 m2, I. 1954, gradbeno v zelo 
dobrem stanju, potrebna inštalacij-
ske obnove, vsi priključki, dvorišče, 
garaža za več avtomobilov. Cena: 
75,6 mio SIT. 
BREC PRI ŽIROVNICI. 150 ma. na 
parceli 455 m2. I. 1995. obnovljena 
2005. neopremljeno. še nevseljeno, 
nova CK na olje, poleg gosp. poslop-
je 79 ni2. Cena 43 rnio SIT. 
PRODAMO ZEMLJIŠČE 
DOBRAVICA: 2019 mz, v mirnem 
vaškem okolju. Priključki na elektri-
ko, vodovod in telefon so v bližini. 
Dovoljena gradnja treh objektov. 
Možnost prodaje v treh delih. Cena: 
n .520 SIT/mz. 
MENGEŠ: 4035 mz v ind. coni Men« 
geš. namenjeno za poslovno industrij-
sko rabo. predvidena dva objekta, po-
polnoma ravna, pravilne oblike, mož-
nost prodaje v dveh delih. Cena: 
36.000 SLT/mz. 
KUPIMO ZEMLJIŠČE 
KRANJ, SKOPJA LOKA: n«azidlj.vo. 
kmetijsko, mirna lokacija, za gojenje 
čebel, do 1000 mz. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
JESENICE: 186 mz. obn. 1997, opre-
mljen gostinski lokal. Pogoj za najem 
je odkup opreme in podjetja. Cena: 
60.000 SIT/mesec. 
LESCE: 14 in 28 mz. obn. 1985, dve pi-
sarni v poslovnem centru. Cena: 
24.000 SIT/mesec in 33.600 SIT/me-
sec. 
KRANJ in okolica, ŠENČUR, več po-
slovnih prostorov za različne name-
ne in ratK). različne površine, ugodne 
cene. 

Mlinska ul, 1. Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49.070/30 2011 

BISTRICA PRI TRŽIČU 
Prodamo: Stanovanje dvosobno 
60 m2,1. 1976, 9-/9 nad,, obnovlje-
no. CK. KTV, dva balkona, dvigalo. 
Cena: i8 MIO SIT. 
BLED 
Prodamo: Stanovanje dvosobno 
52 m2. L 1974, 2- /4 nad. Cena: 
481.080 SIT/mz. 
KRANJ • ŠENČUR 
Prodamo: Parcda zazidljiva 
989 mz. Cena: 160 evrov/mz. 
LANCOVO 
Prodamo: Parcela zazidljiva 
676 m2. Cena: 16.838 SIT/m2 (70 ev-
rov/m2). 
LESCE 
Prodamo: poslovni prostori 
Prostori 1 X 66,95m2 po 1.720,07 
EUR/mz z garažnim boksom in 1 x 
78.85m2 po 1476,60 EUR/mz v no-
vem poslovnem centru. 
POSAVEC 
Prodamo: Parceta zazidljiva 
1421 mz z objektom pod spomeni-
škim varstvom. Cena: 2 2 MIO SIT. 
TRŽIČ. Ravne 
Prodamo: Stanovanje trisobno 
80 m2,1.1984, P /3 nad., CK. prenov-
ljeno. Cena: tS^joo.ooo SIT. 
TRŽIČ - Ravn« 

Prodamo: Dvosobno stanovanje 
Prenovljeno, plinska CK. ZK • ureje-
no. klet, drvarnica. Cena 14 MIO SIT. 
KRANJ - STRAŽISČE 
Prodamo: Stanovanjska hiša 
Samostojna. 180 mz. 2 garaži, tera-
sa. CK. 420 m2 zemlje. Cena: 39 
MIO SIT. 
BISTRICA PRI NAKLEM 
Prodamo: Enostanovanjska hiša 
P-t-M in deino podkletena, dve garaži, 
L 1985. nova streha, parcela 33 mz. 
Cena: 33 MIO SIT 
KRANJ • Planina I 
Prodamo: Dvosobno atrijsko stano-
vanje 
54m2, pritličje atrij • dve terasi, v ce-
loti obnovljeno Cena: 21 MIO SIT. 
ŠKOFJA LOKA 
Prodamo: Dvosobno stanovanje v 
starem mestnem jedru, v i. nads. 
meščanske hiše; delno obnovljeno, 
klet, drvarnica. Cena: 16,9 MIO SiT. 
BREC PRI ŽIROVNICI 
Prodamo: Hiša nadstandardna, nova 
300 mz površine, podkletena. odlič-
no izolirana, klima, balkoni, CK, tera-
sa s tendo, tel., KTV. garaža -t-gospo-
darsko poslopje 80 mz, parcela 500 
m2. Cena: 43 MIO SIT 
KRANJ - BRITOF 
Prodamo: Dvostanovanjska hiša, 74 
m2 - v treh etažah K.P.M, parcela 540 
m2. s pomožnini objektom 44 mz. 
CK, tel.. ZK urejena. Cena: 50 MIO 
SIT. 
ŠKOFJA LOKA 
Prodamo: Dvoinpolsobno stanova-
nje v starem mestu 43 mz stanova-
nja. 57 m2 kleti, 30 m2 vrta ter terasa 
in dva parkirna prostora. Cena 20 
MIO SIT. 

www.eko-his3.si 

W W W . C O R E N J S K I C L A S , S I 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

KRANJ ŠORLIJEVO NASELJE: NUJ-
NO KUPIMO DVO ALI TRISOBNO 
STANOVANJE. 

PRODAMO HIŠE 
KRANJ: samostojna hiša. 3x169 m2. 
K-hP+N+M. 1.80. garaža, lahko dvodru-
žinska. dobra lokacija. Cena: 49 MIO 
SIT 
STRAŽIŠČE PRI KRANJU: 300 mz, par-
cela 980 mz, 1.1980. K-t-P-t-M. odlična 
lokacija, sončna lega. razgled, lahko 
večdružinska, kvalitetno grajena, izred-
no ohranjena, vredna ogleda. Cena: 69 
MIO SIT. 
KRIŽE: nova, kvalitetno grajena, 150 
mz. parcela 400 mz, odlična sončna 
lokacija, vseljiva. vredna ogleda. 
Cena: 43 MIO SIT. 
PRODAMO STANOVANJE 
KRAN) PLANINA III: 76 mz, trisob-
no. 1./3 nad., obnovljeno zoo6. 
Cena: 24 MIO SIT. 
MEDVODE: 46 m2, enosobno, gara-
ža. K nad., I, 98. zastekljen balkon, 
takoj vseijivo. Cena: 21 MIO SIT. 
PRODAMO ZEMgiŠČE 
BRITOF: več parcel od 500-770 m2, 
sončne, ravne. CENA: 37.200 
SIT/m2. 

BASELJ: parcela n^i m2, v celoti za-
zidljiva, krasen razgled proti Kranju 
in na okoliške hribe. CENA: 26.400 
SIT/mz. 
BITNJE PRI KRANJU: prodamo več 
parcel, od 550-660 m2. super lokaci-
ja. v bližini gozda, komunalno neure-
jene. gradnja možna konec I. 2006. 
Cena: 28.800 SIT/m2. 
NUJNO KUPIMO VEČ STANOVANJ 
KRANJ IN OKOLICA: kupimo eno-
ati dvosobno stanovanje, sončna 
lega. takojšnje plačilo. 
KRANJ IN OKOUCA: kupimo tri- ali 
večsobno stanovanje. 
KUPIMO HIŠO 
KRAN) IN OKOUCA: kupimo novej-
šo hišo. po možnosti nadstandard-
no. 
KRANJ IN OKOLICA: nujno kupimo 
dvodružinsko hišo. do 45 mio sit. 
Zaposlimo posrednika (m/ž) za de(o 
na podro^u posredovanja pri proda-
ji nepremičnin, z najmanj VI. stopnjo 
izobrazbe ali opravljeno licenco za 
opravljanje dela nepremičninskega 
posrednika. 

nepremičnine 
Ul. JuleU CabrovŠka 34.4000 Kranj 
email: info®>ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000. CSM 041/331 886 

04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
gUBMANA - STANEŽK:E, prodamo v 
vila bloku, dupleks, letnik 2004.145 mz, 
jVZ lega. vsi priključki, vpis v ZK v po-
stopku, 2x parkimi pokriti boks, delno 
opremljeno, cena 69.7 mio. SIT. 
STANOVANJA KUPIMO 
KRANJ, ŠKOFJA LOKA, TRŽIČ, RA-
DOVLJICA, BLED kupimo stanovanja 
različnih velikosti, plafilo takoj. 
LOKAL PRODAMO: 
KRANJ - PUNINA III. prodamo lokal 
primeren za trgovsko alt poslovno de-
javnost. frizerski sak)n...„ v izmeri 35,84 
m2, leto izdelave 1986, cena 10 mio. 
srr. 
PARCELE PRODAMO: 
RADOVgiCA - PODNART, prodamo 
zazidljivo parcelo, 2244 m2, lahko tudi 
več, primemo za gradnjo proizvodnjo 
sen/isnih de|avr>osti, pripravljena doku-
mentacija za gradnjo garaž in pariti mih 
prostorov za tovornjake, cena 
12.000.00 srr/m2. 
ŠENČUR • KOMUNALNA CONA: V iz-
meri 1450.00 m2. Parcela je komunal-
no urejena! Obstoja idejni načrt za stav-
bo P-fzl Stavba bo predvidoma v izme-
ri 1300 mz namenjenih za poslovne 
prostore. Cena: 150 EUR/mz 
HIŠE PRODAMa 
OvosUnovanjska vrstna hiša v Šenčur-
ju v izmeri 240 m2 bivalne površine, pri-
padajoča parcela 266 m2. Leto izgrad-
nje zoot. Hiša je nadstandardna. pohi-
štvo narejeno po meri (unikatno). Vred-
rjo ogledal Cera: 70 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR! PRODAMO 
TPC LESCE, leto izdelave 2005. v izme-
ri 78,85 m2, primeren za pisamiško de-
javnost. cena 27.943.17840 SIT. 

www.id a-nepremični ne.si 

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
PE Stritarjeva 5/II. Kranj 

Tel.: 04/236 73 73 
e-pošta: info@fesst.si 

ZA ZNANE STRANKE VZAMEMO V 
PRODAJO VEČ VRST STANOVANJ IN 
STANOVANJSKIH HIŠ 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - Rudija Papeža: dvosobno 
stanovanje, pritličje, 53.67 m2.1. izgrad-
nje 2004, balkon, garaža, vsi priključd, 
cena 22.000.000,00 SIT. 
KRANJ • Cesta 1. maja: trisobno 
stanovanje, X. nadstropje, 78,00 m2, 
obnovljeno 2005. vseijivo takoj, cena 
24.500.000,00 srr. 
KRANJ - gubljanska cesta: dvosobno 
stanovanje v večstanovanjski hiši, 43 
m2,1. izgradnje 1900. obnovljeno 2003, 
cena n.200.000.00 SIT. 
ŠKOFJA LOKA - Frankovo naselje: 
dvosobno stanovanje. VII. nadstropje. 
59.621712.1. izgradnje 1992. vsi priključ-
ki. cena 28.500.000.00 srr. 
TRŽIČ: dvosobno stanovanje, pritličje 
večstanovanjske hiše, 53.30 m2,1. ob-
nove 2003, cena z vso opremo 
16.000.000,00 SIT. 
HIŠE PRODAMO: 
ŽIROVNICA: stanovanjska hiša in 
gospodarsko poslopje, 1. izgradnje 
2000, bivalne površine 100 m2, cena 
43.000.000,00 srr. 
BOHINJSKA BISTRICA: stanovanjska 
hiša, III. gradbena faza, I. izgradnje 
1996. cena 29.000.000,00 SHT. 
GOLNIK: dvostanovanjska hiša, I. iz-
gradnje 1985, cena 45.000.000,00 SIT. 
CERKLJE - okfica: Ul. podaljšana faza 
(dvojček) - v jeseni bo dokončana z ure-
jeno okolico (streha, fiasada). ena enota 
107 m2, lasten vfiod. terasa, 2cx> m2 
zemljišča, vse vključeno v ceno 
100.000 EUR. 
ODDAMO V NAJEM 
KRANJ • Varjavčeva ulica: dvosobno 
stanovanje v pritlî u. 52 m2.1. izgradnje 
1968, najemnina 84.000,00 SIT + 
stroški. variMSna. 
KRANJ: štirisobno mansardno 
stanovanje, opremljeno, v izmeri 165 
mz, dva l»lkona. I. izgradnje Z004, na-
jemnina 144000,00 srr, (stroški v ceni, 
razen strošek za telefon). 
ŠENČUR: trisobno stanovanje, 90 mz 
+ terasa. I. izgradnje 2005. najemnina 
100.000.00 SIT + stroški, možnost kas-
nejšega odkupa. 

