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Bohinj lepši za domačine in goste 
Konec tedna s o v Bohinjski Bistrici s l o v e s n o odprli Ceconi jev park, po novi 
kolesarki stezi pa s o se prvič zapeljali številni domačin i in obiskovalci . 

VILMA STANOVNIK 

Bohinjska Bistrica - Ob sto-
letnici Bohinjske proge so se 
na jubilej .̂ e posebno skrbno 
pripravili v Bohinju, častitlji-
va obletnica pa ni zgolj pri-
ložnost za praznovanje, saj 
so poskrbeli tudi za nekaj no-
vosti, ki so konec tedna že 
razveselile tako domačine kot 
obiskovalce. Tako so v četrtek 
zvečer ob Vodnem parku v 
Bohinjski Bistrici odprli tako 
imenovani Ceconijev park, s 
čimer so se na svoj način za-
hvalili graditelju Bohinjskega 
predora, grofu Giacomu Ce-
coniju di Montececonu. Prav 
tako so prenovili več kot dve-
sto let staro Zoisovo uro. ene-

ga največjih dogodkov ob le-
tošnjem praznovanju pa so 
na bohinjskem koncu doča-
kali v petek popoldne, ko so 
se domačini in gostje prvič 
popeljali po kolesarski stezi, 
ki poteka od železniške po-
staje v Bohinjski Bistrici do 
Broda in od Stare Fužine do 
Srednje vasi. Proga je dobila 
iine po inženirju Maksu Klo-
diču, ki je sodeloval pri grad-
nji Bohinjskega predora. 
"Danes se skupaj veselimo 
odprtja te dolgo pričakovane 
kolesarske steze, o kateri 
smo sanjali in jo načrtovali 
kar nekaj let. Večina poteka 
po zasebnih zemljišfih in kar 
nekaj časa je trajalo, da so 
lastniki pristali na gradnjo. 

Zdaj je le delno asfaltirana, 
delno pa je makadamska in 
je namenjena tako kolesar-
jem kot pešcem, za svoje po-
trebe pa jo lahko uporabljajo 
tudi lastniki zemljišč. Pot je 
zelo lepa in z veseljem se vo-
zite po njej," je pred prvo vož-
njo zbranim kolesarjem na 
železniški postaji zaželela žu-
panja Bohinja Evgenija Kegl 
Koro.?ec, tako domačine kot 
goste pa je povabila tudi na 
vrsto drugih prireditev, ki jih 
v prihodnjih dneh še priprav-
ljajo v Bohinju. Največja bo v 
soboto, ko bodo - pred priho-
dom prazničnega muzejske-
ga vlaka - odprli prenovljeno 
železniško postajo v Bohinj-
ski Bistrici. 

Od petka naprej je tudi v Bohinju kolesarska pot, te dni pa hitijo še z zadnjimi deli pri 
temeljiti obnovi železniške postaje. /Foio:Tir.Doi.i 

Po nogometni razprodajna mrzlica 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Nedeljski nogometni 
večer se ni niti dobro ohladO, 
ko so se včeraj že začele pole-
tne sezonske razprodaje tek-
stilnega blaga in obutve. To-
krat smo jih pričakali teden 

dni prej kot prejšnja leta in 
trajale bodo tri tedne. Poleg 
spremembe začetka razpro-
daj so bili trgovci (in potroš-
niki) veseh tudi odprave pet-
dnevnega moratorija pred 
začetkom razprodaj. "Z od-
pravo moratorija smo trgov-

cem omogočili, da so v času 
do razprodaje izvajali razne 
akcije, popuste, znižanja in 
podobno brez omejitev, z 
včerajšnjim dnem pa morajo 
upoštevati določena pravila," 
nam je spremembe pojasni-
la Mateja Tilia, sekretarka 
združenja za trgovino pri 
Gospodarski zbornici Slove-
nije. Ukinitev moratorija je 
posledica negativnih izku-
šenj, saj je trgovcem promet 
močno upadel zaradi čaka-
nja potrošnikov na razproda-
je, hkrati pa je prišlo do ne-
pravilnosti in nelojalne kon-
kurence, kot na primer re-
zerviranja blaga in podobno. 

Sezonske razprodaje, kot 
jih poznajo tudi v državah 
Evropske unije, so pri nas 
uvedli leta 2001, pravila pa 
so v vseh državah bolj ali 
manj enaka. Pri združenju 

za trgovino posebnih izraču-
nov učinkov sezonskih raz-
prodaj nimajo. "Evidence o 
prometu med razprodajami 
vodijo podjetja, ki tovrstnih 
podatkov ne želijo razkriti. 
Vsekakor pa velja, da so se-
zonske razprodaje pomem-
ben element prodaje blaga v 
poletnem času in so se kot 
take usidrale med potrošni-
ki," nam je na vprašanje o 
učinkih razprodaje povedala 
Mateja Tilia. Pred leti so se 
trgovci želeli znebiti starega 
blaga, sedaj pa ponujajo bla-
go sezonskega značaja s 
hkratnim do jo-odstotnim 
znižanjem cen. Vsesloven-
ska akcija znižanja cen trgov-
cem v prvih dneh prinese ne-
kajkratno povišanje dnevnih 
izkupičkov, proti koncu dru-
gega tedna pa se promet 
ustali na običajno raven. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 

winr.gbl(r.sl 
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A K T U A L N O 

Muzej želi na gradu red 

Na LoSkem gradu se zbirajo vandali, 
ki puSfajo za sebo) nesnago in nered 
ter povzročajo ikodo. Direktorica Lo-
škega muzeja Jana Mlakar želi pope-
striti dogajanje na gradu, uvesti vei! 
reda in preprečiti Škodo. 

G O R E N J S K A 

(Ne)turistični slap 

Peričnik 

Nad 50 metrov visoki slap Peričnik je 
ena največjih znamenitosti območja 
pod Triglavom. Vendar so vsi listi, ki 
bi po obisku slapu radi posedeli in se 
okrepčali, presene&nl, ker je koča za-
prta. Ni niti zabojnika za smeti niti 
stranišč. 

i K M E T I J S T V O 

; Krompirju s e ne obeta 

letos nič dobrega 

Dolga zima in moker začetek pomla-
di, ki sta saditev zgodnjih sort zavle-
kla v pozni april ali v začetek maja. 
sta glavna vzroka za slabo letino 
krompirja. Pridelovalci pravijo, da bo 
pridelek lahko tudi podpovprečen. 

22 

K R O N I K A 

Strela usodna za krave 

v nedeljo zvečer je strela treščila v 
hlev na kmetiji Andreja Lipovca v 
Zgornjih Lazah pri Gorjah. Posledice 
njenega udara so bile katastrofalne. 
Ubila je 11 od 32 krav. Ubite krave so 
bile najboljše, je povedal nesrečni 
gospodar. 
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V R E M E 

Danes in jutri bo večinoma 
sončno, popoldne ni izključena 
kakšna ploha. Tudi i> četrtek bo 
sončno, popoldan^ phhe in 
neiHhte bodo bol) veijetne. 

jutri: sončno, popoldne plohe 
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Slabo za občane 
in za turizem 
DANICA ZAVRL Z L E B I R 

Bled - V občinskem odboru 
LDS na Bledu so se opredeli-
li do zadnjih odločitev občin-
skega sveta glede proračuna 
in sprejetja odlokov o cenah 
komunalnih storitev. Srečo 
Vemig, eden od štirih svetni-
kov LDS v 2o-članskem ob-
činskem svetu, je obsežno 
pojasnil materialne posledi-
ce, ki jih lx)do po povišanju 
cen vode in kanalščine ter po 
sprejetju odloka o merilih, po 
katerih se izračunava višina 
priključnine na javni vodovod 
in kanalizacijo, Aitili občani. 
Občina je koncesijo za čišče-
nje odpadnih voda podelila 
koncesionarju, ki na Bledu 
gradi kanalizacijo, cena teh 
storitev pa je vir za investicijo. 
V LDS sprašujejo, ali ne bi 
bilo mogoče s koncesionar-
jem doseči sporazuma o zni-
žanju teh cen, saj so gospo-
dinjstva na leto obremenjena 
z okoli 24 tisočaki stroškov, 
gospodarske organizacije pa 
desetkiat bolj. Pričakujejo 
tudi ustrezen nadzor nad 
gradnjo kanalizacije in stro-
ški. Poseben problem vidijo v 
odloku o merilih, po katerih 
se izračunava priključnina na 
vodovod in kanalizacijo. Za 
gospodinjstva bo slednja zna-

šala tudi do 145 tisočakov (tri-
krat več kot plačajo dosedanji 
uporabniki), sicer pa so pri-
hodnji uporabniki razdelieni 
v tri skupine, eno od meril je 
tudi dejavnost. Tako so deni-
mo izračunali, da bi moral 
bodoči hotelir plačati kar 110 
milijonov, če se bo hotel pri-
ključiti na vodovod in kanali-
zacijo, ob velikih obremenit-
vah pa se je bati, da se bo 
ustavila investicijska dejav-
nost v turizem. V LDS predla-
gajo, naj gredo spomi odloki 
v ponovno obravnavo. 

Skrb blejskih članov L D S 
za okolje, racionalno uporabo 
občinskega proračuna in za 
razvoj turizma je podprl tudi 
gorenjski poslanec LDS , 
mag. Borut Sajovic iz Tržiča: 
"Občinski odlok je primer, 
kako zakonodaja deluje v 
praksi in kakšne so njene po-
sledice na življenje ljudi. Če 
mora denimo podjetiiik hote-
lir odšteti 110 milijonov tolar-
jev za komunalno infrastruk-
turo, še preden zasluži prvi 
tolar, je to anomalija, na kate-
ro je treba opozoriti. Kot dan 
parlamentarnega odbora za 
okolje in prostor bom nanj 
tudi opozoril." Tudi Davorina 
Pire, kandidatka za županjo 
občine Bled, je kritična do no-
vega komunalnega odloka. 

Janez Jereb drugič za župana 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Stranka NSi je uradno 
predstavila kandidata za žu-
pana Mestne občine Kranj. 
61-letni Janez Jereb, univ. 
dipl. ing. strojništva, že dru-
gič kandidira za župana obči-
ne Kranj. Svojo kandidaturo 
utemeljuje z ugotovitvijo, da 
Kranj nima izdelanega pro-
grama razvoja, da se vedno 
rešujejo le tekoči problemi, 
rešitve so polovične in skoraj 
vedno predrage. Zavzema se 
za stanovanja za mlade druži-
ne po dostopnih cenah, za do-
move starostnikov, za nove 
parke, otroška igrišča. Zadnje 
čase se po njegovem preveč 
denarja usmerja v športne ob-
jekte in dejavnosti, obstaja pa 
še veliko področij, ki so v de-
sedetnem čakanju že dozore-
la za trajnejše rešitve: avto-
busna postaja, železniška po-
vezava, bijižnice, koncertna 
dvorana. Zavzema se za večji 

kompleks združevanja raz-
vojno usmerjenega podjetni-
štva. "Zakaf ne bi Kranj v pri-
hodnjem desetletju postal 
drugo največje mesto v Slove-
niji in prvo po prijaznosti in 
odprtosti do vseh, zakaj ne bi 
postali najbogatejši po ures-
ničitvi novih tehnološko na-
prednih in okolju prijaznih 
tehnologij.'" ponuja možnost 
kandidat NSi Janez Jereb. 

p n l o 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

f Avtokarto prejme DARJA KOŠUTNIK iz Šentjanža. 

Gorenjci se zanesemo nase 
Po Gorenjskem je v soboto krožil avtobus stranke Nova Slovenija. Znanih je že več kot 60 županskih 
kandidatov po Sloveniji, sedaj uradno tudi Janez Jereb v Kranju. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - V okviru posebnega 
predvolilnega poletnega pro-
jekta so pravosodni minister 
Lovro Šturm, poslanec An-
ton Kokalj, podpredsednica 
stranke in evropska poslan-
ka Ljudmila Novak s še ne-
katerimi sodelavci na Go-
renjskem obiskali Kamnik, 
Vodice, Škof)0 Loko, Kranj, 
Cerklje, Tržič, Radovljico in 
Bohinj. V Kranju je obisko-
valce sprejel predsednik ob-
činskega odbora NSi in kan-
didat za župana Janez Jereb, 
na priložnostni novinarski 
konferenci pa so spregovori-
li o nekaterih aktualnih vpra-
šanjih. Pravosodni minister 
Lovro Šturm je govoril o 
uspehih ministrstva, ki je za 
polovico znižalo cene za no-
tarske storitve, ta čas pa pri-
pravlja spremembe zakona o 
notariatu. Število notarjev so 
povečali in jih bodo jeseni 
še, da bi te storitve še bolj 
približali ljudem. Pripravlja-
jo tudi spremembe tarif izvr-
šiteljev. Spreminjajo tudi za-
kon o sodiščih, s spremem-

bo ustave pa so želeli prido-
biti institut začasnih sodni-
kov, s čimer so želeU zmanj-
šati sodne zaostanke, vendar 
pri opozicijskih strankah 
niso dobili podpore. Lovro 
Šturm je govoril tudi o pro-
gramu Lukenda, namenje-
nem zmanjševanju sodnih 
zaostankov. 

Poslanec Anton Kokalj, 
član kluba gorenjskih po-
slancev, je nanizal nekatere 
značilnosti Gorenjcev, ki se 
najbolj zanesemo nase in ne 
iščemo pomoči kot nekateri 
drugi, čeprav bi bilo to ko-
ristno. Omeni l je številne 
prednosti Gorenjske, ki pa 
jih ne znamo prav izkoristi-
ti, v največji meri turizma. 
Pogoj za razvoj slednjega pa 
je ureditev infrastrukture, 
od cestne do komunalne, 
pri tem pa je poudaril zlasti 
nujno izgradnjo avtoceste 
ter obeh obvoznic na Go-
renjskem, blejske in škofje-
loške. Spomnil je tudi na 
"žirovsko izjavo", ki so jo 
sprejeli poslanci in župani s 
škofjeloške in s primorske 
sh-ani, z njo pa v nacionalni 

Bus Nove Slovenije je obiskovalce pripeljal v razkopani Kranj. 

program vnesli tako imeno-
vano "četrto razvojno os", ki 
bo povezovala obe pokrajini. 
Gorenjska tudi v gospodar-
skem pogledu ne sledi ev-
ropskim razvojnim tren-
dom: še vedno ima glavnino 
zaposlenih v velikih podjet-
jih, premalo pozornosti pa 
namenja srednjim in manj-
šim, je dejal poslanec. Ev-
ropska poslanka Ljudmila 
Novak pa je napovedala da-
našnji dogodek, ko bodo fi-
nančni ministri Evropske 

unije sprejeli sklep, da Slo-
venija s 1. januarjem 2007 
dobi evro. Slovenski poslan-
ci v evropskem parlamentu 
so ob tej novici dobili vrsto 
čestitk, je povedala Novako-
va, prepričana, da bo skupna 
evropska valuta prinesla sta-
bilno gospK>darsko rast Slo-
veniji. Med obiskom na Go-
renjskem so predstavniki 
NS i ljudem delili denarnice 
za "evro drobiž", da bi se 
č im prej privadili novemu 
denarju. 

Znana šele polovica kandidatov 
Kranj - Znana je približno polovica kandidatov za župane na 
Gorenjskem, ki kandidirajo kot kandidati LDS ali pa jih ta 
podpira. V Kranjski Gori kandidira sedanji župan Jure Žer-
jav, na Jesenicah Branko Noč, v Radovljici Janko S. Stušek, 
na Bledu (za sedaj edina ženska med kandidati) Davorina 
Pire, ki kandidira skupaj z DeSusom in Listo Tonija Mežana. 
V Škofji Loki je LDS-ov kandidat Jože Calof, v Cerkljah Janez 
Martinčič in v Tržiču Borut Sajovic. V občinah Šenčur in 
Jezersko LDS ne bo imela svojega kandidata, drugod pa še 
potekajo pogovori med strankami, je povedal vodja lokalne 
pisarne LDS na Gorenjskem Andrej Dolenc. D. Ž. 

Dodatek po novem vse leto 
Kranj - Zaradi sprememb zakona o starševskem varstvu In 
družinskih prejemkih vlog za dodatek za veliko družino nI 
več treba vlagati do 15. julija. Družine lahko ta dodatek 
uveljavljajo kadarkoli med letom. Vloge tako kot doslej ni 
treba vlagati prejemnikom otroških dodatkov, saj bodo do-
datek za veliko družino (če imajo tri otroke ali več) dobili Iz-
plačan po uradni dolžnosti. Višina dodatka za veliko 
družino s tremi otroki znaša letos 82 tisočakov, za družino 
s štirimi ali več otroki pa sto tisočakov. Lani je to pravico 
uveljavljalo 24.965 upravičencev, za ta namen pa je bilo 
izplačanih skoraj za dve milijardi sredstev. D. Ž. 

Semafor pri upravni enoti je edina rešitev 
Škof)a Loka • Na območju 
Škofje Loke smo opravili te-
lefonsko raziskavo. Anketi-
rali smo 440 naključno iz-
branih občanov. Zanimalo 
nas je, ali jih moti tovorni 
promet po Spodnjem trgu 
mimo upravne enote in ali 
bi se strinjali s postavitvijo 
semaforja pri upravni enoti, 
kjer je prehod za pešce zelo 
nevaren, hkrati pa zaradi oz-

kega grla na tem delu nasta-
jajo zastoji. Tovorni promet 
po Spodnjem trgu je moteč 
za kar štiri petine vprašanih. 
Odgovor je zanimiv, saj so v 
anketi sodelovali vsi prebi-
valci na območju poštne šte-
vilke Škofje Loke in ne samo 
prizadeti ol)čani. Predlog, da 
se na zoženem delu pri 
upravni enoti postavi sema-
for, je podprlo kar 40 odstot-

kov vprašanih, 34 odstotkov 
pa se strinja, če drugače ne 
gre. Ne strinja se le petina 
vprašanih. Anketa je med 
sodelujočimi naletela na po-
zitiven odziv in prošnja so-
delujočih je tudi bila, da bi 
jo prebrali tudi tisti, ki imajo 
možnost karkoli spremeniti. 
Vsem, s katerimi smo se 
tudi dogovorili za ponoven 
klic, bomo v Klicnem centru 

slepih hvaležni, če nam bo-
ste odgovorili še na nekaj 
vprašanj, kako lahko izbolj-
šamo časopis. Hkrati ponu-
jamo možnost tudi drugim 
bralcem te rubrike, ki še ni-
ste naročniki časopisa, da 
nas pokličete na telefon v 
Klicni center slepih (517-00-
00) in se na časopis naročite 
ali si pri nas naročite zastonj 
4 številke časopisa. 

Ali vas moti tovorni promet po 
spodnjem trgu mimo obline.* 

ja. je moteč ne moti me 
17.8% 

ne vem 
3.4% 

zelo me moti N-4J9 
5>.9* 

N-4J9 

Ali bi se za varnost otrok na tem delu 
strinjali s postavitvijo senriaforja? • c € s s 

da. ic drugače ne gre 
>4,4% 

ne. se ne strinjam 
22,1% 

N-433 
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Muzej želi na gradu red 
Na vrtu Loškega gradu namesto graščakov vandali. Direktorica muzeja Jana Mlakar želi boljši red 
tudi za druge obiskovalce. 

BOŠTIAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Loški grad, ve-
ličastno zgradbo nad tisočlet-
nim mestom, upravlja Loški 
muzej. Ta s svojim delova-
njem presega občinske 
meje. upravlja pa tudi galeri-
jo Ivana Groharja in galerijo 
v Kašči. Letos so se v muzeju 
lotili nekaterih obnov (kmalu 
bo na vrsti prenova dvorišč-
ne fasade z okni). Muzej do-
bro leto vodi Jana Mlakar, ki 
želi na gradu uvesti (nov) 
red. "Težko je začeti, saj je 
problemov veliko, vendar 
moramo nekje začeti. Letos 
smo se lotili sistematičnega 
urejanja vrta, ki ga imamo 
zgolj v upravljanju, sicer pa 
je še vedno v denacionaliza-
cijskem postopku. Grajski 
vrt je predvsem ponoči zbira-
lišče mladih, ki za seboj pu-
stijo polno pločevink, papir-
čkov, kondomov in podobne-
ga, hkrati pa nam uničujejo 
zelenico in drevje," pravi 
Mlakarjeva, ki je uvedla nad-
zor s pomočjo varnostnikov 
in policistov. 

Še pred kratkim se je na 
vrtu tudi parkiralo, sedaj pa 

je vrt zaprt za promet. Pred-
vsem ob sobotah, ko se na 
gradu vse bolj uveljavljajo 
poroke, pa je sedaj parkimili 
mest premalo. " Z LTO Ble-
goš smo se dogovorili, da za 
vsako poroko dodelijo štiri 
dovolilnice za parkiranje, 
drugi pa morajo na grad peš. 
Hkrati opažamo problem 
pogostitve svatov. Ne more-
mo dovoliti, da vsak sam pri-
nese mize in pripravi pogo-
stitev, za seboj pa nam pusti-
jo smeti," pravi Mlakarjeva 
in apelira na skupni dogovor 
z občinami, upravno enoto, 
LTO Blegoš in muzejem. 
Slednji mladoporočencem 
za pogostitev svatov ponuja 
paviljon in okrogli stolp, ni-
kakor pa se v muzeju ne stri-
njajo, da bi vsakdo lahko de-
lal po svoje. 

Saši Jereb iz LTO Blegoš, 
ki poroke trži, je žal. da so se 
pravila spremenila med le-
tom, saj so se o vsem dogo-
vorili že pred začetkom sezo-
ne, slabosti pa laliko odpravi-
jo z dogovorom prihodnje 
leto: "V prihodnje bomo sku-
paj pripravili izboljšave, 
upoštevali bomo tudi predlo-

Jana Mlakar v obnovljenem paviljonu na grajskem vrtu: 
"Dalj časa bo vrt lep in urejen, bolj ga bodo začeli 
spoštovati. Upam, da tudi nekateri mladi, ki čez noč 
uničijo lep del našega dela." 

ge muzeja." Jerebova dodaja, 
da je vsako leto večje zanima-
nje za poroke na Loškem 
gradu, zato se strinja z Mla-
karjevo o vzpostavitvi reda in 
predlogom, da se vsi, ki so 
vključeni v organizacijo po-
rok, dogovorijo za kvalitetno 
izvedbo le-teh. Na občini 
Škofja Loka, ki je lastnica 
gradu, nam je Mateja Hafner 
Dolenc iz občinske uprave 
povedala le, da je občini 

uspelo pridobiti državna 
sredstva za delno obnovo 
gradu. "Do 15. septembra 
mora biti končana obnova 
dvoriščne fasade, prihodnje 
leto bo zgrajen nov vhod, leta 
2008 pa še vzhodna fasada. 
Skupna vrednost pridoblje-
nih sredstev znaša 85 milijo-
nov tolarjev. V tem tudi vi-
dim vlogo občine, za pre-
ostalo pa se bodo morali do-
govoriti drugi." 

Škodljiva nelagodje in strah 
Okrog 4000 ljudi se je zbralo na sobotni zaključni slovesnosti pohoda na Triglav na Rudnem polju 
na Pokljuki, na kateri je govoril akademik dr. Matjaž Kmecl. 

JOŽE KOŠNJEK 

Rudno polje - Letošnjega 21. 
spominskega pohoda na Tri-
glav, ki ga je organiziral skup-
ni odbor Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo, policijskega 
združenja Sever, Združenja 
zveze borcev in Zveze častni-
kov Slovenije, se je udeležilo 
preko 500 pohodnikov. Po-
hod je bil organiziran v spo-
min na vzpon partizanskih 
patrulj na Triglav leta 1944, v 
počastitev 15. obletnice vojne 
za Slovenijo, 65. obletnice 
Osvobodilne fronte in 60-let-
nice priključitve Primorske 
Sloveniji. Sklepna slovesnost 
pohoda je bila v soboto popol-
dne pri vojašnici na Rudnem 
polju na Pokljuki, ki se je je 
udeležilo okrog 4000 ljudi. V 
kulturnem programu so so-
delovali Partizanski pevski 
zbor, orkester Slovenske voj-
ske in harmonikarica Kristi-
na Pahor. 

Županja občine Bohinj 
Evgenija KegI Korošec je. kot 
je sama dejala, v tej funkciji 
zadnjič pozdravila udeležen-
ce spominskega pohoda, po-
udarila, da mora zgodovin-

ski spomin na upor proti 
okupatorju ostati, "sicer v 
naši domovini ne bo lepo ži-
veti". Evropski poslanec in 
predsednik Liberalne demo-
kracije Slovenije Jelko Kacin 
je spomnil na zgrešeno poli-
tiko Slovenije do Slovencev 
na Koroškem, ki fjodpira av-
strijska prizadevanja za revi-
zijo avstrijske državne po-
godbe v škodo pravic sloven-
ske manjšine. 

Osrednji govornik je bil 
akademik dr. Matjaž Kmecl, 

član predsedstva Republike 
Slovenije v času njenega osa-
mosvajanja. S poudarjanjem 
zaslug posameznikov ali po-
sameznih skupin ter zamol-
čevanjem prispevka posa-
meznikov, ki imajo prav tako 
nesf>orne zasluge za osamo-
svojitev, kot sta na primer 
Jelko Kacin in Milan Kučan, 
za katerega je takratni evrop-
ski pogajalec Van Den Brook 
dejal, "da bi imela brez njega 
Slovenija leta 1991 svojo 
Bosno", se povzročajo lju-

dem krivice. Zaradi delitev 
na "naše in vaše", zaradi "ka-
drovskega lomastenja", in iz-
ganjanja vsega, kar ni po 
godu oblasti, sta se začela 
oglašati nelagodje in strah, 
kar ni dobro. To ni prava pot 
do ljudi, ki naj bi bili part-
nerji v razvoju, je povedal dr. 
Matjaž Kmecl. Norost sta tr-
ditvi, da so leta 1991 zmaga-
li domobranci in da je bil boj 
kolaborantov in nacistov zo-
per komunizem boj za de-
mokracijo. 

Janša z ameriškimi 
Slovenci 
Včeraj popoldne je predsednika slovenske vlade 
sprejel ameriški predsednik George W. Bush, 
danes pa državna sekretarka Codoleeza Rice. 

VIKTOR LUSKOVEC 

Uradni obisk predsedni-
ka vlade Janeza Janše v 
Z D A se je začel z obiskom 
ameriških Slovencev v Cle-
velandu. V "ameriški Ljub-
ljani" ali nekdaj drugem 
največjem slovenskem me-
stu živi okrog 80.000 Slo-
vencev. Premier Janez Janša 
se je v spremstvu zunanjega 
ministra Dimitrija Rupla ter 
predsednika sveta za visoko 
šolstvo in visokošolskega po-
slovneža Petia Jambreka naj-
prej podal v ameriško sloven-
sko cerkev Marijinega Vne-
bovzetja in sv. Vida. Katoliška 
Cerkev pomembno prispeva 
k ohranjanju slovenščine, saj 
poleg maš v slovenskem jezi-
ku organizirajo tudi tečaje 
slovenskega jezika. 

Slovenska skupnost pa je 
šla še korak dalje. H klasič-
n im oblikam organiziranja 
in delovanja tamkajšnjih 
Slovencev so poleg radijske 
postaje, muzeja in drugih 
ustanov vključili tudi dom za 
ostarele. Tam je potekala slo-
vesna podelitev posebnega 
priznanja Ediju Gobcu za 
dolgoletno predano znan-
stveno raziskovalno delo v 
kulturno ter narodnostno 
dobrobit slovenstva v Z D A 

in njegov prispevek k osa-
mosvajanju Slovenije. 

"Slovenci po svetu smo po-
nosni na vaš pogum, priza-
devanja in žrtvovanje za osa-
mosvojitev Slovenije. Nare-
dili ste velik narod. Bog vas 
živi, junak slovenske osamo-
svojitve," se je vzneseno za-
hvalil dr. Gobec. 

Premier Janša se je v Cle-
velandu srečal tudi z repubh-
kanskim senatorjem Geor-
geom Voinovichem in župa-
nom Clevelanda Frankom 
Jacksonom, ki nista varčeva-
la s pohvalami na račun slo-
venskega premiera. 

Slovenska država ne bo ni-
koli pozabila prizadevanj 
slovenskih rojakov med slo-
vensko osamosvojitvijo. 
"Slovenska skupnost je na-
ravni partner Slovenije, Slo-
venija pa bo imela svetlo pri-
hodnost, če jo bomo vsi čuti-
li kot svojo domovino. Bog 
živi Slovenijo," je sklenil 
Janša. Ameriške Slovence, 
ki so se v bližnjem Enon 
Valleyju pod pokrovitelj-
stvom Slovenske narodne 
podporne jednote zbrali na 
tradicionalni zabavi s polko 
"Slovenefest", pa je povabil, 
naj se na lastne oči prepriča-
jo o napredku in lepotah do-
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KRATKF NOVICE 

J E S E N I C E 

V K o s o v i g r a š č i n i t u d i i s t o s p o l n e z v e z e 

Konec meseca, natančneje 23. julija, naj bi povsod po Sloveniji na 
upravnih enotah pričeli registrirati istospolne partnerske zveze. 
Tudi na Jesenicah bo tako, po besedah načelnika Upravne enote 
Jesenice Vrtomitja Pretnarja podrobnih navodil v zvezi s tem še 
niso dobili, predvidoma pa bodo tudi istospolne partnerske zve-
ze registrirali v istem prostoru, kot sklepajo zakonske zveze, to je 
v Kosovi graščini. Kot je povedal Vitomir Pretnar, v teh primerih 
ne bo šlo za poroko, temveč bodo zainteresirani pari na upravnih 
enotah zgolj registrirali svojo zvezo. Ob registraciji bo prisoten 
pooblaščenec in delavec upravno-notranjih zadev, na dogodku 
tudi ne bo nagovora in protokola kot pri klasični poroki. Koliko bo 
zanimanja za tovrstne registracije istospolnih partnerskih zvez 
na Jesenicah, ni znano, bržkone pa prav veliko ne. Lezbične in ge-
jevske organizacije namreč zakonu, ki ureja to področje, naspro-
tujejo, saj naj bi bil diskriminatoren. U. P. 

KRANJSKA G O R A 

Le trinajst prvošolčkov 
v Osnovni Soli Josipa Vandota v Kranjski Gori bo jeseni v klopi 
sedlo rekordno malo pn/ošolčkov - le trinajst. Kot je dejal rav-
natelj šole Marko Dulmin, tako slabe "bere" otrok v kraju še ni 
bilo. Zaradi zmanjševanja števila otrok se v šoli pojavlja kar ne-
kaj organizacijskih težav, mnoge učitelje skrbi, ali bodo imeli 
zadostno število ur, vendar pa ravnatelj pravi, da se bo najver-
jetneje izšlo brez odpuščanj učiteljev. Nekaj se jih bo upokoji-
lo, novih pa ne bodo zaposlovali. U. P. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Odpr l i b o d o n o v o O r o ž n o v o k o č o 

Nedelja, 16. julij, bo še en velik dan za slovenske planince, še po-
sebno pa za člane Planinskega društva Bohinjska Bistrica. Natan-
ko ob 12. uri bodo slovesno odprli novo Orožnovo kočo na pla-
nini za Liscem pod Črno prstjo. Nova so jo poimenovali tudi 
zato, ker so že leta 1894, le leto dni po ustanovitvi Slovenskega 
planinskega društva, Bohinjci zgradili prvo društveno planinsko 
kočo, poimenovali pa so jo po prof. Franu Orožnu, predsedniku 
SRD. Koča je bila nato še povečana, izropana v prvi svetovni voj-
ni in požgana v drugi. Leta 1997 je Planinsko društvo Bohinjska 
Bistrica prodalo Mencingerjevo planinsko kočo in sklenilo, da se 
kupnina uporabi za gradnjo nove Orožnove koče. Dela so se za-
čela pomladi 2003, te dni pa se planinci po dobrih treh letih na-
porne gradnje že veselijo slavnostnega odprtja. V. S. 

KRANJ 

V Kranju za R a z v o j n o z v e z o g o r e n j s k i h o b č i n 

Kranjski mestni svetniki so konec junija podprli Pismo o na-
meri, s katerim župani gorenjskih občin izražajo podporo k 
združevanju gorenjskih občin v Razvojno zvezo gorenjskih ob-
čin. Župani 17 občin menijo, da bodo povezani lažje in hitreje 
uresničevali razvojne cilje Regionalnega razvojnega programa, 
predvsem gospodarskega in socialnega, in s tem omogočili 
boljše pogoje za izobraževanje, zaposlovanje, kulturni razvoj, 
sožitje in življenjski standard prebivalcev v regiji. Menijo tudi, 
da bo zveza lažje uresničevala in zastopala interese regije na 
ravni države in v mednarodnem prostoru. Na vprašanje, ali bo 
s tem zveza konkurirala novim pokrajinam, pa smo v Kranju 
slišali odločni "ne". S. K. 

KOROŠKA BELA 

Oratorij na Koroški Beli 

Na Koroški Beli je že sedmo leto zapored potekal oratorij, ki je 
letos imel naslov Povej naprej. Na njem so se otroci skupaj z 
animatorji pogovarjali o misijonarjih, ki na drugih koncih sveta 
oznanjajo vero, posebej pa so se pogovarjali o Frančišku Ksa-
veriju, ki je bil misijonar v Indiji in na Kitajskem. Otroci so tako 
vsak dan slišali nagovor o misijonih, predvsem pa so se zaba-
vali - animatorji so zanje pripravili različne delavnice in igre, ve-
liko pesmi, otrokom pa so pripravili tudi nekaj prijetnih prese-
nečenj (obisk čarovnika, izlet...). M. A. 

STRAH iN) 

R a z s t a v a cve t l i ča r sk ih izde lkov 

V novi Srednji biotehniški šoli v Strahinju je bila razstava cvetli-
čarskih izdelkov, ki so jih za zaključni izpit naredile dijakinje. 
Obsegala je fantazijske aranžmaje, poročno floristiko, žalne in 
namizne aranžmaje ter dekoracijo daril. Dijakinje so skupno 
okrasile avtomobil, naredile dekoracijo odra in glavnega vhoda 
ter žalni bidermajerski venec. Pri vseh izdelkih je bila mentori-
ca Sabina Segula, učiteljica strokovno teoretičnih predmetov in 
praktičnega pouka. J. K. 

(Ne)turistični slap Peričnik 
D o m a č i n i o p o z a r j a j o na p r o b l e m e , ki s e p o j a v l j a j o na eni n a j l e p š i h tur i s t i čn ih točk p o d T r i g l a v o m . 