SVET RE d . 0 . 0 . 
EMOIA KNAMJ 
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400U KMANJ 
r«EPREHIČNINE Til.: 04/2811 -000 
REAL ESTATE fu.. 04̂ 26-459 
Email. kfanj(0>svct-nepremičninc.st 
httptZ/viflAVir.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA 
kupimo 
Kranj, dvosobno stanovanje v bloku, 
lahko starejše, brez centralne kurja-
ve. 
Radovljica, iščemo garsonjero za 
znanega kupca, po možnosti v Can-
karjevi ali Prešernovi ulici, lahko tudi 
vCradmkovi. 
prodamo 
Kranj • Zlato poije: dvosobno. 53,29 
mz. prenovljeno 1.2000.1.1962, bal-
kon. lasten parkirni prostor. Cena 20 
mio SIT. 
Radovljica • Gradnikova ul.: 49.63 
012.1. 1973, dvosobno v 1. nad., po-
krita nadstrešnica za avto. Možen 
nakup garaže za ceno 1.500.000 SIT. 
vpisano v ZK. Cena 22 mio SIT. 
Radovljica - Prešernova ul.: 45,88 m2. 
I. 1988, dvosobno, 3. nad. Prijetno 
stanovanje z balkonom, vpisano v 
ZK. Cena 20 mio SIT. 
Kranj • Planina 1:54,10 m2.1.1987, 2, 
nad., južno stran. Cena 19,8 mio Srr. 
Golnik: 85.40 m2,1.1950. trisobno v 
3. nad., potreben adaptacije, CK-
etažna - termopan. Ni vpisano v ZK. 
Cena 19,2 mio SIT. 
HIŠE 
prodamo 
ško^a Loka - Poljanska c.: čisto loče-
na polovica stanovanjske hiše, s svo-
jim vhodom, stanovanjske površine 
cca. 140 m2, parcele 146 m2,1.1998, 
Ck je na plin. Cena 32,4 mio SIT. 
Kranj: v vrstni pozidavi Primskovo. 
ob Zadružni in Jelenčevi ulici je na 
voljo še nekaj hiš s po 120 do 160 mz 
stanovanjske površine - vse zgrajeno 
do tretje, podaljšane faze. Parcele so 
velike od 255 do 561 m2. Cene od 39 
do 60.9 mio SIT. Kupci ne plačajo 
provizije. 
ZEMLJIŠČE 
prodamo 

Gorenja vas • Podgora: 1709 mz. za-
zidljive 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 • Mošnje: 510 m2. sončna, 
ravna parcela pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiš. Cena 
12 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTORI 
oddamo 
Kranj • StražišČe: oddamo poslovni 
prostor za mirno pisarniško dejav-
nost, 80 m2, pritličje hiše, prostori 
so renovirani i. 1996 in opremljeni. 
Cena najema: 120.270.00 SIT/mesec 
* stroški, 
prodamo 
Hras^ 400 mz, proizvodna dvora-
na. z garderobo, sanitarijami in pi-
sarno. CK na olje. v medetaži hišni-
ško stanovanje, podstrešje neizdela-
no. Višina stropa 3.8 m. stropi leseni, 
protipožarno izolirani, stene ojačane 
z betonskimi nosilci. Parcela 760 
m2. Cena 84 mio SIT. 

www.svet-neprcmicnine.si 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

BAV, BAV. d.0.0. 
Tel., f3x: 
386 (0)4 S9 24 320 
GSM; 041/692 768 
Koroška cesta 5 
4290 Tržič. Slovenija 

rww.mp-projekt.s 

STANOVANJA PRODAMa 
Kranj • mestno jedro, enosobno 55.19 
m2, enosobno 4746 m2 in garsonjero 
4J44 m2. cena 315.000 Srr/m2. 
Planina II, dvosobno s kabinetom 69.36 
mz, cena 23 milj. Srr. 
Tržič - v centnj mesta: dvosobno 57.80 
m2. dvosobno 59.70 mz. dvosobno 
54,50 m2. dvosobno 81.30 m2. dvosob-
no 61,30 m2. dvosobno 56.40 m2, 
dvosobno 83.00 m2 in dvosobno 61,50 
m2. cena od 225.ooo/im2 do 
265.000/1 m2. 
Pristava pri Tržiču, prodamo garažo, 
cena 1.150.000,00 SfT. 
ZEMgiŠČE PRODAMO: 
škoQa Loka - v industrijski coni prodamo 
4600 m2 stavbnega zemljišča. Cena 
30.000,00 srr/im2 
Tržič - Križe, gostilno z dvema stanovan-
jema, gospodarskim poslopjem ter 1500 
m2 zemljišča cena 90.000.000 SHT. 
Kupimo več stanovanj različnih velikosti 
na Gorenjskem. 

lail: bav.doo 

PRODAM 

ENOINPOLSOBNO. v Radovljici, 
cena 19.300.000 Srr oz. po dogovo-
ru. « 041 /507-842 eooi »2« 

TRISOBNO STANOVANJE Ljubljana -
ŠtepanjsKo naselje, 84 m2. v stan. blo-
ku. II. nad., cena 32 mio Srr, izključno 
brez posrednikov - agencij. 9 
031/395-921 6001008 

KUPIM 

RESEN, pošten upokojenec kupi eno-
sobno stanovanje ali garsonjero v Ra-
dovljici ali Lesce - Bled. « 041/602-
395 «000860 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4OOO Kranj 
Tel. 04/20Z13 $3.202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: 1nfo@k3-kern.si 

STANOVANJE, v Kranju ali okolici do 
13.000.000 srr. « 040/466-049 

0001118 

ODDAM 

TRŽIČ. 30 m2. delno opremljeno, pri-
tličje. adaptirano 2004, cena: 
42.000.00 sit. « 041/628-581 

6000976 

DVOINPOLSOBNO, stanovanje. 64 
m2. obnovljeno, delno opremljeno, 
Šorlijevo nas.. « 031/330-040600n20 

NAJAMEM 

DVO- ALI TRISOBNO, stanovanje v 
Kranju. « 040/830-901 000099S 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO. z gospodarskim poslopjem v 
Britofu, v izmeri 1356 m2, lepa lokaci-
ja, «040/537<387 6OO1OM 

POLOVICO HIŠE. v Tržiču nad Detelji-
co, 98 m2. 367 m2 parcele, pritličje, 
delno opremljeno, obnovljena 1. 03, iz-
redno lopa lokacija, cena 27 mio SIT, 
Traxi nepremičnine, Ljubljana. S 
01/436-01-21,041/838-048 eooosM 

ITD NEPREMIČNINE, d .0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANj 
TEL: 04/23-8M20, 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

0 4 1 / 9 0 0 - 0 0 9 
e-pošta: itd.nepremičnine^sioI.net 

www.itd-plus.si 

PREDDVOR, dvojčke (200 m2) v 3 
PGF na čudoviti lokaciji,, « 041/697-
435. www.mobitdom.com eooiiza 

KUPIM 

MANJŠO HIŠO ALI VIKEND, severna 
ali južna Primorska, cena do 10 mio 
sit, cenjene ponudbe na telefon. Bošt-
jan. 9 040/472-747 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNE PROSTORE, na cesti 
Staneta Žagarja,« 04/236-98-30 

ŽIRI CENTER, poslovno stavbo 400 
m2. zemljišče 1600 m2, v celoti ali po-
samezno oddamo v najem. 8 
041/650-130 6000616 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v tripleksu za nebotičnikom 
- pritličje. 9 04/201-22-75 eooitet 

OSTALO 
PRODAM 

PODJETJE, z utečenim zanesljivim de-
lom na odlični lokaciji - kličite resni, go-
tovina. « 041 /419-888 d00ti6r 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

RABUENA VOZILA. TAKOJŠEN OD-
KUP - PRODAJA - FINANCIRANJE! 
Starost vozil do 8 tet. Več na www.ror>-
do-trade.si. Rondo trade. d.0.0.. Kidri-
čeva 51. Šk. Loka, 9 040/942-912, 
041/942-912 6000932 

BMW 320 D TOURING. I. 01. srebrn, 
odlično ohranjen, vsa oprema, razen 
usnja, cena po dogovoru, 9 031 /391-
382 6001163 

CITROEN BERUNGO 2.0 HDI. I. 
11/02. vsa oprema. 1. lastnik, vlečna 
kljuka, cena 2.1 mk) Srr. 9 031/785-
571 60011T5 

DAIHATSU CHERADE TD. 188.000 
km. 1. reg 5/89. sive barve. reg. 
5/06. 9 04/574-34-32 eooiiM 

FIAT PUNTO 55S. I. 97. 68.000 km, 
zelene barve, lepo ohranjen, 9 
041/966-458 eooioe« 

FIAT PUNTO 1.2. I. 02, ABS, klima, 
prvi lastnik. Avtomehanika Lušina. 9 
04/502-20-00.041/630-754 60onoe 

FORD ESCORT 1.6 CLX. I. 93. 
140.000 km. 1. lastnica. se<visna knjiga, 
lepo ohrar^. « 0 4 0 / 2 4 6 ^ eoo>09o 

KIA PRIDE VVAGON 1.3.1. 99, 5 vrat, 
servo volan. Avtomohanika Lušina. 9 
04/502-2CMDO. 041/630-754 0001 loe 

LADO NIVO. I. 95. 65.000 km. in ku-
pim manjši terenski avto od 1. 00 na-
prej. 9 031/417-221 0001M1 

MERCEDES A160. L 98. 80.000 km. 
reg. 12/06. kovinsko srebrn, z vso di-
odatno opremo in širokimi litimi platiš-
či. cena: 1.850.000,00 SIT. 9 
040/779-852 6O01106 

NISSAN SUNNV. I. 88, 170.000 km. 
8 04/23-23-017 6OO1OM 

OPEL VECTRA 2.0 01.1. 98. 150.000 
km. karavan, bela barva, cena: 
1.100.000.00 SIT. 8 031/387-397 

600U7? 

OPELZAFIRA 1.8 16 V, 88.000 km. 
elegance. I. 4/00. servisna knjižica, 
kupljen v SLO. 8 040/352-095 eooiow 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike m platišča 
- amorlizerji TAOMRÔT hiln servis vo/fil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil 
- izpušni sisiemj katati/aiofji f 
Tel 04/25 76 052 ^ ^ 
Http;//www aggantar-si 

PEUGEOT 306 1.4 XR. I. 93. rdeče 
barve. 5 vrat. kot nov. « 031/265-
242 600io«r 

RENAULT LAGUNA 1.8. L 01, vsa 
možna oprema, odlično ohranjen. 8 
041/343-127 600114« 

RENAULT TVVINGO 1.2. 1. 98. prvi 
lastnik. Avtomehanika Lušina. 8 
04/502-20-00.041/630-754 eooiuo 

GOLF 1.9 TDI, 17.000 km, 105 KM. 
reg 7/05. a>odel 06, 6 prestav, bogata 
dodatna oprema, garažiran. cena 
4.380.000 srr. MPC nov.vozila 
5.100.000 SfT. 8 051/366^47600)055 

ODKUP - PRODAJA, rabljenih vozi), ure-
dimo prepis, Mepax. d.o.o., Planina 5. 
4000 Kranj. 8 041/773-772 Koortr 

KUPIM 

OSEBNO VOZILO, od I. 95 dalje, lah-
ko poškodovano ali v okvari kupim za 
gotovino. « 031/343-965 »12273 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME. rabUene, ohra>jene od 12 do 19 
col, letne in zimske. Kos od 2.500 Sn* da-
lje. BOH. d.0.0.. Pokopaftlka 39. Lj. 8 
01/540-46.77. 040/234-869 

PRTLJAŽNIK, za smuči in 3x nosilec 
za kolesa ta Golf HI. cena po dogovo-
ru. 8 040/841-265 «ooitor 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
PRODAM 

PROTON 415, karamboliran. 8 
04/514-76-64.041/876-348 60onoo 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalka 
- ponujam aajveč. takojšen odkup, pre-
voz. 8 031 /770-833 booosus 

TEHNIKA 
PRODAM 

GSM - MOBI. Motorola V620 nov in po-
ceni. 8 04/580-1&48. 041/867-255 

6001179 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
KUPIM 

HLODOVINO SMREKE, ali jelke, lah-
ko tudi na panju, plačilo takoj. 8 
031/356-648 eoooMs 

ODKUPUJEMO, vseh vrst hlodovine, 
celulozni les smrek© in jelke, goli listav-
cev ter kostanjeve drogove, dop.. 8 
04/51-30041 6000465 

KURIVO 
PRODAM 

5 metrov. BREZOVIH DRV. 8 
041/973-543 ooonaa 

mailto:info@g-glas.si
http://www.eko-his3.si
http://www.id
mailto:info@fesst.si
http://www.svet-neprcmicnine.si
mailto:1nfo@k3-kern.si
http://www.itd-plus.si
http://www.mobitdom.com
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DRVA METRSKA ALI RAZŽAGANA. 
možnost dostave. « 041/718-019 

6000077 

MEŠANA DRVA, jesen, buKev in }ag-
njeta za pleme ali za zakol. « 04/254-
50-80 600109? 

SUHA, mešana drva, « 04/533-11-
44 flootii« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

PROSIM, za staro otroško posteljico 
rjave barve z ograjlco na obeh straneh. 
9 04/233-18-40 wottt? 

PRODAM 

NOVO KUHINJO. 9 031/206-724 
ooooaes 

SPALNICO, staro 60 let. « 041/810-
493 eooins 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PLINSKO JEKLENKO. 10 kg, « 
04/53-15-118 ooou*6 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

SMUČARSKE ČEVUE, 42-43, nasta-
vitev nagiba. 5.000 SIT in otroško kla-
virsko harmoniko, 5.000 SIT, « 
04/251-16-75 eooiooa 

SMUČI, a l ^ e in tekaške z vezmi ter 
kombinezon mošM in ženski in drsalke 
št. 41 m.. « 040/550^75 eootieft 

SMUČI ELAN, dol. 120 cm z okovjem 
Marker. cena 10.000 SIT, « 
041/540-985 ooons? 

HOBI 
KUPIM 

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike ter 
dnjge stare stvari. « 040/388-682 

B001I76 

OBLAČILA 
PRODAM 

OBHAJtLNO OBLEKO, za deklico za 
6.000 Srr in pustne kostume (mucek, 
zajček) za otroke. « 040/303-424 

6001 iSS 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKO POSTEUO. 140x70 s po-
steljnino, ugodno. « 041/579-050 

0001130 

ZA POLOVIČNO CENO, prodam bla-
zino za dojenje. 9 041/858-015 

000n67 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

ELEKTRIČNI, invalidski voziček, do-
bro ohranjen, s polnilcem, cena 
200.000 SIT. 9 041/381-6336001086 

NAJBOUŠEMU PONUDNIKU, rab-
ljen masažni aparat CHI4LEFE za 
zdravljenje. 9 041/326-568 eoon34 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KOSILNICO BCS 127. zelo lepo 
ohranjeno, na nizkih kolesih. 9 
041/675-453 6oonw> 

KOSILNICO SIP 165. pajek za serK>. 
4 vretena znamko Fahr, kosilnico Vi-
con. 9 040/212-819 eoonsi 

MASIVEN KOLTIVATOR, šir. 220 cm. 
dva valja, odlično ohranjen, 9 
041/552-553 600i096 

NAKLADALNO PRIKOLICO. Mengele 
30 m3.1. 92. sejatnico za žito tsarija 3 
m, odjemalec sil^e Fela in puhalntk za 
seno s teleskopom dolžine 20 m, « 
041/275-170 6001067 

NOV. molzni stroj in moped^N 6. 9 
031/283-524 ooono? 

OBRAČALNIK, za seno za T Vinkovič. 9 
04/587-44-22.031 /530039 eoonss 

PLUG. dvobrazdni, 12 col. 9 
031/883-183 600112? 

SAMONAKLADALNO PRIKOUCO. za 
seno. 17 m3. 9 041 /603-208 6oo»t3 

SILAŽNO SAMONAKLADALKO SIP. 
rnaster 19/9, sadilec koruze OLT. (to-
vrstni. nr>ehanskl. 9 031/460-289eoon?! 

TRAKTOR. Štore 502 s hidravličnim 
volanom. Dobro ohranjen, cena po do-
govoru, 9 040/264-357 ©OOIIB? 

KUPIM 

TRAKTOR, torpedo deutz 45. 9 
041/266-284 eooit« 

PRIDELKI 
PRODAM 

100%. naravni jabolčni sok v litrskih 
steklenicah. 9 031/504-658 eoousi 

BRINJE, in brinjeve tropine za žganje. 
9 040/206-727 600ni4 

CENJENE STRANKE, obveščamo, 
da sprejemamo naročila za semenski 
krompir. Kmetijska trgovina Cegnar, 9 
04/51-32-765 600ti40 

JEDILNI KROMPIR, beli in rdeči ter 
14 dni staro eničko križanko, 9 
031/229-857 60on64 

SENO. okrogle baie. okolica Cerkelj, 
«031/883-183 60011?! 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, križanca in ČB. stara en te-
den, 9 041 /692-722 d00ii26 

BIKCA. ČB. Starega 10 dni. 9 
041/357-944 eoonsa 

BIKCA, simentalca. starega 10 dni. 9 
01/36-12-369 6001166 

BRE JO KOZO. srnaste pasme. 9 
031/452-238 eooiteo 

ČB BIKCA, starega 14 dni. 9 
041/515-867 600H60 

ČB BtKCA, starega 14 dni. Gonče 19. 
«031/230-413 6001177 

ENOLETNE KOKOŠI, za rejo ali za za-
koL« 041/378-789 eoonso 

JAGENJČKE, za nadaljnjo rejo ali za-
kol in domačo ovčjo volno. 9 
040/835-485 eoone; 

JAHALNO ŽREBICO, črne barve, sta-
ro 8 mesecev. 9 04/51-95-172, 
041/657-175 . cooM»2 

PRAŠIČA, za zatoJ.cca 110 kg.krmljenz 
domačo krmo. 9 041/685'893 eoongo 

TELICO, simentalko. brejo 8 mese-
cev. 9 051/220-541 600ii3» 

TELIČKI, limuzin in ČB. stari 14 dni. 9 
031/850-370 6001173 

TEUČKO. simentalko, 9 04/253-15-
07 6001102 

TEUČKO. simentalko, staro 10 dni. 9 
04/231-41-31 600IM5 

ZAJCE, stare 2. 3. 4. 5 mesecev in 
18 mesecev starega samca. 9 
040/735-487 600iofli 

ZAJKLE. zelo lepe za pleme, lahko 
tudi že tjreje. različnih barv in starosti. 
9 040/979-622 600«S6 

ŽREBICO. lipicanko. staro eno leto z 
rodovnikom. 9 041/675-453 600ntd 

KUPIM 

BtKCA, simentalca. starega 10 dni. 9 
031/568-140 600U03 

BIKCA, simentak:a ali križanca, stare-
ga od 7 do 30 dni. 9 051/510-758 

6001161 

BIKCA. Simentalca aH mesne pasme. Stare-
ga d010 d n i . « 04/53^0-41 6001131 

BIKCA, simentalca. starega 2 do 3 
mesece. 9 031/553-357 eooiur 

ODKUPUJEMO, mlado pitano gove-
do. bike. krave, teleta, 9 041/650-
975, 051 /650-975 6000673 

OSTALO 
PRODAM 

KRAŠKO BELO VINO. 9 040/723-
363 6000973 

KUPIM 

PREMMSKE PRAVICE, kvote za krave 
dojilje. 9 041/503-776 eoon« 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

GOSTINCA/KO. v gostinskem lokalu, 
Bistro Žafranika, Jaka Platiše 17, 
Kranj, 9 031/322-499 eooius 

GOSTIŠČE V LJUBUANI. zaposli KV 
kuharja. Nudimo redno zaposlitev in sti-
mulativni OD. Portal & M. d.o.o.. Zaloška 
110. Ljubljana. 9 01/54-00660 eoon?« 

MELOM, d.o.o., Tržič vabi k sodelovanju 

VZDRŽEVALCA POSLOVNE 
PROGRAMSKE OPREME (m/ž) 
Pogoji za Opravljanje dela so: 
• srednješolska izobrazba 
• dobro poznavanje operacijskega sistema Window/s 
> komunikativnost in samostojnost pri delu 
• vozniški izpit B kategorije 

Svoje prijave s kratkim življenjepisom pošljite najkasneje do 25. 
2. 2006 na naslov Melom, d.o.o., Tržič, Spodnja Bistrica 3, 
4290 Tržič ali po e-pošti na naslov marko.meglic(§)melom.si. 

KUHARJA, natakarja v a'la carte re-
stavraciji zaposlimo. Plačilo 1100 do 
1500 sit/h. PAPA. d.o.o.. Celovška 
54 a. Ljubljana. 9 041/688-841 

6000679 

REDNO ZAPOSLIMO, dekle ali žen-
sko za delo v šanku, Kranjec Janez 
s. p.. Velesovo 53. Cerklje. 9 
041/62:^71 600.088 

V STREŽBI, zaposlimo redno ali ob-
časno dekleta in fante. Grajski pub. 
Kranjska c. 2. Radovljica. 9 
041/643-054 6O01186 

ZAPOSLIMO, prodajalno referentko 
ali svetovalko, lahko tudi mlajšo upoko-
jenko. stimulativna plača, možnost na-
predovanja. Monika Avguštin s.p.. 
Selo 18. Žirovnica. 9 031/330-586, 
031/334-776 eooiosj 

ZAPOSLIMO, trgovskega poslovodja v 
kmetijski trgo^ni. Pogoji: končana Sš, 
trgovske, ekonomske ali komercialne 
smeri in izpit za viHčarja. Rok prijave 15 
dni: PC Kmečki stnjj, d.o.o.. Sv Bar-
bara 23. šk. Loka eooiOM 

ZAPOSLIM VOZNIKA. E kategorija, 
prevozi po Evropi, lahko začetnik, Ser-
toncel) Pavel s.p.. Na trati 22. Lesce, 
«041/678^6 <ooM64 

ZAPOSLIMO, voznika C in E kat. v 
mednarodnem transportu, Benigar. 
d.o.o., Smledniška c. 18. Kranj, 8 
04/253-44-20 oooiies 

ZAPOSLIMO AGENTA ZA TRŽENJE 
ZAVAROVANJA IN SKLADOV. 80 % 
deta doma. 20 % pri stranki, navedite iz-
kušenj zadnjih 5 let, Zavarovalno in fi-
nančno zastopanje Štefka Prek: s.p.. 
Ljubljanska cesta 12c. 1236 Trzin 60000?? 

ZAPOSLIMO PRODAJALCE, na tere-
nu. zanimivih izdelkov, za odlično plači-
lo. Digitalts. Marko Poljanec s.p.. Se-
benje 44. Križe. 9 040/716-300, 
041/721-657 6000633 

FRIZ. SALON, zaposli frizerja/ko z 
vsaj štiriletnimi del. izkušnjami. Prošnje 
z življenjepisom pošljite na naslov: Ke-
pfc Boštjan s.p.. Trg svobode 25, Tr-
žič. «040/859-470 eooitoi 

ZAPOSUMO. izkiišenega sfikopleskarja -
tasadena. Megam3trix. d.o.o.. Staretova 
39. Kmnj. a 041/421-820 6000999 

ZAPOSUMO PASTIRJA, na Potoški 
planini. Zaželen zakonski par. dol. čas. 
predvidoma od 15. 5. do 20. 9.. Prijave 
do 20. 2. 06 na naslov: Agrarna skup-
nost Potoki, g. Jure. Potoki 8. 4274 Zi-
rovnfca, 9 031/883-686 cooioo« 

FRIZERSKI SALON, na Bledu išče 
kreativnega in samostojnega frizerja ali 
frizerko, Trifoni, d.o.o.. Slomškova 33. 
Ljubljana. 9 01 /43-84-130 oooiiro 

ZAPOSLIM ORODJARJA, in orodjana 
pripravnika. Jež Janez s.p., Selo 8, 
Vodice. 9 01/83-23-455 «00100« 

ZAPOSLIMO, monterja stavbnega po-
hištva. po možnosti mizarja. Boštic Ja-
nez. Zg. Brnik 17. Cerklje, 9 
041/645-890 6000930 

IŠČEMO NOVE KOMUNIKATIVNE 
OSEBE, v Radovljici, m/ž. za prodajo v 
telefonskem studiu, Modita. d.o.o. Šu-
ceva 25.4000 Kranj, 9 04/532-58-50 

eoooftsa 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče 
delo: pomoč pri učenju. 9 040/381-
295 6ooo4tr 

IŠČEM DELO. na domu. na računalniku 
ai administrativna dela, mrežrv marketing 
odpade. 9 031/206^52 ecoorso 

IŠČEM DELO. sestavljanje na domu in 
vsa gospodinjska dela. 9 040/756-
409 6001174 

ŽENSKA, srednjih let. iščem delo v 
Šenčuriu ali Kranju in ne akvizrterstvo. 
«041/549-671 600IIS4 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE, in ttakovanje. izdela-
va t̂ etoske in kamnite škarpe, prevzem 
novogradnj in adaptacij. Gradbeništvo 
Adrovič s.p.. Sadnikarjeva 4. Kamnik. 
9 01/83-17-285. 031/803-144. 
031/294-961 

6000476 

STROJNI OMETI, hitro, kvalitetno in 
ugodno, Zoki, d.0,0.. Kašeljska 53 a. 
U. Polje. 9 041 /378-524 ©OOUOT 

IZVAJAMO, sanacije dimntkov. vrta-
nje. zidava, montaža novih, popravila 
starih, nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 
89. Donite. 9 031/422-800 

6000963 

IZVAJAMO OD TEMELJA DO STRE-
HE. notranje omete, fasade, adaptaci-
je. kamnite škarpe. urejanje in tiakova-
nje dvorišč, z našim ali vašim materia-
lom, SGP Bytyqi Skala d.n.o.. Struže-
vo 3 a. Kranj. 9 041/222-741 «000975 

SENČILA ASTERIKS. Rozman Peter 
s.p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, martuze. 9 wvAv.asteriks.net 

6000947 

SPLOŠNA GRADBENA DEU . obna-
vljanje stare hiše. novogradnje, beton-
ske podporne zidove, fasade, notranji 
ometi, z vsemi potrebnimi materiali 
Gradbenik Oarri in ostali d.n.o.. T 
Dežmana 10. Kranj. 9 051/415-043 

6001186 

STROJNI OMETI, notranjih sten In 
stropov, hitro in po ugodni ceni. Urmar. 
d.o.o.. Zakal 15. Stahovica. 9 
041/642-097 60004?9 

VSA SLIKOPLESKARSKA DELA. iz-
delava vseh vrst fasad, suhomontaža 
sten in stropov Riggips in knauf sistem. 
Trgovina Pri Juretu. Goiniška 30. 
Kranj, 9 04/204-96-30. 040/624-
078 

6 0 0 I U t 

ZAŠČITNE, oker«ke mreže "gavtre" in 
kovane železne ograje po naročilu. 
Goldi. d.o.o.. Francarija 8. Preddvor. 
9 04/255-11-29. 041/684-389 

IZOBRAŽEVANJE 
Splošni in poslovni jezikovni tečaji:. 
NEMŠČINA. ANGLEŠČINA. FRAN-
COŠČINA. Največ 6 udeležencev v 
skupini cena 50.000 SIT/40 ur (207 
EUR). Švicarska šola. Pot v Bitnje 16, 
Kranj. 9 04/23-12-520, 041/440-
793, www.svicarska-sola.gajba.net 

6000M0 

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, 

0 4 1 / 3 3 1 - 9 9 1 , filJC 0 2 / 2 5 2 - 4 » . 2 3 

K>dro«K Kebrt M>> MUncki id. u . Maribor 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE. posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznajo, naj se Vas še vcčl. 
«031/505-495 

OBVESTILA 
SKUPINA MODRINA, vas vabi na so-
botne plese v hotel Bellevue. plesna 
glasba, igranje v živo, za morebitne 
dojge nastope. 9 041/927-908 

6 0 0 0 9 0 0 

ZAHVALA 
ZAHVALJUJEMO SE. GASILSKIM 
DRUŠTVOM NAKLO. ŽE JE IN DUP-
U E TER VSEM VAŠČANOM ZA PO-
MOČ V POŽARU - JERŠETOVl ooojmj 

RAZNO 
PRODAM 

4 GUME. S platišči za Nivo. star šivalni 
stroj J.Jaxlinz. mizarsko mizo. 9 
04/23-11-120 6001136 

BOJLER. Gorenje 2301. dve stari postelji 
in wč stann. S 04/574-4659 eoo««68 

INDUSTRIJSKI, šivalni stroj overiog 5 
niti. nov barvni televizor panasonic. 
ekran 36 cm. 9 04/202-85-36 

NERABUENO, izolirano pasjo hišico. 
9 040/269-936 600»50 

OMELA. za pometanje krušnih peči -
negorljiva. 9 01/832-31-07 

6001134 

RABUENO. moško gorsko kdo Uni-
ted na več prestav in bord 160 cm. s 
čevtji št. 44 Aplina. 9 031/365-003 

6001163 

KUPIM 

SAMOSTOJEČE. kovaško ognjišče. 
Stara Loka 21 eoonoo 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S i 

V SPOMIN 

Danes. 14. februarja 2006, mineva peto žalostno leto. odkar je 
umrla naša draga žena in mama 

CVETKA Ž N I D A R 
roj. Kobe 

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen 
grob in sočustvujete 2 nami. 

Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris 
Utik, 14. februarja 2006 

Z A H V A L A 

Ob izgubi dragega moža, ata, starega ata. brata, strica in svaka 

A N T O N A PRETNARJA 
1921 - 2006, z Rečice pri Bledu 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje ter spremstvo na zadnji 
poti. Prav tako se zahvaljujemo župniku za opravljen obred ter 
pevcem Lip Bled in gasilcem. 

Žalujoči vsi njegovi 

V S P O M I N 

Dolgost življenja naSega je kratka, 
kaj znanccvje zasula žc lopata! 
Odprte noč in dan so groba vrata: 
al dneva ne pove nobena prafka. 

(F. Prešeren) 

2 žalostjo V srcih želimo povedati, vam, sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je zapustil naš ljubljeni 

M I R A N NAPOKOJ 
3 . 8 . 1 9 2 7 • 8 . 2 . 2 0 0 6 

Od njega smo se poslovili včeraj, v ponedeljek. 13. februarja 2006. na pokopališču v Kranju. 

VSI , KI SMO G A IMELI RADI 

m 

http://www.svicarska-sola.gajba.net
http://WWW.CORENJSKICLAS.Si
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A N K E T A 

Obljubljali so 
veliko 
ANA HARTMAN 

Minuli petek in soboto so 
bili na srednjih šolah infor-
mativni dnevi, ki naj bi bo-
dočim srednješolcem olaj-
šali odločitev, na katero šolo 
se že želijo vpisati. Slednje 
je tokrat zanimalo tudi nas. 

V 
Alja Krofei, Kranj: 

"Že sedaj vem, da se bom 
vpisala na vzgojiteljsko šo-
lo, ne vem pa še kam. Da-
nes popoldne se grem po-
zanimat na Jesenice, jutri 
pa še v Ljubljano. Zaenkrat 
me bolj vleče na Jesenice." 

Matic Košir, Gozd Martuljek: 

"Odločil sem se, da se bom 
vpisal na kranjski tehniški 
center, smer elektrotehnik 
računalnikar. Rad se ukvar-
jam z računalniki, pa tudi 
možnosti za delo so kasneje 
dobre. Obljubljali so veliko." 

Julija Petek, Kranj: 

"Vpisala se bom na kranjsko 
gimnazijo, ker ne vem še 
točno, kaj bi rada delala v 
življenju. Tako imam še štiri 
leta za odločitev. Poleg tega 
imam s končano gimnazijo 
dobre možnosti za naprej." 

Peter Smukavc, Mojstrana: 

"Na informativnem dnevu 
sem bil samo v tehniškem 
centru v Kranju. Zanimam 
se za smer elektrotehnik ra-
čunalnikar. Drugam ne na-
meravam iti, saj me to zares 
veseli." 