URŠA P E E E R N E L 

Mojstrana - Slap Peričnik je ti-
sta naravna znamenitost, ki v 
Mojstrano privablja največ iz-
letnikov in turistov. Zhsti v po-
letnih dneh se v dolino Vrat 
zgrinjajo številni obiskovalci, 
ki uživajo v lepotah tega 52-
metrskega slapu. A vsi tisti, ki 
bi po obisku slapu radi posede-
li in se okrepčali, so preseneče-
ni, ker je koča pri Peridiiku za-
prta. Prav tako ni več klopi na-
•sproti koče niti zabojnika za 
-smeti niti stranišč ... Ob vsem 
tem pa je novi lastnik koče pri 
Peričniku v znak protesta, ker 
pri obnovi koče ne najde skup-
nega jezika s pristojnimi, ob ce-
sto pod slapom navo2dl hlode 
in tam ni več mc^oče parkirati. 

Zaradi vseh naštetih težav je 
Turistično društvo Dovje-Mo-
jstrana pred dnevi na župana 
Občine Kranjska Gora in na 
Triglavski narodni park (TOP) 
naslovilo pobudo za rešitev 
problemov ob slapu Peričnik. 
Kot je povedal predsednik 
Franci Voga, njihovo društvo 
ni pristojno za reševanje ome-
njenih problemov, saj slap 

sodi na območje TNP. "Mne-
nja smo, da uprava TNP-ja po-
sveča premalo pozornosti pro-
blematiki ob slapu Peričnik in 
da sam slap tudi premalo pro-
movira," je dejal Voga. Doma-
činom ni jasno, zakaj so od-
stianili šest dotrajanih klopi 
nasproti koče in jih niso nado-
mestili z novimi. Prav tako jim 
ni raziunljivo, zakaj so odstra-
nili zabojnik za smeti, saj zdaj 
turisti smeti odlagajo vsepov-
sod. Upravo T>IP so tudi po-
zvali, naj namesti plastična ke-
mi6ia stranišča za obiskoval-
ce. "V svetu ni izletniške točke 
brez stranišč in košev za sme-
ti!" je dejal Franci Voga ter do-
dal: "Za naše turistično dru-
štvo je slap izjemnega pome-
na, pripelje ogromno obisko-
valcev v vseh letnih časih, Ob 
številniJi problemili, ki se po-
javljajo na tej turistični točki, 
nam zato nikakor ni vseeno." 
Tudi zato so zagnani domači-
ni, ki jim ni vseeno za usodo 
slapu in ki pozimi skrbijo za 
njegovo osvetlitev, pred krat-
kim očistili eno stran obrežja 
Struge Peričnika, tako da je 
slap s ceste spet lepo -viden. 

Naloženi hlodi onemogočajo parkiranje. 

In kaj o omenjeni problema-
tiki menijo v upravi TNP? 
Martin Šolar je povedal, da so 
o pismu turističnega društva 
Že govorili in da bodo pripravi-
li tudi pisni odgovor. Dejal je, 
da je akcija domačinov, ki so 
počistili obrežje struge, sicer 
pozitivna, a izpeljali so jo v 
osrednjem območju parka 
brez vednosti uprave TN P. Od-
stranjene dotrajane in uničene 
klopi bodo še pred glavno pla-
ninsko sezono obnovljene spet 
postavili nazaj, glede košev za 

smeti in kemičnih stranišč pa 
je Šolar dejal, da tudi v parkih 
po svetu obiskovalci nimajo na 
vsakem koraku na voljo vse in-
frastrakture, smeti denimo 
vzamejo s seboj domov. Glede 
zaprtja parkirišča ob koči pa je 
dejal, da bodo lastnika pozvali, 
naj naložene hlode odstrani, 
saj naj bi bili naloženi na cesti 
in ne na njegovem zasebnem 
zemljišču. So se pa v upravi 
TNP odločili, da bodo nekaj 
parkirnih mest uredili tudi za 
mostom. 

Kar 113 Leščanov na kolesih 
Kolesarjenje po leškem kolesarskem krogu je bilo uvod v letošnji krajevni praznik Lesc. 

U R Š A P E T E R N E L 

Lesce • Minulo nedeljo se je 
kar 113 Leščank in Leščanov 
udeležilo kolesarjenja po le-
škem kolesarskem krogu, ki so 
ga letos že šesto leto pripravili 
v sklopu prireditev ob krajev-
nem prazniku Lesc. Polovica 
kolesarjev se je podala na dalj-
šo, 35-kilometrsko pot po obči-
ni, polovica pa na krajšo, 15-
kilometrsko pot po krajevni 
skupnosti. Kot je dejal pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Lesce Zlatko Kavčič, se je kole-
sarjenje med Leščani dobro 
"prijelo", saj se ga vsako leto 

udeleži več krajanov. Sicer pa 
je bil to le uvod v praznovanja 
ob letošnjem krajevnem praz-
niku, ki ga Lesce praznujejo 
14. julija. Na ta dan leta 1956, 
torej natanko pred 50 leti, so 
pričeli gradnjo kampa Šobec, 
ta datum pa so v Lescah izbra-
li za svoj praznik. Letošnji sov-
pada s 6o-letnico obstoja No-
gometnega kluba Lesce, 40-
letnico Balinai-skega kluba Les-
ce in petletnico Moškega pev-
skega društva Triglav. Osred-
nja prireditev ob prazniku bo v 
petek, ko bodo odprli veliko 
otroško igrišče pri Dmžbe-
nem centru. 

Večji vpis otrok v vrtec 
STOJA N S A J E 

Preddvor - Predlogi vodstva 
Osnovne šole Matije Valjavca 
v Preddvom za poslovanje vrt-
cev prihodnje šolsko leto so 
spodbudili obsežno razpravo 
na četrtkovi seji občinskega 
.sveta. Ravnatelj Marjan Peneš 
je povedal, da so dobili več pri-
jav za vrtca od predvidevanj. 
Skupaj imajo 101 prijavo, kar 
12 več pa jih je v Preddvoru. 
Čeprav bo septembra odšlo 26 
otrok v šolo, vseh prijavljenih 

ne morejo razvrstiti v tri oddel-
ke. Zato predlagajo odobritev 
še četrtega oddelka. V Pred-
dvoru bi imeli v varstvu 65 
otrok in 15 na Zgornji BeU. V 
nasprotnem primeni bi mora-
li odkloniti prošnje za sprejem 
osmih otrok. 

Edino svetnik Peter Zupan 
je odločno nasprotoval zanusli 
za nov oddelek. Predlagal je 
drugačno razporeditev različ-
no starili otrok v treh oddelkih, 
da bi s tem privarčevali denar 
za nove delavce. Kot so pojas-

nili predstavniki šole in vrtca, 
take rešitve niso možne zaradi 
nižjih normativov za mešane 
oddelke. Razen tega bi občina 
v vsakem primem morala po-
kriti stroške za varstvo vseh 
otrok, le denar bi šel drugam. 
Glede na to je večina odobrila 
nov oddelek v vrtcu Storžek in 
dala soglasje k sistemizaciji 18 
delovnih mest v enotah vrtca 
Storžek v Preddvoru in Čriček 
na Zgornji BeL za šolsko leto 
2006/2007. Občinski svet je 
potrdil nove cene programov 

od 1. septembra dalje, ki so za 
2,2 odstotka višje od sedanjih. 
V vrtcu Storžek bo poba cena 
za prvo starostno skupino 
100.093 tolarjev in 69.892 za 
drugo, v vrtcu Čriček pa 
53.061 tolarjev za drugo. 
Vzgojni program bo stal 
41.935 tolarjev, z zajtrkom 
43.333 in s kosilom 51.720 to-
larjev. Svetniki so sprejeli tudi 
sklep, ki določa delovanje 
obeh vrtcev v polemem času 
in dnevih pred prazniki ter 
med njimi. 

mailto:info@g-glas.si


DOZIVITE AVSTRIJSKO 
KOROŠKO 

S k a r t i c o " ' K a r n t e n C a r d / / 

100 zanimivosti brezplačno 
m 5 0 zanimivosti 

po znižanih cenah 
do 26. o k t o b r a 2006 

Af^ERST MARKETING IMO WEFt8UNC. £GCl>400SWEC PATCRNION. AUSTAft 

Za 1.200 tolarjev nižja cena kartice za naročnike Gorenjskega glasa 
in njihove ožje družinske člane. 

Kartice lahko kupite v malooglasnenn oddelku 
Gorenjskega glasa na Zoisovi 1 v Kranju 

vsak delavnik od 7. do 15. ure. 
Informacije tudi po tel.: 20-14-247 



POSEBNA UGODNOST ZA 
NAROČNIKE CORENjSKECA GLASA 
in ožje družinske člane: 
za 1.200 SIT/5 EUR 
nižja cena kartice. 

V s e b r e z p l a č n o 
s kartico K a r n t n e r C a r d 
Preko sto najlepših izletniških točk, od prevoza z gondolami prek plovbe po jezerih pa vse do nnuzejev - s koroško kartico 
"Karnten Card" je vse brezplačno. 

Koroška kartica "Karnten Card" vam privarčuje veliko denarja! 
Izletniške cilje in zanimivosti lahko koristite brezplačno kolikokrat želite, 
in sicer do 26. oktobra 2006: 
- cena sezonske koroške kartice "Karnten Card" za odrasle 49,- EUR (11 .800 SIT) 
- cena sezonske koroške kartice "Karnten Card" za otroke (let. 91-99) 24,- EUR (5.800 SIT) 
Za najmlajše (od let. 2000 je kartica celo brezplačna). 

Poleg tega imate s koroško kartico "Karnten Card" še dodatne prednosti. 
Pri 45 partnerskih podjetjih dobite posebne popuste. 

Koroško kartico "Karnten Card" dobite hitro in preprosto pri Gorenjskem glasu - na okencu za male oglase, Zoisova 
1,4000 Kranj. 

BREZPLAČNO - prek sto izletniških ciljev. 
s kartico "Karnten Card" lahko obiščete sto najzanimivejših koroških izletniških točk popolnoma brezplačno. 
Od koroškega muzeja moderne umetnosti prek čudovite soteske Raggerschiucht do razglednega stolpa Pyramidenkogel. 

Koroška kartica "Karnten Card" se resnično obrestuje! 
ž e pri obisku samo dveh izletniških točk se koroška kartica "Karnten Card" lahko obrestuje. 
Peljite se na primer z grossglocknersko gondolo v Heiligenblutu in obiščite kapniške jame v Železni Kapli. 

Minimundus GmbH • Villacher StraISe 241 • A-9020 Klagenfurt 
Tel. +43(0)463/21194-0 • E-Mail: info@minimundus.at 

www.minimundus.at 

mailto:info@minimundus.at
http://www.minimundus.at
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Neverjetno vsestranska! 
Tako privarčujete s koroško kartico "Karnten Card" veliko denarja. 

Lastniki koroških kartic 
"Karnten Card" uživajo še 
dodatne prednosti. Pri do-
datnih 49 izbranih podjetjih 
dobite bonus najmanj 10 % 
ali nekaj v ustrezni proti-
vrednosti. 
Pr i 3 " Super-Bonus part-
ner j ih " pa dob i t e ce lo 
5 0 % bonus. 
Sprostite se v lepotah koro-
ške narave, uživajte tipične 
kulinarične speclalitete, iz-

koristite športne možnosti, 
obiščite kulurne in zgodo-
vinske znamenitosti - vse 
po znižani ceni. 

Pri plačilu predložite kartico 
"Karnten Card", tako da 
vam bo od zneska odštet 
ustrezen popust. 
Na strani 9. so v razpredelni-
ci navedene vse zanimivosti 
brezplačno. Na strani 10. pa 
bonus partnerji. 

Koroško lahko 
popolnoma brez stresa in zastojev 
- z vlakom in avtobosom 
Okolju prijazna plat kartice 
"Karnten Card" je hkrati 
tudi najboljša za resnično 
sprostitev. Vse zanimivosti, 
ki si j ih lahko s kartico 
"Karnten Card" ogledate, so 

parka Hohe Taurn, do Vrb-
skega jezera ali do kapni-
ških jam Obir. 
Vozovnice "Verbundfahra-
usvveis" dobite neposredno 
pri avtobusnih šoferjih (v 

Z veljavno kartico "Karnten Card" 
dobijo odrasli in otroci na potovanjih 
s "Karntner Linien" posebne ugodnosti. 
Pri nakupu vozovnice "Verbundfahra-
usvveis" pa znaša popust 50 %. 

dosegljive z vlakom ali av-
tobusom po izjemno ugod-
nih cenah: 150 koroških linij 
zagotavlja brezstresno po-
tovanje npr. do narodnega 

celovškem mestnem pro-
metu le posamezne vozov-
nice in 24-urne vozovnice, 
vse druge vozovnice pa na 
blagajni postaje na celov-

škem trgu Heiligengeist-
platz). Vozovnice so na vo-
ljo tudi na blagajnah po-
staj, avtomatih avstrijske 
železnice OBB in tudi pri 
sprevodnikih.* 
"(Pri vstopu na železniških 
postajah z blagajnami oz. 
avtomati za vozovnice je 
pribitek 3 evre (720 SIT). 
Da boste želeno pot še laž-
je načrtovali, vam je na pro-
dajnih mestih kartice "Karn-
ten Card" na voljo tudi bro-
šura z voznim redom in 
ustreznimi cenami. V rubri-
ki "Anreise" so ustrezni po-
datki, tako da lahko izbere-
te ustrezne linije za idealno 
pot do želenega cilja. 

Vozni red in cene: 
www.oebb.at 

Te/efon; 0043/51717 
Na vseh železniških 
postajah z blagajno, 
ki obratuje, in na vseh 
avtobusih. 

Postbus: 
0043/463/54340 
Stadtvverke Klagenfurt AG: 
0043/463/521542 
Villacher Verkehrsgesellsc-
haft Kowatsch NFG GmbH: 
0043/4242/54133 
Verkehrsverbund 
Karnten GesmbH: 
0043/463/54618-21 

Bad risenkapppl/Kdrnten 

v 

POJDJTIi i fOTE l i , ^ ^ 
F A E O Z i T E VIUILLI 

mmmm 

OBIRSKE KAPNIŠKE JAME 
VAS BODO OČARALE 

i . - a -

www.hoehlen.at 
VSTOPNICE. REZERVACIJE & INFORMACIJE ^ 

Telefon; ++43(0)4238/8239-13 od 14, Tli 
Fax: DW-io. e-mail: obir@hoehlen.3t i»!»4 

Koroška zakladnica / 
Benediktinski dvor St. Paul 

Po sledeh Marta Pola. 
I Pustolovščine znanih razisko-

valcev so zelo pestre in zan-
imive. Marco Roloje šel v 13. 
stoletju na potovanje, da bo 
našellepe pokrajine. Pred 
očmi se mu je odpri popjolno-
ma nov svet Kitajska - svet 

bogastev, znanosti in ena najbolj rajvitih kultur. V 22 his-
toričnih dvoranah gre obiskovalec po sledeh omenjenega 
Benečana in uživa zanimivosti davne velesile. 

Samostanske in kneike pojedine 
Pauto Santonino, sekretar caoriskega škofa, je teta 1485 
opisal potovanje, kije kasneje zaslovek). Poleg cerio/enih 
praznikov je namenil pozornost predvsem prehranjevalnim 
navadam koroškega ljudstva. Nova razstava v dvorcu vodi v 
svet pogrnjenih miz in zanimivo bogastvo kleti. Ogled razs-
tave je možen samo z organiziranim vodenjem. 

Informacije 
A-9470 St Paul/Uvanttal, tel: 0043/4357/2019-22 
feks 0043/3457/2019-23, e^nastov: ausstellung@stift-stpauU 
wwwitift-stpauUt 

Odprto 
29. april-29. oktober, dvorec S t Paul/Lavanttal, dnevno 
9.-17. ure, povprečno trajanje ogleda 2 uri 

Prednost! s "KSmten Card" 
Prost vstop 

Kako nas najdete 
Z LASTNIM PREVOZOM: Iz smeri 
Celovec po avtocesti A2 proti 
Dunaju, izvoz z avtoceste za St. 
Andra, do St. Paula potrebujete 
potem še pribl. 6 minut; 
Z VLAKOM (linija 620): 10 minut 
hoje od železniške postaje S t Paul 
oz. Bad S t Paul 
Z AVTOBUSOM: linije 5466,5470, 
5471 In 5472 

Izletnl cilji v okolici: 

15,34,46,104 

Turistično vodenje 
v primeru rezer-
vacije termina. 

V muzeju dvorca 
so na ogled 

dragocene umet-
nine evropske 

kakovosti. Bažilika, 
iastna vinska kiet, 

grajska restavracija 
s kavarno •Artri-

um". Jekama 
Paracelsus. Po 

ogledu obiičite 
restavracijo / 

kavarno 'Artrium'. 

http://www.oebb.at
http://www.hoehlen.at


Soteska Raggaschiucht -
"Kjer je narava podivjala" 

Soteska Raggaschiucht je ena 
najlepših In najbolj raznolikih 
sotesk v Alpah. Prek lesenih 
mostov in stopnic se sprehodi-
te po tej približno 800 m dolgi 
soteski z višinsko razliko 200 m. 
Pot vodi mimo čudovitih sla-
pov in skal, deloma tudi tako 
ozko, da nebo sploh ni vidno. 
Nazaj se vrnete po gozdni poti 
s čudovitim pogledom na vasi-
co Flattach in Visoke Ture. 
Ogled traja okrog uro In pol. 

Odprto: vsak dan od 20. maja do 8. oktobra 2006 

Informacije: 
Tourismusgemeinschaft MolItaler Gletscher 
A-9831 Flattach 99 
Tel.: 0043/4785/615 ali 333, feks 6 1 7 
info@flattach.at www.flattach3t 

Viilacher Alpenstrasse 

Iz beljaike gorske ceste Viilacher Alpenstrasse Je 
čudovit pogled na mesto Beljak, JuiUsk« Alpe in 
juino stran Dobrača. Izlet se vsekakor izplača 
- ne le zaradi prelepe vo^je, ampak tuiii zaradi 
zdravega gorskega m k a . 

Informacije: 
Viilacher Alpenstrasse 
Fremdenverkehrs G.m.b.H. 
Pod okriljem Grossglockner Hochalpenstrassen AG 
Tel.: 0043/662/873 673-0 
E-naslov: inf0@villacher-alpenstr3sse.at 
wvw.villacher-alpenstrasse.at 

Goldeck 
Regija za pešačenje - regija MilIstattersee/Goldeck 

Goldeck je idealno izhodišče za lahke planinske ture. 
V nekaj minutah vas pripelje žičnica na Goldeck na nad-
morsko višino nad 2.000 m z najlepšim razgledom na 

zgornjo Koroško. Z zgornje postaje 
imate najlepši razgled na okoliške 
gore in doline. 
Prevzel vas bo razgled na kristalno 
Milštatsko jezero, na Nockberge pa 
do Tur in Dachsteina. Na zahodu 
boste zagledali verigo tritisočakov, 
ki se raztezajo do Velikega Kleka. 
Na jugu pa vas bo razgled pripeljal 

do Karavank In Karnijskih Alp. 
Ko boste po pešačenju, nordijski hoji ali pa tudi samo po 
razgledu na čudovito panoramo začutili lakoto, vas bodo 
razvajali v eni od planinskih koč s tipično koroško malico. 
Svoj izredno doživeti izlet lahko zaključite v mestu kulture 
z mediteranskim prizvokom - Spittal o b Milštatskem 
jezeru. Kulturna zagnanost, doživeta tradicija in dih južne 
mirne krvi - vse to so značilnosti prikupnega "malega 
zgodvinskega mesta", vrednega, da se ga obišče. 

Goldeck Bergbahnen GmbH 
ZurSeilbahn 10 
9800 Spittal/Drau 
Telefon: 0043/4762-2864 
www.goldeck-spittaUt 
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Koroška kartica - Karnten Card 
je z a n i m i v a , kot še nikoli 
"Alles Inklusive" j e geslo 
kartice Karnten Card. En-
kraten nakup kartice omo-
goča neomejen brezpla-
čen dostop do najlepših 
koroških znamenitosti . 
Tako številne In zanimive 
kot letos še niso bile niko-
li. Prvič v zgodovini je s kar-
tico na voljo brezplačno 
kar 105 različnih najlepših 
In najprivlačnejših koroških 
ciljev. Letos vsebuje sploš-
na ponudba-kartice Karn-
ten Card kar 30 novih 
atrakcij, kot napr. Mini-
mundus, Happ - živalski vrt 
z reptiliji In tudi razstava 
starih mučilnih orodij na 
gradu Sommeregg. Osnov-
na kombinacija splošnih 
storitev pa je ostala doma-
la nespremenjena - gost 
lahko izbira med gorskimi 
gondolami, plovbo po je-
zerih, panoramskimi cesta-
mi, kopališči, številnimi 
znamenitostmi, izletniški-
mi točkami in muzeji - se-
veda s kartico brezplačno. 
Veliko brezplačno po na-
čelu "Alles inklusive", do-
ločene stvari pa so po niž-
ji ceni. 

Kartica Karnten Card vam 
omogoča še dodatne 
ugodnosti - bonus za zni-
žane cene in še dodatne 
storitve. Tako dobijo last-
niki kartic Karnten Card 
pri izbranih partnerjih naj-
manj deset odstotkov po-
pusta. Z avtobusom in že-
leznico pa je potovanje po 
avstrijski Koroški cenejše 
celo za polovico. 
Ta kartica v a m prihrani 
resnično veliko denarja. 
Za samo 49 evrov (odrasli) 
in 24 evrov (otroci od 6 do 
15 let) si lahko do 26. ok-
tobra 2006 brezplačno 
ogledate številne koroške 
znamenitosti. Za najmlaj-
še pa je kartica celo brez-
plačna. 

Koroška kartica Karnten 
Card se sama finacira 
Vsi stroški, ki so povezani z 
organizacijo in prodajo kar-
tice, se financirajo sami. 
Povprečni delež prihod-
kov, ki jih prinese kartica 
podjetjem, znaša skoraj 
tretjino. Tako lahko deluje 
združenje Karnten Card 
popolnoma samostojno. 

Zadovoljni gostje so 
glavni cilj združenja 
Karnten Card 

2e v prvih zasnutkih koro-
ške kartice Karnten Card 
konec leta 1995 je bilo za-

dovoljstvo gostov oprede-
ljeno kot glavni cilj. Iz tega 
razloga smo tudi lani nare-
dili zelo obširno anketo. 
Proučili smo prek deset ti-
soč mnenj. Rezultati nas 
niso presenetili, temveč so 
poudarili velik pomen kar-
tice Karnten Card za koro-
ški turizem. 

Veliko splošno 
zadovoljstvo 
Obiskovalci vseh zname-
nitosti in ciljev so potrdili, 
da so bila njihova pričako-
vanja presežena. 

Kartica Karnten Card 
vas pripelje do 
najrazličnejših ciljev 

Cilji, ki jih lahko s kartico 
Karnten Card brezplačno 
obiščete, so zelo raznoliki. 
Tako lahko izbira gost 
med najrazličnejšimi gor-
skimi gondolami, p lovbo 
po koroških jezerih, vož-
njo po gorskih cestah, 
obiskom kopališč, zaba-
viščnih parkov, muzejev in 
drugih zanimivosti. 

Kartica Karnten Card je 
skupni projekt 
Z vidika gosta je kartica 
Karnten Card skupni pro-
jekt vseh turističnih ciljev. 
Teža posameznih zanimi-
vosti naj bi se s tem pomak-
nila nekoliko v ozadje. Mož-
nost, da posamezne cilje 
poljubno pogosto obišče-
te, je osnovna prednost. 

Naš prispevek 
k zadovoljstvu gostov 
Hkrati ko smo izvajali sploš-
no anketo, smo analizirali 
tudi zadovoljstvo gostov, ki 
so bivali v koroških hotelih 
s štirimi zvezdicani. Analize 
so pokazale, da so bili gost-
je, ki so dopust preživeli ak-
tivno, precej bolj zadovoljni 
in še želijo obiskati Koro-
ško. 
Vse te tržne raziskave so 
poudarile opravljene anke-
te združenja Karnten Card 
in potrdile, da ta kartica bi-
stveno pripomore k uspe-
hu koroškega turizma. 

Kartica Karnten Card je 
odločilni faktor za obisk 
večine ciljev 
Približno 95 odstotkov go-
stov j e zagotovilo, da si 1 
brez kartice Karnten Card 
več ine zanimivosti sploh 
ne bi ogledali. 

Kartica je tudi po 
več letih še zanimiva 

Kartica Karnten Card j e 
obdržala svojo privlač-
nost. Delež gostov, ki so že 
imeli kartico Karnten Card 
in jo spet kupijo, je približ-
no 60-odstoten. 
Kartica j e pri gostih, ki so 
jo že imeli, in pri novih go-

stih praktično enako pri-
ljubljena. Zanimanje z leti 
bistveno ne upade. 

Sedeminsedemdeset od-
stotkov gostov je poveda-
lo, da bi kartico Karnten 
Card vsekakor zopet kupi-
li, samo 0,8 odstotka go-
stov pa se za kartico ne bi 
več odločilo. 

Nockalmstrasse 

Gorska cesta Nockalmstrasse vodi v srcu 

alpskega območja prek enkratnih planot 

skozi največja gozdna območja vzhodnih Alp. 

Potovanje krasijo prelepi smrekovi, 

macesnovi in borovi gozdovi. 

Ob cesti pa so številne dobro označene poti 

za hojo po narodnem parku Nockberge. 

iiii 
Informacije: 
Land Karnten - Nockalmstrasse 
Pod okriljem Grossglockner Hochalpenstrassen AG 
Tel.- 0043/662/873 673-0 

E-nastov: lnfti@nockalmstrasse.at 
w v m . n o c k a l f n s t r a s s e . a t 

mailto:info@flattach.at
http://www.flattach3t
mailto:inf0@villacher-alpenstr3sse.at
http://www.goldeck-spittaUt
mailto:lnfti@nockalmstrasse.at
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Brezplačno s kartico "Karnten Card" 

Naslov PŠT KRAJ Telefon 
Plovba: 

I Plovba po Dravi - Drau Šchifffahrt 
i. PJovbapo Milstatskem jezem^Millstatte S«e ^htHfahrt 
I Nostalglčna plovto po Vrbskem jezeru - Nostalgiescî flfahrtJVorthersee ! Plovba po Osojskem jezeru - Ossiacher Šee Schifffahrt """""" 
i Krpzrra ptovba po Vrbskem jezeru - Rundlah lien am W6rthe^e _ 
] Plovba doživetij po Vrbstem jezeru - VViorthersee SchiHf^rt 
; Gor«lce gondole: 

, Ffanz-Xaver>Wirthstr. 21 b 
Šeemuhtgasse 83 
Friedelslrand 3_ 
FfanZ'^ef'Wi"rthstr. 21 b 
Keulschacherslr. 71 
Friedelsinand 3 

Zičnice_-^d j^&rikirchhei^^^^ 

Žičnice from^ - ^rgbal{nen Drê  
Žičnice - Bergbahnen HeiljgenbW-^|W 
Žičnice • Ber^tehnen .H^^h^rg _ 

Žičnice - Goli^k-^rgtohnen 
Žičnice • Innerivemser iSeilbahnen 
Kabinska gondola Peca - Kabinenbahn Petzen 
Panoramste gondola -.Panorarn^hnJ^r^zeck 
Par>or^ka gondola - Panorambahn turracher Hohe 
Žičnice - Reisseck-Bergbahnen/Motital 
P^or^ska ce^a - T^hiemock Panoram^aBe 
Žičnice na ̂ lem lezeru - VVeissensee-Bergbahn 

Kanzelplatz 2 
Seltschach 125 
Hof 94 

K̂nzeipĵ^̂  
Žur Seilbalin 10 
Innerkrems 134 

9500 

9020 
9500_ 
9220 
9020 

J 5 4 ^ 
9520 
9601 
9844 
9863 

Unterort 52 

Turracherhohe 78 

TreffIing 
fechendorf 71 

9520 
9800 

9143 
9815 
9565 
9815 
987J 
9762 

Beljak/Villach 
Millslatt 
Celovec/klagenfurt 
Mak/Vjiach 
Vrba/Velden 
Celovec/kiagenfurl 

Odprto do I Ugodnost 

0043/4242/58071_ 
0043/4766^23939 
0043/463/21155 
0043/4242/58071_ 
60^/4274/2886_ 
6043/463/21255 

i 15.0}^ 
•i OS.okt 
I 
1 Olokt_ 
' 68:OW_ 

6 8 ' O W 

BadJ<l€inkirchhelm Š̂ ndorf "" 0043/4240/8282-122 

i_Bre^jačnp j 
; Brezplačno 1 
, Br^plačno 
L Brezplačno 

Brezptečno I 

Heiligenbiut 
J^tschberg 
SaHendod 
Spltta) 
Innerkrei^ 
§mihel/Št. Michael/Blei^ig. 

"koibnitz " 
Ebene Reichenau 

0043/4248/272^ 
0043/4255/2585 
0043/4824/228^18 
0043/4734/8^88 _ 
60W4248/2722 
0043/4762/2864 
0043/4736/600 
0043/4235/2246 
0043/664/9046681 
0043/4275/26722 

.Kplbnitz 
Seeboden 
Belo jezeio/Wei^nsee 

0̂ /4783/2410̂  _̂43/67673V67516 
0043/4713/2269 

26.okt 
i7sep_ 
24.šep_ 

Ol.okt 
24".sep 
17.sep 

dg.sep 
_31.avg 

15.okt_ 
i7.pkt 
15.okt 

Brezplačno 
Brezplačno ẑplačno 
Bre^lačno 
Brezplačno 

j Brezplačno 
Brezplačno 

^Brezplačno 
Brezplačno 
Brezplačno 
Brezplačno 

; Brezplačno 
I Brezplačno 

Brezplačno 
Panoramske ceste: 
Panpramste cesla iGpIdeck-Panpram^lr^ 
Gorska costa - Malta^ocMm-Štra&e 
Gorska c e ^ - NockalmstraSe 

_21 

-23 
_24 ^jf^gorstocesla 

Mauthaus 

Kasse VillacherAJpenstralte i1_ 

9713 
9854 
9^62 
9500 

Kulturni museJI: 

Zlan Malta Innerkrems _ 
0043/4761/_296 
064"3/47"33/296 
0043/4736/265 
0043/4242/55309 

O8.0kt 
26.'okt 
26.oW 
26.okt 

ẑjjlačno 
_BrMplačno 

Brezplačno^ 

25 
_26 
2L 
28 

-29 
30 

_31 
32 

j i 
34 
35 
36 

_37 
38 _39 
40 
4 1 
42 
43 44 
45 
46 

; Muzej ročnih spretnosti • 1. Kamtner Handwerksmuseum Baldramsdorf 
" Uradni dvorski muzej - Amth9rmu^um_Fel(3kirche^ . Arheološki park • Afchaoiogischer Park Magdatenšberg i pprnovinski muzej - ̂ zirksheimatmî um Volkermarkt 
I katedr^a-pom^G^ 
I Muzej zgodnj^a ̂ ednjega veka - Fruhmittelalter Museum Carantana 
' Žiljski domovinski muzej - Gailtaler Heimatnnuseum/Georg Essl 
1 KeHska pot Keltenvvelt Frpg 

koroški deželni muzej • Lande^useum Kajiiten 
Domovinski muzej Labolske_dpline - Lavanttaler Heimatmuseum 
Muz^ mrtvaških plesov • Metnitzer Tolentarv .̂useum 
Muzeji rva gradu * M u ^ n aui Schlpss ŠtraŠburg 

der Stadt Villach 
j Muz^ ̂ nt^d - Museum S i _ _ _ _ Muzej narojjne kufture - Mî umfOrVolĥ ult̂  

Unterhaus 18 

Magdalensberg 
F ^ h i n g g a ^ 1 bpn̂ latz i'l _ Mplzbjchl . M̂Gmdori 1 
Schlossallee_2 Museumgasse 2 Tangtetr 7__ _ Marktĵ te?! SČhlô r. 6 

I Widmanngasse 38 
I .Hauptplate 29 
^ SchIoBPorčia 

Kprpškj mî oj moderne umetnp î - Mu^um Moderner Kunst Karnten 
rnuzej J Rofper̂ ^ feurnia 

Z^dnica/Benediktinski samo^n - Schatzhaus Karntens/BenediMiner̂ ft St. Paul 
I Mestni muzej Breže - Stadtmuseum am Petersberg 
: Č^erijav mestnem stolpu - Štedttun^gaiene der kunstlerstadt Gmund 

Dvorana z grbi v deželni hiši - Waj>pen̂ â  
! Galerija mesta ff iberk - VVenner Berg-< îerie der Štadt Bleiburg _ 
j SpeclaHzIranI muzeji; 

Burgĝ  8/Domĝ  
Št. Peter In Hob 

Hauptpteitz 21 ^̂ haushpf id.-Oktober-Platz 1 

_9805 
9560 
906_4 
9100 
9342 
9701 
9620 
9232_ 
9020 
9466 
9363 
9341 
9500 
9300 
9800 
9020 
9811_ 
9470 
9360 
9854 
902^ 
9150 

_Baldram̂ rf, 
Feldkirchen 
Pischeldorf 

0043/4762/7114 _ 
6043/4276/48148 _ 

i Velikovec/Volkermarkt 
Krka/Gurk 
Rpthenthurn 
Smohor/Hermagor Jlpzek/Rosegg 
Ceiovec/kiagenfurt 
VVolfsberg 
Metnitz 
Šira8l)uffl Beliak2w"ach_ 

"^entvid/Št. Veit 
' Špittai 

004374224/2255 0043/4232/2571-39 0043/4266/823̂12 0043/4767/666 
_0(^/4282/306b 0043/4274/2711 0043/50536/30548 _ 0p̂ /.4352/64357 0043/66̂8751797 _ 0043/4266/2375 4̂3/4242/26̂ 56̂  0043/4212/"55Ŝ64 

Čelovec/Klagenfurt 
_! _Lendqrf ^ 
] Šentpavel/St. Paul/Uvanttal 

F n e ^ h ' 
Gmund 
Čeiowc/klagenrurt Pliberk/Bleiburg 

0043/4762/2890 
p043/5p/53^30531_alL30542_ 
0043/4762/33867 0043/435̂ ^̂1922 

_PM3/4268/2600 
"^043/4732/221^14 
: 0643/463/57757-215 _ 
0643/4235/2110.27 " 

30.sep Brezplačno 
"26.pkt Brezplačno 
26.oW * 8re_Z£lačno 

- 26.oid i Brezplačno 
26.okt . Brezplačno 
OS.okt [ Brezplačno Jis.pkt i Brezf̂ r̂vo '02."okt j êžpTačrro 
26.pkl pBrê lačno 
. 26,̂ kt ; Brezplačno 
15^kt i_ Brezplačno 
ŽŠ.okt" ' Brezplačno 

_26.pkt ^ 
26!okt i 

JrezpJačTO_ 

Brezpjačrw_ 
jBrezpiačno. 