Lea Engelman, Kranj: 

"Popoldne grem na informa-
tivni dan na zdravstveno šolo 
na Jesenice, jutri dopoldne pa 
še v Ljubljano. Nekaj časa 
sem imela v mislih še gimna-
zijo, a me bolj veseli zdrav-
stvo, še posebej fizioterapija." 

Zanimivi novi programi 
v srednjih šolah so se dobro pripravili na informativne dneve, zadovoljni so bili tudi z obiskom. 

MATEJA RANT 

Kranj - Na srednjih šolah je 
minuli petek in soboto vla-
dal še večji vrvež kot običaj-
no. Šolske hodnike in učilni-
ce so namreč preplavili pri-
hodnji dijaki, ki so na šole 
prišli po čimbolj izčrpne in-
formacije o programih in 
dejavnostih, ki jih ponujajo 
posamezne šole. 

V Tehniškem šolskem 
centru Kranj so informativni 
dan tokrat pripravili malce 
drugače. Naslovili so ga Dija-
ki dijakom, kar pomeni, da 
so programe vseh treh šol, ki 
delujejo v okviru tehniškega 
šolskega centra, predstavili 
kar dijaki in študenti sami. 
Sami so jih tudi poj)eljaJi po 
specializiranih učilnicah. V 
večnamenskem prostoru 
šole so razen tega pripravili 
še živahen bazar, na katerem 
se je predstavilo več podjetij 
in fakultet, s svojimi izdelki 

pa tudi dijaki tehniškega šol-
skega centra. "Z obiskom 
smo izredno Mdovoljni. saj 
nas je samo v petek dopol-
dne obiskalo preko sedemsto 
obiskovalcev. Zanimali so se 
za vse programe, še posebno 
pozornost pa sta pritegnila 
nova programa mehatronika 
in računalnikar," je pojasnila 
direktorica Andreja Pogač-
nik. Posebej so predstavili 
tudi energetiko kot enega 
najbolj deficitarnih poklicev. 

Skoraj petsto obiskovalcev 
so v petek dopoldne našteli 
tudi na Gimnaziji Kranj. "V 
skupinah smo jih popeljali 
po posameznih učilnicah, 
nato pa so bili lahko prisotni 
tudi pri pouku, tako da so 
lahko spoznali tudi do šest 
različnih področij," je razlo-
žila pomočnica ravnatelja 
Breda Miščevič, ki je obe-
nem ugotavljala, da so bili 
očitno pri predstavitvi zelo 
izčrpni, saj učenci niso prav 

Informativni dan v tehniškem šolskem centru, /f««. r,NA DOH 

veliko spraševali. "Najbolj jih 
je navdušilo vzdušje v šoli in 
različne dejavnosti, kot je re-
cimo naš šolski orkester," je 
še dodala. V Srednji trgovski 
šoli Kranj je bil obisk na ena-
ki ravni kot prejšnja leta, je 
pojasnil učitelj Robert Ristič. 
tako da so bili povsem zado-
voljni. "Večini je bilo všeč, 

Smučišče za Evrop<^jce! 

Z veljavno smučarsko karto 
dobite popust v toplicah 
»Eriebnistherme 
VVarmbad« Beljak. 
wnww.3laendereck.at 

spopuftompAi 
LKnutJsloOnra 

5mu2ank« karte 
SKIPASSTRAVEL 
»parcmi? Girni. tel. M - Ml r~ 10 00 in m avtocnti toravanlklfn pro4o«Jm. pri i " 

tel 04-586 I53t. 

SKIPASS 
TRAVEl 

M arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Avtokarto prejme 

JANEZ KOTAR iz Dobrunj pri Ljubljani 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno jasno. Jutri, v sredo, se bo od zahoda 
pooblačilo, vendar bo do večera še suho vreme. V četrtek bo 
prevladovalo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo ali 
rosilo. Še bo pihal jugozahodni veter. Topleje bo. 

Ag«ocij3 RS 13 otcolje . Urad 2a MMeorlogi)o 

MunsMSobOU/ 
S 

TOREK 

- 1 1 / 4 ° C 

ISREDA 

-e/s^c 

iČETRTEK 

2/6°C 

o 7HV 

NA KONCU 

NOVOROJENČKI 

Minuli teden smo Gorenjci v obeh porodnišnicah dobili 
35 novih prebivalcev, od tega v kranjski 25, v jeseniški pa 
10. 
V Kranju se je rodilo 13 deklic in 12 dečkov. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4.570 gramov, najlažjemu dečku pa 
je tehtnica pokazala 2.070 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 8 dečkov in 2 deklici. Najtežji 
deček je tehtal 4.360, najlažji pa 2.930 gramov. 

ČESTITAMO MLADOPOROČENCEM 

Kranj, 1. februarja - Van der Geest Gijsbertus Mattheus 
In Marija Malovrh, Kranj, Gubčeva ul. 5 
Preddvor, 4. februarja - Stane Aleš in Olivla Angheiescu, 
Mače 4 
Gorenjski glas vsem mladoporočencem prisrčno čestita in 
jim s čestitko, prejeto na Matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

da je šola majlina, kar se po-
zna tudi na odnosih med 
učitelji in učenci." Prihodnje 
dijake je sicer najbolj zani-
mala zaposljivost po konča-
nem šolanju in možnost 
prehoda med programi, veli-
ko vprašanj se je nanašalo še 
na dodatne dejavnosti in 
ekskurzije. 

^ S T A R I V R H 
D o d n e v t i n D o n o č i fJS 

I 1 0 M 
i; «NMUiMi«IVSl 

MK 0(1 «90 M 

podnevi in ponoči 
NOVO 

teko« trak n otrok« 
v S)QV«niji - 61,5 m 

D J i V 
Loka T V d.o.o. 

Kapucinski trg 8, Škofja Loka 

Tel.: 04/512 9 9 6 6 

E-pošta: dtv@lokatv.si 
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KS Železniki a 4 . kanal | 
KS Ljubljana, Trbovlje in Novo mesto 6«. kanal 
Lastovka TV 
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Stritarjeva ul. 6, KRANJ 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
AKCIJA v MESECU 

KULTURE 
io % POPUSTA NA KNJIGE IZ GLASOVE ČITALNICE 

V februarju bomo v počastitev meseca, 
ko Slovenci slavimo praznik kulture, vse knjige, 

ki so v zalogi v Glasovi čitalnici, pocenili za lo odstotkov. 

G G . Damjana Šmid 

^ O plenicah, 
mozoljih in 
Ijubezn, 

' . , ' s, Razmišljanja o vzgoji 

' / S C E N A K N J I G E : 

j ^ i \ t ; 2 .500 SIT 

Z A N A R O Č N I K E : 

2 . 0 0 0 S I T 

C 
>1/5 

O H 

S 

C >N 

Komplet obeh Kuharskih 
bukev 3 4 0 0 sit 

Kuharske bukve slovenskih 
gospodinj 2.700 sit 

Kuharske bukve 
• vlaganje, shranjevanje 

in zamrzovanje 
živil 1.900 sit 
Za naročnike 

Gorenjskega glasa 
samo 950 tolarjev 

A M POLONA PEČAN • Monty 
Romantična kriminalka 
za mlade bralce in 
njihove starše 

C E N A : 1 . 7 5 0 SIT 
Z A N A R O Č N I K E : 1 . 4 0 0 SIT ^ ^ 

KNJIGA 
o TORTAH, 
ZA STARŠE IN 
OTROKE 

vabl jM, uresnicijrvi 
in zabavni recepti za 

torte vseh sort 
za naročnike Gorenjskega glasa 

^ po eksMuzivni ceni 

C O l m j - i V (redna cena 3.700 tolagev) 

1. Pefemo za praznike 1. del, 
2. P e č e m o za praznike 2 . del , 

1 3 . Praznična kuhinja, 
4. Slavnostne jedi, 

S. Dieta po praznikih, 
6. Lahka kuhinja 

samo 
9 9 0 tolarjev 

Naročite celo zbirko in si 
zadnji priročnik. Lahko kuhinjo, 

zagotovite brezplačno! 

Informacije' Gorenjski glasi oddelek za naročnine, Zoisova i, 
-Kranj, Telefon:04/201 42 41, E-pošta: narocnine@g-glas.s) 

LEPOTICA, KI SI UPA 
Č e je lani N i n a dv igova la prah kot na j lepša havajka, ga b o letos d v i g o v a l a s pet jem. 

N i n a Va lant 

Lanska miss Hawai-
ian Tropic Nina 
Osenar je dvignila 
dovolj prahu že kot 
havajka in Playbo-

yeva zajfica, pozna jo prak-
tično vsa Slovenija. Vsi vedo, 
da punca nikoli ne varčuje z 
besedami ter vedno pove ti-
sto, kar misli. Nekaterim je 
to všeč, spet drugi pravijo, da 
ima predolg jezik. Nina se s 
tem verjetno ne bi strinjala. 
Saj je tudi zaradi tega postala 
znana širši slovenski javnosti 
in ne manjka skoraj na nobe-
ni večji prireditvi. Vse, ki ste 
se že bali, da je sedaj, ko je 
pred kratkim predala krono 
najlepše havajka, ne boste 
več videli, naj potolažimo, saj 
se lepotid prav v teh trenut-
kih uresničujejo otroške sa-
nje - razmišlja o pevski karie-
ri. Prvič je zapela lanskega 
decembra na izboru za miss 
Havvaiian tropic 2 0 0 6 v 
Kranjski Gori in to že kar ta-
koj v živo, kar je vsekakor po-
hvalno. Ni dvoma, da ji ne bi 
uspela tudi pevska kariera, 
zato, ker si upa, ker je samo-
zavestna in ker enostavno ve, 
kaj hoče. 

Je pevska kariera zgolj le 
modna muha, ker veliko le-
potic tudi poje, ali je ta želja 
v tebi že dalj časa, morda še 
preden si postala znana šir-
ši slovenski javnosti? 

"To ni niti muha niti 
samo želja. Peti sem začela, 
ko sem bila stara l o let. 
Zmagala sem na karaokah 
in dobila za nagrado svojo 
prvo pesem. Pri tem je tudi 
ostalo, ker je sponzorje za 
otroško pevko praktično ne-
mogoče dobiti. Raje sem se 
posvetila šoli. Lani pa sem 

se odločila, da se pri javim 
na Miss Hawai ian Tropic, 
ker se m i je to zdel idealen 
način, da se medijsko izpo-
stavim in predstavim javno-
sti. Zdaj . ko sem predala 
krono, pa je končno prišel 
čas, da uresnič im svoje 
"otroške podvige" - da resno 
začnem s pevsko kariero." 

Misliš, da ti bo, ker si miss 
Havvaiian Tropic 2005, laž-
je uspelo v pevski karieri ali 
težje ravno zaradi stereoti-
pa, da lepotice ne pojejo 
najbolje? 

"Gotovo m i bo lažje, ker 
me ljudje že poznajo. Stereo-
tip, da naj ne bi pela dobro, 
misl im, da sem že porušila 
takoj, ko sem na letošnjem 
finalu za Havvaiian Tropic 
zapela v živo." 

Boš sama pisala besedila za 
svoje skladbe? Si morda 
kakšnega že napisala? 

"V vsakem komadu bodo 
moje ideje, tako za glasbo kot 
za besedila. S časoma pa 
bom tudi čisto sama začela 
pisati besedila." 

S katerim slovenskim glas-
benikom bi posnela duet in 
zakaj? 

"O tem zaenkrat še nisem 
razmišljala. Ž e l i m pa si 
samo nastopati v živo a kakš-
nim jazz bandom." 

Kdaj lahko pričakujemo 
tvoj prvi komad, ki ne bo le 
priredba, oziroma prvo 
zgoščenko? 

"Prvi singel naj bi izšel 
predvidoma marca, C D pa 
septembra. Na CD- ju pa ne 
bodo samo moji komadi, am-
pak bo tudi kar nekaj priredb, 
ki so že znani jazz komadi. 
Med prvimi seveda tudi pri-
redba Ette James - 1 just wan-
na make love to you." 

ZABAVNI OTROCI 
A l e n k a B r u n 

Voditelj letošnjega 
izbora Miss Uni-
verse 2 0 0 6 je bil 
Jernej Kuntner, 
za glasbeno pope-

stritev pa so med izhodi po-
skrbeli Tabu, Dan-D, Deja-
V u Band, Vesna Pisarovič, 
Luka Nižetič in Jan Pleste-
njak. Za 'poprireditvene' iz-
jave pa je v vrsti pred garde-
robo poskrbel slovenski 
glasbeni estradnik Tomaž 
Domicelj, ki je s svojimi ša-
l j iv imi izjavami na račun 
organizatorjev, izbora in na-
stopajočih zabaval vse, ki so 
stali pred n j im ali za nj im. 
Predvsem so na odru prese-
netili z nastopom (pravza-
prav so bili presenečenje 
večera) Party Kids - otroci iz 
šole Nadke Geržina, ki ob-

t J A 
t t : : ^ 
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Party Kids. / foio Tm. Ooii 

vladajo tako ples kot petje. 
Občinstvo je bilo nad njiho-
vo usklajenostjo gibov in ta-
lentom navdušeno, čeprav je 

večina menila, da so delovali 
preodraslo, saj so deklice s 
svoj imi kodri, nal ičenimi 
obrazi in krpicami cunj ter 

kratkimi krilci delovale pre-
več žensko, napovedan pa je 
bil nastop otroške plesno 
pevske skupine. 



ELEVIZIJA 

NE BO STAJERKA 
M a r c a b o s t e na P O P T V - j u l a h k o s p r e m l j a l i r e s n i č n o s t n i š o v S a n j s k a ž e n s k a 2. B o res s a n j s k a ali ne , 

b o s t e g leda l c i p r e s o d i l i s a m i , p o g o v a r j a l i p a s m o s e z v o d i t e l j e m R o b e r t o m E r j a v c e m , ki se sel i o d 

v r e m e n a k s a n j s k i in n a z a j k v r e m e n s k i m n a p o v e d i m . 

Z
" e kar nekaj časa 

se ve, kdo bo vodi-
telj oddaje. In to 
je vsem dobro 
znani 'vremenko' 
Robert Erjavec, ki 

je vodil tudi že prva dva sanj-
ska šova. Kako se pripravlja 
na tretjega, da bo ta še boljši 
in bolj zanimiv, je zanimalo 
tudi mene, zato sem Rober-
tu zastavila nekaj vprašanj. 
Spregovorila pa sva tudi o 
vedno aktualnem vremenu. 

Kako so vas na POP TV- ju 
prepričali, da boste vodili še 
tretji resničnostni sanjski 
šov? 

"Takšne oddaje so vedno 
velik izziv, saj se ukvarjaš z 
različnimi ljudmi, jih spo-
znavaš z vseh plati, sprem-
ljaš njihovo obnašanje že od 
uvodnih "castingov" pa po-
tem do samega sodelovanja 
v oddaji. Tako smo imeli že v 
Sanjskem moškem kot tudi 
v Sanjski ženski akterje, ki 
so se npr. iz umirjenega 
muca spremenili v pravega 
leva in obratno. Ja, zelo zani-
mivo je." 

I 

Bi se sami kdaj prijavili na 
katerega od resničnostnih 
šovov? 

"Ne, nikoli. Vendar pravi-
jo, nikoli ne red nikoli." 

Kako se pripravljate na vo-
denje Sanjske ženske 2? 
Kljub vsemu je to veliko 
drugače, kot pa vodenje 
vremena? 

"Vodenje Sanjske ženske 
se precej razlikuje od vode-
nja vremenske napovedi, 
saj gre za dva povsem raz-
lična televizijska žanra. Prvi 
je resničnostni šov, med 
ljudmi in o ljudeh, njihovih 
ognjemetih čustev, strasti, 
senzualnosti. In na drugi 
strani pri vremenski napo-
vedi za informativni način 
podajanja novic, v studiu in 
baziranju na podajanju in-
formacij. Za katere se tru-
dim, da so "po moje" zači-
njene s kar nekaj zanimi-
vostmi." 

V čem se bo oddaja razliko-
vala od prve oziroma v čem 
boste poskušali biti drugač-
ni, da bo šov še bolj zani-
miv? 

"Ali bo bolj zanimiv, bodo 
ocenjevali gledalci vsak pet-
kov večer, mi se bomo seve-
da trudili, da bo temu tako. 
Drugi resničnostni šov se bo 
razlikoval od prvega, v njem 
bodo novi akterji, tokrat se 
bo za njeno srce borilo 20 in 
ne 25 mladeničev, sanjska 
ženska tokrat ni Štajerka, 
ups (smeh), nove lokacije, 
nov potek ceremonije vrtnic. 
Sam pa bom poskušal, kot 
pri prvi oddaji, biti korekten 
do vseh." 

Kaj je po vašem mnenju 
čar resničnostih serij, da 
Imajo tako dobro gleda-
nost? 

"Slovence najprej zanima, 
kako je pri sosedu, šele po-
tem, kako je pri njih samih. 
In to je nekako to." 

In še skok k vremenu - vaše 
vremenske napovedi so bile 
znane po tem, da ste j ih 
večkrat snemali v naravi. 
Zakaj ste se odločili za tak 
način vodenja vremena? 

"Bred leti sem v vremen-
ski napovedi začel uporablja-
ti tudi pokrajine, da nismo 
bili razdeljeni samo na jugu, 
vzhod, zahod, ... in Ljublja-
no. Vreme je naš vsakdan in 
si ga ne morem kar naprej 
predstavljati zaprtega v 
enem studiu. Tudi sam sem 
namreč človek narave." 

Kaj pa novi virtualni studio, 
ste se težko privadili nanj? 

"Super, spet nekaj nove-
ga. Rad namreč sprejemam 
izzive. Čestitam fantom v 
naši hiši, ki so to pripravili. 
Seveda pa je bilo tudi nekaj 
težav. Studio je precej velik, 
in glede na to, da "vremen-
koti" napoved podajamo v 
povsem praznem prostoru, 
saj to, kar vidijo gledalci 
doma, tudi mi spremljamo 
prek monitorjev, tukaj mis-
lim na vse karte, ki se pripe-
ljejo v studio, tako da smo 
postali že nekakšni koreo-
grafi. Ma, super je, samo da 
bo pravo vreme. Lep po-
zdrav na Gorenjsko, vre-
menko Dolenje." 

Adijo objave 

V naše uredništvo je prispela izjava za javnost, kjer "RTV 
Slovenija zaradi vsebinske neprimernosti oglasov za 
časnik Direkt do nadaljnjega odpoveduje vse objave 
oglasov za časnik Direkt v vseh svojih RTV -programih ... 
Obenem pa sproža javno pobudo, da pride do dogovo-
ra oziroma kodeksa, sprejemljivega za vse oglaševalce 
in medije, ki oglase objavljajo, o tem, kako naj se oglašu-
je rumeni tisk, še posebej v javnem servisnem mediju, ki 
je tudi osrednja kulturna ustanova, kakršna je javni za-
vod RTV Slovenija ..., ki pri objavi oglasov spoštuje 
določila Zakona o medijih. Zakona o varstvu 
potrošnikov in Slovenskega oglaševalskega kodeksa, po-
leg omenjenih zakonov pa deluje tudi v skladu z etični-
mi in moralnimi normami... Podlaga za omenjeno 
ukrepanje so tudi številni protesti naših poslušalcev in 
gledalcev ter plačnikov RTV-prispevka ... in bo z oglaše-
vanjem časnika v nacionalnem mediju nadaljevala, ko 
bo ta osmislil vsebino oglaševanja, ki je skladna z vsebi-
no navedenih zakonov, kodeksov in norm ter tudi etično 
in moralno sprejemljiva za javni medij." 

Znani obrazi in zdravje 

Na CW-Corenjski televiziji se v petek in jutri obetajo za-
nimivi gostje. Govorili bodo o zdravju in športu. 
V prvi februarski pogovorni oddaji Znani in neznani 
obrazi bo voditelj Matevž Kleč gostil Darka Omahna, 
navkljub starosti še vedno aktivnega košarkarja iz 
Struževega pri Kranju. V petek ob 21.00 se boste na GTV 
- Gorenjski televiziji lahko prepričali, da je tokratni gost 
pravi leksikon športnih rezultatov. Omahen je s svojim 
znanjem na nekem športnem kvizu zaslužil skoraj mili-
jon tolarjev, v oddaji pa vam bo med drugim tudi razkril, 
kako je na tomboli zadel traktor. 
Velike količine zapadlega snega, spolzka cestišča ter 
ledeni in neočiščeni pločniki v teh dneh botrujejo mar-
sikateri poškodbi predvsem starejših ljudi. Zlom noge ali 
roke, počena kost ali pa samo hud udarec nas prisili, da 
poiščemo ustrezno zdravniško pomoč. V izobraževalni 
oddaji G T V - Gorenjske televizije Skrbimo za zdravje 
bodo nocoj ob 20.00 gostili dr. Mateja Andoljška, s ka-
terim se bodo pogovarjali o poškodbah pri starejših 
ljudeh. A. B. 

NOVIČKE 
Popova družina Slak 

m 

M L 
Uroš Slak in Petra Kerčmar /foionm ooki 

Na izboru za miss Universe Slovenije 2006 smo za-
sledili nasmejanega Uroša Slaka in zamišljenega pro-
gramskega direktorja Corazda Slaka v ženski družbi, 
med katero je Petra Kerčmar znan obraz s televizijskega 
ekrana, medtem ko naj bi bila temnolaska, ki sedi ob 
Gorazdu Slaku, nova Sanjska, Katarina z Vrhnike? 
Bomo videli. 

Corazd Slak in nova Sanjska?/Foto:TinaDoi(i 

*^ 

W W W RADIO-KRANJ SI 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 

1 MADONNA: SORRY 
2 JUANES: VOLVERT A VER 
? A N Ž E I DE2AN: PLAN B 
4 CORILAZ: FEEL COOD 
S ARASH: TEMPTATION 
6 CICI D'ACOSTINO: 1 \*/ONDER WHY 
7 TEXAS FEAT PAUL BUCHANAN: SLEEP 
g AVIA BAND: VRATA V RAl 
9 MARV J.BUCE: BE WITHOUT YOU 
1 0 R I C H T SAID FRED: WHERE DO Y0U CO TO MY L0VELY 
11 BON lOVI : WELCOME TO WHEREVER YOU ARE 
12 SAŽA LENDERO: MANDOLINE 
1 ? HARD Fl: CASH MACHINE 
14 RICHARD ASHCROFT: BREAK THE NICHT WITH COLOUR 

HEPA: COME VAI 
16 THE RASMUS: SAIL AWAY 
17 PRINCE: TE AMO CORAZON 
18 K MARO FT. SHYM: HISTORIES DE LUV 
'9 MURAT & lOSE: LlUBLIANA-LONDON 
20 EDITORS: MUNICH 
21 SIMON WE8BE: NO VVORRIES 
22 ALL AMERICAN REJECTS: DIRTV LITTLE SECRET 

BOTRI: AUCUSTINA 
24 MVLO VS. MlAMI S O U N D MACHINE: D O a O R PRESSURE 

ENYA: AMARANTINE 
26 REBEKA DREMELJ & DOMEN KUMER: NORO SE U)AMEVA 
27 FREEMASONS FEAT. AMANDA WILSON: WATCH1N 
28 NOTORIOUS B.I.G.: NASTY CIRL 
29 BLOODHOUND CANC: FOCTROT UNIFORM CHARLIE KILO 
30 MONIKA PUCEL): OSTANI Z MANO 



KULTURA 

UMETNOST V SOŽITJU 
Z NARAVO 
v četrtek je bila v stebr iščni dvorani galerije M e s t n e hiše v Kranju odprta razstava del slikarke Maje 

Pogačnik , Kranjčanke, ki že več kot petindvajset let živi in dela v tujini, zadnja leta na Bavarskem. 

Igor Kavčič 

Se še spominjate dni, 
ko vas je po srednji 
šoli "odneslo" na 
študij v tujino, na-
tančneje na Dunaj? 

"Odraščala sem v Kranju, 
po srednji šoli za oblikovanje 
v Ljubljani pa sem želela na-
daljevati študij uporabne 
grafike. Ker šole v Ljubljani 
še ni bilo. sem s starši iskala 
možnost za študij v tujini. 
Pri osemnajstih sem tako 
odšla na Dunaj, kjer sva bili 
sošolki z ilustratorko Mojco 
Cerjak. kar mi je na začetku 
precej olajšalo bivanje v tu-
jem mestu." 

Po študiju uporabne in ilu-
strativne grafike ter fotogra-
fi ke se niste vrnili domov, 
ampak ste se tako zasebno 
kot poklicno povezali z av-
strijsko metropolo. 

"Vseskozi sem bila prepri-
čana, da se bom takoj po di-
plomi na Univerzi za upo-
rabno umetnost vrnila do-
mov. Ko sem končala študij, 
takrat sem imela tudi že res-
nega fanta, sem prvič za6iti-
la, da nisem več tako močno 
zasidrana v kranjsko okolje, 
da me bolj zanima Dimaj, 
zato sem vpisala še nadalje-
valni študij, kasneje sem do-
bila stalno vizo in sem v Av-
striji lahko oslala neomejen 
čas. Prva poklicna leta sem 
preživela v največjem alter-
nativnem kulturnem centru 
v Evropi, kjer sem v štirih le-
tih kot grafičarka pridobila 
mnogo izkušenj, saj je v cen-
tru delovala zelo pisana 
druščina ljudi. Takrat sem 
celo želela postati ilustrator-
ka za otroke, objavljala sem 
že v Cicibanu..." 

Kontakt z domovino je torej 
vselej obstajal? 

"Seveda sem se stalno vra-
čala v domovino, ustvarjalno 
pa sem bila bolj vezana na 
okolje, kjer sem živela. Ko se 
mi je konec osemdesetili po-
nudila priložnost, da se pre-
selim na deželo, sem spreje-
la izziv in življenje se mi je 
povsem spremenilo. Prvič 
sem začutila naravo in po-
krajino na način, kot jo ču-
tim še danes." 

So na to vezani tudi vaši sli-
karski začetki? 

"Na to pa je f)oleg pode-
želskega okolja vplivalo uče-
nje tai chi-ja, meditacije, ka-
ligrafije in ritma. Moje no-
tranje dogajanje sem najlaž-
je izražala s kaligrafskimi sli-
kami. Pred tremi leti sem 
spoznala tehniko slikanja z 
naravnimi pigmenti, zani-
mati me je začela umemost 
v prostoru in pokrajini, tako 
imenovani land-art. Obisko-
vala sem šolo geomantike in 
moje poglede na življenje za-
čela še intenzivneje povezo-
vati z naravo, pokrajino, ele-
menti zemeljske energije." 

Vas smem na tem mestu po-
vezati z vašim sorodnikom, 
akademskim kiparjem Mar-
kom Pc^ačnikom? 

"Marko je moj bratranec. 
Seveda sem vseskozi vedela, 
s čim se ukvarja, a po umet-
niški plati nisva sodelovala, 
pa tudi sicer nisva imela 
kakšnih bližjih kontaktov. 
Pred leti je imel nek seminar 
v Avstriji blizu kraja, kjer 
sem imela razstavo in tam 
sva se "na novo" spoznala. 
Pri njem sem obiskovala šolo 
geomantike, celo sodelovala 
v nekaterih projektih..." 

Maja Pogačnik nas vabi v svoj likovni svet. /fom:cô zdKavtič 

Kakšna dela ste tokrat pri-
nesli s seboj na razstavo v 
Kranj? 

"V Sloveniji sem v zad-
njih letih že nekajkrat raz-
stavljala. v Ljubljani, Dom-
žalah, Vrhniki, pred kakšni-
mi petnajstimi leti tudi v so-
sednji Mali galeriji. Predsta-
vitev v Kranju je bila tako 
zame še poseben izziv, še 
posebej pa sem bila vesela, 
da mi je Gorenjski muzej 
namenil stebriščno dvora-
no, ki vsekakor ima neko 
lastno dinamiko, neko po-
sebno energijo in moč. Gre 
za prostor, kjer je mogoče 
najti sozvočje med nj im in 
razstavljenimi deli. Lahko 
rečem, da sva se skupaj s 
Petro Vendjevo skoraj celo 
leto pripravljali na razstavo. 
Tako kot pri svojem delu 
sledim nagovorom prosto-
ra, po katerem se gibljem, 
ko prisluhnem štirim os-
novnim elementom, vodi, 
zraku, zemlji in ognju, tako 
počutje želim ustvariti tudi 
na pričujoči razstavi." 

Pri postavitvi sle izkoriščali 
tudi nekatere elemente pros-

tora, kot so razne niše, stop-
nice, ognjišče... 

"Saj za to gre, želela sem 
izkoristiti vse možnosti, ki 
jih daje prostor. Male stopni-
ce v dvorani so sprejele ele-
ment zraka, kjer instalacija 
iz papirja na steno oddaja 
tudi sence ... Hkrati pa gre 
tudi za sožitje med dvodi-
menzionalnimi slikami in 
instalacijami, saj se ena z 
drugo prepletajo in dopol-
njujejo." 

Posebnost so tudi barvni 
pigmenti, s katerimi ustvar-
jate, prisegate namreč le na 
naravne materiale. 

"Slikam na platno, največ 
pa na papir, tudi tistega, ki 
ga izdelam sama. Barve iz-
delujem iz naravnih pig-
mentov. kot so pesek, zemlja 
in podobno, vežem jih z na-
ravnimi vezivi, kot so rume-
njak, skuta ..., vse to izdelu-
jem po receptih starih moj-
strov. Na slike dodajam tudi 
elemente, kot so lubje, ka-
men, kost, tudi ostanki člo-
veške civilizacije v obliki ko-
vine. Petra jih je lepo poime-
novala "paberki iz narave"." 