1. koroški ribiški muzej -1. Kamtner Ftschereimuseum Seeboden 
Muzej - Auer vori VVeisbach - Museum 
Gorsko planinskj muzej - Berg- und Almmuseum "Pollingerhutte* 
Muzej gorskih kmetij - Bergbauemmuseum Gnoppnitz WuzeJ r JBp̂ irriû m 
P^ska^.in mj^ej :.8^h^.machervu 

, Muzej mučenja na gradu - Foltermus^m ad Burg^mmeregg 
! Mioejj.HeinricI^arrer-M^ L̂ MedeMki "luzeina 
I Porsche muzej - Porsche Automuseum Reifhofer GmbH 
^ Lutkovni muzej - Puppenmuseurn Helga Riedel 
^Ši^.reitef - Relief yon Karnten 

Grad Rps^g, W n o i voščenih figuric_- Šchio&s Rosegg Wachstigurenk înett 
. Beljžki muzej vozil - Viliacher FaĴ rzeugmuseum 
Prosti čas in doživetja: 

I Rscherweg 1 
_Burgstr. S' 

i VVassertheuer 1 
i .^hlps^u 44-46 _ 
i Šponheimer Platz 1 
i 

Schloš^u"? 
BahnhofW. 12 
Ehrentaler Str. 119 
Rie _̂rtratte 4a 
Reiftanzplatz 18 
Peraustr^e Rosegg 1, 

I Draupromenade 12 

9871 
9330 
9521 
976J 
9871 
9170 
9162 
9871 
9375 
9020 
9853 
9375 
9500 
^232 
9500 

Seeboden 
Mthofen JreHen 
Greifenburĝ  _ 
Š ^ ^ d e n 
Borovlje/Feriach 
Štrau 

HOrttenberg 
. Qe'pyec/ wagentyji 
Gmund Hirttenb̂  
Beljal^illach 
Rpzek/Ro^g 
Belj^/Villach 

26.okt 

26.okt 
29.oW 
08.oW 
is.okt 
26.okt 
26.okt 

_Br^lačno_ 
Brezplačnp_ 
Brezplačno 

0043/4762/2890 0M3/4̂ /433̂  
I 0043/424.8/2889 
I 0043/4712/8140 

26.pkt I Brezplačno 
26.okl 

i-Brezpjačnp 
I Brezplačno ,1 

I 0043/4762/81947 
i 0043/422774920 _ 
: 0043/676/82052156 
i 66^/476^1391 _ 

"^6043/4263/8168 

j 31.okt 

0043/463/43540 ali 43296 0043/4732/2471 0043/4263/631 0043/4242/205-3550 
O043/4274/Zq0'd_ 0043/4242/25530 

31.0kt 2.6,pkt ŠO.sep 26.okt 26.okt 26.okt _26:Pki lO.okt '25Vokt 6aow 26.̂ g 

j Brezplačno ] 
J Brezplacno_ j 

i Brezplačno j i Brezplačno j JrMi|lačnp̂  Brezplačno Brezplačno Br̂ pjačno Brezplačno 

1 

"Galerijâ  Alpe+umetnost • Alpin+Aft+GaHerySchatzhaus der Natur" Svet doživetij - Nationalpark Hohe Tauern Nationalparkzentrum BIOS Virtualni mitfeni svet - Virtuelle Mythenwett Friesach ^ Železniški ŝ t̂ ô ^ - Erlebnisvvelt Eisenbahn 

74 

-_Piay!iLčna^hpdna mjlja, Zmajska soteska - Marchenvvandermelle Drachenschiucht 
" Gobe7n gozd, čudeži narave • Pib-Waid-Naturwunderwelt Rudnik na pgted: Šctiauî rgwerk. & Mtnenalien Knappenberg Sirarna na pgled̂  Schauĥ r̂ei Ĵ^̂  Alm Pivovarna in žĝ jarna :_̂ hlepf« .Brath und Brennwetl ^ _ Pohajanje po kr̂ jestvu l̂ ja VVail̂ iste - Wandern im Reich vpn Kpnig Wa|(̂ e»st 

Koreninski park - Wur2elpark Arri^h^erlltze 
Park s palčki - Žvvergenpark Gii^al' "" 

Turracher Hohe 15 
36 

Furstenhofpl. 1 
Genngross Čtty Center 

Trebesing_19 _ VVinktemerstr. 26 

Živalski vrti: 
.75_| Pustoiov̂ ine - Abenteuer AHenberg 76 77 78 79 

Naravni alpsjd paî  - ̂ pef̂ Wpark &.Natur;sta(tel ržvalĵ  vrt z .reptilij. Reptilienzoo Happ , Zivalsto vrt z reptili - Reptilienzoo Nock̂m Živalski park - Tierpark Rosegg _ _ 

80 
81 82 83 84 85 
86 

88 89 
90 
91 92 
94 95 

n̂nenaJpe Nassfekj 6̂2 
"HochrindI 58 
Hemmavveg 

9̂ 5 982i 
I 9360 ' 9800 I 9564 
9541 

1 9620 9020 : 9571 ! 9500 9342 

Ebene Reichenau 
[.Mlnta ' Friesach _ 

.j 

i 004̂ 4275/8233 i "6043/4784/701 

ĥloŝ rgvveg 18 Šchattseite 4 Viliacher Str. 237 _Vorwald 83 Kassa' 
Kopaltî a: 

, Falkert-Patergassen ' trebesing _ Ein^ i.Knappenbefg ^ Šmohor/Hermagor 
Čelovec/Klagenfurt 

i Sirnitz ' Belĵ /Viflach 
1 Krka/Gu_rk 

0043/4268/2213-40 0043/4762/2890 0043/4275/7222 00'43/664/_530̂ "3 0043/4248/2666 _ i 6043/4263/427 I'6643/42"85/818f 0043/463/42700 "6043/4279/7361 0043/699/1005611 

9523 9544 9020 9564 9232 

Kopališče • Aquarena Kpt̂ ĉjvMauthen 
kopališče - Eriebnisbad Dellach im Draulal I kopališče - Erlebnî ad Obervellach , 

i Zunanje kopališče Železna kapla - Ê bnî reibad Bad Etsenkappel Kopališče ̂ E/lebnis Freibad Gmund ' kopa!̂ ;Eriebnisfreibad Winklenr» _ Kopalî -̂Eriebr\is Na|̂  kopališče - Erlebnisschwimmbaci Berg im Drautal _ 
Kppajlfčfi^ErtebniSK^immb^^ _ _ _ 

1 Kppaĵ "- Erlebnî hwimmbad Oberdrauburg I kopališ̂  • Šchvvimmbad Rcifteck Zabavni park-/reizeitanlaged̂  Štadt Althofen I Skrito kopališče - Hallenbad Heiligenblut _f̂ dističn6 počitniško naselje - Naturî en Feriendorf Rirtar Lido i Naravno kopališče • Naturschwimmbad VVaklbad Mauthen i kopališče-TauembadMallnitz . _ _ .. „ 
Dodatna prevozna sredstva: 

Kotschach 370 Dellach im Draulal Obervellach 155 _ Bad Etsonk̂ pel 307 
Haupjplatz 20 
VVinklem 9 ypr(tert̂ rg126 _ 
VVeiBbriach 202 
Polan 42 
Hof 55 Lidol _ Kotschach 390 

yasŴ obus ̂ tega jezera-DorfbusVVeissensee _ Rožnpdplinsk̂ am̂ te Rosentaler Dampfzug & Museum Historama Ču-ču železnica 1 tschu-tschu-Bahn Rennvveg/katschberg 
i Techendorf90 

9640 J772 9'821_ 9135 
_?8W 9841 9614 9771 ' 9622 9781 9815 9330 
9844 9141 9640 9822 

0043/4266/8077 

26.okt 0aokt_ "08.bkt_ 26iokt_ 
i 26aW _ 
I iŠ.okt" 1 15.okt I 26.okt I 22,sep . : 30.ŝ  ' JOiP̂ r 
13. maj 

Brezplačno Brezplačno 
Brezpl̂ p Brezplačno Brezplačnp__ I Brezplačno 1 

Landskrpn Feldarn̂  Celovec/Klagenlurt 
Patergas^n_ 
Rpzek/Rose^g 

0043/4242/430375 0043/4246/2776 0043/463/23425 0043/4275/23165 0043/4274/52357 

! 26.0kl I 26.okl ^ 26.pki |_26.oW 16.ok! 

Brezplačno ] .Šrezp!ačfw_: Brezplačno ; Brezplačno i Br̂ lačnp._. Brezplačno Brezplačno Brezplačno | 

Kpl^haclvMauthen Dellach im Drauial Obervellach 
Železna kapla/Bad Eisenkappel _ Gmund 

. ; Wlnklem . _ Vorderberg r̂ĝ im Drautal ^ Wei6briach j Oberdrauburg ! Koibnitz _;_AJthofen - J Heijigenblut I Ebemdorf 

Br̂ lačnp : Brezplačno j Brê lačno Brezplačno . Brezplačno 
0043/4715/567 08.okt 

_ 0043/4714/288 _004̂4782/2115 6043/4238/8103 
lO.sep Ol.okt OS.sep 004374732/2215 0043/4822/22716 ali 22720 0043/4283/2120 0043/4712̂309 0̂ 3y4286y2f9_ 0643/4716/2248 6043/4783/2742 0043/4262/4852 __ 0043/4824/2001-11 

Kotschach-Mauthen Maiinitz 
I 0043/4236/2262-0 f̂3/4715/2l477 

1 Riegersdorf 91 Rennweg am Katschberg 51 
9762 9587 

Naravne znamenitosti: 
LRazgtednlstpIp-Aussichtsturm Pyramidwkogel 
1 Soteska - Raggaschiucht Kapniške jame - pbir̂Troptsieinhphlê^ Celovšlo župnijski stolp - Stâ farrturm Klagenfurt BeijaškJ župnijski stolp - Štadlpfafrturm Villach _ kapniška jama Gr̂ inj - tropfsieinhoWe Griffen 

J i 8 6 3 _ 

_ ' Aussichtsturm Pvramkienkogel 
Haypjplate7_ Neuer PJab 1. Râ aus VVidmanngasse 38 Griffen53 kirchgasse 5 

9135 9016' 9500 _9112 9170 

Belo jezero/VVeissensee Riegersdoil Rennweg am Kâ hberg 

0043/4784/255-20 

i l6.sep 
i ŠO.^p 

i6.sep . 27aya_ LQ3.se&_ 22,sep 2§.pkt _ 3p.sep_ 0̂ okL_ 

, Brezplačno I 
I Brezplačno | [Brezplačno j Brezplačno _1 r Brezplačno ; Brezplačno i 

0043/4713/2030-17 6043/4227/5364" 
0043/4734/3306 

Brezplačno ; i Brezplačno 
I Brezplačno I Brezplačno 
i_Brezp_lačnp 
j r ^ j a ^ p Brezftečnp Brezplačno Brezplačno Brezplačno 

lO.sep 
63.okt 

Brezplačno Brezplač̂  BrezfŽâ o 
Keutschach _Ratt_ach 99 _ _ Železna kapla/tod Eisenkappel Celpvec/Klagenturt Îjak/ViHach"" 

0043/4273/2443 0043/4785/615 

_Grebiiy/Grlffen "̂rovije/Feriačh" 

i 0043/4238/8239 _ L0643/463/537-2223 ali 2_293 
i 6643/4242/265-3546 0043/4233/2029_ _ ] 6643/4227/2600>26 

I 26^kt r OS.okt : 26.okt i i4.oW ! 25.okt 
I 31.pkt L26.okt 

! Brež^čno ; Brezf̂ cnp ; Brezplačno B̂rezplacTO [ Brezplačno i Brezplačno 



Bonus-partnerji 2006 

C ^ D 

ŠT. Bons-parnter Ulica PŠT Kraj Popust - storitev 

1 Minumundus Villacher Str 241 9 0 2 0 Celovec/Klagenfurt Superbonuspartner 5 0 % 
2 Žičnice Hochgebirgsbahnen Ankogel Innerfragant 46 9 8 3 1 Flattach Superbonuspartner 5 0 % 
3 Ledenik Molitaler Gletscher Innerfragant 46 9 8 3 1 Flattach Superbonuspartner 5 0 % 
4 Pravljična pohodna milja Marchenwandermeile 9 8 5 2 Trebesing Vstop prost 
5 Galerija v mestnem stolpu Stadtturmgalerie Gmund 9 8 5 3 Gmund Vstop prost 
6 Vodni zabaviščni park FalIbachfalI 9 8 5 4 Malta 50% 
7 Iskanje zakladov v soteski Donnerschlucht 9 8 6 2 Innerkrems 50% 
8 Planinska sirarna na ogled Kasereck Untertauem 2 9 9 8 4 4 Heiligenblut Vstop prost 
9 Svet lutk - Elll RiehI Puppenvtrelt Buchholzerstr. 4 9541 Einode 20% 
1 0 Soteska - Garnitzenklamm EggerstraBe 7 9 6 2 0 Šmohor/Hermagor 20% 
11 Rudniški muzej Celovec Prof. Dr. Katiler-Platz 1 9 0 2 0 Celovec/Klagenfurt 20% 
1 2 Podjetja Burgbetrlebe Hochosten«itz 9 3 1 4 Launsdorf - Hochostervvitz 10% 
1 3 Sedežnica Gartenkofel Sesselbahn Kameritsch 3 9 6 2 0 Šmohor/Hermagor 10% 

Proga Gurkthal-Museumsbahn Pocksteln 1 3 9 3 3 0 Althofen 28% 

1 1 5 Gorska cesta GroBglockner Hochalpenstrasse 9 8 4 4 Heiligenblut 2 , - e v r a 
1 1 6 Modelska železnica Baško jezero Faak am S e e Marktplatz 1 9 5 8 3 Faak am S e e 10% 

17 Koroški botanični center - Kamtner Botanikzentrum Prof. Dr. Kahler-Platz 1 9 0 2 0 Celovec/Klagenfurt 10% 
1 8 Muzej 2 izkopaninami - Karntner Frellichtmuseum Domplalz 3 9 0 6 3 Maria Saal 10% 
1 9 Narodna noša in moda - Outlet Edelheiss Goggervvenig 1 1 9 3 0 0 Šentvid/St. Veit a.d. Glan Darilo 
20 Želiščni župnijski skedenj - Krauter Rarrstadel Irsctien 9 7 7 3 Irschen Vstop prost 
21 Čarobni park - Zaubervvald Rausctielesee Reauz 3 9074 Keutschach 20% 
2 2 Gondola Millennium Express Hauptstr. 1 4 9 6 2 0 Šmohor/ Hermagor 20% 
2 3 Žičnice GroBglockner Bergbahnen Touristik GmbH 9 8 4 4 Heiligenblut 3 0 % 
24 Rudnik - Terra Mystica & Terra Montana Notsch 91 9 5 3 1 Bad Bleiberg 2 5 % 
2 5 Potovalna agencija Bacher Reisen Millstatter Str. 4 5 9 5 4 5 Radenthein 10% 
26 Kavama/restavracija - Cafe Restaurtant Alte Burg Burgvtriese 1 9 8 5 3 Gmund 10% 
27 Slaščičarna - Cate Konditorei Hutter Bacher Weg 1 9 5 4 6 Bad Kleinkirchheim Znižano 

I 28 Gostilna - Menuvvirt St. Kanzian Schulstrasse 3 9 1 2 2 St. Kanzian 10% 
29 i Palača Rogner Emst Fuchs Palast St. Veit a.d. Glan Prof. Emst. Fuchs Platz 1 9 3 0 0 Šentvid/St. Veit a.d. Glan Hišna torta 
3 0 Kopališče Strandbad Sattendorf & Rest. Pizzeria Mecki GerlitzenstraBe 61 9 5 2 1 Treffen 10% 

i 3 1 Gostilna Landgasthof Frutimann Triester Str. 1 9241 VVernberg Dobrota 
1 3 2 Gostilna - Schauhselch Frutimann Triester Str. 1 9241 VVemberg Dobrota 

3 3 Športni center - NTC Tropolach Egger StraBe 1 9 6 2 0 Šmohor/Hermagor 1 5% 
3 4 Kopališče Strandbad Stockenboi / Belo jezero/Weissensee 9 7 1 3 Zlan 2 5 % 
3 5 Kopališče Hallen- und Frelbad Spittal / Drau Ortenburgerstrasse 21 b 9 8 0 0 Spittal 10% 
3 6 Družinski park z osli - Familvpark "Eselgestut-Maltatal" Malta 5 5 9 8 5 4 Malta 50% 
3 7 Poletna sankaška proga - Sommerrodelbatin Moosburg Kreggab 1 9 0 6 2 Moosburg Znižano 
3 8 Podjetje Sctilieber Gartenservice-Krauterstube Obermilistatt 204 9 8 7 2 Milistatt Kozarec Marmelade 
3 9 Športna šola - Austria Sportsciiule Schusser Nr. 1 5 3 9 8 2 2 Mallnitz 20% 
40 Cvetlični park - Blumen Eriebnis Park Sonnegger S e e Sonnegg 19A 9 14 1 Miklauzdorf 10% 
41 Poletna sankaška proga - Sommerrodelbatin Verditz Kanzelpiatz 2 9 5 2 0 Annenheim 2 5 % 
4 2 Poletna sankaška proga - Sommerrodelbahn Kllppitztorl KlippitztorI 26 9 4 6 2 Bad. St. Leonhard 30% 
4 3 Kopališče - Parkbad Krumpendorf 9 2 0 1 Krumpendorf 10% 
44 Športna šola - Spott Schiffer - Sportschule Nr. 9 9 8 6 2 Innerkrems 15% 
4 5 Izposojanje čolnov - Bootsverleich G. Pribemig St. Stefanervveg 4 9 5 8 4 Drobollach 20% 
46 Rafting - Nationalpark Outdoorcenter Nr. 2 5 9 8 3 1 Flattach 30% 
47 Rafting - Fraganter Wirt - Rafting Ausserfragant 1 6 9 8 3 1 Flattach 20% 
4 8 Arena - Burgarne Finkenstein 9 5 8 2 Latschach 5,- evrov 
4 9 Gostilna - Gasthaus Gut Hallegg Halleggerstrasse 1 5 2 a 9 0 2 0 Celovec/Klagenfurt Znižano 
5 0 Arena - Adler Arenea Burg Landskron Ossiacherstrasse 9 3 9 5 2 3 Landskron 17% 
51 Grad - Schloss Albeck 957 1 Simitz 10% 
5 2 Podjetje lmpexa Prasser Rudolfsbahngurtel 8 2 9 0 2 0 Celovec/Klagenfurt Znižano 

1 5 3 1 . koroški park doživetij - 1 . Karntner Erlebnispark Pressegger S e e 14 9 6 2 0 Šmohor/Hermagor 10% 

Splošni pogoji 
Ob izstavitvi in uporabi kartice Karnten 
Card (KC) veljajo med združenjem "Inter-
essensgemeinschaft Kamten Card" (IKCB), 
katero zastopa v Sloveniji časopisno pod-
jetje Gorenjski glas, d. o. o., in kupcem kar-
tice Karnten Card sledeči pogoji: 

1. Storitve: 
2 nabavo kartice Karnten Card ima kupec 
pravico do uporabe navedenih storitev. 
To so storitve "KC-Inkiusive" (od nepo-
srednih KC partnerjev), storitve "KC-
Bonus" (od bonus-partnerjev) ali storitve 
"ARGE-VU". KC-Inklusive storitve so v celo-
ti plačane ob nakupu kartice KC. KC-
Bonus storitve pomenijo, da dobite naj-
manj 10 odstotkov popusta na ceno sto-
ritve. ARGE-VU pa vam zagotavlja 50-
odstotni popust. V tabelah te priloge vidi-
te, ali je storitev brezplačna oz. kakšna 
stopnja popusta vam pripada. 

2. Obseg storitev/jamstvo: 
Vsa KC-partnerska podjetja se obvezujejo, 
da odobrijo lastnikom kartice KC v veljav-
nem letnem obdobju in ob običajnih 
obratovalnih časih, v okviru splošnih po-

gojev, časovno in količinsko neomejeno 
uporabo opisanih storitev - kakovostno in 
količinsko v celotnem obsegu. KC bonus-
partnerji zagotavljajo brezpogojno naj-
boljše cene, tako da individualna stranka 
brez kartice v nobenem primeru ne more 
dobiti boljše cene kot lastniki kartice KC. 
Omejitve storitev obsega kartice KC so 
lahko zgolj zaradi obratovalnih časov do-
ločenih KC partnerskih podjetij, ki pa so 
posledica neugodnih vremenskih razmer. 
Poleg tega so omejitve tudi iz individual-
nih razlogov nestalnega obratovanja. Nuj-
no prosimo, da upoštevate navedene 
obratovalne čase iz tabele. IKCB ima poleg 
tega pravico sodelovanje s posameznimi 
KC-partnerji, KC-bonus partnerji ali ARGE-
VU iz tehtnih razlogov celo v času sezone 
prekiniti, ne da bi lastnik kartice KC imel 
pravico do nadomestne storitve. IKCB ni 
odgovorna in ne daje nikakršnega jam-
stva za morebitno škodo, ki bi lastniku 
kartice KC nastala v zvezi z storitvami. Z 
obiskom določenega cilja je lastnik kartice 
KC stranka tega KC partnerskega podjetja, 
tako da se vse morebitne zahteve nanaša-
jo samo nato KC partnersko podjetje. 

3. Ceste, na katerih velja plačilo 
cestnine/plovbe/gorske gondole: 

Pri vožnji po cestah, po katerih je obvezno 
plačilo cestnine, naj bi imel vsak potnik 
veljavno kartico KC, drugače je treba so-
razmerno plačati preostanek. Ponudba li-
nijske plovbe se nanaša na veljavni časov-
ni red plovbe in ne na posebne linije in 
dodatne storitve. Kartica KC je kartica za 
prosti čas in ne aktivna športna kartica. 
Ponudba pri gorskih gondolah se torej ne 
nanaša na večkratno dnevno uporabo v 
športne namene (jadranje s padalom, san-
kanje, gorsko kolesarjenje...) 

4. izdaja kartice KC 
Kartico KC lahko izroči v Sloveniji le po-
godbeni partner Gorenjski glas. 

5. Pogoji za veljavnost kartice KC: 
Kartica KC ni prenosljiva in velja le v pove-
zavi z veljavnim osebnim dokumentom. 
Vse storitve, ki so povezane s kartico KC, 
lahko uporabi le lastnik v času veljavnosti. 
Veljavnost kartice oz. storitve, ki so pove-
zane z nakupom kartice, so vsako leto na 
novo določene. 

6. Uporaba: 
Da imate pravico do storitev v zvezi s 
kartico KC-inklusive, KC-bonus ali ARGE-

VU, morate pri vhodu kartico pokazati. 
Po potrebi je treba pokazati tudi osebni 
dokument. V primeru, da obiskovalec 
nima dokumenta pri sebi, mu lahko 
partnerska podjetja KC-inklusive, KC-
bonus ali ARGE-VU dovolijo dostop le po 
splošnih pogojih. 

7. Zloraba: 
Ob zlorabi oz. sumu zlorabe so KC part-
nerska podjetja in ARGE-VU podjetja pri-
stojna, da kartico zasežejo. Prenos kartice 
na tretjo osebo ni dovoljen in je kazniv. 

8. Cene in znižanje za otroke: 
Za otroke in odrasle veljajo letno določe-
ne cene, ki vsebujejo vse davke. Otroci do 
letnika 2000 so oproščeni vstopnine. 
Otroci letnikov 1991-1999 dobijo kartico 
KC po znižani ceni. Pri nakupu kartice KC 
najmanj enega od staršev (starši ali stari 
starši) in dveh otrok (letnik 1991-1999) je 
kartica KC za vse nadaljnje otroke brez-
plačna. 

9. Tatvina/izguba: 
Ob tatvini oz. izgubi kartice lahko gost to 
sporoči na tel. št. 0043/4242/257530-13 
ali 12. IKCB ne jamči ob izgubi oz. tatvini 
kartice. 



KaCa 
steklenična 
pošta 
Pozor - KaCa steklenična pošta je na poti! 

KaCa, ljubljenček vseh otrok s kartico Karnten Card, 
pošilja tudi letos steklenično pošto na potovanje. 
Steklenica je polna novih pisem z opisom najbolj 
priljubljenih otroških ciljev in nalepk za zbiranje. 

Da bodo strani resnično pisane, 
se je KaCa udeležil s čopičem in 
barvami krožka Cre.Art.iv.-Work-
shop v koroškem muzeju nnod-
erne umetnosti. K sreči mu je po-
magala tudi umetnica Michaela 
Fink in vse skupaj popestrila. 

KaCa poroča tudi tokrat iz zmajske soteske, obišče čarovnico Kniese-
bein, se uči pripravljati palačinke, sreča gozdni strah, gre na medved-
ji lov, se igra z vlakci in končno gre tudi na potovanje v preteklost. 

Tudi tebe čaka steklenična pošta. 
Napolni jo z lastnimi pustolovskimi 

KaCa-nalepkami. 
Na voljo je kar 30 različnih 
nalepk za zbiranje. 

Zabava in pustolovščine so zagotovljene! 
KaCa se že danes veseli številnih pisem, 
v katerih mu boste poslali vaše vtise iz 

potovanj in izletov. Sedite k mizi in pošijite 
KaCa pismo. Vsa pisma zbira v lastno 

steklenično pošto, za zahvalo pa ima za 
vas številne nagrade. 

KaCa-nalepke s 
pustolovščinami 
dobite na blagajnah 
posameznih 
izletniških točk. 

Obitani s ^nto temo, lariti i' mnilr. 
iU ffo Jc razsirtljcfotti Ic medla livrfofrA 

plapahjo^ih baM. so Sf pni ljudjf ptjJali 
r jame at-^trijskc Koroike in Shrmijt. 
Jamski po fuJi It Hoteija kain^< 
Hofduiuje svoje obiskoi-atct. SkrivHOH-
nc. wi5fii?nf in bizarne io oblike ir kamna 
in ivde. ki Jih Je natai-a pod /eviHjsklm 
poivijem u.Mvarila skoii lifotHetJo. Ali pa >o 
morda nastale 11 rdim delom l̂otvike roke. 
Obiskoivlcu Mudi/o i-pofi/ed t- poivem Hoyt 
$trt. pidK irflraf/Hosu' in lepote. 

• KaprniJujama Obif 
01 IUpniikajamaCrebin)(Cnffen) 
B Turistični rudnik Hiittenber̂  
• Terrii Mvstica 
B Turi&iični rudnik Mežica 
01 Turisiidm rudnik Velenje 

ne fr-Aftt/ii/fi n-M̂  fn/un-1 nMt 
fiifilii t̂  j« ! « • <nWi [/m'iry>i «i>.*/Vo 
,*n/t-ir>ri frrr/i. Srtnm̂BiK i-jiii fniL iu .'AiiMfr 
„ ''•^fnnJ-et^rftf 
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Kje je kaj: 

Plovba: 
1 Plovba po Dravi E3 
2 Plovba po Milštatskem jezeru 02 

3 Nostalgična plovba po Vrbskem jezeru F3 
4 Plovba po Osojskem jezenj E3 
5 Krožna plovba po Vrbskem jezeru F3 
6 Plovba doživetij po Vrbskem jezeru F3 

Gorske gondole: 
7 Žičnice Bad Kleinkirchheim 2 
8 Žičnice Verditz E3 
9 Žičnice Tromeja 04 
10 Žičnice Heiligenblut-Schareck BI 
1 1 Žičnice Katscht>erg D1 
12 Panoramske žičnice Osojščica-Kanzelbahn E3 
13 Žičnice Goldeck D2 
14 Žičnice Innerkrems E2 
1 5 Kabinska gondola Peca H4 
16 Panoramska gondola Kreuzeck C2 
17 Panoramska gondola Turracher Hčhe E2 
18 Žičnice Reisseck/Molltal C2 
19 Panoramska cesta Tschiemock 02 
20 Žičnice na Belem ježem C3 

Panoramske ceste: 
21 Panoramska cesta Goldeck 
22 Gorska cesta Malta 
23 Gorska cesta Nockalm 
24 Belja$ka gorska cesta 

Kulturni muzeji: 
25 Muzej ročnih spretnosti Baldramsdorf 
26 Uradni dvorski muzej Feldkirchen 
27 Arheološki park Magdalensberg 
28 Domovinski muzej Velikovec 
29 Kr$ka stolnica 
30 Muzej zgodnjega srednjega veka 

Carantana 
31 Ziljski domovinski muzej/Georg Essl 
32 Keltska pot Frog 
33 Koroški deželni muzej 
34 Domovinski muzej Labotske doline 
35 Muzej mrtvaSkih plesov Metnitz 
36 Muzeji grad Stra burg 
37 Beljaški mestni muzej 
38 Muzej Šentvid 
39 Muzej narodne kulture Splttal/Drau 
40 KoroSki muzej moderne umetnosti 
41 Rimski muzej Teurnia 

42 Benediktinski samostan St. Paul H3 
03 43 Mestni muzej Petersberg/Breže G2 

01/2 44 Galerija v mestnem stolpu Gmund 02 
D/E2 45 Dvorana z grbi v deželni hiši G3 

E3 46 VVerner Berg - galerija mesta Pliberk H3 

Specializirani muzeji: 

02 
F3 
G3 
G3 
F2 

D2/3 
C3 
E3 
G3 
G3 
F1 
F2 
E3 
G2 
02 
G3 

C/02 

47 1. koroški ribiški muzej 02 
48 Muzej Auer von VVeisbach G2 
49 Gorsko planinski muzej Pollingerhutte E3 
50 Muzej gorskih kmetij Gnoppnitz C2/3 
51 Bonsai muzej 02 
52 Puškarski in lovski muzej F4 
53 Čebelarski muzej Carnica F4 
54 Muzej mučenja na gradu Sommeregg 02 
55 Muzej Heinrich Harrer G2 
56 Poljedeljski muzej grad Ehrental F3 
57 Porsche muzej Helmut Pfeifhofer 02 
58 Lutkovni muzej Helga Riedel G2 
59 Koroški relief E3 
60 Grad Rosegg - kabinet voščenih figuric E3 
61 Beljaški muzej vozil E3 

Prost! ̂ as In doživetja: 
62 Galerija alpe-t-umetnost-TurracherHohe E2 
63 BIOS svet doživetij Mallnitz C1 

64 Muzej doživetij "virtualni mitični svet" G2 85 Kopališče Winklem B2 
65 Železniški svet doživetij 03 86 Kopališče Vorderberg 03 
66 Heidi - planina Falkert E2 87 Kopališče Berg v Dravski dolini 83 
67 Pravljična pohodna milja, Zmajska soteska 02 88 Kopališče Gitschtal C3 
68 Gobe in gozd - čudeži narave E3 89 Kopališče Oberdrauburg 83 

69 Rudnik na ogled - Knappenberg G2 90 Kopališče Koibnitz C2 
70 Sirarna na ogled - Tressdorfska planina C3 91 Zabavni park mesta Althofen G2 
71 Pivovarna in žganjama Schieppe F3 92 Pokrito kopališče Heiligenblut Al 
72 Pohajanje po kraljestvu kralja Waldgeist E2 93 Nudistično počitniško naselje Rutar Lido G3 
73 Koreninski park Arriach-Osojščica E3 94 Naravno kopališče VValdbad Mauthen B3 
74 Park s palčki v dolini Krke/Gurk F2 95 Kopališče Tauernbad Mallnitz C1/2 

Živalski vrti Dodatna prevozna sredstva 
75 Pustolovščine Affenberg E3 96 Vaški avtobus Belega jezera C3 
76 Naravni alpski park/Naturstadel Feld 0/E2 97 Rožnodolinske parne lokomotive F4 
77 Živalski vrt z reptili Happ F3 98 Cu-tu železnica Rennvveg/Katschberg 0 1 
78 Živalski vrt z reptili Nockalm E2 
79 Živalski park Rožek/Rosegg E/F3 Naravne znamenitosti 

99 Razgledni stolp Pyramidenkogel F3 
Kopaliiča 100 Soteska Raggaschiucht C2 
80 Aguarena Kotschach-Mauthen B3 101 Kapniške jame Obir G4 
81 Kopališče Oellach v Dravski dolini B3 102 Celovški župnijski stolp F3 
82 Kopališče Obervellach C2 103 Beljaški župnijski stolp E3 
83 Zunanje kopališče Železna Kapla G4 104 Kapniška jama Grebinj/Griffen H3 
84 Kopališče Gmund D2 105 Soteska Čepa Borovlje F4 

Amoldstein/PodkloŠter 
Bad Eisenkappel/Žeiezna Kapla 
Bleiburg/Pliberk 
Eberndorf/ DobHa vas 
Feldkirchen/Trg 
Ferlach/Borovlje 
Friesach/Breže 
Griffen/Grebinj 
Hermagor/Smohor 
Kiagenfurt/Celovec 
Loibipass/Ljubelj 
Seebersttl/Jezersko sedlo 
St. Kanzian/Škocjan 
St Veit an der Glan/Šentvid v Glini 
Villach/Beljak 
Vol kerma rktA/el ikovec 
VVurzanpass/Korensko sedlo 

Kontakt: 
interessensgemeinschaft Kžmten Card Betriebe 

Llmerwoll3niger Str. 53 
A-9500 Villach 
Tel.: +43 (+4242) 257530-13 
Fax: +43 (+4242)216630 
E-mail: kaerntencard@tao.at 
Internet: wvvw.kaerntencard.at 

Delovni čas: pon.- čet 8.-16. ure, pet. 8.-13. ure 
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Naj bazen gorenjske 2006 G^rehjsl^ 
Skrivnostna in lepa. 

Gorenjska turistična zveza. Koroška 27, 4000 Kranj, tel: 04/20'iO'^oo,faks: o^/zo-io-^oi, www.gorenjska.si, e-pošta: gtz@siol.net 

Začetki organiziranega turizma na Gorenj-
skem segajo v zadnja tri desetletja devetnaj-
stega stoletja in sovpadajo z izgradnjo tako 
imenovane južne železnice od Dunaja do Ljub-
ljane in kasneje naprej do Trsta. 

Železnica je pospešila 
potniški promet in ustva-
rila modernega turista. 
Prihajalo je vse več go-
stov, ki niso bili več zado-
voljni le s krajevnimi go-
stilnami, pričakovali so 
lep sprejem, lepo urejen 
kraj s sprehajalnimi potmi 
in parki, prevozi, informa-
cije o kraju in drugih po-
sebnostih. 

To je seveda narekovalo 
novo organiziranost v kra-
jih in tako so spontano na-
stajala prva turistična dru-
štva. Naša dežela je zaradi 
naravnih lepot in ugodnih 
prometnih povezav za go-
ste vabljiva. Zametki orga-
niziranega turizma so bila 
prav turistična društva, ki 
so jih tedaj različno po-

Pokrovitelji 

imenovali: olepševalna 
društva, društva za dvig 
tujskega prometa, društva 
za privabitev tujcev, letovi-
ška društva, tujsko pro-
metna društva in podo-
bno. Število društev je 
stalno naraščalo. Prav to 
je narekovalo ustrezno 
organiziranost tudi na rav-
ni pokrajin in 29. marca 
1957 je bila ustanovljena 
Gorenjska turistična zveza 
v Kranju, ki je pred tem 
delovala kot Gorenjska tu-
ristična podveza. 