KRAN) 

Razstava Florisa Oblaka 

V četrtek, 16. februarja, ob 18. url bo v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev za likovno umetnost v Kranju odprtje 
razstave akademskega slikarja In nagrajenca Prešernove-
ga s k l a d a 1 9 6 7 Florisa Oblaka. I. K. 

Tekmovanje mladih glasbenikov 

V dvorani Glasbene šole Kranj bo od 14. do 15. februarja 
potekalo 9. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 
Gorenjske. Glasbena šole bo gostila najboljše glasbeni-
ke iz štirih gorenjskih glasbenih šol, poleg domače še Iz 
Škofje Loke, Radovljice, Tržiča In Jesenic. V treh različnih 
starostnih kategorijah bo pred ocenjevalno komisijo na-
stopilo petindvajset mladih violinistov, vlollstov In kitari-
stov, za priznanja In uvrstitev na državno tekmovanje pa 
se bo potegovalo tudi trideset glasbenikov v devetih ko-
mornih skupinah s pihali. I. K. 

Razpis za Pungert 

Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kra-
nju za leto 2006. K sodelovanju vabijo vse likovnike, fo-
tografe, kiparje In avtorje celovitih likovnih projektov. S 
pisno prošnjo, ki vsebuje opis del oz. koncepta, fotogra-
fijo reprezentativnega dela, kratko osebno predstavitev, 
želeni termin in kontaktne podatke, se še do ponedeljka, 
20. februarja 2006, obrnite na naslov Društvo Pungert 
Kranj (za galerijski svet), Trubarjev trg 6, 4000 Kranj. O 
izbiri boste kandidati obveščeni v tednu dni po konča-
nem razpisu. I. K. 

KRIŽE 

Tretja igra na odru 

V kulturnem društvu Kruh, ki deluje od leta 2002, imajo 
glasbeno skupino, skupino za obujanje vaških običajev In 
gledališko skupino. Med okrog 80 člani je 20 Igralcev. Di-
jake In odrasle vodi Marinka Kenk Tomazin, ki je tudi re-
žiserka predstav. Letos so pripravili komedijo srbskega 
avtorja Novaka Novaka Gugalnik, ki govori o življenju 
mlade družine v Beogradu. Kot je dejala režiserka, vedno 
Izberejo delo, ki je blizu ljudem In ne zahteva velike igral-
ske zasedbe. Na sobotni premieri in nedeljski ponovitvi v 
K r i ž a h s o n a s t o p i l i Marko Ž ^ e l j , Ana Tomazin, Dragi 
Heljden Bajt, Jana Mirt, Nace Valjavec, Marija Močnik, Ja-
nez Škerjanec in Tanja Tomazin, v loge obolelega Davida 
Ahačiča pa s o prevzeli Franc Justin, Matic Aljančič In Kle-
men Božnik. Dogovorjeni so že za gostovanja v Tržiču In 
Naklem. Na sliki: prizor z vaje pred prvo predstavo. S. S. 

KAMNIK 

Pokrajine Alojza Berleca 

V Galeriji Veronika je do konca meseca na ogled razsta-
va akademskega slikarja Alojza Berleca, Kamnlčana, ki 
se je domači publiki s samostojno razstavo nazadnje 
predstavil pred skoraj dvajsetimi leti, vmes pa s samo-
stojnimi in skupinskimi predstavitvami sodeloval že 
po vsej Sloveniji. Berlec, ki opravlja delo likovnega peda-
goga na eni od kamniških šol, se v svojem ustvarjanju 
loteva najrazličnejših motivov, še posebej ljube pa so 
mu pokrajine In motivi iz Poljanske doline, Pokljuke In 
seveda Kamnika. "Umetnik se na svoje ustvarjalno po-
potovanje podaja v različnih likovnih tehnikah in se na 
eni sami sliki lahko sprehodi od realizma do abstrakci-
je," je umetnikovo delo opisala umetnostna zgodovinar-
ka Anamarija Stibilj Šajn in posebej Izpostavila njegovo 
igro s svetlobo In barvami. J. P. 



KINO, RADIO, FILM 

OSKARJEVSKI ABONMA 
V četrtek bo v kinu Center na s p o r e d u prvi film iz F i lmskega gledališča, ki tokrat o b s e g a devet 

aktualnih filmskih uspešn ic . 

0 Igor Kavčič 

Filmsko gledališče, kot 
se imenuje filmski 
abonma, je v Kranju, 
v zlatih časih kina pa 

tudi v nekaterih drugih go-
renjskih kinodvoranah, bil 
dolgoletna stalnica, saj je 
pred veliko platno filmske 
sladokusce vabil neprekinje-
no od leta 1970. Za jesenski 
c i k e l Filmskega gledališča je 
nekdanja vodja programa v 
Kinu Kranj Ana Bešter, ki je 
vsa leta pripravljala abonma 
in je zanj poskrbela tudi to-
krat, že drugič dejala, da je ta 
zagotovo zadnji: "Ko sem se 
upokojila in je Kino Kranj 
prevzel Kolosej, sem bila 
prepričana, da abonmaja ne 
bom delala več. Ker novi last-
niki niso pokazali interesa 
zanj, hkrati pa je program v 
edinem preostalem kranj-
skem kinu v zadnjem letu 

tako osiromašen, da se je šte-
vilo gledalcev več kot razpol-
ovilo, se mi večkrat zgodi ta-
kle "zadnjič"." Tudi sicer 
slabši trend obiskovanja ki-
nematografov v zadnjem 
letu je v Kranju še bolj ne-
ugoden. Skoraj 97.000 obis-
kovalcev v letu 2004 se je v 
letu 2005 več kot prepolovi-
lo, saj si je filme v Kranju 
ogledalo le 45.000 gledalcev, 
kar je komaj 46 odstotkov 
preteklega leta. Najbolj gle-
dan film zadnjega leta je bil 
H o r r y Potter in ognjeni kelih s 
slabimi 3200 gledalci, leto 
poprej pa Gospodar prstanov -
Kraljeva vrnitev s skoraj 7900 
gledalci. Deseti film po obis-
ku iz leta 2004 je imel dve-
sto gledalcev več kot lani dru-
gouvrščeni Tu pa tam, 1714. 
Prvi film v abormiaju, ki bo 
ob četrtkih ob 20. uri v Kinu 
Center, je drama Prevzetnost 
in pristranost, ki se ponaša z 
nominacijo za oskarja za naj-

Zvesti vrtnar se ponaša z Zlatim globusom za najboljšo 
stransko vlogo Rachel Weisz, ki je nominirana tudi za oskarja. 

boljšo žensko vlogo. Sledijo 
razvpita romantična drama 
Gejša, cannski zmagovalec, 
belgijsko fi-ancoska drama 
Otrok, pa Zadnji dnevi Sophie 
SchoU, nominiran za najbolj-
ši tujejezični film, pa glasbe-
n a d r a m a Hoja po robu, opl-
menitena s tremi zlatimi glo-
busi. Gora Brokeback se kiti z 

osmimi nominacijami za os-
karja, zgodovinski film Lah-
ko noč in srečno pa s štirimi. S 
Strtimi cvetovi v kino vabi le-
gendarni režiser Jim Jar-
musch, abonma pa se bo za-
ključil v aprilu s filmom Zve-
sti vrtnar. Najboljši filmi tako 
tudi letos zagotovo ne bodo 
šli mimo Kranja. 

ga najpomembnejših v zgo-
dovini slovenske fotografije. 
V ekipi T V Slovenije, ki je 
predstavila portret tega 
skromnega a pomembnega 
fotografa, so poleg režiserja 

in scenarista Zdravka Pečen-
ka še urednica Alma Lapaj-
ne, direktor fotografije in 
snemalec Mišo Čadež, asi-
stent Jure Močnik in obliko-
valec glasbe Blaž Šivic. 

KINO SPORED 

Tor«k,14.02. 
16.00 in18.00 
2AGA2 
20.00 
MUNCHEN 
Sreda, 15.02. 
16.00 in 18.00 
2AGA2 
20.00 
MUNCHEN 
(etitek,16.02. 
17.45 
USODNA PREVARA 
20.00 
PREKETNOST IN PRISTRANOST 
Petek, 17.02. 
15.45 
USODNA PREVARA 

Sobota, 18.02. 
16.30 in 18.45 
USODNA PREVARA 
21.00 
PREVZETNOST IN PRISTRANOST 
Nedelja, 19.02. 
16.00 In 18.15 
USODNA PREVARA 
2030 
PREVZETNOST IN PRISTRANOST 
Ponedeljek, 20.02. 
16.00 In 18.15 
USODNA PREVARA 
2030 
PREVZETNOST IN PRISTRANOST 

KINO&lEZAR.JESENia 

Petek, 17.02. 
18.00 MALI PI$(£K, anim. druž. avant. film 

Sobota, 18.02. 
18.00 MALI PlS(EK, anim. druž. avant film 

Petek, 17.02. 
1930 VSE O 2ENSKAH, gled. pred. MGL 
Ljubljana 
Sobota, 18.02. 
20.00 SENCA PRETEKLOSTI, amer. krim. 
drama 
Nedelja, 19.02. 
17.30 SENCA PRETEKLOSTI, amer. krim. 
drama 
20.00 KOT V NEBESIH, amer. rom. 

KINO DOVJC MOISTMIU 

Sobota, 18.02. 
19.00 ZGODBE IZ NARMUE 

MARENČIČEV "POGLED OD ZGORAJ" 
Igor Kavčič 

Pretekli četrtek so v 
Modri dvorani gra-
du Khislstein pred-
premiemo prikazali 

T V portret mojstra fotografi-
je Janeza Marenčiča iz Kra-
nja, ki je leta 2004 praznoval 
življenjski jubilej 90 let. Že v 
predvojnem času mednarod-
no uspešen fotograf je bil 
med vojno fotoreproter 9. 
korpusa, leta 1949 pa je bil 
med pobudniki za ustanovi-
tev fotografskega društva Ja-
nez Puhar Kranj in tako 
imenovane "kranjske foto-
grafske šole". Sredi petdese-
tih let je odkril nov način fo-
tografirana krajine, ki je te-
meljil na pogledu iz zraka. 
Janez Marenčič velja za ene-

Kino Center In 
Gorenjski glas 

Odgovori le na vprašanje , 
pošljite s m s in morda boste 
med tremi nagrajenci , ki 
prejmejo po dve brezplačni 
vstopnici za preds tavo v 
Kinu Center. 

vpiii geslo KINO » odgovo-
ri, pripiši svoje ime in pri-
imek » in pošlji SMS na 
številko 031/69-11-11 

Kdo je naslovni junak nove 
romantično-erotične d rame 
režiserja Lasseja Hallstro-
ma? Bil )e legendarni pusto-
lovec, čigar ljubezenski po-
dvigi l e vedno netijo iskrice. 

Med glasovalci bomo izžre-
bali tri pre jemnike po 2 
vstopnic za ogled katerega-
koli filma v dneh od torka, 
21. 2., do nedelje, 26. 2. 
2006, v kinu Center v Kra-
nju. 

V nagradni igri lahko sodelu-
jete z enim sms-om z vsake 
telefonske Številke. Odgovo-
re bomo zbirali d o petka, 17. 
2. 2006, do 12. ure. 

Rezultati bodo objavljeni v 
Gorenjskem glasu, v torek, 
21. 2. 2006, nagrajenci bodo 
obveščeni tudi po telefonu, 
vstopnice pa prevzamejo z 
osebnim dokumentom pred 
predstavo. 

Nagrajenci tega ledna pa so; 
Boštjan Gubane, Barbara 
Codnov in Jožica Avguštin 
Želimo vam prijetnih uric v 
Kinu Center. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97 ,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V torkovi temi dneva ob 9.20 bo njihov gost novi direk-
tor Osrednje knjižnice Kranj Viljem Leben. Sledile bodo 
redne torkove rubrike, med njimi klepet z evropskim po-
slancem Jelkom Kacinom, oddaja o avtomobilizmu ter 
Colobova predpremiera ob 20. uri. Noč s srede na četr-
tek in s četrtka na petek bo ponovno živahna, kajti spet 
so na vrsti kranjski radijci, da pripravijo kaj zanimivega 
za skupni nočni program slovenskih regionalnih in lo-
kalnih radijskih postaj. Prva noč bo v znamenju hišnih 
ljubljencev, druga pa za vse tiste, ki imajo radi Staneta 
Vidmarja in njegovo glasbo. V četrtkovi temi dneva ob 
9.20 boste lahko sodelovali v kontaktno svetovalni od-
daji z naslovom Trgovanje z vrednostnimi papirji. V pe-
tek popoldne ne zamudite radijske lestvice in pometa-
nja po slovenski glasbeni sceni, v soboto dopoldne pa 
oddaje za najmlajše poslušalce Bistre glave vedo odgo-
vore prave. Radijsko razglednico vam bodo v nedeljo po-
slali iz domžalskega konca. 

Radio Triglav, 9 6 , 0 0 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 
Torek - danes bo Radio Triglav ves dan na obisku v ob-
čini Žirovnica. 
Sreda - v jutranjem nasvetu ob 8. uri in pet minut bo 
zdravnik Branimir Čeh govoril o tem, da alternativci tr-
kajo na vrata zdravstvenih ustanov. 
Četrtek - Oddaja o kulturi, Mavrica, se bo začela ob 11. 
uri, v njej pa tudi o zvezdah slovenske opere in dogaja-
njih s področja kulture v prihodnjih dneh. V oddaji Ka-
men spotike pa bodo radijci v četrtek ob 12. uri preveri-
li, ali je res prišlo do podražitve ogrevanja na Jesenicah. 