V Gorenjski turistični 
zvezi, ki povezuje 50 delu-
jočih turističnih društev 
na Gorenjskem, si priza-
devamo predvsem za de-
lovanje v smeri soobliko-
vanja obstoječe in ustvar-

janja nove turistične po-
nudbe regije, dvigovanja 
kakovosti turistične po-
nudbe ter vzgojo in oza-
veščanje prebivalstva o 
pomenu turizma s social-
nega, ekonomskega in 
ekološkega vidika kot per-
spektivne gospodarske 
dejavnosti. Svoje delova-
nje, ki temelji večinoma 
na prostovoljnem delu 
Članov turističnih društev, 
na ravni regije povezuje-
mo z naslednjimi večjimi 
projekti: 
• festivaloma Turizmu po-

maga lastna glava in Več 
znanja za veČ turizma, 

• pobudo Vrnimo gorenj-
ski nagelj na gorenjske 
balkone, 

• natečajem Moja dežela 
lepa in gostoljubna, 

• tekmovanjem Naj bazen 
Gorenjske, 

• ocenjevanjem kakovosti 
gostinskih lokalov in 

• vsakoletnim srečanje tu-
rističnih delavcev Go-
renjske (v letošnjem letu 
ga bom organizirali že 
36., in sicer v Radovljici, 
7. oktobra). 
Poletna kopalna ponud-

ba gorenjskih letnih kopa-
lišč predstavlja pomem-
ben element v turistični 
ponudbi Gorenjske. V pre-
teklem letu smo tako prvič 
izvedli akcijo Naj bazen 
Gorenjske, ki jo bomo v 
letošnjem letu še razširili 
in nadgradili. Želimo si, 
da bomo skupaj z medij-
skima pokroviteljema Go-
renjskim glasom in Radi-
om Belvi, ustrezno pred-
stavili vso ponudbo go-
renjskih letnih bazenov. 
Predvsem pa računamo 
na vas, spoštovane bralke 

in bralci, da boste tako kot 
lansko leto sodelovali z 
glasovnicami, ki jih boste 
vsak torek našli v tej rubri-
ki, in ocenili ponudbo po-
sameznega gorenjskega 
letnega bazena. Lansko 
leto ste najvišje ocene na-
menili letnemu kopališču 
v Kropi. Kako pa bo letos 
Skupaj bomo tako obiska 
li in predstavili Šest go 
renjskih letnih bazenov 
vaše glasovnice pa priča 
kujemo v poštnem nabi 
rafniku na naslovu Gorenj 
ska turistična zveza, Koro-
ška 27, 4000 Kranj. Ob 
koncu akcije bomo med 
vsemi, ki boste poslali gla-
sovnice, izžrebali srečne 
nagrajence in jih nagradili 
s privlačnimi nagradami. 

Mag. Jure Meglič 
Predsednik CTZ 

RHCM 
B G L V I Gorenjski Glas G^^fka amo 

Kranj etttohŠka darifa 

http://www.gorenjska.si
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S L 0 1 SLO 2 P O P T V 
06.20 Tedenskilzbor 
06.20 Kultura 
06. JO Odmevi 
07.00 P. Zldar-LTroha: Utonilo je 

sonce, igr. nad., 5/6 
(vps 07.00) 

07.30 Pravljice izlutkarjevega 
voziika, lutk, nan., 4/10 
(vps07.J0) 

08.00 Odd. za otroke 
08.3SSola prvakov, tis. nan., 13/26 

(vps 08.00) 
09.00 Berlin, Berlin, nem. nan., 5/39 

(vps 08,25) 
09.2S Obisk vakvariju.pou;. odd., 

6/17 
09.30JezuslnJosefine,dan.otr. 

nad., 22/24 
09.55 Zogarija-ko igra se mularija, 

otr. moz.odd.,9.,zad.del 
10.20 fliper in lopaka, ris. nan., 

2/13 
10.50 Zgodovina nadnaravnega, ang, 

dok, serija, J/4 
11.45 Pri Jožov<u z Natalijo 
13.00Poro<ila,5pott, vreme 

Ivps 13.00) 
13.15 Sedma nK)< osamosvojitve -

tv-dnevnik12.7.1991 
(vps 13.15) 

13.50 Nekaj minut za domačo glasbo 
14.05 Ljudje in zemlja, odd, 

TV Maribor, pon. 
15.00 Poro l̂a, promet 

(vps 15.00) 
15.05 Mostovi-hidak: Moj gost, 

moja gostja ...-vendgem 
(vps 15.05) 

15.40 5ola prvakov, ris. nan., 6/26 
(vps15.40) 

16.00 Risanka 
16.05 Pod klobukom (vps 16.05) 
16.40 2elodkosuperca, ris. (vps 

16.40) 
17.00 Novice, slov. kronika, šport, 

vreme (vps 17.00) 
17.40 Zasebno življenje umetnine: 

PlesvMoulIindelagalene, 
ang,dok.serija, pon,(vps 
17,40) 

18.30 žrebanje Astra In lota (vps 
18,30) 

18.40 Žogica, ft$. (vps 18,40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vteme,nnagnet, šport 
20.00 Sedmi pe<at: Zajtrk pri 

Tiffanyju,amer.nim(vps 
20,00) 

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

22.55 Sest toft, Šved, film, pon, 
(vps 22.55) 

00.20 Sedma moi osamosvojitve 
-tv dnevnik 12.7,1991, 
pon, 

00.50 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

01.45 Izkušnja fazlike, dok. film, 
pon.(vps01,45) 

02.40 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zab, infokanal 
11.00 Tedenski Izbor 
ll.OOSobotna not: Konc, slov, 

skupine Fake kvartet 
12.00 Brane M izza odra 
13.30 Tekma, debatna odd. za mlade 
14.20Vlzum za prihodnost, bos. hu-

mor, nad,, 2/30 
15.15 Kolesarska dirka Tour de 

France, prenos (vps 15.15) 
18.00 Dober dan. Koroška, pon. 
18.30 Mostovi-hidak: Moj gost, 

moja gostja ...-vendgem 
pon. 

IS.OOSlaienje.novoz. nad., 16/20, 

20.00 Konc. ob 30. obletnici umet-
niškega sodelovanja Marjane 
Lipovšek s slov, filharmonijo 
(vps 20,00) 

21.45 Življenje bi bilo lepo, nem, 
film, pon. (vps 21,40) 

ŽIVUENJE BI BILO LEPO 
Štiridesetletna Manja 
Griineberg je po poklicu 
Inženirka In živi skupaj z 
ostarelim očetom ter tri-
najstletno hčerjo. Njeno 
življenje poteka po uteče-
nih kolesnicah, toda stvari 
se obrnejo na glavo, ko se 
odpravi na obisk k svoji 
najboljši prijateljici Uti na 
Islandijo. Tam spozna Rag-
narja, prijateljičinega sva-
ka, se vanj zaljubi In z njim 
preživi nekaj čudovitih 
dni. Toda sreča ne traja 
dolgo, saj na svoji dojki za-
tlpa vozel. Medicinske pre-
iskave potrdijo njen sum, 
da Ima raka, tako kot njena 
pokojna mati. Ko se odloči 
za operacijo v Reykjaviku, 
ne domačim ne Ragnarju 
o svoji stiski niti ne črh ne. 

23.15 Slovenska jazz scena: 
ElvisStani(:group 
(vps 23.10) 

00.05 Pepe Carvalho, fr. nad,, 3/4, 
pon. (vps 00.00) 

PEPE CARVALHO 
Pepeja kliče na pomoč 
mlada Jessica, imenova-
na Ves, ker ne prenese, 
da bi jo kdo zavrnil. Njen 
oče,uspei5ni arhitekt Stu-
art Pedrell, je izginil. Na-
mesto na glamurozne 
Markizne otoke, kjer naj 
bi bil Pedrell, detektiva 
vodi sled v zanikrno bar-
celonsko naselje... 

01.40 Dnevnik zamejske TV (vps 
01.30) 

02.00 Infokanal 

06.40 24 ur, pon. 
07.40 Monk, pon, 4, dela amer, nan. 
08.30 Vihar ljubezni, pon, 36, dela 

kclumb.nad, 
09.25 Pot usode, pon. 115, dela braz, 

nad. 
10.20 Tv-prodaja 
10.50(:ista nedolžnost, pon, 12. dela 

meh. nad, 
11.40Barva greha, pon,6S,dela 

braz, nad. 
12.35 Rajski svet: Zibelka življenja, 

dok, odd, 
13.40Tv-prod3ja 
14.10 Monk, 5. del amer. nan, 
15.05 Barva greha, 66. del braz. nad. 
le.OOClsia nedolžnost, 13. del meh, 

nad, 
16.55 Pot usode, 116. del braz, nad, 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 37. del kolumb. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00Naša mala klinika,1. del slov. 

nan. 
20.55 Tv-kriminalka: Okronana in 

nevarna, amer, film 

OKRONANA IN NEVARNA 
Danielle Stevens redno 
nastopa na lepotnih tek-
movanjih, vendar je zara-
di lepotne kraljice Shaune 
Man< obsojena le ria dru-
ga mesta. Danielllno gren-
ko življenje se spremeni, 
kosezaljubivRileyjaBax-
terja, bogatega dediča ve-
like tovarne In hkrati Sha-
uninega bivšega fanta. 
Toda sanjska romanca se 
kmalu konča. Ko r^ajdejo 
Shaunino truplo, osum-
ljencev In motivov za 
umor ne manjka. Za navi-
deznim bliščem se skriva 
kruta resnica. 

22.35 Zakon in red: Enota za posebne 
primere, 9. del amer. nan. 

23.30 Hitri Edi, 12, del ang.-amer. 
nan, 

00.20 Prijatelji, 15. del amer, humor, 
nan. 

00.50 24 ur, pon. 
01.50No;na panorama 

K A N A L A 
07.50 Tv-prodaja 
07.S5Snoreki, ris. serija 
08.20 MiSekStuanlittle, ris, serija 
08.45 Oliver in njegovi, 8. del mlad, 

nan, 
09.10£lavca,8,delmlad.nan, 
09.35 Entrada-kuhinja Latinske 

Amerike, kuhar, odd, 
10.05 E-I-, pon. 
1 1 J 5 Tv-prodaja 
12.2SSre{n3 linija 
13.25 Mladi in nemimi, 182. del 

amer. nad, 
14.15 Vsi moji otroci, 80. del amer. 

nad. 
15.05 Tv-prodaja 
15.J5 Zvezdna vrata, 8. del amer. 

nan, 
16.10 Caroline v velemestu, 5. del 

amer. humor. nan. 
. 17.00 Seinfeld, 10. del amer. humor, 

nan. 
17.300h, ta sedemdeseta, 21, del 

amer, humor, nan, 
18.00 E+ 
20.00 Pravi seks v pravem mestu: 

NewYori<,2.delamet.nan, 
20.55 PonesredeneplastiJne operaci-

je, amer. dok, odd, 

PONESREČENE 
PUSnČNEOPERACUE 
Živimo v družbi, ki nam 
omogoča različne načine, 
s pomočjo katerih lahko 
spreminjamo svoj videz. 
Plastične operacije, pier-
clng, ban/anje las, trajna 
ondulacija, umetna porja-
velost. Seznam je neskon-
čen. Toda ko spremembo 
svojega videza zaupamo t. 
I. strokovnjakom, se mno-
gokrat sploh ne zaveda-
mo, v kaj se spuščamo in 
kakšno tveganje se prav-
zaprav skriva za tem. Kot 
bomo videli v tokratni od-
daji, se tudi preprost le-
potni poseg lahko spre-
meni v pravo katastrofo. 

21.55 Jag, 85. del amer, nan. 
22.50 VVill in Grace, 21. del amer. hu-

mor. nan. 
23.20Ta nora služba, 4. del amer. 

humor, nan. 
23.50 Vsi županovi možje,1, del 

amer, humor, nan. 
00.20 Najboljši nami, amer. film 

NAJBOUSI NAČRTI 
Dobrodošli v Tropico, puš-
čavsko kalifornijsko meste-
ce bogu za hrbtom. Nick je 
obubožan mladenič, ki se 
je odrekel študiju, da bi 
lahko skrbel za Invalidnega 
očeta. Računal je, da bo po 
očetu podedoval denar... 

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 
Sto izložb, sto strasti, tel,, Italija, 2001 
09.30 Tv-prodaja 10.00 Mašievalka, 
tel,, Kolumbija, 2002 10.55 Adijo pamet 
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger: 
Tri v vrsto, Spomin in Mala šola 14.25 
Legende Wimbledona: Pete Sampias 
15.25 Tv-prodaja 16.00 Marlenna 
16.55 Risanka 17.20 Maiievalka, tel,, 
Kolumbija, 2002 18.20 Adijo pamet 
20.00 Velika avantura, kom,, Španija, 
2003 21.50 Tri5tan,srii„ franciia, 2003 
23.35 Velika avantura, kom,, Španija, 
2003 01.00 Tristan, srh., Francija, 2003 

m 
08.15 Rela* pa pik», 08.30 Turistifne 
zvezde 09.00 Poslovni studio 09.30 
Modro 10.00 Zakulisje Evrovizije 2006 
11.00 Za vas in mesto, kmet, odd, 
12.00 Rela* pa pika 12.15 Glasbeni 
mozaik 14.30 Z igro do pismenosti 
15.00 Turistiine zvezde 15.30 Do 
zdravja tudi tako 16.00 Relax pa pika. 
16.15 Kultumo-umetniški utrinki 16.30 
Sadovi znanja 17.00 Jana 17.30 Kultur-
nedrobtinicel8.00 Do zdravja tudi tako 
18.30 Biseri turizma 19.00 Klepet z jas-
novidko Matute 19.J0 ABCD 20.0« Ne-
premifnine 20.15 Eko sklad 20.30 Sijaj 
21.00 Živeti zdravo 21.30 24 ur 22.30 
Uspešen obrtnik 23.00 Preverjeno 
00.00 Državni svet RS z vami 00.30 Tu-
rističie zvezde 

10.30 Paprika poletje 11.45 Poletna že-
Ijall.SO Paprika poletje-zeloresnoo... 
14.50 Glasbeni trenutki 17.00 Paprika -
glasbene želje 17.30 Paprika poletje-
anketa 18.00 Paprika poletje-nagrad-
na igra 19.00 Paprika poletje - anketa 
19.15 Paprika poletje-glasbene želje 
20.00 Poletna želja 20.05 Paprika pole-
tje-Miss laguna 20.30 Paprika poletje 
21.00 Paprika poletje-stilska preobra-
zba 21.10 Optika Sever 21.30 Paprika 
poletje-lepo je biti miss 22.00 Paprika 
poletje 

09.00 Mozaik kulture 09.30 Kamera 
med vami 09.40 Gorenjska tv-porô ila 
10.00 Apolon: skupina Veter 11.00 Vi-
deostrani 17.00 Gosta tedna: misijonar 
Janko Slabe in igralec Matjaž Javinik 
17.45 Camiola: hrvaška skupina Cubis-
mo 18.00 Gorenjski odsev: 15 let odho-
da JLA iz Zgomjesavske doline 18.15 Iz 
obfinskih klopi: seja OS Obilne Seniur 
18.25 Pravljiine minute 18.40 Gorenj-
ska tv-porofila 19.00 Iz obeinskih klopi: 
seja OS Obfine Žirovnica 19.15 Festival 
klasKne glasbe Musica Carnium 20.00 
Zupan pred kamero: Ivan Stular, župan 
Obilne Naklo 21.00 Kranjski magazin 
21.30 Kamera med vami 21.40 Gorenj-
ska tv-poroiHa 22.00 Poletni mozaik 
22.05 Solinarski festival 2006 23.00 
Ročk Otoiec 23.40 Gorenjska tv-porofila 
00.00 Aktualno v regiji 

12.00 Videostrani 18.00 Seja OS Tržii 
19.00 Preprosto najboljši 20.00 Asova 

18.00 Seja OS SkofiaLoka19.00 Prepros-
to najboljši 20.00 Razstava: Pobratenje 
20.15 Razstava Draga Jermana 20.20 
Primož Smuk 20.35 Pokllil me nocoj 
21.35 S kuhalnico po svetu: Indija 

05.55 Dobro jutro na NetTV 07.30 Tv-
prodaja 08.00 Dobro jutro z NetTV 09.10 
Sonce skušnjave, 106. del 10.00 29. Festi-
val melodij moija in sonca 13.05 Tv-pro-
daja 13.40 Vibracije 14.30 Vsa (uda sveta 
14.50 Plaiani morilec, akc, kom,, HK, 1998 
16.40 Sonce skušnjave, 107. del 17.35 
Jeie in zmaji, fant. lilm, ZDA, 2000 19J0 
Za telo in dušo 20.00 tJsodna oboževalka, 
srh. drama, ZDA, 2002 21.45 Lepa soseda 
23.15 Postmonem,-«h,, ZDA, 199801.10 
Tv-prodaja 01.40 Z NetTV v no< 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaška 09.10 Čarovnije, nad,, Italija 10.00 
Porofila 10.10 Komisar Reic, serija, 7, se-
zona, 7, del 11.05 Dnevnik velikih maf k, 
dok, serija 12.00 Dnevnik 12.15 Tv 
koledar 12.30 Proti vetni, tel., Mehika 
13 J O Oprah Shovv 14.05 Porodila 14J0 
Tema pred zoro. drama, ZOA, 199316.00 
Poroiila 16.15 Mladi zdravniki, humor, 
serija, ZDA 16.40 Vila Marija, tel,. Hrva-
ška 17.30 Hrvaška danes 17.55 Barabe in 
princese, humor, serija, Hnraška, 2. sezo-
na 18.35 Malo mesto, rep,. Hrvaška 
19.15 Novice iz znanosti 19J0 Dnevnik 
20.10 (larovnije, nad,, halija, 8, sezona, 
7, del 21.05 Fokus 22.00 Porodila 22.15 
Kulturna poroflla 22.25 Lolita, drama, 
Francija/ZDA, 1997 00.30 Skupaj s teboj, 
drama. Kitajska/Južna Koreja, 2002 
02 J 5 Mladi zdravniki, humor, serija, ZDA 
02.45 Zakon in red, serija, ZDA 

08.00Tv-vodnlk08.30Tv-koledar08.40 
Telebajski 09.05 Grdi raiek, ris. serija 
09.30 Rumenokljunec l O J S Popotniki 
skozi čas, serija 10.55 Življenje pred 
nami, nad, 11.45 Vohunke, serija, ZDA 
12.35 Columbo: Posnetek, krim,, ZDA, 
1975 1 3.45 Oliver in njegovi, humor, s^ 
rija, ZOA 14.10 Samo bedaki in konji 
14.45 M,A.S,H, 15.15 PoroOla za gluhe 
15J0 Midve z mamo, serija, ZDA, 4. se-
zona 16J0TrceHilL serija, ZOA, 2. sezo-
na 17.05 Globalni klepet 17.35 Mali 
mestni vrtovi 18.00 Lov na starine 18 J O 
Geniji, zabavni kviz 19.05 Kulturna poro-
fila 19.10 Smrkci, ris. serija 19 J 5 Žvlje-
nje z Bonnie, humor, serija, ZDA, 2. sezo-
na 20.05 Ograja, drama, Avstralija, 2001 
22.00 Zakon in red: Pred poroto, serija, 
ZDA,2,del22.50Cmigad,humot.serija, 
VB, 2. sezona, 1. del 23.25 Potoiila 
23.35 Kronika puljskega filmskega festi-
vala 23.50 24, serija, ZDA, 4, sezona, 7. 
del00.3S Sajveš,kakoje... 01.000Z, se-
rija, ZDA 01.55 Porofila 

06.00 Vohuni, 2. del 07.00 Vojaški stroji 
21. stoletja, dok, serija 08.00 Smetiš<e 
09.00 Modri planet: Plimovanje na morju 
10.00 Ekstremni stroji 11.00 Ameriški 
(opetji: Posebna oddaja 12.00 Vohuni, 2, 
del 13.00 Vojaški stroji 21, stoletja, dok. 

serija 14.00 Smetišče 15.00 Brainiac 
16.00 Posebna vozila: Eleanor 17.00 
Ameriške mašine: Alumitub 18.00 Eks-
tremni stroji: Jeklene pošasti 19.00 Raz-
biti mit 20.00 Ameriški {opeiji: Motor za 
BillyjaJoela21.00 Kako nastane...21J0 
Kako nastane „ 22.00 Predelovalci vozil, 
dok, serija 23.00 Tekma v sestavljanju 

v 00.00 Dr. G: Medicinska Izve-
denka 01.00 Velikan neba: Gradnja Air-
busa A380 02.00 Posebna vozila 03.00 
Modri planet: Obale 04.00 Ekstremni 
stroji: Jeklene pošasti 05.00 Ameriški čo-
perji: Motor za BillyjaJoela 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 (udoviti po-
snetkižlvali13.300pitjiposlil4.00Re-
ponažaAnimalPIaneu 14.30 Živali od 
A do Z 15.00 Ekvator 16.00 Živalska po-
licija v Miamiju 17.00 Reševalci živali 
17.30 SOS v divjini 18.00 Cudoviri po-
snetki živali 18.30 Najbolj smešne živali 
sveta 19.00 Družina prerijskih psov 
19.30 Opliji posli 20.00 Oceanske avan-
ture 21.00 Ljudožerci 21.30 Plenilieva 
past 22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Živalska postaja 00.00 Urgentni 
primeri 

08.00 Raziskave, ki jih poganja DuracelI 
08.30 Najbolj neverjetni trenutki 09.00 
Katastrofa v zraku 11.00 Sekunde do ka-
tastrofe 12.00 Raziskovanje Zemlje 
13.00 Živali, kot smo mi 14.00 Kata-
strofa v zraku 16.00 Popolnoma divje 
16.30 Ka<ji pastirji: Slab sloves strupe-
njač 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: Skrito 
18.00 Uniževalcl jezov 19.00 Živali, kot 
smo ml: Politika 20.00 Serengeti - na-
pad na megairedo 21.00 Požar na krovu 
22.00 Nevarni letalski napad nad Bag-
dadom 23.00 Nevarna družba okrutnih 
morilcev 00.00 Požar na krovu 01.00 
Nevarni letalski napad nad Bagdadom 

07.45 Samorogovo potovanje, 1. del 
09.30 Sestrin varuh, drama, ZOA, 2002 
11.15 Preprosta Sarah, drama, ZDA, 
1991 13.00 Naša sodnica, serija, ZDA, 4. 
sezona, 19, del 14.00 lažnivi agent, 
kom.,ZDA, 198815.45 Ed,serija,ZDA,l, 
sezona, 22. del, 2001 16.45 Naša sodni-
ca, serija, ZDA, 3. sezona, 20. del 17.30 
Sestrin varuh, druž. drama, ZOA, 2002 
19.15 Ed, serija, ZDA, T. sezona, 22. del, 
2001 20.15 Teksaški kralj, drama, ZOA, 
200122.00 Divizija, krim. serija, 3. sezo-
na, 10, del 23.00 Divizija, serija, ZDA, 3. 
sezona, 11. del 2003 00.00 Strasti A/n 
Rand, drama, ZDA, 1998 01.45 Teksaški 
kralj, drama, ZOA, 2001 

15.00 Pustok>vš<ina: ZOA 1530 Treking: 
Zimbabve 16.00 Svetovni popotnik: Sri-
lanka 17.00 (aprice potuje: Irska 17.30 
Golf, Orange County 18.00 Sanjska poto-
vanja: Tahiti, Bora Bora 18.30 Popotniki: 
Kuba, Gvatemab 19.00 Oddaljene obale: 
Samos 19.30 Sanjska potovanja: Francija 
20.00 luksuzno: Mauritlus in Maldivi 
21.00 Oddaljene obale: Ciper 22.00 
ra Medilertana 22.30 Križarjenje: Queen 
Maty 2 23.00 Svetovni popotnik,- Kanada 

09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski iz-
ziv 10.15 Težka selitev 11.15 Napkejši 
aen 12.00 Popcom 13.00 Dobro življe-
nje 13.30 Vikarka iz Dibleyja 14.00 
Dnevnik velikih maik 14.30 Veterinarji 
15.00 Otroški program 17.00 Vrtnarski 
isiv 17.30 Dražba 18.15 Beg na deželo 
19.00 Zdravniki 19.30 Majhni angeli 
20.00 Avtomobilizem 21.00 Skrila ka-
mera 21.30 Hitri iov 22.00 Prevaranta 
22.30 Lažnivec 23.00 Življenje Richarda 
Ninona 00.00 Hiša iz kart 

06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo 
Adria 08.00 Zajtrii prvakov 09.00 Vroie 
09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 
Adria 10.05 Top 10 Ob 10 h 11.00 Rodc 
lestvica 12.00 Glasba Non Stop 13.00 
Samo Adria 13.10 Glasba Non Stop 
13.30 (Us za žur 14.00 Glasba Non Stop 
14.30 ličkov šov 15.00 Samo Adria 
15.10 Glasba 15.30 Devetdeseta 16.00 
Glasba Non Stop 18.00 Samo Adria 
18.05 Adria Top 20 19.00 Novo, novi hiti 
19.40 Glasba Non Stop 20.00 Samo 
Adria 20.05 Glasba Non Stop 21.00 Divji 
modeli 21.30 Sov Andyja Milonakisa, 
resn, serija 22.00 Divji modeli 22.30 Sov 
Andyja Milonakisa 23.00 Devetdeseta 

08.30 Najboljši špoitni prizori 09.00 Eks-
tremni športi 09.30 Odbojka na mivki (ž), 
posnetek sklepnega dvoboja v Montrealu 
10.30 Odbojka (m), posnetek tekme sve-
tovne lige: ZDA-Poljska 12.00 Kolesar-
stvo, vrhunci štirinajste etape dirke po 
Franciji 13.00 Kolesarstvo, pripravljalno 
poroeilo in prenos 15. etape Gap-L'Alpe 
d'Huez(187 km) dirke po Franciji 17.30 
Nogomet (do 20 let), vriiunci mladinske-
ga turnirja v Ziirichu 18.00 Nogomet (do 
19 let): Evropsko prvenstvo, prenos tek-
me Španija - Turflja v Poznanu 20.00 No-
gomet (do 19 let): Evropsko pnrenstvo, 
prenos tekme Poljska - Avstrija v Poznanu 
22.00 Kolesarstvo, vrhunci današnje 15. 
etape Gap-L'Alpe d'Huez (187 km) dirice 
po Franciji 23.15 Kolesa5tvo: Dnevnik 
Jensa Voi^a o dirki po Franciji 23.30 Av-
tomobilizem, posnetek 1000 km dolge 
dirke serije Le Mans Endurance na Niir-
burgringu 23.45 Mogomet (do 19 let): 
Evfopsko prvenstvo, posnetek tekme 
Poljska - Avstrija v Poznanu 01.00 Olim-
pijski magazin 

06.00 Biljard, vrhunci mastersa v Eg-
mond aan Zeeju 08.00 Tv-prodaja 08.30 
Reportaža: Mit o Harleyju Davidsonu 
09.00 Pokei 11.IM Tv-prodaja 13.30 
Motociklizem, predstavitev motorja ka-
wasaki ZZR 1400 14.00 Športni kviz 
16.30 Tenis (m), prenos turnirja ATP v 
stuttgartu 19.15 Motorvizije, predstavi-
tev avtomobila alfa romeo spider 20.15 
Nogomet: l.nemškaliga-Vrhunclinnaj-
boljši prizori iz sezone 1996/97 22.15 
Moški IV22.45 Športni kviz 

06.00 Otroški program 08.00 Polna hiša 
08.20 Simpatije 09.05 Sedma nebesa 

09.50 Glavca 10.10 Columbo: Popoln 
m„ ZDA, 1978 11.45 Otroški 
13.15 Kolesarstvo - Tour de 

France 2006, 15. etapa: 6ap-L'Alpe 
d'Huez 17.40 Novice 17.45 Čarovnice: Ko 
ostaneš brez moii 18.30 Glavca 19.00 
Simpsonovi: Elektrarna je na prodaj 
19.30Casvsliki 19.53 Vreme 19.55 Mo-
neyUaker 20.00 Sport 20.15 Polkijska 
enota Kitzbuhel, krim, serija: Vaba 21.00 
Novice 21.10 Trautmann: Nič nI tako 
imenitno, krim., Avstrija, 2001 22.50 
Alarai za Kobro 11: Pozno mašfevanje 
23.35 Detektivki iz Hamburga: Teror 

09.05 Kuharski magazin 0930 Drzni in 
lepi 10.10 Julia 10.55 Letefi reševalci: 
Sama presenečenja 11.45 Vreme 12.00 
co 12.25 Visoka hiša 12.55 Pogledi od 

strani 13.00 Ca s v sliki 13.15 Kuharski 
magazin 13.45 Orzni in lepi 14.25 Tessa 
-živeti za ljubezen, 123, del 15.10 lulia, 
192. del 15.55 Oddaja Barbare Karlich: 
Hočem moškega z denarjem! 17.00 Cas 
v sliki 17.10 Dobtodošla, Avstrija, nnag, 
18.20 Kakšno bo vreme 18.30 Dober 
nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna de-
žela danes, mag, 19.30 Cas v sliki 19.53 
Vreme 19.54 Money Maker 20.00 Po-
gledi od strani 20.15 Univerzum - Mor-
ski psi, dok, film: Z roparja 21.05 
Poročilo 22.00 Cas v sliki 2 22.30 Wies-
ner sprašuje: Gostja oddaje Madeleine 
Petrovič 23.05 Philosophicum: Človeko-
ve pravice - tudi za teroriste 00.00 Cas v 
sliki 3 00.20 Vsi županovi možje 

09.00 Točno ob devetih 09.30 M<̂  do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenami 11.30 Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 1730 Med nami, 
serija 18.00 Dober večer 18.30 Eksklu-
zivno 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3531, del 
20.15 Na kraju zločina: Mlami: Knravi 
mesec 21.15 Dr. House, serija 22.15 
Monk, serija 23.10 Zakon In red, serija 

09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet 
1130 Korak za korakom 12.40 Otroški 
program 16.00 Nasmešek, prosim! 
17.00 Pet na pet 1730 Korak za kora-
kom: Masten zaslužek 18.30 Jimova 
družina: Visok pritisk 20.00 Poročila 
20.15 Srečno doma 22.15 Ekskluzivno-
reportaža: Sosedje na bojni nogi/Prepir 
v hiši 00.15 Poročila 00.30 Policisti na 
delu 01.30 Dog-lovec na glave 

07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Cosmo in Wanda 15.00 
Kamp Lazlo 15.30 Dekliške zadeve 
16.00 Popolni vohuni 16.45 Težave z 
Nevrtonom 17.15 Benjamin Rožica 
17.50 Mala morska deklica 18.20 Pepe 
in Max 18.50 Skriti kotički 19.15 Ana-
konda Angela 19.45 Spužva Bob, risan-
ka 20.15 Herble spet vozi, kom,, ZDA, 
1974 22.05 Cisto popolnoma 22.35 
Dušni pastir 

08.40 Naredi sam 09.05 Priznanje 
10.00 Zmešnjava spolov ll.OO Talk, 
talk, talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 
Sam, mag, 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Sabrina, mlada čarovnica: CyTano 
16.00 (larovnice: San Francisco sanja 
17.00 Taff. mag, 18.00 lotta se zaljubi, 
tel., 77, del 18.30 Simpsonovi, serija 
19.00 Galileo, mag. 20.00 Netvstime 
20.15 Urgenca: Kdaj, če ne zdaj/ Osam-
ljena odločitev 22.10 Ženske zadeve: Iz-
gubljati 23.10 Površje 01.00 Galileo 

08.30 Titus 08.55 Varuška 09.55 Sam 
svoj mojster 10.25 Živeti po želji 10.55 
Nič nI brez okusall.25 Popolna večer-
ja 12.10 Poročila 12.15 Mcleodovi 
hčeri 13.10 Naša sodnica 14.05 Dr, 
Ouinnova 15.05 Mcleodovi hčeri 
16.00 Naša sodnica 16.55 Vaniška, se-
rija 17.55 Poročila 18.00 Sam svoj 
mojster No< čarovnici 8.30 Nif ni brez 
Okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 Ži-
veti po želji 20.15 Midve z mamo: 
Zmešnjava <ustev 21.10 SternTV: Po-
membna je sprememba 22.05 Med 
redkvice! 23.05 Potovanje v prejšnje 
življenje 00.00 Poročila 00.15 Na kraju 
Zločina: NevvVorkOI.IO Jordan 

12.15 Lovci na glave 12.40 Polkisti 
13.05 Reševanje živali 13.30 Zdravni-
kovi zapiski 14.20 Smučarska sezona 
14.45 Hujšanje 15.10 Zaobljuba 16.00 
Jane Goldman 16.50 Val zločina 17.15 
Oko za oko 17.40 Policisti 18.05 Ana-
tomija katastrofe 19.00 Dirka 19.50 
Mladi zdravniki 20.15 Napaka 20.40 
Middiemore 21.05 Mejna policija 
21.30 Pokvarjena dekleta 22.00 Mest-
ni utrip 22.25 Medicinski detektivi 
22.50 Ponarejevalci in tatovi 23.40 Na 
zmenku 

12.20 V vrtincu strasti, 75. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 76. del 14.05 Ca-
lypso, 11, del 15.00 Ljubezen je nespa-
metna, 66. del 15.55 Laurita in Lorenzo. 
75.dell6.45lauritainLorenzo,76del 
17.40 ljubezen je polna presenečenj, 
98. del 18.35 Sončnice za lucija,11, del 
19.30 Okus po tebi, 61. del 20.20 Maria 
Rosa išče ženo, 98. del 21.10 Ženske v 
vojni, 113, del 22.05 Uurita in Lorenzo, 
76. del 23.00 Ljubezen je nespametna, 
66,del23.55Calypso,11.del 

13.30 Oe«erjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10Ed,EddlnEddyl5.35Juniperlee 
16.00 HI Hi PuffyAmiyumi 16.25 Dvoj-
čka 16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Ro-
botboy 17.40 MegaiXLR 18.05 Samu-
raj Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vol9.20Ed,EddinEddyl9.45fantjeiz 
soseščine 20.10 Povverpuff dekleta 
2035 Dexterjev laboratorij 21.00 Neka-
teri so pritekli, drama, ZDA, 1959 23.15 
Scaramouche, pust. film, ZDA, 1952 
01.10 Mildied Pierce, drama, ZDA, 1945 
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06.20 Tedenski Ubor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Mladost na stopnicah, mlad. 

nad., 3/6 Cvps 07.00) 
07.30 Pravljice iz lutkarjevega vozič-

ka, lutk. nan., 8/10 (vps 07.30) 
07.50Sola prvakov, ris. nan., 17/26 

(vps 07.50) 
08.15 Berlin, Berlin, nem. nan., 9/39 

(vps 08.15) 
08.40 Radovedni Taiek: Usta 
08.55 Glasbene pravljice Mike Make: 

Norice, zab. odd..3/12 
09.05 Bisergora: O bibapuncah in 

bibafantih, lutk. nan., 14/15 
09.20 Zgodbe iz ikoljke 
09.55 Odd. za otroke 
10.15 Sožitja. 

svetov, odd. TV Maribor 
11.30 Slovenski venček, 

zgod. nar.-zab. glasbe 
12.30 V živalskem vrtu, 

avstral.dok. serija, 1/17 
13.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Sedma moi osamosvojitve -

tv-dnevnikl8.7.1991 
{vps 13.15) 

13.55 tez planke: Albanija, pon. 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangol sok (vps 15.05) 
15.40 Nove Mlapiceve dogodivščine, 

ris. nan., 17/26 (vps 15.40) 
16.05 Jezus in Josefine, dan. otr. 

nad., 23/24 (vps 16.05) 
16.25 Obisk v akvariju, pouč. odd., 

7/17, pon. (vps 16.25) 
16.30 Fllper in Lopaka, ris. nan., 3/13 
^ (vps16.30J 
17.00 Novice, slov. kronika, $port, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Stoji učilna zidana, dok. odd. 

(vps 17.35) 
18.05 Kako Živijo slovenski gradovi; 

Grad Mirna na Dolenjskem -
zgodba Marka Marina 
(vps 18.05) 

18.35 Traktor Tom, ris. (vps 18.35) 
18.55 Vreme 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Pod žarometom (vps 20.00) 
20.55 Velika imera malega ekrana: 

Stane Sum rak (vps 20.55) 
22.00 Odmevi, kultura, iport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Einsteinova žena: Življenje 

Mileve Einstein-Marič, avstral. 
dok. odd. (vps 22.50) 

23.50 Sedma moč osamosvojitve -
tv-dnevnik 18.7.1991, pon. 

00.15 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

Ol.lOStoji učilna zidana, 
dok. odd., pon. 

01.40 Kako živijo slovenski gradovi: 
Grad Mirna na Dolenjskem -
zgodba Marka Marina, pon. 

02.20 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
13.35 Tedenski izbor 
13.35 Aritmija 
14.15 Studio City 
15.15 Kolesarska dirka po Franciji, 

prenos (vps 15.15) 
17.45 DP v plavanju, rep. z raven na 

Koroškem (vps 17.45) 
18.05 Tedenski izbor 
18.05 Mostovi - hidak; Potepanja -

barangol sok 
18.35 Alpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope 
19.10Alek$anderMarodič;Mali 

oglasi: Dobri ljudje, izvirna 
tv-nan., 3. ep. (vps 19.10) 

DOBRI U U D J E 
Mati padlega talca išče pri-
če o sinovi smrti, da bi tako 
dobila pokojnino in se re-
šila pomanjkanja. Dva zelo 
uspešna poslovna človeka 
bi sicer lahko pričala, ven-
dar se izkaže, da so stvari 
bolj zapletene, kot so se 
zdele na prvi pogled. 

20.00 Vizum za prihodnost, bos. 
humor, nad., 3/30 (vps 20.00) 

20.50 Dediščina Evrope: MediČejci, 
amer. nad., 3/4, pon. 
(vps 20.50) 

21.45 Metuljev jezik, sp. film 
(vps 21.45) 

METUUEV JEZIK 
17. julija mineva 70 let, od-
kar je general Franco v 
Španiji sprožil vstajo, ki je 
pomenila izbruh krvave 
državljanske vojne. Spo-
pad med uporniškimi na-
cionalističnimi in vladnimi 
republikanskimi silami je 
trajal tri leta in se končal s 
porazom levice, čeprav so 
prihajali na pomoč prosto-
voljci iz vse Evrope. 
Filme Joseja Luisa Cuerda 
s posebnim posluhom za 
človeške drame obnavlja 
čas pred izbruhom vojne. 
V središče svoje pripovedi 
Je postavil malega osem-
letnega Moncha, ki se z ve-
likim strahom pripravlja na 
vstop v šolo, saj ga starejši 
strašijo s strogim učiteljem 
don Gregorjem, ki naj bi 
tepel svoje učence. Monc-
ho kmalu ugotovi, da don 
Gregorio ni nikakršen bav-
bav... 

23.20 Dnevnik zamejske TV 
(vps 23.20) 

23.45 Infokanal 

06.45 24 ur, pon. 
07.45 Monk, pon. 8. dela amer. nan. 
08.35 Vihar ljubezni, pon. 40. dela 

kolumb. nad. 
09.30 Pot usode, 

pon. 119. dela braz. nad. 
10.25 IV-prodaja 
10.55 Čista nedolžnost, 

pon. 16. dela meh. nad. 
11.45 Barva greha, 

pon. 69. dela braz. nad. 
12.40 Rajski svet; Madagaskar, 

dok. odd. 
13,45 TV-prodaja 
14.15 Monk, 9. del amer. nan. 
IS.lOBarva greha, 70. del braz. nad. 
16.05 Cista nedolžnost, 

17. del meh. nad. 
17.00 Pot usode, 120. del braz. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Vihar ljubezni. 

41. del kolumb. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 

5. de! slov. nan. 
20.55 Preverjeno 
21.40 Življenjska zgodba; Poročena s 

tujcem, amer. film 

POROČENA S TUJCEM 
Megan Potter v nesreči 
skoraj umre. Prebudi se v 
bolnišnici, vendar se niče-
sar ne spominja. Njena 
družina zaman poskuša 
storit! vse, da bi se Megan 
spomnila preteklosti. S p ^ 
močjo psihiatra Jesseeja 
začne Megan počasi okre-
vati. Pri tem okusi svobodo, 
ki je prej ni poznala. Odloči 
se preteklosti obrniti hrt)et 
in si na drugem koncu sve-
ta ustvariti novo življenje. 

23.20 Zakon in red: Enota za posebne 
primere, n. del amer. nan. 

00.10 Na kraju zk)dna, 1. del amer. nan. 

NA KRAJU ZLOČINA 
Forenzični preiskovalci 
Grissom, Catherine, War-
ricK Nick in Sara so zagri-
zeni iskalci resnice. Pri zbi-
ranju dokazov, kijih moril-
ci puščajo na prizoriščih 
zločinov, Jih odlikuje velika 
mera potrpežljivosti, vztraj-
nosti, razgledanosti in n e 
popustljivosti... 

01.05 Prijatelji, 18. del am. hum. nan. 
01.3524 ur, pon. 
02.35 Nočna panorama 

07.35 Tv-prodaja 
07.40 Snorčki, ris. serija 
08.05 Palčiča, ris. serija 
08.30 Oliver in njegovi, 

12. det mlad. nan. 
08.55 Glavca, 12. del mlad. nan. 
09.20 Emrada - kuhinja Latinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09.50 SP v nogometu, Argentina: 

Slonokoščena obala, pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Srečna linija 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

84. del amer. nad. 
15.05 Tv-prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, I I del amer. nan. 
16,30Carolinevvelemestu, 

9. deJ amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 

14. del amer. humor. nan. 
17.300h, ta sedemdeseta, 

zad. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 

20.00 Akcija: Rambo 2, amer. film 

R A M B 0 2 
Potem ko je v prvem filmu 
vrgel v zrak pol mesta, so 
Ramba na koncu le ujeli. 
Sedaj ga srečamo v celici, 
kako z lahkoto lomi verige 
okoli sebe. Njegov nekda-
nji oficir iz Vietnama, Tra-
utman, mu ponudi nalo-
go, da bi v jugovzhodni 
Aziji našel pogrešane 
Američane. Resnični pro-
blem v Vietnamu pa Ram-
bu ne predstavljajo tuji vo-
jaki, ampak predvsem tisti, 
ki so mu nalogo naložili. 

21.40 Jag, 87. del amer. nan. 
22.30 Will in Grace, 

23. del amer. humor. nan. 
23.00Ta nora služba, 

6. del amer. humor. nan. 
2330 Vsi županovi možje, 

3. del amer. humor. nan. 
00.00 Žrelo 2, amer. film 

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 
Sto izložb, sto strasti, tel., Italija, 2001 
09.30 TV-prodaja 10.00 Maičevalka, 
tei„ Kolumbija, 2002 10.55 Adijo pamet 
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger: 
Tri v vrsto. Spomin in Mala sola 13.45 Raj, 
psih. drama, ZDA, 200215.25 Tv-prodaja 
16.00 Krizno reSevanje, dok. serija, ZDA, 
2003 16.55 Risanka 17.20 MaSčevalka, 
tel., Kolumbija, 2002 18.20 Adijo pamet 
20.00 Callas za vedno, biogr. film, ZDA. 
2002 21.50 Ravnovesje, zf. film, ZDA, 
2002 22.40 Callas za vedno, biogr. film, 
ZDA, 2002 01.30 Ravnovesje, zf. film, 
ZDA, 2002 

08.45 Relax pa pika. 09.00 Turistične 
zvezde 09.30 Državni svet RS z vami 
10.00 Potuj z mano 10.30 Uspešnice 
dramskega gledališča Studenec 12.30 
Relax pa pika. 12.45 Glasbeni mozaik 
14.45 Relax pa pika. 15.00 Turistične 
zvezde 15.30 Prekmurski Cedermanc 
16.30 Portret 17.00 Klepet z jasnovidko 
Maručo 17.30 m vrt 18.00 Do zdravja 
tudi tako 18.30 Poslovni studio 19.00 
Sktvenska glasbena lestvica 20.00 Majina 
Koroika potopisna reportaža 20 JO Po-
govor z Borutom Pahorjem o evropskih 
temah 21.00 iana 21.30 24 ur 22.30 Po-
slovni studio 23.00 Poslovni ritmi 23.45 
Pozdrav iz dežele 00.00 Nepremičnine 
00.15 Turistične zvezde 00.45 Relax pa 
pika. 01.00 Glasbeni mozaik 

ŽRELO 2 
Štiri leta po prestani grozi 
z ubijalskimi morskimi psi 
se je življenje v obalnem 
mestecu Amity počasi 
umirilo. Šerif 8rody se 
ukvarja z običajnimi pro-
blemi, ko posumi, da seje 
v njihovih vodah spet po-
javil veliki beli morski pes. 

09.00 Paprika poletje - glas. želje 09.30 
Paprika poletje - anketa 10.00 Nagradna 
igra 11.00 Anketa 11.15 Glasbene želje 
12.00 Poletna želja 12.00 Lepota in 
zdravje 12.30 Poročna avantura 12.40 
Karin - jasnovidka 13.40 Glasbeni trenut-
ki 17.00 Paprika poletje - glas. želje 
17.30 Paprika poletje - anketa 18.00 Pa-
prika poletje - nagradna igra 19.00 Papri-
ka poletja • anketa 19.15 Paprika poletje 
- glas. želje 20.00 Poletna želja 20.10 
Paprika poletje - zelo resno o... 

09.00 Večer ljudskih pesmi 09.30 Ste 
vedeli?, svetovalna oddaja 09.45 Go-
renjski obzornik: januar 2006, 1. det 
10.00 Parada humorja 2006,1. det zab. 
prireditve 11.20 Videostrani 17.00 Vi-
deonovice za gluhe in naglušne 17.30 
Glasbena oddaja za mlade, v živo 18.30 
Ste vedeli?, svetovalna oddaja 18.45 
Gorenjski obzornik: januar 2006, 2. det 
19.00 Iz občinskih klopi: seja občinskega 
sveta Občine Šenčur 19.15 Pevski večer 
na Kokfid 2006, 2. del posnetka 19.45 
Pravljične minute za najmlajše 20.00 
Apolon: Tanja Žagar 20.50 Taktična vaja 
v bohinjskem predoru 21.05 Mozaik 
kulture: Petelinji zajtrk v knjigi in filmu 
21.35 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 
21.45 Gorenjski obzornik: januar 2006, 
2. del 22.00 Poletni mozaik 22.05 Zna-
ni in neznani obrazi: Majda Mencinger 
22.35 Glasbeni večer na Otoku, 2. del 
23.30 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 
23.40 Gorenjski obzomik: januar 2006, 
2. del 00.00 Iz občinskih klopi: seja ob-
činskega sveta občine Šenčur 
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gibanica 20.35 Razstava v galeriji Elek-
tra 20.45 Duhovna misel 21.00 Pokliči 
me nocoj, glas. odd. 

05.55 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tv-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.10 Sonce skušnjave, 102. det 10.00 
Podalpski večer 11.30 Tv-prodaja 12.00 
Stilist 12.30 Sodobni gladiatorji, črna 
kom., ZDA, 2001 14.00 12. festival 
SunČane skale 16.40 Sonce skušnjave, 
103. del 17.35 Pošiljka, komična krimi-
nalka, ZDA, 2001 19.15 Življenje na ces-
ti, druž. drama, ZDA, 1998 21.00 12. 
Festival Sunčane skale: Pesem leta 2006 
23.45 Nenavadno, 10. del 00.15 Bra-
tovščina pravice, drama, ZDA, 1986 
01.30 Tv-prodaja 02.00 Z Net TV v noč 

06i0 Tv-koledar 07.00 Dobro jutro. Hrvaš-
ka 09.10 darovnije, nad., Italija 10.00 
Poročla 10.10 Komisar fiex, senja, Avstrija, 
7. sezona, 3. del 11.00 Kultuma porodla 
11.05 Divja Evropa: Krčenje divjine 12.00 
Dnevnik12.15Tv-koledar1230 Proti vetnj, 
tel., Mehika 13.20 Oprah Show 14.05 
Poročla 14.15 Kriminalistidii oddelek 15.05 
Vesoljska Odiseja - potovanje na planete 
16.00 Porodla 16.15 Mladi zdravniki, hu-
mor. serija, ZDA 16.40 Vila Marija, tel., 
Hn/aška 1730 Hivaška danes ̂ 7SS Barabe 
in princese, humor, serija, Hrvaška, 2. sezona 
18J5 Mato mesto, humor, serija, Hivaška 
19.15 loto 19J0 Dnevnik 20.10 Čarovnije, 
Italija, 8. sezona, 3. del 21.05 Barve turizma 
22.00 Poročila 22.15 Kulturna poročla 
22.25 Veliko mesto, drama, ZDA, 1987 
00.15 Hhn 

08.00 Tv-vodnik 08.30 Tv-koledar 08.40 
Telebajski 09.05 RumerKik̂ unec 10.00 Grdi 
raček1030Zasedanje sabora1335Cofum-
bo: Zmaga razivna, krim., ZDA, 19741445 
Risanka 15.15 Poročla za gluhe 1530 
Midve z mamo, serija. ZDA, 4. sezona 16 JO 
Tree Hifl. serija, ZDA, I sezona 17.05 Gtobal-
ni klepet 1735 Mafi mestni vrtovi, dok. seri-
ja 18.00 lov na starine 1830 Geniji, zab. 
kviz 19.05 Kultuma poročla 19.10 Bitka 
planetov, ris. ser̂  1935 Življenje z Bonnie, 
humor. sen]a, ZDA, 2. sezona 20.05 Obradin 
v Us Vegasu, kom. drama, ZDA 22.15 Na 
kraju ztočna, serija, ZDA, 5. sezona, 17. del 
23.05 6ni gad, humor, serija, VB 2345 
Poročla 23^5 24, serija, ZDA, 4. sezona, 3. 
dei 0040 Saj veš, kako je, humx serija, ZDA 
01.05 OZ, serija, ZDA 02.00 Poročla 

06.00 Diricač 07.00 Najvê i vojni prepiri, 
dok. odd. 08.00 Vojne odpadkov: Ostrosu-
elec na nebu 09.00 Modri planet 10.00 Ek-
stremni stroji: Letalski leti v prihodnosti 
11.00 Amerik opeip' Potovanje po Evropi 
12.00 Oiritač 13.00 Najvê i vojni prepiri, 
dok. odd. 14.00 Vojne odpadkov: Ostrostr-
elec na nebu 1 5.00 Brainiac 16.00 Posebna 
vozaa:HitrostvHollywOTdul7.00 Ameriške 
mašine 18.00 Ekstremni stroji: Nori na 
hitrost 19.00 Razbiti mit 20.00 Ameriški 
čopeifi: Sanjski motor 21.00 Kako nastane 
22.00 Predekivald vozil 23.00 Tekma v ses-
tavljanju motorjev: Bitka med Jessejem 
Rookom in Ronom finchem 00.00 Dr G: 
Medidnska izvedenka: KBc na pomoč 01.00 
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Narejen za prvake: Športni stadion 02.00 
Posebna vozila 03.00 Modri planet Zmrzn-
jena morja 04.00 Ekstremni stroji: Nori na 
hitrost 05.00Ameriški čopeq1: Sar^' motor 

12.00 Reševaki živaS 1230 Najbolj smešne 
živali sveta 13.00 čudoviti posnetki živali 
1330 Op*$ posli 14.00 Oceanske avanture 
15.00 Ljudožerci 1530 Pleniičeva past 
16.00 Živalska polidja v Miamiju 17.00 
Reševaki živaG 1730 S0Svdivjini18.00(:u-
doviti posnetki živali 1830 Najbolj smešne 
živali sveta 19.00 Družina prerijskih psov 
1930 0pi$ posli 20.00 lovec na krokodde 
21.00 Življenje sesalcev 22.00 Živalski 
polidsti v Houstonu 23.00 Živalska postaja 
2330 Opî i posli 00.00 Urgenmi primeri 
0030 Sodobni veterinarji 

06.00 Katastrofa v zraku 07.00 Razisko-
vanje Zemlje 08.00 Potovanje v Ama-
zonijo 09.00 Najboljši helikopter 10.00 
Megagradnje 11.00 Sekunde do katas-
trofe 12.00 Raziskovanje Zemlje 13.00 
Potovanje v Amazonijo 14.00 Najboljši 
helikopter 15.00 Megagradnje: Kazens-
ki zavod North Branch 16.00 Popolnoma 
divje 16.30 Kačji pastirji: Odiseja v za-
hodnem Ozu 17.00 Ustvarjeni za ubijan-
je: Ocean 18.00 Most na reki Kvvai 
19.00 Potovanje v Amazonijo: Prerojena 
zemlja 20,00 Raziskovanje Zemlje: Stik s 
tujimi bitji 21.00 Najboljša naftna 
ploščad 22.00 Megagradnje: Most Mil-
lau v Franciji 23.00 Interpol preiskuje: 
Kraja zgodovine 00.00 Najboljša naftna 
ploščad 01.00 Megagradnje: Most Mil-
lau v Franciji 02.00 Most na reki Kvvai 

06.00Vzpon,krim.drama,ZDA, 19940745 
Tod;a lakote, drama, 2DA, 2003 0930 Princ 
na belem konju, rom. kom, ZDA, 200111.15 
Biti najboljši, miniserija, 1. del 13.00 Naša 
sodnica, serija, ZDA, 3. sezona. 15. del 14.00 
Vzpon, krim.drama.ZDA,19941545£d, se-
rija,ZDA.1.sezona, 18. del,20011645Naša 
sodnica, ser̂ , ZdK 3. sezona, 16. del 1730 
Princ na belem konju, rom. kom., ZDA, 2001 
19.15 Ed, serija,ZDA, 1. sezona, 18. det, 2001 
20.15 Zaklenjen v tišini, drama, ZDA, 1998 
22.00 Z to in red: Zkranski um, senja, 23. 
dei HJOO Diviẑ , krim. serija, ZDA, 3. sezo-
na, 3. del OOiM Grozeča tišina, krim. drama, 
ZDA, 2002 0145 Zaklenjen v tišini, drama, 
ZDA, 1998 

TravcfChvttll 
14.00 Potni list: Zimbabve 15.00 Žejni 
popotnik 16.00 Svetovni popotnik: Irska 
17.00 Vodnik; Oman 17.30 Popotniki: 
Tajska, Nepal, Sydney 18.00 Z vilicami 
na poti: Japonska 1830 Popotniki: Indi-
ja 19.00 Oddaljene obale: Istanbul 
19.30 Sanjska potovanja: Afrika 20.00 
Vodnik: Anglija 21.00 Globalni nomad: 
Kitajska 21.30 Popotniki: Vanuatu 
22.00 Pustolovšfina: Vatnajokull 23.00 
Svetovni popotnik: Washington 00.00 
Žejni popotnik: Mehika 

09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski im 
10.15 Težka selitev 11.15 Najšibkejši den 
12.00 Hetty VVainthropp raziskuje 13.00 

Dobro žMjenje 1330 Odcova v(̂ ka 14.00 
Dnevnik velikih madc 1430 Veterinarji 
15.00 Otroški program 17.00 Vrtnarski izziv 
1730 Dražba 18.15 Beg na deželo 19.00 
Zdravniki 1930 EastEndes 20.00 Botanični 
vrt 2030 Pravila opremljanja 21.00 Dežela 
tigrov 21 iO Čudna narava 2230 Oni gad 
23.00 RorenceNî tingale 

06.00 Glasba Non Stop 07.30 Samo 
Adria 08.00 Zajtric prvakov 09.00 Vroče 
09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 
Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Glas-
ba Non Stop 13.00 Samo Adria 13.10 
Glasba Non Stop 13.30 Devetdeseta 
14.00 Glasba Non Stop 14.30 Čas za žur 
15.00 Samo Adria 15.30 Ličkov šov 
16.00 Glasba Non Stop 18.00 Samo 
Adria 18.05 Klubska lestvica 19.00 
Vroče, trenutno najbolj vrofl videospoti 
19.30 Glasba Non Stop 20.00 Samo 
Adria 20.05 Glasba, videospoti domačih 
in tujih zvezd 20.15 Mono 20.30 
Poročilo s festivala: Festival Exit 21.00 
Ličkov šov, s Trevorjem Nelsonom 22.00 
Barrio 19 22.30 Od razvaline do umet-
nine: VB 23.00 Ličkov šov 00.00 MTV 
ponoči 

O EURO ŠPORT 
0830 Ekstremni športi 09.00 Atletika, 
vrhunci sinočnjega mitinga lAAF Super 
Grand Prix v Lozani 11.00 Kolesarstvo, 
vrhunci včerajšnje 9. etape Bordeaux -
Dax (169,5 km) dirke po Franciji 12.00 
Kolesarstvo, pripravljalno poročilo in 
prenos desete etape Cambo les Bains • 
Pau {190,5 km) dirke po Franciji 17.30 
Atletika, vrhunci sinočnjega mitinga 
lAAF Super Grand Prix v Lozani 19.15 
Jadranje: Za kulisami Alinghija 19.20 
Sredni izbor športov na Eurosportu: Golf, 
jadranje itn. 19.30 Golf, vrhunci tumirja 
US PGA Tour 2030 Golf: European Tour 
21.00 Golf, vrhunci tumirja US Pro Tour 
- Trump Million Dollar Invitational na 
Canouan Islandu 21.30 Jadranje: Off-
shore Team Worid Championship in Sar* 
dinta Rolex Cup 22.00 Kolesarstvo, 
vrhunci današnje desete etape Cambo 
les Bains - Pau (190,5 km) dirke po Fran-
ciji 23.15 Kolesarstvo: Dnevnik Jensa 
Voigta o dirki po Franciji 23.30 Poker, 
vrhund odprtega prvenstva Skandinavi-
je v K(}benhavnu 00.30 Sumo, vrhunci 
tumirjaNacu BašovTokiu 

0830 Reportaža: Poker 09.00 Poker 1045 
Tv-prodaja 1145 Normalno 12.15 Tv-pro-
daja 1330 Inlive 1430 Športni kviz 1745 
Biljard, vrhund mastersa v Egmond aan Zee-
ju 1945 Tunlng TV 20.15 Motorvoje, pred-
stavitev avtomobila al̂  romeo spkier 21.15 
Motodklizem: Evropski pokal GSXR in 
kawaS3kiZZR 140022.15 Moški IV 22.45 
Športni kviz 

08.05 Polna hiša: Pojdimo v Holiywood! 
08.30 Simpatije: Oddaljenost v svetlob-
nih letih 09.10 Čarovnice: Poroka v 
vročem peklu 09.55 Glavca: Halova 
varuška je sošolka 10.20 Monk: G. Monk 
In raznašalec časopisov 11.00 Policijska 
enota Kitzbuhel: Krvavo slovo 11.45 
Otroški program 12.10 Kolesarstvo -

Tour de France 2006, prenos 10. etape: 
Cambo les Bains - Pau 17.00 Simpatije: 
Velika filmska priložnost 17.40 Novice 
17.45 čarovnice: Poroka v vročem peklu 
18.30 Glavca: Halov najboljši prijatelj 
19.00 Simpsonovi: čisto resen primer 
19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 19.55 
Money Maker 20.00 Šport 20.15 Na 
kraju zločina: Proti času 20.55 Novice 
21.05 Na kraju zločina: Zabava 22.15 
Pod lupo pravice: Varovanec 23.00 Brez 
sledi: Materinska ljubezen 23.45 Mary 
Higgins Oaric Da boš vedno mislil name, 
krim., ZDA. 2002 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in 
lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 Julia 
10.55 Leteči reševalci 1145 Vreme 
12.00 Poročilo 12.55 Pogledi od strani 
13.00 Čas v sliki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.45 Dtzni in lepi 14.05 Drzni in 
lepi 14.25 Tessa - živeti za ljut>ezen, 
119. del 15.10 Julia, 188. den5.55 
Oddaja Barbare Kariich: Zakaj varčuješ za 
upokojenska leta? 17.00 Čas v sliki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 18.20 
Kakšno bo vreme 18.30 Dober nasvet: 
Za potrošnike 18.48 loto 19.00 Zvezna 
dežela danes, mag. 19.30 čas v sliki 
19.53 Vreme 19.54 Money Maker 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Pod beli-
mi jadri, kom., Nemčija, 2004 2145 
Pogledi od strani 22.00 Čas v sliki 2 
22.30 Svetovno poročilo 23.15 Doku-
menti : Borili smo se za Španijo 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenami 11.30 Naji-
no prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Kazensko sodišče 15.00 Družinsko 
sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 1730 Med 
nami, serija 18.00 Dober večer 18.30 
Ekskluzivno 18.45 Poročila 19.05 Ek-
splozivno 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3527. del 20.15 Manija osemdesetih, 
razv. 21.15 Naš novi dom 22.15 Stem 
TV, magazin 00.00 Poročila 00.35 V 
imenu zakona: Morilsko vedenje 01.25 
Zlata dekleta: Čudeži se vedno dogajajo 
01.50 Oliver Geissen 

09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet 
11.30 Korak za korakom 12.40 Otroški 
program 16.00 Nasmešek, prosim!, 
razv. 17.00 Pet na pet 17.30 Korak za 
korakom: Stara hiša, nova hiša 1830 Ji-
mova družina: Jim, pedagog 20.00 
Poročila 20.15 Vera uresničuje sanje, 
resn. Šov 22.15 Andromeda: Zadnje po-
tovanje v nič 

O RTI super 
07.00 Otroški program 13.30 Vse-
mogočna Kim 14.00 Spužva Bob 14.30 
Cosmo in Wanda 15.00 Kamp Lazlo 
15.30 Dekliške zadeve 16.00 Divji rački 
16.25 Tex Avery 16.45 Smrkd 17.15 
Benjamin Rožica 17.50 Mala morska 
deklica 18.20 Pepe in Max 18.50 Vse-
mogočna Kim 19.15 Anakonda Angela 
19.45 Spužva Bob, ris. 20.15 Mary Pop-
pms, kom., ZDA, 1964 

08.25 Naredi sam 09.00 Priznanje 
10.00 Zmešnjava spotov 11.00 Talk, 
talk, talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 
Sam, mag. 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Sabrina, mlada čarovnica: Avril, 
Avril 16.00 Čarovnice, serija: 17.00 Taff, 
mag. 18.00 Lotta se zaljubi, tel, 73. det 
18.30 Simpsonovi, ris. serija: Najboljši 
pes 19.00 Galileo, mag. 20.00 New-
stime 20.15 Dokaz življenja, srh., ZDA, 
2000 22.40 Izselitev v Kanado, dok. ser-
ija, 1/6 del 23.40 Pro7-rep.: Svetovno 
prvenstvo v pripravi hitre prehrane 
00.40 Dokaz življenja, srii., ZDA, 2000 

08.30 Hughleyjevi 08.55 Varuška 
09.55 Sam svoj mojster 10.25 Živeti po 
želji 10.55 Nič ni brez okusa 11.25 
Popolna večerja 12.10 Poročila 12.15 
McLeodovi hčeri 13.10 Naša sodnica 
14.05 Dr. Ouinnova 15.05 McLeodovi 
hčeri 16.00 Naša sodnica 16.55 Varuš-
ka, serija 17.55 Poročila 18.00 Sam svoj 
mojster 18.30 Nič ni brez okusa, kuhar, 
odd. 19.00Popoln3 večerja 19.45 Živeti 
po želji 20.15 Na kraju zločna: Bitka s 
časom 21.10 Zakon in red: Zločinski um: 
Zagrizenost 22.05 Privid zločina, serija 
00.00 Poročila 00.15 Na kraju zločina 

MOtfVi 

10.10 Dirka 11.00 Trid 11 iO Napaka 12.15 
lovd na glave 1240 SvarSo pr^ vihaijem 
13.05 Reševanje živali 1330 Middlemore 
14J0 Živalski vrt 1445Hu}šanje15.10Z3-
obljuba 16.00 Jane Goldman 1630 Val 
zloona 17.15 Mototp 1740 Policisti 18.05 
Anatomija katastrofe 19.00 Poiidsti na 
Hava|h 1925 PoBdja 1930 Klic 20.15 Div-
je vreme 21.05 Podivjani ljudje 22.00 Voja-
ki2230 Kraja na dekJvnem mestu 2340 Na 
zmenku 

12.20VvTtincustrasti,71.del13.10ŽerBke 
s poslanstvom, 72. dd 14.05 Ca!ypso, 7. del 
15.00 Ljubezen je nespametna, 62. del 
1535 Laurita in lorenzo, 71. del 1645 Lau-
rita in lorenzo, 72. del 17.40 ljubezen je 
polna presenečenj, 94. del 1835 SonoKe za 
ludjo, 7. del 1930 Okus po tebi, 57. del 
20.20 Maria Rosa išče ženo, 94. del 21.10 
Ženske v vojni, 109. del 22.05 Laurita in 
Lorenzo, 72. del 23.00 Ljubezen je nes-
pametna, 62. del 2335 Calypso, 7. del 

O Cartoon/tcm 

13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
sosešane 14.45 Navidezni prijatelji 
1S.10Ed,£ddinEddy1535Juniperlee 
16.00 Hi Hi Puffy Ami Yumi 16.25 Dvo-
jĉ ka 16.50 Powerpuff dekleta 17.15 Ro-
botboy 17.40 Megas XIR 18.05 Samu-
raj Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19J!0 Ed, Edd in Eddy 19.45 fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 The 
Split, krim., ZDA, 1968 22.30 Cool 
Breeze, krim., ZDA, 1972 00.15 The Per-
fect Specimen, kom., ZDA. 1937 01.55 
The Prizefighter and the Lady. rom. 
kom., ZDA, 1933 
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SLO J 10 2 •OP TV mm. i\ 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 P. Zidar-L.Tfoha: Utonilo je 

sonce, igr. nad., 6., zad. del 
(vps 07.00) 

07.35 Pravljice iz lutkarjevega vozič-
ka, lutk. nan., 5/10 (vps 07.30) 

08.05 Šola prvakov, ris. nan., 14/26 
(vps 08.00) 

08.30 Berlin, Berlin, nem. nan., 6/39 
(vps 08.25) 

08.55 Pepi vse ve o plesu, pouč.-zab. 
odd. (vps 08.55) 

09.15 Potepanja: PoSla, igr. dok. odd., 
5/17 (vps 09.15) 

0945 Odd. za otroke 
1035 Kino KekecCopmica Zofka, slov. 

film, pen. (vps 10.30) 
11J5 Pod žarometom, pon. 
13.00 Poroflla, Šport, vreme (vps 13.00) 
13.15 Sedma rtiô osamosvojitve - tv-

dnevnikl3.7.1991 (vps 13.15) 
13i0 Večerni gost: Lojze Peterle, pon. 
15.00 Poroaia, promet (vps ̂ 5.00) 
15.05 Mostovi-hkiak: Pod drobnogle-

dom-nagy t aiatt (vps 15.05) 
15.40 Tracev Mcbean, ris. nan., 23/26 

(vps 15.40) 
1530 TraceyMcbeaa ris. nan,, 24/26 

(vps 15.50) 
16.00 Gdkiunkjr Razum, irs.fiim (vps 

16.00) 

16.15 CiakJunk}r: Prosim, ne klî e ga 
Armando, ital. film (vps 16.15) 

16.25 Enajsta šola, odd. za 
radovedneže: Oljka, pon. (vps 
16.25) 

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

17.40 Štafeta mladosti: Tujci v 
Sloveniji, pon. (vps 17.40) 

18.25 Duhovni utrip, pon. (vps 18.25) 
18.40 Merlin, Čudežni kuža, ris. (vps 

18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00Tednik (vps 20.00) 
20.55 Celica, dok. feljton, pon. (vps 

20.55) 
21.200smi dan (vps 21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Knjiga mene briga - Pier Paolo 

Pasolini: Svinjak, pon. (vps 
22.50) 

23.10 Glasbeni vê er 
23.10 Skupina festival Brežice: Glas-

ba Antonija Vivaldija - Orches-
tra Barocca di Bologna, zbor 
Viva Brežice. 1/2 (vps 23.10) 

23.50 Micrologus, florentinski 
praznik, 1/2 (vps 23.50) 

00.40 Sedma ml osamosvojitve -
tv-dnevnik 13.7.1991, pon. 

01.10 Drrevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

02.05 Štafeta mladosti: Tujci v 
Sloveniji, pon. 

02.50 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zab. infokandi 
11.30 Otr. infokanal 
12.30 Zab. infokanal 
13.50Tedenski izbor 
13.50 Iščemo povprečnega Slovenca, 

dok. odd. (vps 13.50) 
14.40 Prisluhnimo tišini 
15.15 Kolesarska dirka Tourde 

France, prenos (vps 15.15) 
17.30 Demonska opica, ang. znan. 

odd., pon, 
18.30 Mostovi-hidak: Pod 

drobnogleciom - nagy l alatt, 
pon. 

19.00 Brigada, rusk. nad., 3/15, pon. 
(vps 19.00) 

BRIGADA 
Saša s e skriva v počitniški 
hiši prijateljev Kozmoso-
vega očeta. Zagleda se v 
Čedno sosedo, violinistko 
Oljo. Sledi j i v mesto in 
obišče njen koncert. Med-
tem policijski načelnik, 
Muhin sorodnik, za njim 
izda tiralico. SaŠevna ma-
ma je v skrbeh za svojega 
sina, zato poskuša nave-
zati stik s Kozmosovim 
očetom, vplivnim znan-
stvenikom. V SaŠevem no-
vem skrivališču prijatelji 
priredijo zabavo, Oljina 
babica pa zaradi hrupa 
pokliče policijo«. 