Radio Ognjišče, 1 0 4 , 5 "" 9 Mhz 
(http://radio.ognjisce.si/oddaje/index.php) 
Vsak dan ob 6.45 In 19.45 rubrika Sejalec seje besedo. 
V tem in prihodnjem tednu jo oblikujejo duhovniki de-
kanije Kranj. 
Torek - v dopoldnevu bomo ob n.30 pogledali k Novi-
cam z roba vesolja, ob 13.30 bo oddaja Gradimo odprto 
družbo. V športni oddaji ob 17. uri se bomo ozrli k olim-
pijskim igram v Torinu. 
Sreda - ob 8. uri bodo Naravoslovne zanimivosti - tokrat 
boste več slišali o nanomedicini. Ob 11.15 bomo Kuhali s 
sestro Nikolino, ob 13. uri bo oddaja Naše viže - oddaja o 
narodnozabavni glasbi, ob 18.15 pa bo Moja ̂ odba. 
Sobota - Naš gost ob 18.15 pisatelj, scenarist, pesnik 
in popotnik Željko Kozinc. 
Nedelja- V Sakralni glasbi ob 18.30 bodo gostili otroški 
pevski zbor svetega Mihaela iz Šoštanja. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 
Torkovo jutro in dopoldne na radiu Sora bosta v zname-
nju ljubezni in zaljubljencev. Po kulturnih paberkih ob 
17. uri vas bo po i8. uri v družbo povabil še Darko Kiso-
vec. V sredo bodo ob 9. uri oddajo aktualno namenili 
invalidom in vprašanjem, s katerimi se soočajo, ob 11. 
uri pa v studiu pozdravili župana občine Žiri Bojana 
Starmana, popoldne ob 17. uri pa vas vabijo na planet 
glasbe. V četrtkovi oddaji aktualno bomo minute name-
nili lo-letnici škofjeloškega prosvetnega društva Sotoč-
je, ob 17. uri pa v oddaji Las prihaja med vas gostili so-
delavce loškega Lasa. V petek vas bodo ob pol devetih 
povabili na izlet, pol ure pred poldnevom pa izbirali do-
godek, ki je v tednu od 10. do 17. februarja najbolj od-
meval. Pregledu tedenskega dogajanja s poudarkom na 
dogajanju v domačih loških logih boste lahko prisluhni-
li ob 12.30 v oddaji Od petka do petka - tednik, ki jo 
bodo nato ponovili še v nedeljo ob 11. uri. S petkovo 
razglednico vas bodo po 16. uri popeljali v Cerkno, pet-
kov večer pa zaključili z dance glasbo v oddaji Dancef-
loor, med 20. in 22. uro. V soboto ob 16.30 vas vabijo k 
poslušanju športne sobote, po 18. uri pa glasbene od-
daje Desetnica. Nedeljska aktualna tema ob 9. uri bo 
namenjena olimpijskim igram, vsak dan ob 8.15 in 
18.05 pa pripravljajo tudi posebno olimpijsko oddajo 
Torino 2006 na Sori, v kateri vam vsakokrat znova po-
sredujejo najaktualnejše informacije in rezultate z zim-
skih olimpijskih iger. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://radio.ognjisce.si/oddaje/index.php
http://www.radio-sora.si
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NAVDIH NA TRSTENIKU 
N a šoli na Trsten iku so minu l i torek Prešernov d a n praznoval i v družb i pesnika Nika Crafenauerja , ki 

je del otroštva preživel na Trsteniku. T a m je napisal prvo pesem. 

Ana Hartmati 

Na šoli na 
Trsteniku so 
že cilje časa 
razmišljali, da 
bi v svojo 
dnižbo pov-

abili pesnika Nika Crafe-
nauerja. Njihovemu vabilu 
se je odzval ob Prešernovem 
dnevu in jih obiskal minuli 
torek. "Na pesniško 
dopoldne smo se pripravljali 
od sredine januarja. Ukvar-
jali smo se z njegovo otroško 
poezijo. Obdelali smo pesmi 
od Pedenjpeda do Nilskega 
kiokodila." je pojasnila Alen-
ka Šturm, vodja šole na 
Trsteniku. Otroci so z 
recitacijami njegovili pesmi 
sooblikovali kulturni pro-
gram. 

Pesnik je ob obisku dejal, 
da se v teh krajih odlično 
počuti in obujal spomine na 
leta, ki jih je preživel na 
Trsteniku. Njegova mama je 
izhajala s Povelj in je urru-la 

že ob njegovem rojstvu, leto 
dni kasneje je izgubil še oče-
ta. Niko je rosna leta preživel 
v deškem domu, s sedmimi 
leti je začel obiskovati šolo v 
Dvorski vasi pri Velikih 
Laščah. Dve leti kasneje je 
prišel k striai Vinku Perčiču 
na Trstenik. Zaradi dolen-
jskega narečja so se vrstniki 
v šoli pogosto norčevali iz 
njega, je povedal. Učencem 
je zaupal tudi svojo prvo pe-
sem, ki sicer ni bila izdana, 
nastala pa je na Trsteniku. 
Napisal jo je med pisanjem 
domače naloge, ko je skozi 
okno opazoval dečka, ki se je 
sankal. 

S Trstenika je šel na Vič, 
kasneje pa v Certaiico, kjer je 
službovala njegova sestra. 
Bila je učiteljica, njen mož 
pa ravnatelj, zato je mladi 
Niko imel neomejen dostop 
do knjižnice. Med knjigami 
se je izjemno dobro počutil, 
je razložil učencem. Njegova 
prva pesem, ki je bila izdana, 
je leta 1962 nastala na 

Učenci na Trsteniku so uživali v družbi pesnika Nika 
Crafenauerja. / '<"<>• D«ki 

seniku. Tam je imel svoj 
prostor, kjer je pogosto dobi-
val navdih za pisanje, je še 
zaupal učencem, ki so v nje-
govi družbi zelo uživali. Nji-
hovim vprašanjem ni bilo 
videti konca, zato je moral 
pesnik svoj obisk podaljšati 
za pol ure. Prebral j im je nje-
gove najbolj znane pesmi, 
j im zastavljal uganke in bil 
obenem presenečen nad nji-
hovim znanjem. 

Niko Grafenauer je prvo 
pesem napisal med pisan-
jem domače naloge na 
Trsteniku: 

Sosedov Janez s sankami 
lepo po hribu se spusti, 
pase v drevo mi zaleti. 

Čeprav drevesa tam sploh ni, 
kar zraslo mi Je pred očmi, 
ko pišem nalogo v kuhinji. 

VESEUE NA SNEGU v : 
S : i . V. 

V vrtcu Rožle v 
Naklem vsako 
leto organizira-
mo zimovanje za 
otroke starejših 

skupin. Že četrto leto smo se 
odločili, da preživimo teden 
zimskih radosti na Četeni 
Ravni. 19 otrok se jekonec ja-
nuarja, odpravilo proti Stare-
mu vrhu. Na dvorišču turi-
stične kmetije Ožbet nas je z 
nasmehom pričakala gospo-
dinja Milena. Ob užitkili v 

Šesti Harry Potter 

Na prodajne police je prišel 
šesti, v slovenščino prevede-
ni, Harry Potter. Pisateljica J. 
K. Rowling v tej epizodi bral-
cem na široko razpre svet 
temnih sil in s tem dokonč-
no izžene otroško nedolž-
nost tako iz glavnih junakov. 
Nov Har7 Potter je prepros-
to neodložljiv, so ugotavljali 
testni bralci. Nad njenim na-
činom podajanja vsebine je 
bil navdušen tudi prevajalec 
šeste knjige Branko Gradiš-
nik. Temne sile se v novi knji-
gi vedno močneje razprosti-
rajo čez Harryjevo Anglijo. 
Celotno zgodbo pa dodatno 
začini nepričakovan konec, 
ki pušča odprta vprašanja, 
na katera bo avtorica odgo-
vorila v sedmi knjigi. A. H. 

snegu so nas razvajali z do-
bro hrano. Sankali smo se 
ob soju bakel, premagovali 
škratove ovire, prešteli živali 
na kmetiji ... Zadnje dopol-
dne smo zamesili vsak svoj 
hlebček in ga spekli v krušni 
peči. Bolj kot se je teden izte-
kal, bolj je bilo jasno, da je to 
tisto pravo. Na enem mestu 
toliko prijaznih obrazov, 
otroški smeh, krild veselja in 
užitkov ob igri... 

Manica Torkar 

Š P O R T 
SMUČAt4JE IN DESKAN JE : 
• 5-dnevni t«6aji (zimske 
od 20. 2. do 24. 2. 2006, na 
od 27. 2. do 3. 3. 2006, na 
Cena 26.900 sit (vključuje 
zovnico, učitelja in zaklju 
mi) 
• Športno aktivne ziros% 
Začetni in nadaljevalni 
gu, likovne delavnice 
Cena 64.900 sit (vključuje 
4 polne pehžione; 
in zaključno tekmovanje z 
• Vikend l»6aji - tudi za odrasle! 
• Irtdivkiuatno učenje - tudi za odrasle! 

INFORMACUE tN PRUAVE : 

GSM: 041 515 303 
W W W : www.jacksport.si 
E-mail: lnfo@jacksportsl 
Trgovina: p r O S h O p , Jezerska 46, Kranj 

Nagradno vprašanje: I 
Kje potekajo zimske aktivnosti I 
JACK ŠPORT športne Sote za I 
otroke? t 
A Portorož | 
B Krvavec | 
C Kekčeva dežela | 

agrade: I 
nagrada: 2 uri individualnega« 
inja smučanja ali desl̂ anja za. 

r u m n a r " — 
agrada; smučarska očala 

- ̂ nagrada: majica JACK ŠPORT 

ftna šola za otroke 
rade se lahko 

irka 
s(i6'fg8H8m 'jaa^navilnl 
Ime'. pritrtî l̂erratslaRra tel. 

številko 031/69 11 11. Žrebanje bo v sre-
do, 22. 2. 2006, bneha srečnih nagra-
jencev pa bomo objavili v torek, 28. 2. 
2006, v eonenjskem glasu. 

ŠPORTNA ŠOLA ZA OTROKE 

OTROŠKA PERESA 

Sankanje 

Konec januarja smo se na Bičkovi skali sankali učenci 4. in 5. 
razreda. Katjuša in jaz sva imela plastični bob, ostali pa 
lesene sanke. Pri tretjem spustu sem se zapeljal v luknjo in 
zlomil bob, zato sem se kasneje spuščal z Nejcem. Ko je Rok 
prisankal do konca, je skočil in tudi on polomil sanke, potem 
pa se je spuščal z Matejem. Konec pete ure smo se odpravili 
nazaj v šolo. Z Maticem sva se posankala, kolikor nama je 
neslo. Zelo sem se zabaval, ni mi bilo pa všeč, da sem zlomil 
bob. Ati je ugotovil, da se ga ne bo dalo popraviti. 

Blaž jelene, O Š Dražgoše 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Slamnata, stara, brž p<^ori, 

prva in prava boža ljudi. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug•^^ešitev• îme in priimek na 
številko 031/691111 . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel 
knjižno nagrado. Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo 
zastavili prejšnji teden, se glasi muha. Srečna nagrajenka 
je tokrat Angelca Kokalj. 

POTRDITA VAJINO LJUBEZEN V SREDNJEVEŠKEM 
MESTU. NA PRIREDITVI VENERINA POT 24. JUNIJA 2006 

Vsi tisti, ki bi se želeli poročiti po srednjeveških Šegah in navadah, v 
blišču srednjeveških oblačil, ob spremljavi srednjeveške glasbe 
ter ob občudovanju množic, lahko to storite zadnjo junijsko soboto 
v tisočletni Skojji Loki. 

Izpolnite spodnjo prijavnico. Ji priložite vajino JbtograJijo, pripišite 
nekaj vajinih osnovnih podatkov in vse skupaj čim prtj pošljite na 
naslov: Lokalna turistična or^nizacija Blegaš, Kidričevo cesta la, 
4220 Škoja Loka ali na Gorenjski glas, Zoisova j, 4000 Kranj 

Po predstavitvi vseh parov v časopisu Gorenjski glas bodo bralci 
Gorenjskega glasa izglasovali par, ki se bo 24. junija poročil po 
srednjeveških šegah. Pomagali jima bomo tudi pri skupnem 
načrtovanju veselega dogodka, ob pomoči številnih sponzorjev, ki 
naj zaenkrat ostanejo še skrivnost. 

Prijave zbiramo do 10. aprila, glasovanje pa bomo zaključili 28. 
aprila 2006. Pari, ki ne bodo izbrani, pre/mgo brezplačno polletno 
naročnino na časopis Gorenjski ^as, popust pri poročnih storitvah 
in tolažilno darilo. 

Torej, Občina Škofa Loka, Lokalna 
turistična organizacija Blegoš ter 

Gorenjski glas vas vabimo, da na 
izviren in odmeven način vpišete 

svoje ime v poročno knj^o. 

Informacije: Lokalna 
turistična organizacija 

Kidričeva cesta 
la, 4220 SkoJ^a Loka, 
tel.: 04/517 06 00, 
051/427 827. 
c-pošta: 
info@lto-blegos.si 

bleijoi^ 

Gorenjski Glas 

Po srednjeveških Seg^ih sc želiva poroCiti: 
Ime, priimek, polni naslov: Ime. priimdc. polni nadov: 

Naslof in tdcfon za obvestila: 

Priloge: fotografiji m kratko besedilo o najini dosedanji življenjski poti, 
o najini zvezi, o stvareh, ki naju povezujejo m o načrtih. I 

http://www.jacksport.si
mailto:info@lto-blegos.si


AVTOMOBILIZEM 

ŠPORT ZAPISAN V GENIH 
Test : Seat L e o n 2 . 0 T D I Sty lance 

O M a t j a ž C r e g o r i č 

V genezi španskega 
Seata, ki domuje 
pod streho mo-
gočnega nemške-

ga konglomerata Volksvvag-
na, je v skladu s koncemsko 
filozofijo zapisano, da mo-
rajo avtomobili te znamke 
utelešati športnost, dinami-
ko in mediteranski tempe-
rament. Španci so to navo-
dilo vzeli resno in v hiši ni 
več modela, ki ne bi vsebo-
val teh lastnosti. Najbolj 
očitno pa jih predstavlja 
lani novi model leon, ki je 
morda prav zato postal Sea-
tov hišni ljubljenec. 

Leon je nastal pod obliko-
valsko taktirko Walterja de 
Silve, ki je svoje dni službo-
val pri apeninski Alfi Ro-
meo, očitno pa si ni mogel 
kaj, da ne bi tam nabranih 
idej pospravil v kovček in 
jih prinesel v Španijo. Zato 
ima leon izrazito športno 
zunanjost z veliko in opaz-
no masko hladilnika, napa-
dalno usločenim motornim 
pokrovom, mišičastimi boč-
nimi linijami in skoraj ku-

TEHNIČNI PODATKI 

pejevsko prirezanim zad-
kom. Medtem ko je spred-
nji del povsem izviren in 
prepoznaven, so na zadku 
luči, ki bi z malce domišlji-
je lahko spominjale na itali-
janske štirikolesne lepotice, 
enak občutek pa se poraja 
tudi ob pogledu na kljuki 
zadnjih vrat, ki sta spretno 
vdelani v stekelci pred zad-
njima strešnima stebričko-
ma. 

Leon je torej športnik od 
koles do strehe, zato je v 
njem manj prostora, kot 
obeta zunanjost. Treba se je 
navaditi tudi na dokaj nizko 
posedanje za volan, kar ti-
stim, ki imajo težave s hrb-
tenico, najbrž ni po volji. 
Voznikov delovni prostor je 
zasnovan tako, kot se spod-
obi za športne avtomobile; 
sedežno naslonjalo čvrsto 
objame telo, merilniki so 
razpostavljeni pregledno in 
z zoprno rdečkasto osvedit-
vijo, trikraki volanski obroč 
se dobro poda rokam in v 
predelu nog je mogoče ob-
čutiti vsaj malo utesnjeno-
sti. Ob plastični črnini bi 
bilo dobrodošlih nekaj več 
okrasnih oblog za popestri-

tev, radijski sprejemnik za-
hteva nekaj privajanja, več-
ina stikal je tam, kjer jih 
voznik pričakuje, in prestav-
na ročica je športno kratka. 
Potniško udobje je podreje-
no športnosti, čeprav leon 
ne sodi med najbolj utesnje-
ne avtomobile, v prtljažniku 
pa je prostora za zmerno ko-
ličino prdjage. 