20.00 FoyIova vojna, ang. nad., 2/8, 
pon. (vps 20.00) 

FOVLOVA VOJNA 
Belo pero 
Maj 1940. Britanci se boji-
jo nemške invazije. V 
hotelu Belo pero se zbira-
jo Člani Petkovega kluba, 
naklonjeni Hitlerju in za-
grizeni antisemiti. Med 
večernim sestankom nek-
do ustreli lastnico hotela 
Margaret EHis. Foyle mora 
ugotoviti, ali so bili streli 
namenjeni vodji Petkove-
ga kluba in je bita Mar-
garet zgolj naključna 
žrtev. Počasi ugotavlja, da 
so kljub vojni vihri razlogi 
za umore še vedno enaki. 

21.40 Nô  umora, fr. drama, 1/2 (vps 
21.40) 

23.10 Pravo dekle, fr. film, pon. (vps 
23.10) 

00.40 Pepe Carvalho, fr. nad., 4., zad. 
del, pon. (vps 00.40) 

02.20 Futurama, ^mer. ris. humor. 
nan., 13/16, pon. (vps 02.20) 

02.40 Dnevnik za mejske TV (vps 
02.40) 

03.05 Infokanal 

06.40 24 ur. pon. 
07.40 Monk, pon. 5. dela amer. nan. 
08.30 Vihar ljubezni, pon. 37. dela 

kolumb. nad. 
09.25 Pot usode, pon. 116. dela braz. 

nad. 
10.20Tv-prodaja 
10.50 Cista nedolžnost, pon. 13. dela 

meh. nad. 
11.40 Barva greha, pon. 66. dela 

braz. nad. 
12.35 Rajski svet: Južni otok, dok. 

odd. 
13.40Tv-prodaja 
14.10 Monk, 6. del amer. nan. 
15.05 Barva greha, 67. del braz. nad. 
16.00 Čista nedolžnost, 14. del n̂ veh. 

nad. 
16.55 Pot usode. 117. del braz. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 38. del kolumb. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 2. del slov. 

nan. 
20.55 Na kraju zločina: Miami, 21. 

del amer. nan. 
21.50 Predrzna kri, 3. del ang. nan, 

PREDRZNA KRI 
V gorskem jezercu v Nort-
humberlandu najdejo tru-
plo deklice. Sodeč po po-
škodbah je umrla nasilne 
smrti. Policija tava v temi, 
prav tako Tony, ki ga je ko-
misar Brandon brez Caro-
line privolitve poklical na 
pomoč. To med Carol in 
Tonyjem povzroči veliko 
napetost, saj je zdaj Tony 
odgovoren za preiskavo. 
Carol se mora tako osre-
dotočiti na primer zvezd-
niškega para Jacka in 
Amande Vance, ki se boji-
ta, da ju nekdo zalezuje. 

22.50 Vražje neveste, 4. del amer. 
dok. serije 

VRAŽJE NEVESTE 
Gretchen se bo kmalu 
poročila z Normanom. Po-
leg zadnjih malenkosti, ki 
jih mora opraviti, se mora 
bodoča nevesta ubadati 
še s svojim sitnim očetom. 
Antonella je sicer res friz-
erka, toda nemogoče je, 
da bi sama sebi uredila 
poročno frizuro. Obisk pri 
vrhunskem frizerju, ki ji ga 
priporočijo, se izkaže za 
napako. 

23.45 Nežni fantje iz Indije, dok. odd. 
00.55 Prijatelji, 16. del amer. humor, 

nan. 
01.25 24 ur, pon. 
02.25 Nô na panorama 

07.40 Tv-prodaja 
07.45 Snor̂ ki, ris. serija 
08.10 Miiek Stuart Linle, ris. serija 
08.35 Oliver in njegovi, 9. del mlad. 

nan. 
09.00 Glavca, 9. del mlad. nan. 
09.25 Entrada - kuhinja tatinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09 J 5 SP v nogometu, Nemčija: 

Kostarika, pon. 
11.55Tv-prodaja 
12.25 Srečna linija 
13.25 Mladi in nemimi, 183. del 

amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 81. del amer. 

nad. 
15.05 Tv-prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 9. del amer. 

nan. 
16.30 Caroline v velemestu, 6. del 

amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 11. del amer. humor, 

nan. 
17.30 Oh, ta sedemdeseta, 22. del 

amer. humor. nan. 
18.00E+ 
20.00 Nevarna prevarantka, amer. 

nim 

NEVARNA PREVARANTKA 
Policist Rick Barrish ima 
Čudovito življenje in kras-
no sodelavko Du5ty, s ka-
tero se odlično ujameta. 
Popolnoma si zaupata in v 
Ricku se celo prebudijo 
čustva do Ousty, vendar 
se ona ne želi spustiti v 
razmerje s sodelavcem. 
Nato v Rlckovo življenje 
vstopi zapeljiva Laurel in 
postane njegovo dekle. 
To povzroči napetost v 
Rickovem odnosu z Du-
sty. Ko se pojavi sum, da 
Dusty preprodaja mamila, 
se Rick znajde v težkem 
položaju. Je Dus^ res zlo-
činka? Odločen je, da od-
krije resnico, 

21.40 Sestrina odločitev, ang. nad., 
3/3 

22.40 Moja družina, 27. del ang. nan. 
23.20 Navigator, pon. 
23.50 Moške zadeve, 7. del amer. 

nan. 
00.50 Plani. amer. film 

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 Sto 
iztožb, sto strasti, teL, Italija, 20010930 Tv-
prodaja 10.00 Maš̂ alka, tel., Kolumbija, 
200210.55 Adfjo pamet 12.05 Tv-prodaja 
1220 Galaksija iger Tri v vrsto. Spomin in 
Mala šola 1335 Velika avantura, kom.. 
Španija, 2003 15.25 Tv-prodaja 16.00 Re-
porterX 16iS Risanka 17.20 Maščevalka, 
tel., Kolumbija, 200218i0 Adijo pamet, 
kont odd. 20.00 Ak), ak): Sladoled za pasje 
dni, 69. del 2035 Legende golfa: Amold 
Palmer 21.10 V škripdh, rom. drama. ZDA. 
2001 22i0 Alo, ak). pon. 23.25 Legende 
got&: AmoU Palmer USS V škripdh. rom. 
drama, ZDA. 2001 

08.45 Relax pa pika. 09.00 Turistične zvezde 
0930 Kulturne drobtinice 10.00 Sijaj 1030 
Z igro do pismenosti 11.00 Dfom pot 1130 
Mir je v tebi 12.00 Preverjeno 13.00 Glas-
beni mozaik 15.00 Bcosktad 15.15 Relax pa 
pika. 1530 Tufistime zvezde 16.00 Poiî  z 
mano 1630 Navigator 17.00 Z igro do pis-
menosti 1730 To morate vedeti! 18.30 
Poskfvni studio 19.00 Do zdravja tudi tako 
1930 Žrveti zdravo 20.00 Nared)e popevke 
21.00 Pozdrav iz dežele 2130 24 ur 2230 
Poskmii studio 23.00 Biseri turizma 2330 
Jana 00.00 Relax pa pika. 00.15 Turistiilne 
zvezde 

09.00 Paprika poletje 12.15 Poletna zelja 
1220 Paprika poletje - Miss laguna - kandi-
datke H Izbof 12.50 Paprika potetje 1320 
Paprika poletje - stilska preobrazba 14i0 
Paprika poletje - lepo je biti miss 1520 Pa-
prika poletje - staska preobrazba 15.50 Gias-
beni uenuiki 17.00 Papnlca poletje - glasba 
po izboru naših gledakev 1730 Paprika po-
letje - anketa 18.00 Paprika poletja - na-
gradna igra 19.00 Pesem poletja - pred-
stavitev glasbenika 1930 Pesem poletja -
predstavitev vseh treh pesmi 20.00 Pesem 
poletja - kviz 21.00 Paprika poletje 

J ^ m M f t T f 

09.00 Kranjski magazin 0930 Kamera n>ed 
vami 09.40 Gorenjska TV-poročila 10.00 
Zupan pred kamero: Ivan Stular, župan 
Ob&ie MaHo 11.00 Videostrani 17.00 Ročk 
Otočec 1730 Glasbena oddaja za mlade 
18^ Goret^ tv-^la 19J)0 Iz obdn-
skih klopi: seja Obdnskega sveta Občne 
Šenčur 19.15 Na zajtrku 20.00 Eurosong 
2006.2. del 21 iM) Sp^ini mame Manke, 1. 
del 2130 Kamera med vami 21.40 Gorenjs-
ka tv-poroaia 22.00 Poletni mozaik 22.05 
Kaš sosed: Brane Min 2230 W. A. Mozart 
Requ»em 2006 23.40 Gorenjska tv-poroSa 
00.00 Aktualno v regiji 

12.00 Vkleostrani18.00 Seja 0STržiei9.00 
Šolska košarkarska liga 20.00 Domplan 
Kranj, predstavitev 20.10 Starostne spre-
membe: Demenca 2035 Diagnoza: Astma 
in alergije 

05.55 Dobro jutro 0730 Tv-pn)daja 08.00 
Dobro jutro z Netiv 09.10 Sonce skušnjave, 
103.del10.00 Potovalno luksuzni ŠOV1030 

UrfŜ -ltvoft̂ Odjtt/Jn«/* tjurmfmt* i-njuu"*?« »it |>fo|;fjmih po/ikriuCk« rf̂ iht.;« 

I 2 Z 
18.00 Seja OS Skorja Loka 19.00 Ormož 
19.40 8. kolonija Iveta Subka 20.00 De 
kliški pevski zbor Gimnazije Skofja Loka 
20.35 Posaditev trte v Šenčurju 20.45 GD 
Cerklje 21.00 Poklici me nocoj 

05 J 5 Dobro jutro na Net TV 0730 Tv-
prodaja 08.00 Dobro jutroz Net TV 09.10 
Sonce skušnjave, 105. del 10.00 Rdeča 
preproga 10.30 Videospoti 11.00 Special 
1130 Tv-prodaja 12.00 Krokodil Dundee 
v Los Angelesu, kom., ZDA, 2001 13.40 
12. Festival sunilane skale 2006 16.45 
Sonce skušnjave. 106. del 17.40 Gin in 
eokolada, rom. kom., ZDA, 2001 19.40 
Idol Gossip, 12. del 19.55 Plačani morilec, 
akc. kom., HK, 1998 21.45 29. Festival 
melodij morja in sonca 00.15 Ječe in 
zmaji, fant. film, ZDA. 2000 02.10 Tv-
prodaja 02.40 Z Net TV v noč 

06.50 Tv-koledar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaška 09.10 Čarovnije, nad.. Italija 10.00 
Poročila 10,10 Komisar Rex, serija. Av-
strija, 7. sezona, 6. del 11.05 Dnevnik ve-
likih mačk, dok. serija 12.00 Dnevnik 
12.15 Tv-koledar 1230 Proti vetru, tel., 
Mehika 1320 Oprah Shovv 14.05 Poroči-
ta 14.20 RFK. biogr. drama, ZDA, 2002 
16.00 Poročila 16.15 Mladi zdravniki, 
humor, serija. ZDA 16.40 Vila Marija, tel.. 
Hrvaška 1730 Hrvaška danes 17.55 Ba-
rabe in princese, humor, serija, Hn/aška, 
2. sezona 18.35 Malo mesto, rep., Hrva-
ška: Imotski 1930 Dnevnik 20.10 Čarov-
nije, nad., Italija. 8. sezona, 6. del 21.10 
Latinica, pogovor: Vse za lepoto 22.50 
Poročila 23.05 Kulturna poročila 23.15 
Vsiljivci, srh., ZDA, 2001 01.05 Prijetno 
uglašen večer, posnetek: Evropski koncert 
v Atenah 02.45 Ritem, drama, ZDA, 1987 
04.25 Latinica 

08.00 Tv-vodnik08.30Tv-koledar08.40 
Telebajski 09.05 Grdi raček, ris. serija 
09.30 Rumenokljunec 1025 Popotniki 
skozi čas, serija 10.55 Življenje pred 
nami. nad. 11.45 Vohunke. serija, ZDA 
12.35 Columbo: Nevarne misli, krim., 
1975 13.45 Oliver in njegovi, humor, se 
rija, ZDA 14.10 Samo bedaki in konji, hu-
mor. serija, VB 14.45 M.A.S.H., humor, 
serija, ZDA 15.15 Poročila za gluhe 1530 
Midve z mamo, serija, ZDA, 4. sezona 
16.20 Tree Hill, serija, ZDA, 2. sezona 
17.05 Globalni klepet 1735 Mali mestni 
vrtovi 18.00 Lov na starine 1830 Geniji, 
zabavni kviz 19.05 Kulturna poročila 
19.10 Smrkci, ris. serija 19.35 Življenje z 
Bonnie, humor, serija, ZDA, 2. sezona 
20.05 Kdo je ubil Ivana Groznega?, dok. 
film21.00 Na kraju zločina: Miami, serija, 
ZDA, 3. sezona, 2. del 21.50 Cmi gad. hu-
mor. serija, VB 22.30 PoročlU 22.40 Kro-
nika 53. puljskega filmskega festivala 
22.55 24, serija, ZDA, 4. sezona, 6. del 
23.40 Saj veš, kako je..., humoristična 
serija, ZDA 00,05 Oz. serija, ZDA 01.00 
Poročila 

•Otoevcfjr 

06.00 Vohuni, 1. del 07.00 Vojaški stroji 
21. stoletja 08.00 Smetišče 09.00 Modri 

planet: Koralna morja 10.00 Ekstremni 
stroji: Nuklearna podmornica 11.00 
Ameriški čoperji: Posebna oddaja 12.00 
Vohuni, 1. del 13.00 Vojaški stroji 21. sto-
letja, dok. serija 14.00 Smetišče 15.00 
Brainiac 16.00 Posebna vozila 17.00 
Ameriške mašine 18.00 Ekstremni stroji 
19.00 Razbiti mit 20.00 Ameriški čoperji 
21.00 Kako nastane... 21.30 Kako nasta-
ne ... 22.00 Predelovalci vozil: Limokop-
ter 23.00 Tekma v sestavljanju motorjev 
00.00 Dr. G: Medicinska izvedenka 01.00 
Velikan neba: Gradnja Airbusa A380 
02.00 Posebna vozila: Zahodni del 03.00 
Modri planet: Plimovanje na morju 04.00 
Ekstremni stroji 05.00 Ameriški čoperji: 
Posebna oddaja 

Animalpbnet 

12.00 Reševalci živali 1230 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 čudoviti po-
snetki živali 13.30 Opičji posli 14.00 Ve 
terinarji s Stevom lrwinom 15.00 bivali v 
filmih 16.00 Živalska policija v Miamiju 
17.00 Reševalci živali 17.30 SOS v divjini 
18.00 Čudoviti posnetki živali 18.30 Naj-
bolj smešne živali sveta 19.00 Družina 
prerijskih psov 19.30 Opičji posli 20.00 
Reportaža Animal Planeta 2030 Živali od 
A do 121.00 Ekvator 22.00 Živalski poli-
cisti v Houstonu 23.00 Živalska postaja 
2330 Opičji posli 

09.00 Roparji grobnic 10.00 Iskanje iz-
gubljene princese 11.00 Sekunde do ka-
tastrofe 12.00 Raziskovanje Zemlje 
13.00 Skrili svet 14.00 Roparji grobnic 
15.00 Iskanje izgubljene princese 16.00 
Popolnoma divje 1630 Kačji pastirji: Be-
lizejske boe 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: 
Reka 18.00 Raziskave, kijih poganja Du-
racell: Pripovedovanje laži 1830 Najbolj 
neverjetni trenutki 19.00 Skriti svet: Afri-
ški raj za prašiče 20.00 Resnični Serenge-
ti: Serengeti - premikanje megačrede 
21.00 Lovci na telesa: Necrosearch 22.00 
Katastrofa v zraku: Ugrabitev 23.00 In-
terpol preiskuje: Smrtonosna obsedenost 
00.00 Lovd na telesa: Necrosearch 01.00 
Raziskave, ki jih poganja Duraceil: Pripo-
vedovanje laži 01.30 Najbolj neverjetni 
trenutki 02.00 Je to res? 

07.45 Nenavaden otrok, drama, ZDA, 
2001 09.30 Zaljubljen v sosedo, kom., 
ZDA, 200511.15 Moč tokov, drama, ZDA, 
2002 13.00 Naša sodnica, serija, ZDA, 3. 
sezona, 18. del 14.00 Talec za en dan, 
kom., ZDA, 1994 1 5.45 Ed, serija, ZDA, 1. 
sezona, 21. del, 2001 16.45 Naša sodni-
ca, serija, ZDA, 3. sezona, 19. del 1730 
Zaljubljen v sosedo, rom. kom., ZDA, 2005 
19.15 Ed, serija, ZDA. 1. sezona, 21. del. 
2001 20.15 Macbeih, drama, VB, 2005 
22.00 Divizija, krim. serija, 3. sezona, 8. 
del 23.00 Divizija, serija, ZDA. 3. sezona, 
9. del, 2003 OO.OO Sprejemljivo tveganje, 
srh.. ZDA, 2001 01.45 Macbeth. drama, 
VB, 2005 

TnvfiOiMe)! 

14.00 Pomi list: Avstrija 15.00 Avstralska 
puščava 1530 Turist Tucson 16.00 Sve 
tovni popotnik Rusija 17.00 Caprice potu-
je: Mauritius 1730 Čudoviti Karibi 18.00 
Golf: Sacramento 1830 Popotniki; Belize 

' rv prognmh po »kljû liu rcd)kci)e 

19.00 Oddaljene obale: Grški otoki 1930 
Sanjska potovanja: Francija 20.00 Najlep-
še plaže 21.00 Treking: Johannesburg 
21.30 Cile 22.00 Restavracija: Michigan 
2230 Žejni popotnik: Peru 23.00 Sveto-
vni popotnik: Egipt 00.00 Mediteran 

09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski Iz-
ziv 10.15 Težka selitev 11.15 Najšibkejši 
aen 12.00 Popcom 13.00 Dobro življe-
nje 13.30 Očkova vojska 14.00 Dnevnik 
velikih mačk 14.30 Veterinarji 15.00 
Otroški program 17.00 Vrtnarski izziv 
17.30 Dražba 18.15 Beg na deželo 
19.00 Zdravniki 19.30 Majhni angeli 
20.00 Poljubi me, Kate 21.00 Blackpool 
22.00 Prevaranta 2230 Lažnivec 23.00 
Coco Chanel 00.00 Dan delavca 01,00 V 
80 dneh okrog sveta 

OHTTArfHi 
06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo 
Adria 08.00 Zajtrk prvakov 09.00 Vroče 
09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 
Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Adria 
Top 20 12.00 Glasba Non Stop 13.00 
Samo Adria 13.10 Glasba Non Stop 
13.30 Ličkov šov 14.00 Glasba Non Stop 
14.30 Devetdeseta 15.00 Samo Adria 
15.10 Glasba 15.30 Cas za žur 16.00 
Glasba Non Stop 18.00 Samo Adria 
18.05 Ročk lestvica 19.00 Vroče, novi hiti 
19.40 Glasba Non Stop 20.00 Samo 
Adria 20.05 Glasba Non Stop 21.00 Glas-
ba, glas. videospoti izvajalcev 2130 Spo-
znaj Barkerjeve, resn. serija 22.00 Bilka 
za Ozzfest 2230 Glasba 23.00 Metal 
0030 MTV ponoči 

O EUROSmr 

08.30 Motošport 09.00 Motociklizem, 
posnetek VN Nemčije v razredu motoGP v 
Sachsenringu 10.00 Kolesarstvo, vrtiund 
14. etape dirke po Franciji 11.00 Hokej na 
travi (ž), posnetek iz Amstelveena 12.00 
Odbojka na mivki (ž), posnetek fmala v 
Montrealu 13.00 Odbojka (m), posnetek 
tekme svetovne lige: ZDA - Poljska 1430 
Kolesarstvo, vrhunci včerajšnje štirinajste 
etape dirke po Franciji 15.30 Boks, po-
snetek obračuna C Woods (Ang) - J. De-
Lisle (Avs) v lahki kategoriji v Sheffieidu 
17.15 Kolesarstvo, vrhunci včerajšnje šti-
rinajste etape diri(e po Franciji 18.30 Naj-
boljši športni prizori 19.00 Biljard, vrhun-
ci odprtega prvenstva Avstrije v Rankwei-
lu 20.00 Sumo, vrhunci turnirja Nacu 
Bašo v Tokiu 21.00 Borilni športi, posne 
tek turnirja KI za veliko nagrado Nizo-
zemske v Amsterdamu 23.30 Najboljši 
športni prizori 00.00 Motošport, vrhunci 
sobotnih in včerajšnjih odločitev 00.30 
Biljard, vrhunci odprtega prvenstva Av-
strije v Rankweilu 

06.00 Nogomet, posnetek včerajšnje pri-
jateljske tekme Rot Weiss Essen - Werder 
Bremen 08.00 Tv-prodaja 0830 Repor-
taža: Fascinacija Ferrarija 09.00 Poker, 
vrhunci turnirja prvakov 200511.00 Tv-
prodaja 13.30 Motociklizem 14.30 
Športni kviz 1730 InLive 18,30 Moton/i-
zije, primerjava avtomobilov VW golf GTI 
in mini cooper S 20.15 Nogomet: 1. nem-
ška liga • Vrhunci in najboljši prizori iz se-
zone 1995/96 22.15 Športni kviz 

06.00 Otroški program 07.55 Princ z Bel 
Aira 08.20 Raztresena Ally 09.00 Čarov-
nice 09.45 Glavca 10.05 Mais napada, 
kom,, ZDA, 1996 11.45 Otroški program 
1430 Polna hiša: D. J. je zaljubljena 
14.55 Sin̂ psonovi: Lisa dobi ponija 
15.15 Ret>eide V\fay 15.40 Novice 15.45 
Sabrina, mlada čarovnica 16.10 Sedma 
nebesa: Obiskovalec 16.55 Simpatije: Kot 
pravi labodji spev 17.40 Novice 17.45 
Čarovnice: Vrnitev iz onstranstva 18.30 
Glavca; To so res slabi starši 19.00 Simp-
sonovi: Povsem nenavadna dirka 19.30 
Cas v sliki 19.53 Vreme 19.55 Money 
Maker 20.00 Šport 20.15 Na kraju zloči-
na: Miami: Krvav mesec 20.55 Novice 
21.05 Monk: Monk, njegov brat in trije 
kolači 21.55 Zakon in red: Zločinski um 
22.40 Las Vegas 2325 Tretja Izmena 

10.10 Julia 10.55 Letea reševalci: Nevar-
na poroka 11.45 Vreme 12.00 Orientacija 
12.30 Tednik 12.55 Pogledi od strani 
13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski magazin 
13.45 Drzni in lepi 14.05 Drzni in lepi 
1425 Tessa - živeti za ljubezen, 122. del 
15.10 Julia, 191.del15.S5 Oddaja Barba-
re Kariich: Sem najboljši trgovski zastop-
nik 17.00 Cas v sitki 17.10 Dobrodošla. 
Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme 
18.30 Dob«r nasvet: Za potrošnike 19.00 
Zvezna dežela danes, mag 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 19.54 Money Maket 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Kralj vino-
gradov: S^ntna resni« 21.05 Povsem 
običajno vedenje Avstrijcev 22.00 Cas v 
sliki 2 22.30 Kulturno srečanje 

09.30 Moj dojenček 10.00 Družinsko so-
dišče 11.00 Naloga med štirimi stenami 
11.30 Najino prvo stanovanje 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oliver Geissen 
14.00 Kazensko sodišče 15.00 Družinsko 
sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 1730 Med 
nami. serija 18.00 Dober večer 18.30 
Ekskluzivno 18.45 Poročila 19.05 Eksplo-
zivno 19.40 Dobri časi, slabi časi, 3530. 
del 20.15 Takrat si bil tiho, krim., Nemči-
ja, 2005 22.10 Ekstra, mag. 2330 Tren-
di, mag. 

05.40 Jimova družina 06.50 informacij-
ski oglasi 09.00 Menjava žensk 11.00 Pet 
na pet 1130 Korak za korakom 12.40 
Otroški program 16.00 Nasmešek, pro-
sim!, razvedrilo 17.00 Pet na pet 1730 
Korak za korakom: Oglas za zmenek 
18.30 Jimova družina: Italijanski račun 
20.00 Poročila 20.15 Srečni hišniki 
21.15 Pustolovščina veledružina 23.15 
Dog - lovec na glave 00.10 Poročila 
00.25 Dosje: umor 

O RTLsup«! 
07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Popolni vohuni 15.30 Dekli-
ške zadeve 16.00 Popolni vohuni 16.45 
Težave z Nevrtonom 17.15 Benjamin Ro-
žica 17.50 Mala morska deklica 18.20 
Pepe in Max 18.50 Skriti količki 19.15 
Anakonda Angela, risanka 19.45 Spužva 
Bob, risanka 20.15 G. Bean, serija 20.45 

Najbolj smešni oglasi na svetu, razvedrilo 
21.15 Sleparji 22.15 Cisto popolnoma 
22.45 Dušni pastir 

08.30 Naredi sam 09.30 Ukradeno srce, 
srt)., Kanada, 1997 11.00 Talk, talk, talk 
12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 
14.00 Tako živi Nemfija 15.00 Sabrina, 
mlada čarovnica: Popolno! 16.00 Čarov-
nice, serija 17.00 Taff, mag. 18.00 Lotta 
se zaljubi 1830 Simpsonovi, serija 19.Ci> 
Galileo, mag. 20.00 Newsiime 20.15 Po-
vršje: Prepovedano območje/ Neuničljiv 
22.00 Stromberg, serija 23.00 Na tapeti, 
razvedrilo 23.35 Moške zadeve: Kralj Ba-
bilona 

06.05 Hughteyjevi, serija 06.30 Oglasi 
08.30 Tilus, serija 08.55 Varuška 09.55 
Sam svoj mojster 10.25 Živeti po želji 
10.55 Nič ni brez okusa 11.25 Popolna 
večerja 12.10 Poročila 12.15 McLeodovi 
hčeri 13.10 Naša sodnica 14.05 Dr. Quin-
nova 15.05 McLeodovi hčeri 16.00 Naša 
sodnica 16J5 Vanjška, serija 17^5 Poro-
čila 18.00 Sam svoj mojster 1830 Nič ni 
brez okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 
Živeti po želji 20.15 Na kraju zločina: New 
Voric Bela smrt 21.10 Zakon in red; Zločin-
ski um: Pod krinko 22.05 Jordan, serija 
23.00 NZZ Format 23.50 Poročla 

fMty7V 

12.15 Lovci na glave 12.40 Polidsti 
13.05 Reševanje živali 13.30 Middlemo-
re 1420 Smučarska sezona 14.45 Hujša-
nje 15.10 Zaobljuba 16.00 Jane Gold-
man 16.50 Val zločina 17.15 Oko za oko 
17.40 Policisti 18.05 Poznavalec 19.00 
Študenti medicine 19.25 Udariti po žen-
sko 19.50 Čudaško 20.15 Napaka 20.40 
Hujšanje 21.05 Lovci na glave 21.30 
Majhni čudeži 22.25 Medicinski detektivi 
22.50 Poznavalec 23.40 Na zmenku 

12.20 V vrtincu strasti, 74. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 75. del 14.05 Ca* 
lypso, 10. del 15.00 Ljubezen je nespa-
metna, 65. del 15.55 Laurita in Lorenzo, 
74. del 16.45 Laurita in Lorenzo, 75. det 
17.40 Ljubezen je polna presenečenj, 97. 
del 1835 Sončnice za Lucijo, 10. del 
1930 Okus po tebi, 60. del 2020 Maria 
Rosa išče ženo, 97. del 21.10 Ženske v 
vojni, 112. del 22.05 Laurita in Lorenzo. 
75. del 23.00 Ljubezen je nespametna, 
65.del23.55Calypso,10.del 

O Cartoon/tcm 

1330 Dexterjev laboratorij 13.55 Dogo-
divščine kralja Arturja 1420 Fantje iz so-
seščine 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed, Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 16.00 
Hi Hi Puffy Ami Yumi 16.25 Dvojčka 
16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Robot-
boy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bravo 
19.20 Ed. Edd in Eddy 19.45 Fantje iz so-
seščine 20.10 Powerpuff dekleta 20.35 
Dexterjev laboratorij 21.00 The Sunshine 
6oys, kom., ZDA. 1975 22.50 Sining Tar-
get, krim., ZDA, 1972 0020 Zasebno žiV: 
Ijenje. drama, Francija/Italija, 1962 
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S L O l ^OPTV KANALA 
06.30 Tedensklizbor 
06.30 Utrip 
06.45 Zfcalo tedna 
07.00 Mladost na stopnicah, mlad. 

nad., 2/6 (vps 07.00) 
07.30 Pravljice Iz lutlutjevega vozič-

ka, lutk. nan., 7/10 (vps 07.30) 
07.50 5ola prvakov, ris. nan., 16/26 

(vps 07.50) 
08.15 Beriin, Berlin, nem. nan., 8/39 

(vps 08,15) 
08.40 Iz popotne torbe: Jajce 
09.00 Otok živali, ris. nan., 6/13 

(vps 09.00) 
09.25 Živalski vrt iz škatlice, Škot. 

nad., 21/26 
09.50 Odd. za otroke 
10.30 Aleksander Marodid: Naša 

krajevna skupnost-disko, 
izvirna nan. 

11.05Vitomil2upan:Vestin 
plofevina, slov. tv-nan., 6/7 

11.35 Teater paradižnik 
12.30 Triglavski narodni park: 

Varovani zaklad Julijskih Alp, 
dok.feljton (vps 12.30) 

13.00 Porofila, šport, vreme 
(vps 13.00) 

13.15 Sedma mo« osamosvojitve-

(vps 13.15) 
13.45 Belevrane,konc. (vps 13.45) 
14.105tiri ženske in pogreb, avstrij. 

nad., 5/10, pon. 
15.00 Poroiila, promet (vps 15.00) 
15.05 Doberdan, Koroška (vps 15.05) 
15.40Telebajski,otr. nan.,10/45 

(vps 15.40) 
16.05 Alice in Kajetan (op: Vesela 

hišica-pastirfek ima snralo, 
lutk. nan,, 4/23, pon. 
(vps 16.05) 

16.25 Glasbene pravljice Mike Make: 
Norice, zab. odd., 3/12 
(vps 16.25) 

16.35 Bisergora: O bibapuncah in 
bibafantih, lutk. nan., 14/15, 
pon.(vps16.35) 

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

17.40 Dnevnik nekega naroda: 
Gremo se zemljo krast, dok. 
serija, 3/8 (vps 17.45) 

18.25 Žrebanje 3*3 plus 6 (vps 18.25) 
18.35 Pavle, rdefilisjaček, ris. 

(vps 18.35) 
«.40JokolŽakamoko!Toto!,ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Velikan neba: Gradnja airbusa 

a380,ang. dok. serija, 1/3, 
pon. (vps 20.00) 

21.00 VVilliam in Mary,ang. nad., 
5/12 (vps 21.00) 

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

22.S0Colditz,3ng.nad.,2.,zad.del 
(vps 22.50) 

00.25 Sedma mof osamosvojitve-
tv-dnevnikl7.7.1991,pon. 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.50 Tedenski izbor 
11.50Turistika 
12.30 Slovenci v Italiji 
13.00 Mozartove novice (Dunaj) 
13.00Umetnost glasbe in plesa 
13.05 Mozart na Dunaju, 

nem. dok. odd. 
14.05 Iniciacija v Afriki, fr. dok. odd. 
18.05 Tekma, debatna odd. Z3 

mlade, pon. (vps 18.00) 
18.55 Pokvarjena dekleta, ang. nad., 

1/16, pon.(vps18.55) 

POKVARJENA DEKLETA 
Življenje junakinj se nada-
ljuje po starem. Zopet sre-
čamo Shell, ki kaj kmalu 
konča Jimove obiske v 
svoji celici,sajgazabodes 
steklenico. Karen pokliče 
osebje, vendar se Shell ne 
preda kar tako. Kljub vse-
mu jim uspe rešiti Jima, 
toda Sylvia se ne more 
sprijazniti, da jo je Shell 
odnesla brez kazni, zato 
vzame zadevo v svoje 
roke. Ko zboli večina 
osebja kaznilnice, si jetni-
ce umislijo lastno upravo, 
vendar pa se težave za-
čnejo, ko iz kuhinje izgine 
velik nož. Kdo ga je vzel? 
Na oddelku dobijo tudi 
novo paznico, Gino Rossi, 
ki dvigne temperaturo 
med moškim delom oseb-
ja, nekaterim kaznjenkam 
pa takoj stopi na žulj. 

20.00 Jasnovidka, amer. nad., 1/16 
(vps 20.00) 

JASNOVIDKA 
Allison Dubois, poročena 
in mati treh otrok, dela v 
pisami javnega tožilca, kjer 
skrbi za fotografije s pri-
zorišč umorov. Ima ne-
navadno sposobnost, saj 
lahko vidi ljudi, ki so že 
mrtvi, bere misli ljudi 
okrog sebe ter v sanjah 
vidi prihodnost. Ta dar ji 
pomaga pri reševanju umo-
rov, ki so pogosto uganka 
in bi morda brez njene po-
moči ostali nepojasnjeni. 

20.45 Kratki igrani film (vps 30.40) 
21.00 Studio City (vps 21.00) 
22.00 Aritmija, pon. (vps 22.CO) 
22.35 Futurama, amer. ris. humor 

nan., 14/16 (vps 22.30) 
23.00 Brane Roniel izza odra 

(vps 22.50) 
00.25 Dnevnik zamejske TV 

(vps 00.15) 
00.50 Infokanal 

06.45 24 ur, pon. 
07.45 Monk, pon. 7. dela amer. nan. 
08.35 Vihar ljubezni, pon. 39. dela 

kolumb.nad. 
09.30 Pot usode, 

pon. 118. dela braz. nad. 
10.2STv-prodaja 
10.55 (ista nedolžnost, 

pon. 15. dela meh. nad. 
11.45 Barva greha, pon. 68. dela 

braz. nad. 
12.40 Rajski svet: Palau, dok. odd. 
13.45Tv-prodaja 
14.15 Monk, 8. del amer. nan. 
15.10 Ban/a greha, 69. del braz. nad. 

BARVA GREHA 
Preta o Raijevem izginotju 
obvesti Felipeja in Germa-
no. Ko za to izve tudi Al-
fonso, je ves iz sebe. Pri 
priči se odpravi k Preti z 
namenom, da bi ji poma-
gal najti sina. Preta njego-
vo pomoč zavrne, a se tr-
masti gospod ne da. Po 
zaupnem pogovoru z Rai-
jem, ga Alfonso odpelje 
nazaj k zaskrbljeni mami. 
Dodoslizmisli,kakobi pri-
šel do Tonyjevega plena. 

16.05 (ista nedolžnost, 
16. del meh. nad. 

ČISTA NEDOLŽNOST 
Coromoto In Gladiš za-
čneta obrekovati Floreci-
to, da služi denar s po-
močjo moških, katerim se 
predaja. Govorice pridejo 
na ušesa tudi Florecitine-
mu očetu, ki ji očita, da je 
slaba hči. Miguel predlaga 
Nuriji, da bi ga spremila 
na potovanje, a ga ona za-
vrne, saj še vedno zapelju-
je Juana Alberta. Efrain 
pove Floreciti, da ne bo 
dobila dediščine, ker po-
svojitev ni bila zakonita. 

17.00 Pot usode, 119. del braz. nad. 
1 7 J 5 24ur-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 

40.delkolumb. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 

4. del slov. nan. 
20.SOSedm3 nebesa, 

21. del amer. nan. 
21.45 Urgenca, 21. del amer. nan. 
22.40 Zakon in red: Enota za posebne 

primere, 10. del amer. nan. 
23.30 Hitri Edi, 

zad.delang.-amer. nan. 
00.25 Prijatelji, 

17. del amer. humor. nan. 
00.55 24 ur, pon. 
01.55 Nožna panorama 

07.40 Tv-prodaja 
07.45 Snoriki, ris. serija 
08.10 Pal&a, ris. serija 
08.35 Oliver in njegovi, 

11. del mlad. nan. 
09.0061avca,11.delmlad.nan. 
09.25 Entrada-kuhinja Latinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09.55 SP v nogometu. Švedska: 

TrinidadinTobago,pon. 
11.55 TV prodaja 
12.25 Srečna linija 
13.25 Mladi in nemirni, 

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

83. del amer. nad. 
15.05 Tv-prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 

11. del amer. nan. 
16.30 Caroline v velemestu, 

8. del amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 

13. del amer. humor. nan. 
17.300h, ta sedemdeseta, 24. del 

amer. humor. nan. 
18.00E-1-
20.00 Filmski Ciklus-Jean-Claude 

van Damme: Univerzalni vojak, 
-.film 

UNIVERZALNI VOJAK 
Leta 1969 so v popolni taj-
nosti zamrznili ubite elitne 
vietnamske komandose. 
Petindvajset let kasneje 
jih ponovno oživijo in 
tako s projektom UniSol 
postanejo nova supervoj-
ska ljudi-avtomatov. V za-
vest dveh supervojakov 
začnejo prodirati spomini 
iz Vietnama... 

21.45 Jag, 86. del amer. nan. 
22.35 Will in Grace, 22. del amer. hu-

mor. nan. 

WILL IN GRACE 
Prične se ločitveni posto-
pek in Karen zgrožena 
ugotovi, da je Will Stanov 
odvetnik in ne njen. V 
afektu najame mladega 
odvetnika, ki ga igra (Vla-
caulay Culkin Iz filmske 
uspešnice Sam doma. 

23.05 Ta nora služba, 5. del amer. 
humor. nan. 

23.35 Vsi županovi možje, 2. del 
amer. humor. nan. 

00.05 Žrelo, amer. film 

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 
Sto izložb, sto strasti, tel.. Italija, 2001 
09.30 Tv-prodaja 10.00 Ma«evalka, tel., 
Kolumbija, 2002 10.55 Adijo pamet 
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger: 
Tri v vrsto. Spomin in Mala šola 13.35 
Kamniti splav, drama, Spanija/Portugal-
ska/Niiozemska, 2002 15J5 Tv-prodaja 
16.00 Mussoliniinjaz,biogt. serija, ZDA, 
3. del, 198516.55 f!isanka17JOMa5če-
valka, tel., Kolumbija, 200218.20 Adijo 
pamet 20.00 Alo,alo,humoi. serija, VB, 
13.-16. del, 1982 22.00 Raj, psih. drama, 
VB/ltalija/ZDA, 2002 23.40 Alo, alo, hu-
mor, serija, VB, 13.-16. del, 1982 01.40 
Raj, psih. drama, koprodukdja, 2002 

08.45 Relax pa pika. 09.00 Turistične 
zvezde 09.25 Kultumo-umetniški utrinki 
09.30 A8C0, oddaja o avtomobilizmu 
10.00 Uspešnice dramskega gledališča 
Studenec 12.00 Relax pa pika. 12.15 
Glasbeni mozaik 14.00 Pogovor z Boni-
tom Pahorjem o evropskih temah 14.30 
Turistične zvezde 15.00 Do zdravja tudi 
tako 15.30 Jana 16.00 Za vas in mesto 
17.00 Z igro do pismenosti 17.30 Držav-
ni svet RS z vami 18.00 Relax pa pika. 
18.15 Ob cvetu cvet 18.30 Prvi na vasi 
19.30 Portret 20.00 Evropski večeri Loj-
zeta Peterleta 21.30 24 ur 22.30 Pre-
kmurski (edermanc 23.30 Relax pa pika. 
23.45 Ekio sklad 00.00 Potuj z mano 
00.30 Turistične zvezde 01.00 Retax pa 
pika. 01.15 Glasbeni mozaik 

09.00 Paprika poletje-druž. popoldne 
10.00 Pesem poletja - predstavitev gosta 
10.30 Pesem poletja - predstavitev vseh 
treh pesmi 11.00 Pesem poletja - glas. 
kviz 11.40 Poletna želja 11.45 Glasbene 
urice 17.00 Paprika poletje-glas.želje 
17.30 Papnka poletje-anketa 18.00 Na-
gradna igra 19.00 Papnka poletja - anketa 
19.15 Paprika poletje-glas. želje 20.00 
Poletna želja 20.05 lepota in zdravje 
20.30 Poročna avantura 21.00 Karin - ne-
navadni pogovori 2 gosti 22.00 Karin -
kontaktna oddaja 23.00 Glasbena noč 

09.00 Medobmočno srečanje upokojen-
skih zborov na Jesenicah, 2. del 0930 Ste 
vedeli?, svetovalna oddaja 09.45 Sreča-
nje Društva izgnancev Slovenije na Go-
renjskem 10.00 Slovenska glasbena le-
stvica 11.00 Videostrani 17.00 Koncert 
tamburaškega orkestra HRT, 1. del 18.00 
Po poti kultume dediščine 18.30 Spomini 
mame Manke, humor, serija 18.45 Go-
renjski obzornik: januar 2006, 1. del 
19.00 Iz občinskih klopi: seja občinskega 
sveta občine Jesenice 19.15 Naš sosed: 
Brane Mirt 19.45 Pravljične minute za 
najmlajše 20.00 Parada humorja 2006,1. 
del 21.20 50 let Domplana Kranj 21.45 
Gorenjski obzornik: januar 2006,1. del 
22.00 Pdetni mozaik 22.05 Vroče minu-
te z Rajkom Hrvatičem 22.40 Eurosong 
2006,2. del rep. iz zakulisja 23.35 Ste ve-
deli!, svetovalna oddaja 23.45 Gorenjski 
obzornik: januar 2006, l.del 00.00 Iz ob-
činskih klopi: seja obSnskega sveta obfi-
neJesenke 

1.00 Tv-prodaja 11.30 Bra-
lovščitM pravice, drama, ZDA, 1986 13.15 
Izumi in izumdi 13.4512 Festival Sunčane 
skale: Pesem leta 2006 16.40 Sonce skušn-
jave, 104. de) 1735 Življenje na cesti, dniž. 
drama. ZDA, 199819.15 Ples smrti, drama, 
ZDA, 2C01 21.00 29. Festival Mekxlj moija 
in sonca: PoBinalnivečer 23.45 Jeft inzm^ 
f,fem.lilm, ZDA. 2000 

06JO Tv-kolcdat07J)0 Dobro jutro, Hrvaš-
ka 09.10 Čarovnije, nad., Italija 10.00 
Potofila 10.10 Komisar Rex, 7. sezona, 4. del 
11.00 Kultuma porofla 11.05 Divja Evropa: 
Novo tisočletje 12.00 Dnevnik 12.15 Tv-
koledar1230 Prod vetrn,tel, Mehaa13J0 
Oprah Show 14.05 Poročila 14J0 Vezi 
ljubezni, drama, ZDA, 1993 16.00 Poročila 
16.15 Mladi zdravniki, humor, serija, ZDA 
16/40 Vila Mai ,̂ tel. Hrvaška 1730 Hrvaš-
ka danes 17i5 Barabe in princese, humor, 
serija. Hrvaška, 1 sezona 1835 Mak) mesto, 
humor.set5a,H)vaika 1930 Dnevnik 20.10 
(arovnje,nad.,ltalfla,8.sezona,4.del21.05 
Kradla srečanja 22.00 PoroSa 22.15 Kultur-
na porofila 22 J5 Pravi nasvet, rom. kom., 
ZDA, 200100.10 V mesecu juliju, rom. kom., 
Nemdja, 2000 01.45 Mladi zdravniki, pon. 
02.05 Newyotška polidja, pon. 02.50 Vezi 
ljubezni, drama, ZDA, 1993 

08.00 Tv vodič 0830 Tv-koledar 08.40 
Telebajski 09.05 Rumenokljunec 10.00 
Grdi raček 10.30 Zasedanje sabora 
1335 Columbo: Odklonitev, krim., ZDA, 
1974 15.05 Svobodno območje, dok. 
film 15.15 Poročila za gluhe 15.30 
Midve z mamo, serija, ZDA, 4. sezona 
16.20 Tree Hill, serija, ZDA, 2. sezona 
17.05 Globalni klepet 17.35 Mali mest-
ni vrtovi, dok. serija 18.00 lov na starine 
18.30 Geniji, zab. kviz 19.05 Kulturna 
poroaia 19.10 Bitka planetov, ris. serija 
1935 Življenje z Bonnie, humor, serija, 
ZDA, 2. sezona 20.05 Večerna šola, hu-
mor, serija. Hrvaška 20.40 Arrested De-
velopment, humor, serija, ZDA, 2003 
21.10 Newyorška policija, serija, ZDA, 
12. sezona, 17. del 22.00 (mi gad. hu-
mor, serija, VB 22.40 Poroflla 22.50 24, 
serija, ZDA, 4. sezona, 4. del 23.35 Saj 
vei, kako je..., humor, serija, ZDA 00.00 
Oz, serija, ZDA 00.55 Porofila 

06.00 Dirkači 07.00 Ruska revolucija v 
barvi, dok. serija 08.00 Smetišče 09.00 
Modri planet: Zmrznjena morja 10.00 Ek-
stremni stroji: Nori na hit/ost 11.00 Amer-
iški čopeiji: Sanjski motor 12.00 Diriiači 
13.00 Ruska revolucija v banri, dok. serija 
14.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
15.00 Brainiac 16.00 Posebna vozila 
17.00 Ameriške mašine: Junkyatd Dog, 3. 
del 18.00 Ekstremni stroji: Neverjetni ro-
boti 19.00 Razbili mit, dok. serija 20.00 
Ameriški čoperji: V zakulisju 21.00 Kako 
nastane-.21.30 Kako nastane ...22.00 
Ptedelovald vozil, dok. serija 23.00 Tek-
ma o sestavljanju motorjev: Bitka med 
RussellomMitchellominbratiizOetroita 
00.00 Dr. G: Medicinska izvedenka: Ma-
terinska ljubezen 01.00 Letalonosilka: 
Mesto ob morju 02.00 Posebna vozila: 
Ford Mustang 03.00 Modri planet 04.00 
Ekstremni stroji: Neverjetni roboti 05.00 
AmenSkičoperji 

12.00 Reševala živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti pos-
netki živali 13.30 Opičji posli 14.00 
Lovec na krokodile 15.00 Življenje sesal-
cev 16.00 Živalska policija v Miamiju 
17.00 Reševala živali 17.30 SOS v divji-
ni 18.00 (udoviti posnetki živali 18.30 
Najbolj smešne živali sveta 19.00 
Družina prerijskih psov 19.30 Opičji 
posli 20.00 Planet 21.00 Nos za krimi-
nal 22.00 živalski polldsti v Houstonu 
23.00živalska postaja 23.300pičji posli 
00.00 Urgentni primeri 00.30 Sodobni 
veterinarji 01.00 Reševalci živali 

06.00 Megagradnje 07.00 Raziskovanje 
Zemlje 08.00 Zmaga življenja 09.00 
Ustvarjeni za ubijanje 10.00 Nevarna 
srečanja 11.00 Sekunde do katastrofe 
12,00 Raziskovanje Zemlje 13.00 Zma-
ga življenja 14.00 Ustvarjeni za ubijanje 
15.00 Nevarna srečanja 16.00 Popolno-
ma divje 16.30 Kačji pastirji: Rešiteljica 
kač 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: Gozd 
18.00 Spopad med ladjama Hood in Bis-
marck 19.00 Zmaga življenja: Parjenje v 
živalskem svetu 20.00 Raziskovanje 
Zemlje: Zemljino jedro 21.00 Ustvarjeni 
za ubijanje: Neverjetni mesojedi 22.00 
Divji seks: Mafl 23.00 Interpol preiskuje: 
Usodno nasilje 00.00 Ustvarjeni za ubi-
janje: Neverjetni mesojedi 01.00 Divji 
seks: Mači 02.00 Spopad med ladjama 
Hood in Bismardc 03.00 Divji seks: Mači 
04.00 Interpol preiskuje 05.00 Ustvar-
jeni za ubijanje 

06.00 Reševanje poleta 771, akc. drama, 
ZDA, 1993 07.45 Tek po divjih poljanah, 
drama, ZDA, 1999 0930 Škandal v mestu, 
drama, ZDA, 1994 11.15 Biti najboljši, 
miniserija, 2. del 13.00 Naša sodnka, ser-
ija, ZDA, 3. sezona, 16 del 14.00 Reševan-
je poleta 771, drama, ZDA, 19931545 Ed, 
serija,ZDA,1.5ezona,19. del, 200116.45 
Naša sodnica, serija, ZDA, 3. sezona, 17. 
del 17.30 Škandal v mestu, drama, ZDA, 
1994 19.15 Ed, serija, ZDA, 1. sezona, 19. 
del, 2001 20.00 Življenjski napotki, zgod. 
drama, ZDA, 2001 22,00 Divizija, krim. 
serija, ZDA, 3. sezona, 4. in 5. del, 2003 
00.00 Inšpektorji, krim. drama, ZDA, 1998 
01.45 Življenjski napotki, zgod. drama, 
ZDA,2001 

14.00 Potni list Ouebec 15.00 Korak za 
korakom: Madeira 15.30 Turist: Calgary 
16.00 Svetovni popotnik: Madagaskar 
17.30 Žejni popotnik 18.00 Pustolovšfi-
na: ZDA 18.30 Popotniki: Vanuatu 19.00 
Oddaljene obale: Istanbul 1930 Sanjska 
potovanja: Pera 20.00 Potni list Kitajska 
2 21.00 Sanjska potovanja: Sejšeli 21.30 
Parachilna 22.00 Casino: Niagarski 
slapovi 22.30 Restavracija: los Angeles 
23.00 Svetovni popotnik: Marakeš 

09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski 
izziv 10.15 Težka selitev 11.15 Na-
jšibkejši člen 12.00 Popcom 13.00 Do-
bro življenje 13.30 Očkova vojska 14.00 
Dnevnik velikih mačk 14.30 Veterinarji 

15.00 Otroški program 17.00 Vrtnanki 
izziv 17.30 Dražba 18.15 Beg na deželo 
19.00 Zdravniki 1930 EastEnders 
20.00 Na prvi pogled odlično 21.00 
Poučno potovanje 22.30 (mi gad 23.00 
Liberacejeva zapuščina 00.00 Popcom 
01.00 V 80 dneh okrog sveta 

06.00 Glasba Non Stop 07.30 Samo 
Adria 08.00 Zajtrii prvakov 09.00 Vroče 
09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 
Adria 10.05TOP 10 ob lOhll.OO Klub-
ska lestvica 12.00 Glasba Non Stop 
13.00 Samo Adria 13.10 Glasba Non 
Stop 13.30 lidcov Sov 14.00 Poročilo s 
festivala 14.30 Devetdeseta 15.00 
Samo Adria 15.30 (as za žur 16.00 
Glasba Non Stop 18.00 Samo Adria 
18.05 Ličkov šov 19.00 Novo 19.30 
Barrio 19, urbana serija o ulični kulturi 
20.00 Samo Adria 20.05 Glasba Non 
Stop 20.30 Doza, z zanimivimi adrena-
linskimi navdušenci 21.00 Glasba Non 
Stop 21.30 Ustvarjanje videa: Mariah 
Carey 22.00 Ustvarjanje benda 2, resn. 
serija 23.00 Alter 00.00 MTV ponoči 

08.30 Paraolimpijski športi, vrhund iz 
Manchestra 09.30 Olimpijski magazin 
10.00 Najboljši športni prizori 10.30 
Kolesarstvo, vrhund včerajšnje desete 
etape Cambo les Bains-Pau (190,5 km) 
dirke po Franciji 12.00 Kolesarstvo, 
prenos enajste etape Tarbes - Val d'Aran 
Pla de Bere dirite po Frandji 1730 Hokej 
na travi 8), posnetek tekme Nova Zelandi-
ja • Nemčija na turnirju v Amstelveenu 
18.45 Atletika, vrhund mitinga lAAF Su-
perGrandPtix v Lozani 20.00 Boks, pos-
netek obračuna Jean Louis Mandengue 
(Fra)-MadjkiZaim (Fra) v les Mazuresu 
22.00 Kolesarstvo, vrtiund današnje ena-
jste etape Tarbes - Val tfAran Pla de Bere 
(206,5 km) dirke po Franciji 23.15 Kole-
sarstvo: Dnevnik Jensa Voigta o dirid po 
Frandji 23.30 Poker, vrhund odprtega pr-
venstva Frandje, evropske serije 2005/06 
v Deauvlllu 0030 Sumo, vrhunci turnirja 
NacuBašovTokiu 

06.00 Biljard, vrhund mastersa v Egmond 
aan Zeeju 08.00 Tv-prodaja 0830 Repor-
taža: Mit o lamborghiniju 09.00 Poker: 
Pnrenstvo Degree 2005 11.00 Tv-prodaja 
13.30 Inlive 14.30 Športni kviz 17.15 
Ekstremni športi, odd. za drzne 17.45 Bil-
jan), vrhund mastersa v Egmond aan Zee-
ju 19.45 Reportaža: Mit o avtomobilih GTl 
20.15 Poker m M Open Championship 
22.15 Športni kviz 

06.00 Otroški program 08.00 Princ z Bel 
Aira 08.25 Raymonda imajo vsi radi: 
Poročni zvonovi 08.50 Moja mučna 
družina 09.10 (arovnice 09.55 Glavca 
10.15 PerryMason:Caruso in morilske 
manekenke, krim., ZDA, 1993 11.45 
Otroški program 12.10 Kolesarstvo- Tour 
de France 2006, prenos 11. etape: Tartes -
Val d'Aran-Pla de Beret 17.00 Simpatije 
17.40 Novice 17.45 Čarovnice 18.30 
Glavca 19.00 Simpsonovi: To je Usin poni 
19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 19.55 
Money Maket 20.00 Šport 20.15 Moj 

bivši se porod, kom., ZDA, 1997 21.55 
Novice 22.00 Osnove anatomije 22.45 
Četrtkova poletna noč: Joesi Prokopetz 
23.50 IfsonlvRodĉ nRoll-RollingStones 
backon Tour 00.40 Begunec 

09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in 
lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 Julia 
10.55 Leteči reševalci 11.45 Vreme 
12.00 Podoba Avstrija 12.25 Wiesner 
sprašuje 12.55 Pogledi od strani 13.00 
Cas v sliki 13.15 Kuharski magazin 
13.45 Drzni in lepi 14.05 Drzni in lepi 
14.25 Tessa-Življenje za ljubezen, 120. 
del 15.10 Julia, 189. del 15.55 Oddaja 
Barbare Karlich: Zakaj nič ne storiš za 
babico? 17.00 Cas v sliki 17.00 Do-
brodošla, Avstrija, mag. 18.20 Kakšno 
bo vreme? 18.30 Dober nasvet: Za 
potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag. 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 
19.54 MoneyMaker 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Univerzum - Nil, 1/3 del: 
Kraljevska reka 22.00 Casvsliki222.30 
Eco, tedenski gosp. mag. 23.00 Primer 
za dva 00.00 6s v sliki 3 00.20 Vsi žup-
anovi možje 00.40 Univerzum - Nil 

09.30 Moj dojenček 10.00 Družinsko 
sodiščell.OO Naloga med štirimi stena-
mi 11.30 Najino prvo stanovanje 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oliver Geis-
sen 14.00 Kazensko sodišče 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko 
sodišče 17.00 Naloga med štirimi stena-
mi 17.30 Med nami, serija 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno 18.45 Poročila 
19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri čast, 
slabi časi, 3528. del 20.15 Alami za ko-
bro 11: Schmiilderieve sanje 21.15 He-
likopterska enota: Igra s smrtjo 22.15 
Straža, serija 23.15 Zakon in red 00.10 
Porofila 00.45 Na kraju zločina: Miami 

09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet 
11.30 Korak za korakom 12.40 Otroški 
program 16.00 Nasmešek, prosimi, 
razv. 17.00 Pet na pet 17.30 Korak za 
korakom: Nov odrski par 18.30 Jimova 
družina: Gladiator 20.00 Porofila 20.15 
Zakon in red: enota za posebne primere: 
Mrtvi angel 21.10 Menjava žensk 23.10 
Ekskluzivno-rep.: Profesionalni dititač 
00.10 Porofila 00.25 Zakon in red: eno-
ta za posebne primere 01.20 Nash 
Bridges05.00Undre5sed-kdoskom? 

07.00 Otroški program 13.30 Vse-
mogočna Kim 14.00 Spužva Bob 14.30 
Cosmo in Wanda 15.00 Kamp lazlo 
15.30 Dekliške zadeve 16.00 Divji rački 
16.25 Tex Avery 16.45 Smrkci 17.15 
Benjamin Rožica 17.S0 Mala morska 
deklica 18.20 Pepe in Max 18.50 Vse-
mogočna Kim 19.15 Anakonda Angela 
19.45 Spužva Bob 20.15 Najbolj 
smeSne zagate 21.15 Najbolj smešni 
oglasi na svetu 21.45 Cisto popolnoma 
22.50 Dušni pastir 

06.00 Hiša dražb 07.0« Lotta se zaljubi 
07.35 Galileo 08.35 Naredi sam, mag. 

09.10 Priznanje 10.10 Zmešnjava spo-
tov, razv. 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 15.00 Sabrina, mlada 
čarovnica: Trema 16.00 Čarovnice, serija 
17.00 Taff, mag. 18.00 Lotta se zaljubi, 
tel., 74. del 18.30 Simpsonovi, serija 
19.00 Galileo, mag. 20.00 Newstime 
20.15 Patologinja, krim., Nemčija, 2005 
22.05 Nimaš pojma? 23.05 Vesela ulica, 
razv. 23.30 Talk, talk, talk 00.20 Ženske 
zadeve 01.20 Družinski tip, serija 

06.00 Rejv po svetu 06.05 Hughleyjevi 
06.30 Oglasi 08.30 Hughleyjevi 08.55 
Varuška 09.55 Sam svoj mojster 10.25 
Živeti po želji 10.55 Nič ni brez okusa 
11.25 Popolna večerja 12.10 Porofila 
12.15 Mcleodovi hčeri 13.10 Naša sodni-
ca 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 Mcleodovi 
hčeri 16.00 Naša sodnica 16i5 Varuška, 
serija 17.55 Porofila 18.00 Sam svoj mo-
jster 1830 Ničnibrezokusa 19.00Popol-
na večerja 19.45 Živeti po želji 20.15 Za 
bogate in revne, kom., ZDA, 1997 22.20 
Spiegel TV 23.15 Otrok našega časa 
00.15 Porofila 00.30 Aguirre, božji srd, 
pust. film, Nemčija, 1972 

10.10 Dirita 11.00 Rasti in rasli 11.50 
Napaka 12.15 lovd na glave 12.40 Svar-
ilo pred viharjem 13.05 Reševanje živali 
13.30 Middiemore 14.20 Živalski vrt 
14.45 Hujšanje 15.10 Death Shift 16.00 
Jane Goldman 16.50 Val zločina 17.15 
Motorji 17.40 Polldsti 18.05 Anatomija 
katastrofe 19.00 Zdravniške kartoteke 
19.50 Na robu 20.40 Pod nožem 21.30 
Rasti in rasti 22.25 Medidnski čudeži 
23.15 Zdravniške kartoteke 

12.20 V vrtincu strasti, 72. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 73. del 14.05 Ca-
lypso, 8. del 15.00 Ljubezen je nes-
pametna, 63. del 15.55 Laurita in 
Lorenzo, 7 1 del 16.45 laurita in loren-
zo, 73. del 17.40 ljubezen je polna pre-
senečenj, 95. del 1835 Sončnice za Lu-
cijo, 8. del 1930 Okus po tebi, 58. del 
20.20 Maria Rosa išče ženo, 95. del 
21.10 Ženske v vojni, 110. del 22.05 
Laurita in Lorenzo, 73. del 23.00 
Ljubezen je nespametna, 63. del 23.55 
Calypso,8.del 

13.30 Oexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Artuija 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10Ed,EddinEddy15.35JuniperLee 
16.00 Hi Hi PuffyAmiyumi 16.25 Dvo-
jčka 16.50 Powerpuffdekleta 17.15 Ro-
botboy 17.40 Meg3sXlR 18.05 Samu-
rajJack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 lohnny Bra-
vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dextericv laboratorij 21.00 Slith-
er, krim., ZDA, 1973 22.50 Mož, ki je 
prišel na večerjo, kom.,ZDA, 1942 00.50 
PrivateUves, kom.,ZDA, 193102.20 Se-
dem nevest za sedem bratov, muzikal, 
ZDA, 1954 04.00 Pick a Star, kom., ZDA, 
1937 05.10 MGM:WhentheLionRoars, 
dok. film, 2. del 
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06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Mladost na stopnicah, mlad. 

nad., 1/6 (vps 07.00) 
07,30 Pravljice iz lutkarjevega 

vozička, lutk. nan., 6/10 
(vps 07.30) 

07.55 Sola prvakov, ris. nan., 15/26 
(vps 07.50) 

08.20 Berlin, Berlin, nem. nan., 7/39 
(vps 08.15) 

08.45 Tracey Mcbean, ris. nan., 23/26 
08.55 Odd. za otroke 
09.15 Trdcey Mcbean, ris. nan., 24/26 
09.25 Ciak Junior: Razum, irs. fi!m 
09.40 Ciak Junior: Prosim, ne klifite 

ga Armando, ital. film 
09.50 Enajsta ^la, 

odd. za radovedneže: Oljka 
10.15 Kako živijo slov. gradovi: 

Grad Slovenska Bistrica 
10.45 Izkuinja razlike, dok. film 
11.35 Dnevnik nekega naroda: 

Balkanska krima, 
dok. serija, 2/8 

12.200smidan 
13.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Sedma mô  osamosvojitve -

tv-dnevnik14.7.1991 
(vps 13.15) 

13.45 Tedenski izbor 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Velika imena malega ekrana: 

Beno Hvala 
15.00 Porodila, promet {vps 15.00} 
15.05 Mostovi-hidak (vps 15.05) 
15.40 He-man, ris. nan., 2/13 

(vps 15.40) 
16.05 Risanka 
16.10 Iz popotne toriie: Jajce 

(vps 16.05) 
16.30 Hollyjini junaki, avstral. serija, 

2/13 (vps 16.25) 
17.00 Novice, slov. kronika, ipon, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Zgodovina nadnaravnega, 

ang. dok. serija, 4., zad. del 
(vps 17.40) 

18.25 Žrebanje Deteljice (vps 18.30) 
18.35 Frančkov Fonzek, ris. 

(vps 18.401 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, iport 
20.00 Slovenski ven̂ ek, zgod. nar,-

zab. glasbe (vps 20.00) 
21.05 Turistika (vps21.05) 
22.00 Odmevi, kultura, Špon, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Sedma moi osamosvojitve -

tv-dnevnik 14.7.1991, pon. 
00.30 Dnevnik, vreme, magnet, 

§port, pon. 
01.25 Zgodovina nadnaravnega, ang. 

dok. serija, 4., zad. del, pon. 
02.15 Slovenski venček, zgodovina 

nar.-zab. glasbe, pon, 
03.20 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
15.00Tedenski izbor 
15.00 Želeni otroci in druge težave, 

nem. film (vps 15.00) 
16.30 Štafeta mladosti: 

Tujci v Sloveniji 
17.15 Žogarija - ko igra se mularija, 

otr. moz. odd., 9., zad. del 
17.45 Obzorja duha 
18.25 Mostovi-hidak 
19.00 Uiitelj Louis Meissonnier, fr. 

lit. nad., 3/6, pon. (vps 19.00) 

U Č I T E U 
LOUIS MEISSONNIER 
Louis odsluži vojaščino in 
s e zaljubi v učiteljiščnico 
Camille. Zaposli se na va-
ški Šoli kot pomočnik sta-
r e g a učitelja Pagesa . Če-
prav uvaja Louis nov način 
poučevanja , lepo sodelu-
jeta. A ne dolgo: Pages se 
d a namreč upokojiti. Louis 
p o s t a n e pn/i učitelj in 
dobi novo pomoč - to pa 
j e ravno njegova ljubezen 
Camille. 

20.00 Poboji delHnov, 
ang. dok. odd. (vps 20.00) 

20.50 Alpe-Donava-Jadran, podobe 
iz Srednje Evrope (vps 20.55) 

21.20 Snemi zvezde z neba, amer. 
film, pon. (vps 21.25) 

SNEMI ZVEZDE Z NEBA 
Drama. Odlična karakterna 
študija o starejši ženski 
Mildred, ki j e vse življenje 
skrbela za druge. Ko njena 
hči kot zadnja zapusti hišo, 
fvlidred nenadoma ugoto-
vi, da nima več za koga 
skrbeti. Toda njeno sosed-
stvo poskrbi, da ji v življe-
nju ne bo dolgčas. Na na-
sprotni strani ceste na-
mreč stanuje mlad par z 
otrokom in že od dafeČ je 
videti, da nista usklajena. 
Kmalu po hčerkinem od-
hodu jo obišče soseda Mo-
nica, ki j o j e mož pravkar 
zapustil. Prosi Mildred, Če 
bi lahko bila za varuško 
n jenemu sinu Jakeu, vsaj 
toliko, da se stvari uredijo. 
Mildred seveda privoli... 

23.00 Cityfolk: Izbor desetletja-
Reyltjavik, dok. serija, 10/13 
(vps 23.05) 

23.30 Urok po naročilu, ip. film, pon. 
(vps 23.40) 

Ol.lODnevnik zamejske TV 
(vps 01.20) 

01.30 Infokanal 

^ n 

06.40 24 ur, pon. 
07.40 Monk, pon. 6. dela amer. nan. 
08,30 Vihar ljubezni, pon. 38. dela 

kolumb. nad. 
09.25 Pot usode, pon. 117. dela 

braz. nad. 
10.20 Tv-prodaja 
10.50 Cista nedolžnost, 

pon. 14. deta meh. nad. 
11.40 8arva greha, pon. 67. dela 

braz. nad. 
12.35 Rajski svet: Borneo, dok. odd. 
13.40 Tv-prodaja 
14.10 Monk, 7. del amer. nan. 
15.05 Barva greha, 68. del braz. nad. 
1 6 . 0 0 Cista nedolžnost, 

15. del meh. nad. 
16.55 Pot usode, 118. del braz. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 

39. del kolumb. nad. 
19.0024 ur 
20.00 Nasa mala klinika, 

3. del slov. nan. 
20.55 Akcija: Smoking, amer. film 

SMOKING 
Taksist J immy Tong (Jac-
kie Chan) postane šofer 
b o g a t e g a poslovneža 
Clarka Devlina, ki j e v res-
nici tajni agent. J immy hi-
tro spozna, da v novi služ-
bi obstaja eno samo pravi-
lo: nikoli se ne dotakni 
Devlinovega smokinga. 

22.40 Pod lupo pravice, 
20. del amer. nan. 

23.35 Skrivnost ulice Ariington, 
amer. film 

SKRIVNOST ULICE 
ARLINGTON 
Skrivnost ulice Ariington j e 
provokativen in šokanten 
film z Je f fom Bridgesom in 
Timom Robbinsom v glav-
nih vlogah. Ovdoveli pro-
fesor Michael Faraday živi 
sam s sinom Grantom. Pre-
ganja ga smrt žene, agent-
ke FBI, ki je pred dvema le-
toma izgubila življenje 
med opravljanjem službe-
nih dolžnosti. fVtichaelovo 
življenje se dodatno zaple-
te, ko se v njegovo sosesko 
preselita Oliver in Cheryl 
Lang z družino. 

01.40 24 ur, pon. 
02.40 Nô na panorama 

07.40 Tv-prodaja 
07.45 Snor̂ ki, ris. serija 
08.10 MiJekStuan Little, ris. serija 
08.35 Oliver in njegovi, 

10. del mlad. nan. 
09.00 Glavca, 10. del mlad. nan. 
09.25 Entrada - kuhinja Latinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09.55 SP v nogometu, 

Anglija: Paragvaj, pon. 
11.55 Tv-prodaja 
12.25 Srečna linija 
13.25 Mladi in nemirni, 

pon. 184. dela amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

82. del amer. nad. 
15.05 Tv-prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 

10. del amer. nan. 
16.30 Caroline v velemestu, 

7. del amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 

12. del amer. humor. nan. 
17.30 Oh, ta sedemdeseta, 

23. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Komedija: Zgodba 

iz Los Angelesa, amer. film 

ZGODBA 
IZ LOS ANGELESA 
Mojster komedije S teve 
Martin se v Zgodbi iz Los 
Angelesa prelevi v kvazi 
vremenarja Harrisa K.Tele-
macherja, katerega vre-
menske napovedi največ-
krat nimajo nikakršne zve-
ze z dejanskimi klimatski-
mi razmerami... 

21.45 življenje na plaži, 
7. del amer. nan. 

22.35 2enske zadeve, 
9. del amer. nan. 

23.40 Morilec med nami, amer. ftim 

MORILEC MED NAMI 
Porota pod vodstvom Ro-
landa Gilletta mora odloči-
ti, ali je Carl Scoggins ubil 
svojo ženo. Ker j e Scoggins 
imel motiv in priložnost za 
umor, se večina porotni-
kov strinja, da je kriv. 