Miselnost, da v športno 
navdahnjene avtomobile ne 
sodi dizelski motor, je že 
zdavnaj presežena in njena 
preživelost se kaže tudi pod 
leonovim motorjem. Razbli-
ni jo 2,0-litrski turbodizel-

Mere: d. 4,315, š. 1,768, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,458 m, medosje 2,578 m 
341/1166 

1260/1810 kg 
štirivaljni, turbodizelski 

1968 ccm 
103 kW/i40 KM pri 4000 

320 pri 1750 
205 km/h 

9.3 
4,6/ 7,4 1/100 km 

4.993.280 SIT 
Porsche Slovenija, Ljubljana 

sKi snnvai)nik, ki s svojimi 
140 konjskimi močmi suve-
reno opravlja svoje delo in 
avtomobilu zagotavlja veli-
ko vozne dinamike. Seveda 
se je treba sprijazniti tudi z 
njegovim nekoliko bolj 
glasnim godrnjanjem, ki je 
pri vožnji z zmernimi vrt-
ljaji dokaj umirjeno. Pogon-
ski stroj nabitost z energijo 
pokaže že kaj kmalu, kajti 
navorna krivulja je strma, 
natančni šeststopenjski me-
njalnik pa omogoča hitro 
pretikanje navzgor, med-
tem ko za lagodno vožnjo 
pogosto poseganje po pre-
stavni ročici niti ni potreb-
no. Celovitost športne za-
snove dopolnjuje tudi pod-
vozje z doplačilnim "ugla-
ševanjem", ki pa pomeni 
precej trdo odzivanje na že 
manjše cestne grbine in 
temu u.strezno manj potni-
škega udobja. Kadar mora 
leon hkrati opravljati vlogo 
športnega in družinskega 
avtomobila, je treba skleniti 
kakšen kompromis, kadar 
je v prvem planu le šport-
nost, je splošen vtis v celoti 
prepričljiv. 

NOVA SLOGOVNA USMERITEV 
Prenovl jena H o n d a A c c o r d z v e č e legance in prest iža. 

O M a t j a ž C r e g o r i č 

Japonska Honda svoj 
najpomembnejši mo-
del izdeluje že nič manj 
kot tri desetletja in po 
dveh letih, odkar je na 
cestah že osma genera-

cija, je padla odločitev za prve 
pomladitvene spremembe. 
Namenjene so predvsem po-
udarjanju elegance in presti-
ža, tako pri limuzini kot pri 
kombijevskem tourerju pa se 
omejujejo predvsem na spre-
dnji del z novim odbijačem, 
masko hladilnika s kromira-
nimi poudarki, pokrovom 

motorja in žarometi. Tourer-
ju so serijsko dodali kromira-
no letev ob stranskem trikot-
nem oknu in strešne sani, ki 
so daljše kot pri dosedanji iz-
vedbi. Spremembe v notra-
njosti potniške kabine so za-
jele armaturno ploščo, volan-
ski obroč in novo prestavno 
ročico. Med opremo za do-
plačilo je zdaj navigacijski si-
stem z govornim izbiranjem, 
v vseh accordih pa je vgrajen 
tudi sistem za prostoročno 
telefoniranje s tipkami na vo-
lanu. Znana 2.4-litrski ben-
cinski in 2,2-litrski turbodi-
zelski motor sta ostala ne-
spremenjena, vendar imata 

odslej šeststopenjski ročni 
menjalnik, nekaj posegov je 
bil deležen le 2,0-litrski ben-
cinski štirivaljnik. Cene 

accorda so kljub osvežitvi 
ostale skoraj nespremenjene 
in se gibljejo od 5,39 milijona 
tolarjev navzgor. 

PRIPRAVUEN 
NA ZMAGE 
Novi Fiat C r a n d e Punto se bo boril za razredni vrh. 

O M a t j a ž C r e g o r i č 

Skoraj točno ob napo-
vedanem času na 
slovenski avtomobil-
ski trg prihaja novi 

fiat grande punto, od katere-
ga si italijanski avtomobilski 
velikan iz Torina po nekaj 
sušnih letih ponovno obeta 
eno glavnih vlog v razredu 
majhnih avtomobilov in po-
vrnitev stare slave. Novinec s 
4,03 metira je večji od svoje-
ga predhodnika in najdaljši 
med neposrednimi tekmeci, 
razpoznaven pa je po čustve-
no oblikovani zunanjosti, ki 
so jo zrisali v priznani itali-
janski delavnici oblikovalca 
Giorgetta Giugiara. Tudi to-
krat je avtomobil na voljo v 

Grande punto ima zelo 
pesti-o paleto motorjev, med 
katero prevladujejo dizelski 
s turbinskim polnilnikom. 
Ta del začenja 1,3-litrski s 55 
kW (75 KM), naslednji nje-
gova močnejša različica 66 
kilovati (90 KM). Sledita še 
dva 1,9-litrska stroja z 88 in 
96 kW (120 oziroma 130 
KM), medtem ko bencinski 
del palete zastopajo hije po-
gonski stroji in sicer že pri-
letni 1,2-lih-ski z 48 kW (65 
KM), na novo zasnovani 1,4-
Htrski s 57 kW (77 KM) in 
močnejši prav tako 1,4-litrski 
s 70 kW {95 KM). Na izbiro 
je pet nivojev opreme, med 
katerimi že drugi vključuje 
tudi klimatsko napravo in 
vrsto drugih dodatkov, sicer 
pa ima vsak grande punto 

tri- ali petvratni karoserijski 
izvedbi, tokrat sta obe z ena-
kim zadkom in enako pros-
tornim 275-litrskim prtljaž-
nikom. Povečane zunanje 
mere se poznajo tudi v pros-
tornejši notranjosti, z ureje-
no armaturno ploščo in raz-
ličnimi barvnimi kombina-
cijami oblog, ki so usklajene 
z barvo karoserije. 

vsaj dve varnostni blazini, 
potovalni računalnik, elek-
tiični pomik prednjih stekel 
in tako naprej. Cene se gib-
ljejo od 2,15 milijona nav-
zgor, vsaj še do konca leta pa 
bo ostal v proizvodnji in pro-
daji tudi dosedanji punto, ki 
ga namerava uvoznik Avto 
Triglav ponuditi po prilago-
jeni ceni. 

• Grande Punto. Odprite oči. 

Novi p o o b l a š č e n i prodaja lec vozi l Fiat 
A V T O MOČN IK , d.0.0., K R A N J 
Britof 162, Kranj, 04 281 77 00 

NA KRATKO 

Nissanovo sodelovanje 2 Unicefom 

Nissan je na Mednarodnem avtomobilskem festivalu v 
Parizu prejel posebno nagrado za dobrodelno sodelovanje z 
Unicefom. Nissan Francija že od leta 2004 tesno sodeluje z 
Unicefom, z akcijo doniranja 40 evrov za vsako prodano 
terensko vozilo. Lani je bilo tako zbranih 385.000 evrov. Po-
leg tega je Nissan poklonil še vozilo s hladilnikom organi-
zaciji Unicef v Mavretanlji, ki ga uporabljajo za varen prevoz 
cepiv v težko dostopne predele Afrike. M.G. 



DRUŽABNA KRONIKA 
UNIVERZALNO V ZNAMENJU ORANŽNE 
Izbor za m i s s U n i v e r s e S loven i je 2 0 0 6 se je zače l s č a k a n j e m pred v h o d o m na G o s p o d a r s k o razsta-

višče, kar je bila še posebe j razveselj iva n o v i c a za g o l o n o g e lepot ičke v sanda l ih , i zbor p a se je po 

p r e n o s u zaključi l s s p r o š č e n i m d r u ž e n j e m v hote lu M o n s , kjer je bi lo m a n j s lavnih, za to pa na kile 

pršuta. M e d t e k m o v a l k a m i s o prev ladova le t e m n o l a s k e , m e d kreac i jami pa o r a n ž n a in njeni odtenk i . 

A l e n k a B r u n 

Pogrešali smo Rajka Hrvati-
ča, opazovali nov nos in dru-
gačno fiizuro slovenske missi-
ce Sanje Grohar - celo na nje-
nega fanta smo se navadili, na-
smejala pa nas je tudi napravi-
ca, ki je povzročala preglavice 
tako voditelju izbora za miss 
Universe Slovenije 2006 Jer-
neju Kuntneiju kot žiriji, saj je 
kar naprej izbirala le dva žiran-
ta. ki sta finalistkam zastavljala 
vpraSanje. Sicer klasična za to-
vrstne izbore, pa vendar redko 
slišimo na tovrstnih izborih 
vprašanje, ko bi žirijo zanima-
lo. kam gredo poredna dekleta, 
če gredo pridna v nebesa. 

Tokratni izbor je potekal z 
dokajšno mero glamurja, zelo 
malo veznega teksta, veliko 
Kuntnerjeve improvizacije (kar 
ni bilo ravno najbolj všeč gla-
vam organizacije izbora), a v 
primerjavi z do sedaj izpeljani-
ini lepotnimi izbori za sloven-
sko miss Universe je bil še naj-
manj kičast in je večini občin-
stva v dvorani ustrezal. 

Predvsem je bil pohvale vre-
den prvi izhod 16 finalistk, na 
katerem je vsaka od tekmovalk 
nosila obleko znanega sloven-
s k a oblikovalca in na koncu 
bo med oblekami (s pomočjo 
intemetnega glasovanja) izbra-
na najlepša. Prevladovali so 
temnejši odtenki oranžne bar-
ve, minimalizem po eni, raz-

košje po drugi strani. Tudi iz-
hod v kopalkali je bil simpati-
čen, zato je tretji izhod v večer-
nih oblekah v primerjavi s prvi-
ma dvema deloval prej kot ne, 
siromašno. Prijetno druženje 
se je kasneje nadaljevalo v hote-
lu Mons, kjer smo srečali vse 
željne hrane in pijače, bližnje 
in daljno sorodstvo deklet z 
odra, med katerimi so prevla-
dovale Štajerke. Naziv najlepše 
je šel v roke 22-letni lepotici, 
Sevničanki Nataši Pinoza, ob 
kateri se je takoj sestavila mala 
2godbica, saj tudi žena šefa sve-
tovne licence za miss Universe 
Melanija (sedaj) Trump priliaja 
iz Sevnice. Opazili smo tudi 
(morda) bodočo princeso, sedaj 
že lansko miss Universe Slove-

nije Dalilo Dragojevič. grado, 
ki je predala krono, pomahala 
ljudstvu v p»zdrav in se udele-
žila letošnjega izbora v družbi 
svojega princa. 

Letos se je na izbor prijavilo 
kar 182 deklet strokovna žirija 
pa je finalno vstopnico za izbor 
Miss Universe Slovenije 2006 
podelila 16 najlepšim. Izbor se 
je potem zožal in na koncu 
smo med šestimi dobili na-
slednje zmagovalke: naziv 
miss fot<^eničnosti je šel v 
roke Martini Uijaš, miss plane-
ta Tamari Slana, dniga sprem-
ljevalka miss Universe Sloveni-
ja 2006 je postala Ramona Ir-
golič, prva Anja Slatinšek in 
krono je prejela že omenjena 
Nataša Pinoza. 

Žirija ima vedno težko delo, pa če gre za izbor ali izbiro. 
/ Foto: Tinj Doki 

Princ in ex-miss Universe Slovenije Dalila Dragojevič. 
/ Foto: Tini DoH 

Lepa dekleta ljubijo barabe, medtem ko poredna baje po no-
vem pridejo v vlce. / Foio:Tinj DOH 

Miss Slovenije Sanja Grohar v družbi nikoli ne odreče po-
zornosti svojemu fantu.; fou> Tina dom 

Med povabljenimi smo opazili tudi Polono Baš (desna), ki je 
bila deležna kratkega intervjuja s strani lanske najlepše So-
sede (levo). /fow:T,n.DoH 

Ti povem, sem treniral vodenje kot nor. Tri tedne. (|ernej 
Kuntner, Mizdaris (pevec Šukarjev) in igralec Uroš Smolej 
(kaže hrbet). 1 F««: TIN> OCH 

VRTIMO GLOBUS 
)oss bi bila rada babica 

joss Stene tarna, da zvezdniško življenje 
ni prav nič zabavno. V nasprotju s 
prepričanjem, da se slavni samo zabavajo 
in zapravljajo, se mora britanska pevka 
urejati tudi po štiri ure, nositi mora visoke 
pete, zaradi katerih jo bolijo noge, pogo-
varjati se mora z ljudmi, ki jih ne pozna, 

poleg tega pa jo nenehno oblegajo fotografi. Joss, ki je za-
slovela že v rani mladosti, je naveličana soja žarometov in 
si ne predstavlja, da bi vse življenje prepevala. Raje bi se 
vrnila v šolo in se spet učila, želi postati babica in poma-
gati pri porodih, saj se ji zdi to najlepši poklic. 

Neve se je zaročila 

HNeve Campbell, najbolj znana iz televiz-
ijske serije Miza za pet in filmske trilogi-
je Krik, se je zaročila z britanskim igral-
cem Johnom Lightom. Spoznala sta se 
leta 2000 na snemanju filma Investiga-
ting Sex, lani pa sta skupaj nastopila v 
drami Partition. Romantični John je za-

prosil na tradicionalni način; medtem ko je pokleknil, je 
recitiral verze Shakespeara. Igralka je presrečna, da se je 
preselila k zaročencu v London, saj je po desetih letih 
življenja v Los Angelesu kulturno sestradana. 

Tom skriva Katie 

Tom Cruise se do svoje zaročenke ob-
naša vse bolj zaščitniško. Izjave o tem, 
naj se noseča Katie Holmes odpove 
karieri in ostane doma ter se popolno-
ma posveti materinstvu, potrjujejo nje-
gova diktatorska nagnjenja. Prijatelju 
naj bi zaupal, da bo Katie do rojstva 

otroka skrival pred javnostjo, saj noče, da bi se ji 
kdorkoli približal. Vse le zato, da zveza s Katie ne bi 
postala enaka propadlemu zakonu s Nicole Kidman. 

Madonnin zakon v težavah 

Madonna nikakor ne more utišati go-
voric, da imata z režiserjem Cuyjem 
Ritchiejem resne težave. Kljub vztraja-
nju, da je z njunim zakonom vse v redu, 
se zvezdnica za pol leta seli v ZDA, kjer 
bo varna pred radovednimi britanskimi 
mediji in se bo lahko v miru pripravila 

na turnejo. Krivec za napetosti naj bi bil producent Stu-
art Priče, ki je pevki pomagal pri novem albumu. Ker sta 
veliko časa preživela skupaj, sta postala dobra prijatelja, 
še vedno si večkrat na dan telefonirata. 

Maja Novak je doma v Zgornji Besnici in je študentka na 
Fakulteti za upravo. Rojena je v znamenju raka, štipendi-
jo pa poveča s honorarnim delom, pomočjo v gostin-
stvu. / folo: 1»"« Pip>n 