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 
Sto izložb, sto strasti, tel., Italija, 2001 
09.30 Tv-prodaja 10.00 Mâ evalka, tel., 
Kolumbija, 2002 10.55 Adijo pamet 
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger: 
Tri v vrsto. Spomin in Mala ^a 13 J5 V 
škripcih, rom. drama, ZOA, 2001 15.25 
Tv-prodaja 16.00 Alo, alo 1630 Legende 
golfa: Amold Palmer 16.55 Risanka 
17J0 Makevalka, tel., Kolumbija, 2002 
18 JO Adijo pamet 20.00 Ognjevitost ko-
njenî tva: Chio Aachen 20.35 Krizno re-
ševanje, dok. serija, ZDA, 2003 21.35 
Mussolini in jaz, blogr. serija, ZOA, 3. del, 
1985 22.30 Martenna 23.30 Ognjevitost 
konjeništva: Chio Aachen, pon. 00.00 
Krizno reievanje, pon. 01.00 Mussolini in 
jaz. 3. del, pon. 02.00 Martenna, pon. 
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08.45 Relax pa pika. 09.00 Turistične 
zvezde 09.30 Drom pot 10.00 Idrijska 
(!ipka 10.30 Uspešen obrtnik 11.00 Ali 
veste? 11.30 Relax pa pika. 11.45 Glas-
beni mozaik 15.30 Do zdravja tudi tako 
16.00 Turistične zvezde 16.30 Reiax pa 
pika. 16.45 Kulturno-umetniiki utrinki 
17.00 Sijaj 17.30 Algea 18.00 2 igro do 
pismenosti 18.30 Poslovni ritmi 19.15 
Relax pa pika. 19.30 Pozdrav tz dežele 
20.00 Predah v gibanju 20.45 Toftalka 
21.00 Nai vn 21.30 24 ur 22.30 $tiri 
tačke 23.00 To morale vedeti! 00.00 
Relax pa pika, 00.15 Turistične zvezde 

i T f M k i 
09.00 Paprika poletje 09.30 Paprika po-
letje • anketa 10.00 Nagradna igra 
11.00 Predstavitev glasbenika 11.30 
Predstavitev vseh treh pesmi 12.00 Pe-
sem poletja - glas. kviz 13.00 Paprika 
poletje 14.50 Glasbena trenutki 17.00 
Paprika poletje 17.30 Paprika poletje -
anketa 18.00 Nagradna igra 19.00 Pe-
sem poletja - predstavitev glasbenika 
19.30 Pesem poletja - predstavitev vseh 
treh pesmi 20.00 Paprika poletje - glas. 
kviz 21.00 Paprika poletje - prvega ne 
pozabii nikoli 22.00 Paprika poletje 

fionnjskalV 

09.00 Ali veste? 09.30 Kamera med 
vami 09.40 Gorenjska TV-poročila 
10.00 Eurosong 2006, 2. del 11.00 Vi-
deostrani 17.00 W. A. Mozart: Rekviem 
18.00 Gorenjski odsev: Razstava Podobe 
vojne za Slovenijo 18.15 Iz občinskih 
klopi: seja OS Obane 2irovnica 18.30 Ka-
mera med vami 18.40 Gorenjska tv-
poročila 19.00 50 let Domplana Kranj 
19.15 Soča Reggae Riversplash 20.00 
Polka in majolka 21.00 Moja dežela: 
Kozjak 21.30 Kamera med vami 21.40 
Gorenjska tv-porocila 22.00 Poletni mo-
zaik 22.05 Gostja tedna: Tatjana Lam-
pret 22.30 Koncert tamburaJkega orke-
stra HRT, 1. del 23.40 Gorenjska tv-
poročila 00.00 Aktualno v regiji 

12.00 Videostrani 18.00 Seja OS Skofja 
Loka 19.00 Preprosto najboljii 20.00 S 
kuhalnico po svetu 20.20 Zdravstveni 
dom Tržič 20.35 Pokliči me nocoj 21.35 
Turistični kažipot: Loiki grad 

05.55 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tv-
prodaja 08.00 Živalski vseved 08.3011. 
Festival sunčane skale 10.30 Izumi in iz-
umčki 11.00 Nenavadno 11.30 Tv-pro-
daja 12.00 Grand Prix 12.30 Krokodil 
Oundee v Los Angelesu, kom., ZOA, 2001 
14.10 29. Festival melodij morja in sonca 
17 J S Potovalno-luksuzni iov 18.00 Idol 
Gossip, 11. del 18.25 Rdeča preproga, 14. 
del 19.00 Gin in čokolada, rom. kom., 
ZDA, 2001 21.00 12. Festival sunčane 
skale, prenos iz Črne gore 23.45 Princesa 
Mononoke, anim. film. Japonska, 1997 
02.10 Tv-prodaja 02.40 Z Net TV v noč 

07.20 Tv-koledar 07.30 Poročila 07.35 
Drugi jaz, zf. kom., ZDA, 2000 09.05 Ala-
din 0925 Timon in Pumbaa 09.50 Poro-
čila 10.05 Moja mala vas, čma kom., Cei-
koslovaska, 1985 11.45 Tv-koledar 
12.00 Dnevnik 12.25 Plodovi zemlje 
13.20 Morje, studio Reka 14.00 V nede 
Ijo ob dveh 15.05 Svirci moji 15.50 Kako 
je umetnost ustvarjala svet, dok. serija 
16.45 Orange County, nad., ZOA, 2. sezo-
na, 9. del 17^5 Poročla 17.40 Matineja, 
kom., ZDA, 199319.15 Loto 19.30 Dnev-
nik 20.10 Skrivnost Nikole Tesle, biogr 
drama, HrvaSka/ZDA, 1980 22.00 Poroči-
la 22.15 Kulturna poročita 22.25 Zadnji 
tango v Parizu, erot. drama. Francija/Ita-
lija, 1972 00.40 Igrani film 02.20 V ne-
deljo ob dveh, pon. 03.20 Alias, serija, 
ZDA, 4. sezona, 1. del 04.05 Siska, serija, 
Nemčija, 4. sezona, 1. del 

08.00 Tv-vodnik 09.35 Donatski glasbe-
ni večeri, posnetek baletnih predstav: 
"Big iz bjutiful" in "Suzanin dnevnik" 
10.50 Portret cerkve in kraja 11.00 Sveta 
ma$a, prenos iz Dobranja 12.05 Biblija 
12.15 Opera Box 12.50 Mir in dobrota 
13.25 StudioFl 13.50 Formula 1, prenos 
iz Magny Coursa: VN Francije 16.00 Stu-
dio F116.15 Tenis - pokal federacij, pre-
nos iz Umaga: HrvaŠka - Rusija 19.20 Kul-
turna poročila 19.30 Neverjetne zgodbe, 
dok. serija, ZDA 20.05 Alias, akc. serija, 
ZOA, 4. sezona, 1. del, 2001 20.55 Simp-
sonovi, ris. humor, serija, ZDA, 16. sezona 
21.25 Siska. krim. serija, Nemčija, 4. se-
zona, 1. del 22.30 Las Vegas, serija, ZDA 
23.20 Kronika puljskega filmskega festi-
vala 23.35 24, serija, ZDA 0020 Saj vei, 
kako je..., humor, serija, ZOA 00.45 OZ, 
serija, ZDA 

'Discovny 

06.00 Najboljši med helikopterji 07.00 
Smetišče 08.00 Ameriški čoperji: Motor 
za Lancea Armstronga, 2. del 09.00 Ribo-
lov z Rexom Huntom: Otok Melville 10.00 
Kako nastane... 11.00 Razbiti mit Hlaje-
nje piva 12.00 Najboljii med helikopterji 
13.00 Smetišče 14.00 Ameriški čoperji: 
Motor za lancea Armstronga, 2. del 
15.00 Posebna vozila 16.00 Brainiac 
17.00 Tipičen primer: Ogenj/ Megasila 
18.00 Najbogatejši Evropejci: Naravni ta-
lent 19.00 Kralji konstrukcij: El Cajon 
Dam 20.00 Izgubljena ladja Venice 
21.00 Jaz m moj obraz 22.00 Jasnovidne 
priče: Izgubljena mladost 23.00 Preživeli: 
Brodolom 00.00 Ameriški gasilci 01.00 
Dirkači: Veliki fmate 02.00 Smetišče 

- :• J ' . ; r<>©tf{0.»tij • ! »{KTffiff l ibf » ' n ^ v t j n r , 

03.00 Modri planet: Koralna morja 04.00 
Ekstremni stroji: Nuklearna podmornica 
05.00 Ameriški čoperji: Posebna oddaja 

09.00 Lovec na krokodile 10.00 Opičji 
posli 10.30 Družina prerijskih psov 11.00 
Veterinarji s Stevom lrwinom 12.00 Živa-
li v filmih 13.00 Austin Stevens 14.00 
(udna narava 14.30 Nadnaravno 15.00 
Ljudožerci 1530 Plenilčeva past 16.00 
Opičji posli 1630 Družina prerijskih psov 
17.00 Zivljenjes konji 1730 Konji 18.00 
Oceanske avanture 19.00 Planet 20.00 
življenje sesakev 21.00 Živalski polkisti v 
Houstonu 22.00 Živalska ptaja 23.00 
Strup na urgenci 00.00 Čudna narava 
00.30 Nadnaravno 01.00 ̂ lvljenje sesal-
cev 02.00 Planet 

• I M M j s f p p i p h k 

06.00 Raziskovanje Zemlje 07.00 Kata-
strofa v zraku 08.00 Zunajzemeljsko 
09.00 Mrčes iz pekla 0930 Mrčes iz pe-
kla 10.00 dudni dnevi na planetu Zemlja 
11.00 Legende ledenega sveta 12.00 
Divje! 13.00 Napad žuželk 14.00 Evoluci-
ja 15.00 Opî i človek 16.00 Nevarna sre-
čanja: Moč ugriza 17.00 Lov na lovca: Žrt-
vi kobrinega strupa 18.00 Katastrofa v 
zraku: Dirka z neurjem 19.00 Katastrofa v 
zraku: Letak) Egypt Air 990 20.00 Neiz-
prosni afriški sovražniki 22.00 Raziskova-
nje nesreč: Pobegli vlak 23.00 Najbolj ne-
verjetni trenutki: Najbolj ekstremni tre-
nutki 00.00 Preživetje v kaznilnici v Sac-
ramentu 01.00 Zmaga v Pacifiku: Invazi-
ja Japonske 02.00 Katastrofa v zraku: Dir-
ka z neurjem 03.00 Katastrofa v zraku 
04.00 Najbolj neverjetni trenutki 05.00 
Raziskovanje nesreč 

06.00 Izgubljeni imperij, miniserija, ZDA, 
2. del, 2001 07.45 Sneguljčica, drama, 
ZDA, 2001 09.30 Prelomljene obljube, 
drama, ZOA, 199311.15 Sinovo upanje, 
druž. drama, ZDA. 1994 13.00 McLeodo-
vi hčeri, 4. sezoru, 14. del 14.00 Prelom-
ljene obljube, drama, ZDA, 1993 15.45 
Sneguljčica, fant. drama, ZDA, 2001 
17.30 Sinovo upanje, druž. drama, ZDA, 
1994 19.15 McLeodovi hčeri, 4. sezona, 
14. del 20.15 Zalivska vojna, miniserija, 
ZDA, 2. del. 1998 22.00 Doktor Martin, 
nad., VB. 1. del 23.00 Fidel. miniserija, 
ZDA, 2. del, 2001 00.45 (m\ lisjak: Dobri 
in slabi, vestem, ZDA. 1993 02.30 Zločn 
in kazen, zgod. drama, ZDA, 1998 

• invctCtaM« 

14.30 Indija: Jodhpur 15.00 (!udovita 
Britanija 1530 Restavracija: NevvOrieans 
16.00 Planet hrane: Japonska 17.00 Po-
potniki: Kuba, Gvatemala 17.30 Žejni po-
potnik: Turčija 18.00 PustokivSdna: Kili-
mandžaro 18.30 Popotnik: Glasgovv 
19.00 Svetovni popotnik: Indija 20.00 
Najlepše plaže 21.00 Popotniki: Džajpur 
21.30 Igralnica: St. Martin 22.00 ZejnI 
popotnik: Avstralija 22.30 Popotniki: Va-
nuatu 23.00 Svetovni popotnik: Rim 
01.00 Vodnik: Avstralija 

09.30 Močni fantje 10.00 Preobrazba 
10.30 Denarna podstrešju 11.00Vrtnar-

ski izziv 12.00 Noetova bari(a 13.00 Tež-
ka znanost 14.00 Glenovski monarh 
15.00 EastEnders Omnibus 17.00 Inter-
galaktična kuhinja 17 JO Wallacein Gro-
mit 18.00 Pravila opremljanja 1830 Bo-
tanični vrt 19.00 Severni medvedi 19.30 
Divjina 20.20 V 80 dneh okrog sveta 
21.20 Avtomobilizem 22.30 Lažnivec 
23.00 Marija Antoinena 23.50 Reševa-
nje 00.40 Radikalni izzivi 

06.50 Samo Adria 07.00 GUsba Non Stop 
08.00 Adria Top 20 09.00 Glasba Non 
Stop 0930 Barrio 1910.00 Samo Adria 
10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Klubska le-
stvica 12.00 GUsba Non Stop 13.00 
SamoAdria13.10GiasbaNonStop14.00 
TRL 15.00 Ustvarjanje banda 215.30 Te-
matska glasba 16.00 Ustvarjanje banda 2 
16.30 Tematska glasba 17.00 Ustvarja-
nje banda 2 17.30 Tematska glasba 
18.00 TRL 19.00 To so: Gorillaz 19.30 
Ustvarjanje banda 2 20.00 Samo Adria 
20.05 Tematska glasba 20.30 Ustvarja-
nje banda 2 21.00 Tematska glasba 
21.30 Najboljše iz Samo Adria 22.00 
Aeon F}ux2230 Mono 22.40 Doza 23.00 
Gol 2330 Superock 00.30 Metal 

O EUROSPOftT 
OSJO Formula GP2, posnetek včerajšnje 
prve dirke v Magny-Coursu 09.45 Moto-
ciklizem, prenos ogrevanja in priprav, po-
ročilo pred VN Nemčije v Sachsenringu 
10.45 Motociklizem, prenos dirk za VN 
Nemčije do 250 ccm, motoGP in do 125 
con za SP v Sachsenringu 15.00 Kolesar-
stvo, prenos štirinajste etape Mont limar-
Gap (180,5 km) dirke po Franciji 17.45 
8orilni športi: KI • Portret francoskega 
borca Le Bannena 1930 Motošport, vr-
hunci in najboljši prizori z dirkališč po 
vsem svetu 20.00 Odbojka na mivki (ž), 
prenos sklepnega dvoboja na turnirju v 
Kanadi 21.00 Odbojka na mivki (m), pre-
nos sklepnega dvoboja na turnirju v Ka-
nadi 22.00 Kolesarstvo, vrhunci današnje 
štirinajste etape Mont limar-Gap (180,5 
km) dirke po Franciji 23.00 Kolesarstvo: 
Dnevnik Jensa Voigta o dirici po Franciji 
23.15 Hokej na travi (ž), posnetek današ-
njega sklepnega dvoboja na turnirju v 
Amstelveenu 00.15 športna poročila 
00.30 Tenis (m), posnetek sklepnega 
dvoboja na turnirju ATP v Gstaadu 

06.00 Poker: Veliki zvezdniki pokra 
06.45 Tv-prodaja 08.45 Športni kviz 
11.00 Nogomet: 1. nemška liga - Vrhun-
ci in najboljši prizori iz sezone 2002/03 
13.00 Biljard, vrhunci mastersa v Eg-
mond aan Zeeju 15.00 Konjske dirke, 
prenos iz Hamburga 17.45 Nogomet, 
prenos prijateljske tekme Essen - Werder 
Bremen 20.15 Nogomet: 1. nemška liga • 
Vrhunci in najboljši prizori iz sezone 
1994/95 22.15 Spoitni kviz 00.00 Erotič-
ni spoti 00.45 Tv-prodaja 01.15 Erotični 
spoti 

06.00 Otroški program 11.25 Glavca 
11.45 Zares smešno: Najbolj smešni in 
najbolj nori domači videoposnetki z vsega 
sveta 12.30 Športni pregled 13.00 For-
mula 1: Dirka za VN Francije - Novice 

1335 Formula 1, prenos iz Magn/ Cour-
sa: Diri(a za VN Francije 15.40 Formula 1: 
Diri(a za VN Francije - Analiza 16.10 Mars 
napada, kom., ZOA 17.50 Športna porofi-
la: Športni vrhunci dneva 18.00 Ironman 
Austria 2006, vrhunci 19.30 Čas v sliki 
19.45 Vreme 19.46 Money Maker 19.54 
Šport 20.15 Smoking, akc. film, ZDA, 
2002 21.50 Kraj zločina: Janus, krim., 
Nemčija, 2004 23.25 Columbo: Umor v 
lastni režiji, krim., ZDA, 1978 00.55 Smo-
king, akc. film, ZOA, 2002 0235 Brez 
povratka2,$rii.,Z0A,2003 

06.00 Videostrani 07.00 Vremenska pa-
norama 0730 Vreme 09.00 (!as v sliki 
09.05 Vrtovi ob Renu - Kulinarično poto-
vanje 0935 Vrva Italia: Dirigent Fabio Lu-
isi 10.05 Verdi in Emiltja-Romanja: Glas-
ba in kulinarika 11.00 (!as v sliki 11.05 
Zveneča Avstrija 12.00 Visoka hiša 1230 
0ri€ntacija13.00(:asvslikin.05Tednik 
13.30 Vabimo k mizi..., 1/6 det Združe-
na Evropa v kulinariki 14.00 Pogledi od 
strani 14.20 Univerzum: Divja Avstralija, 
3. del: Morske sanje 15.05 Takšnemu mi-
lijonarju ni lahko, kom., Avstrija, 1958 
16.35 Harryjeve najljubše koče 17.00 ̂ s 
v sliki 17.10 Gozdarska hiša Falkenau 
18.00 Igra na srečo 18.25 Moja vera 
18.30 Podobe Avstrije 19.00 Zvezna de-
žela danes. mag. 19.17 Loto 1930 (as v 
sliki 19.45 Vreme 19.47 Money Maker 
19.54 Pogledi od strani 20.15 Sanjska 
ladja: Oman. drama, Nemčija/Avstrija 
21.45 Osemdeset let Petra Alexandra, 
prireditev 23.15 Cas v sliki 2330 Sreča-
nje src Svečana prireditev s Petrom Aie-
xandrom Iz leta 1975 01.10 Takšnemu 
milijonarju ni lahko, kom., Avstrija. 19S8 

05.15 Otroški program 06.20 TV-prodaja 
0730 Med nami 09.50 Cukrček, drama, 
ZDA, 2003 11.45 Najbolj smešne zagate 
12.45 Formula 1. ogrevanje 13.00 Formu-
la 1, odštevanje prê  dirico 14.00 Formula 
1, prenos dirke za veliko nagrado Frandje 
iz Magny Coursa 15.45 Fomiula 1, vrhund 
dirke 16.30 Formula ekskluzivno 17.1S 
Preprodajaki avtov 1735 Biblijske zgodbe 
17.45 Ekskluzivno 18.45 Poročila 19.05 
Kmet išče ženo, dok. serija 20.15 Ameriška 
pita 2. kom., ZOA, 2001 2230 Spiegei TV 
22.55 Podjetje Nemčija 23.10 Zdravnikza 
konje 00.00 South Paric 

05.40 Parada ljubezni 2006 08.40 Lover-
boy, rom. kom., ZDA, 1989 10.30 Lovec 
na krokodile 12.30 Svet čudes: Najdražje 
luksuzne dobrine na svetu 14.30 Faktor X 
16.25 Ameriški Čoperji 17.30 Dobro je 
vedeti: Muslimani v Nemčiji 18.00 Svet 
čudes: Slepar, gangster in lopov 19.00 
Svet čudes: Resnica o laganju 20.00 Poro-
čila 20.15 Udarci narave: potres, srh., Ka-
nada/Litva/VB, 2004 22.05 Obdukcija 
00.10 Poročila 01.00 Obdukcija 02.00 
Nepojasnjeni umori - zločincem na sledi 
03.05 Nepremagljiv, akc. film, ZDA, 2001 

O RTlsuper 
07.15 Otroški program 13.00 Pepe in 
Max 1330 Vsemogočna Kim 14.00 
Spužva Bob 1430 Kremenčkovi zibljejo, 
anim. film 16.10 Normalni Norman 

16.45 Napad umetnosti 17.15 Zmajeva 
skala 17.50 Mala morska deklica 1830 
Pepe in Max 18.50 Vsemogočna Kim, ri-
sanka 19.15 Raziskovalci 19.45 Kamp 
Lazlo, risanka 20.15 Columbo: Tulež vol-
kov, krim., ZDA, 1990 22.10 Quincy 

07.55 Zena in otroci 0830 Orange Coun-
ty 09.20 Skrivnostni otok 11.05 Tv-kino 
11.15 Samotarji, kom., ZOA, 1992 1 3.10 
Disneyjeva filmska parada 14.50 DivjS 
Amerika, pust. film, ZDA, 1997 16.40 
Sola življenja, drama, ZDA, 2002 18.30 
Galileo, mag. 19.00 Svet znanja 20.00 
Nevvstime 20.15 Kraljestvo ognja, akc. 
film, ZDA/Irska, 2002 22.15 Brez obraza, 
akc $rti„ ZDA, 1997 

08.00 Ura moči 09.00 NZZ Format 
09.50 Otrok našega časa. dok. odd. 
10.50 Focus TV, mag. 12.50 Dnevnik 
slonov 13.50 Magazin o živalih 14.30 
Mojstri na Štirih tačkah, rep. 15.00 6s 
za živali 1530 Pes za vse življenje, dok. 
serija 16.30 Poročila 17.00 Avto-moto 
šport TV, mag. 18.15 Zdravo za zabavo, 
19.15 Varuška za živali 20.15 Nevarnost 
pod morjem, akc. srh., ZOA, 2001 22.00 
Ameriški marinci, akc. film, ZDA, 1999 
23.45 Gola strast, erot. film, ZDA, 2002 
01.00 Am. marinci, akc. srh. 

Zaobljuba 
d$li 13.55 tivalski vrt 14.20 Kritično re-
ševanje 15.10 Hujšanje 15.35 Zdravni-
ške icartoteke 16.00 Policija 1635 Lovci 
na glave 16.50 Anatomija katastrofe 
17.40 Oko za oko 18.05 Zdravnikovi za-
piski 19.00 Videonadzor 19.50 Afriška 
pustolovščina 20.15 Zaobljuba 21.05 P^ 
kel 2130 Živalski vrt 22.00 Na zmenku 
22.25 Zdravniške kartoteke 22.50 Pod 
nožem 23.40 Jane Goldman 

06.00 Calypso. 25.-26. del 07.50 Živeti, 
16. del 08.45 Poredna dekleta, 41.-42. 
del 09.40 Živeti, 15. del 10.40 Punčka iz 
cunj, 103. del 11.40 Naše skrivno življe-
nje. 47. det 12.35 Živeti, 2. del 1330 Ži-
veti, 27. del 14.25 Laurita in Lorenzo, 
70.-74. del 18.35 Živeti, 2. del 1930 Ži-
veti, 27. del 20.30 Naše skrivno življenje, 
47. del 2130 Punčka iz cunj, 103. del 
22.10 Žweti, 16. del 23.05 Živeti, 2. del 
23.50 Živeli, 27. del 00.55 Ljubezen je 
nespametna, 60.-64. del 

13.30 Fantje iz soseščine 13.55 Dexter-
jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35 Powerpuff dekleta 16.00 Fantje iz 
soseščine 16.25 Oexteriev laboratorij 
16.50 Samuraj Jack 17.15 Megas XLR 
17.40 6illy in M3ndy 18.05 Hrabri kužek 
18.30 Navidezni prijatelji 18.50 Deirter-
jev laboratori) 19.05 Johnny Bravo 1930 
Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz soseščine 
20.10 Powetpuff dekleta 20.35 Dexter-
jev laboratorij 21.00 Brainstomi, zf. film, 
ZDA, 1983 22.45 The Haunting, srh.,Z0A. 
1963 00.35 The Night Digger, srh., VB,-
1971 02.15 Kim. pust. film, ZDA. 1950 
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07.30 2iv žav: Fran êk,ris. nan., 
10/26; 2ametek, ris. nan., 4/13 
(vps 07.30) 

09.50 Žogdrija - ko igra se mularija, 
pon. (vps 10,00) 

10.20Vžjvaiskem vrtu, avstral. dok. 

« serija, 1/17 (vps 10.25) 

10.50 Pihalni orkester Svea Zagorje 
V. ^ (vps 10.50) 
- 11.200zare, pon. 

11.25 Obzorja duha (vps11.25) 
12.00 Ljudje in zemlja, odd. TV 

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

(vps 13.00). 
13.15 Sedma mô  osamosvojitve -

tv-dnevnik 16.7.1991 
(vps 13.15) 

14.15 Slovenski venček, zgod. nar.-
zab. glasbe, pon. 

15.15 Aleksander MarodiONaia 
krajevna skupnost • Disko, izv. 
nan. (vps 15.15) 

16.00 Teater paradižnik (vps 15.55) 
17.00 Porodila, 5port, vreme 

{vps 17.00) 
17.15 Vrtomil Zupan: Vest in pločevina, 

slov. tv-nan., 6/7 (vps 17.20) 
17.45 Štiri ženske in pogreb, avstrij. 

nad., 5/10 (vps 17.45) 
ŠTIRI ŽENSKE IN POGREB 
Vro^e truplo 
Stari Gustav Hausner 
umre v pražaru. Julie, Ma-
rie, Henriette in Sabine pa 
tudi policist Paulmichl me-
nijo, da ni šlo za nesrečo, 
temveč za umor. Prvi na 
seznamu osumljencev je 
Gustlov sin Josef, ki je želel 
posestvo prodati, česar pa 
njegov trmasti oče ne bi 
nikoli dopustil. Načrti pa 
se mu niso izšli niti po oče-
tovi smrti, saj je GustI vse 
svoje premoženje zapustil 
vnukinji in tako še bolj očr-
nil sina. Josef se tako znaj-
de za zapahi. 

18.30 žrebanje lota (vps 18.30) 
18.40 Kravica Katka, ris. (vps 18.40) 
18.45 Zakaj?, ris. 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo tedna 

^19.40 Vreme 
19.45 Šport 
20.00 Življenje svetnikov, kan. nad., 

2., zad. del (vps 20.00) 
21.35 Družinske zgodbe (vps 21.35) 
22.30 Poroiifa, 5port, vreme 

(vps 22.30) 
22.50 Druga domovina, kronika neke 

mladosti, nem. nad., 7/13 
(vps 22.50) 

00.40 Sedma mô  osamosvojitve -
tv-dnevnik 16.7.1991, pon. 

01.05 Dnevnik, vreme, Šport, pon. 
- 01.50 Infokanal 

06.30 Infokanal 
11.20 Skozi čas 
11.30 Mladi virtuozi: Kitarski Duo 

črnobelo (vps 11.30} 
12.00 Cezplanke: Albanija, pon. 
13,00 Svetovno prvenstvo v 

nogometu, Mehika - Iran, pos-
netek iz Niirnberga (vps 13.00) 

15.00 Svetovno prvenstvo v no-
gometu, Portugalska - Angola, 
posnetek izKolna (vps 15.00) 

17.00 Odbojka (m), svetovna serija: 
ZDA - Poljska, posnetek iz Salt 
Lake Cityja (vps 17.00) 

20.00 Iniciacija v Afriki, fr. dok. odd. 
(vps 20.00) 

21.00 Umetnost glasbe in plesa 
21.00 Mozartove novice (Dunaj) 

(vps 21.00) 
21.05 Mozart na Dunaju, nem. dok. 

odd. (vps 21.05) 
22.00 Blackpool, ang. nad., 3/6 

(vps 22.00) 

BLACKPOOL 
Dogajanje je postavljeno v 
angleški obmorski kraj, 
Blackpool. Ripley Holden 
je karizmatični lastnik za-
bavišča, ima temno prete-
klost, a po bleščečem od-
prtju ves čas upa^ da ga živ-
ljenje na veliki nogi čaka le 
za vogalom. Optimistično 
zre v prihodnost; v načrtu 
ima, da bo Blackpool po-
stal angleški Las Vegas. Ko 
v zabavišču najdejo mrtve-
ga mladega moškega, je 
osumljenec prav Ripley. 
Preiskovalec Carlisle je od-
ločen, da bo izvedel resni-
co, ne glede na vse... 
3. del: Policija je ved no bli-
že odkritju, kdo je umoril 
mladeniča. Vse sledi vodi-
jo k lastniku igralnice Ri-
pleyju in njegovemu sinu 
Oannyju. Ko se njune 
zgodbe začnejo zapletati, 
ima policija še dodaten 
dokaz, da skušata nekaj 
prikrili. Medtem pa se dol-
govi zaprte igralnice kopi-
čijo in Ripley ugotovi, da 
se jih lahko reši samo tako, 
da podre stanovanja in na-
mesto njih zgradi hotel. 
Dohodek hotela naj bi po-
kril stroške gradnje in dol-
gove, ki si jih je nakopičil z 
igralnico. V množici ne-
srečnih dogodkov nekdo 
pretepe fanta Ripleyjeve 
hčere, ki je prepričana, da 
je to storil njen oče... 

23.05 $port (vps 23.05) 
00.45 Dnevnik zamejske TV 

(vps 00.45) 
01.15 Infokanal 

07.30 Tv-prodaja 
Q8.00 Ringa-raja 
Q8.(H} Hii mali svet, sinhr. ris, serija 
08.10 Najlepše pravljice bratov 

Grimm, sinhr. ris. film 
08.3 5 Moj prijatelj Boki, sinhr, ris. serija 
08.45 Mala Kitty, sinhr. ris. serija 
08.55 Harold in vijolična voSČenka, 

sinhr. ris. serija 
09.2 5 Mali rdea traktor, sinhr. ris. serija 
09.35 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
10.00 Transformerji, ris. serija 
10.25 Power Rangers, nfilad. nan. 
10.5 O Vodovnikova vesina, ris. serija 
11.15 Vojna zvezd: Vojna klonov, 

ris. serija 
11.35 Raketa pod kozokem 
12.35 Mestecezavedno, 19. del 

amer. nan. 
13.30 Formula 1, prenos dirice za VN 

Francije 
t6.00 Resnični svet, dok. odd. 
t6.35 Kuhinjska avantura, dok. odd. 
17.10 24 ur-vreme 
t7.15 Preživeli v Oklahoma Cityju, 

amer. film 

PREŽIVELI V 
OKLAHOMA CITVJU 
Carinska uslužbenka Pri-
selila Salyers se je tako kot 
vsak dan tudi 19. aprila 
1995 odpravila v službo. V 
zgradbi teroristi podtak-
nejo bombo. Priscillo po 
nekajurnem reševanju po-
tegnejo izpod kupa razbi-
tin, pod katerimi bi po vsa-
ki logiki morala umreti... 

19.00 24 ur 
20.00 Nedeljski filmski hit: Ujemi me, 

ê me moreš, amer. film 

UJEMI ME, ČE M£ MOREŠ 
Frank že kot najstnik po-
stane eden najuspešnejših 
prevarantov na svetu. Brez 
težav se izdaja za zdravni-
ka, odvetnika ali pilota ene 
največjih ameriSkih letal-
skih družb. Sčasoma pri-
tegne pozornost agenta 
FBI Carla Hanrattyja, ki 
hoče pretkanega zločinca 
ujeti. Toda Frank je vedno 
korak pred Carlom... 

22.25 Vrhunci VN Francije, oddaja o F1 
22.40 Tajna mreža, ang.-amer. nad., 
23.3 5 Air America, amer. film 
01.35 24 ur, pon. 
02.35 Nô na panorama 

08.00 Tv-prodaja 
08.30 Mladi in nemirni, pon. 180. 

dela amer. nad. 
09.20 Mladi in nemirni, pon. 181. 

dela amer. nad. 
10.05 Mladi in nemirni, pon. 182. 

dela amer. nad. 
10.55 Mladi in nemirni, pon. 183. 

dela amer. nad. 
11.40 Mladi in nemirni, pon. 184. 

dela amer. nad. 
12.30 Srečna linija 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Umor, je napisala, 21. del 

amer. nan. 
15.50 Video odbitki, dok. odd. 
16.20 Vitez v Camelotu, amer. film 
18.00 E-i-
20.00 Tv-kriminalkj: Ozek prehod, 

amer. film 
21.40 Mesto tretjega tisočletja, 

amer. nan. 

MESTO TRETJEGA 
TISOČLETJA 
Lukas prevzame primer 
zakoncev, ki sta v svojo 
hčerko vgradila čip, s po-
močjo katerega lahko 
spremljata vsak njen ko-
rak. Ker so njuno hčerko 
na koncertu, ki se ga je 
udeležila, ugrabili, ju je Čip 
več kot očitno pustil na 
cedilu. Zato zdaj tožita 
izdelovalca domnevno 
nekvalitetnih čipov. Dar-
win zastopa Davea in Sal-
ly. Sally želi, da se v njuno 
zakonsko pogodbo za-
piše, da njen mož ne bo 
nikoli spregovoril s 
plavolaskami, starimi od 
25 do 35 let. 

22.35 Navigator 
23.05 Nesreča na lovu, 

kan.-amer. film 

NESREČA NA LOVU 
Plastični kirurg Paul Ven-
ters se z zaročenko Susan 
odpravi na izlet v kanad-
sko divjino. S seboj vza-
meta tudi njenega brata 
Martyja. V divjini Paul in 
Marty naletita na velikega 
grizlija. Primeta za orožje 
in začneta loviti medveda, 
pri tem pa ponesreči eden 
od njiju ubije čuvaja... 

00.45 Oannyjeve zvezde, pon. 

07.15 Risanka 08.30 Tv-prodaja 09.30 
OtroSko nedeljsko dopoldne, kont. oddaja 
11.25 Tv-prodaja 12.00 Alo, alo: Slado-
led za pasje dni, 69. del 12.30 Reklamni 
predah 13.00 Marienna 14.00 Adijo pa-
met 15.15 Čudež v Liverpoolu, kom.. VB, 
2003 1 6.50 Popolna tujca, drama, ZDA, 
200318.30 Adijo pamet - ročk 20.00 
Kamniti splav, drama, Spanija/Portugal-
ska/Nizozemska, 2002 21.50 Umazane 
lepe stvari, psih. drama, VB, 2002 23.35 
Kamniti splav, drama, kopr., 2002 01.25 
Umazane lepe stvari, psih. drama, VB, 
2002 

09.15 Relax pa pika. 09.30 Turistične 
zvezde 10.00 Do zdravja z Irmo 11.00 Za 
vas in mesto 12.00 Nepremičnine 12.15 
Kultumo-umetniiki utrinki 12.18 Relax 
pa pika. 12.30 V harmoniji z naravo 
13.00 Kulturne drobtinice 1330 Turistič-
ne zvezde 14.00 Relax pa pika. 14.150b 
cvetu cvet14.30K!epelzj3snovidko Ma-
mčo 15.00 Do zdravja tudi tako 15.30 To 
morate vedeti! 16,30 Sadovi znanja 
17.00 Jana 17.30 2 igro do pismenosti 
18.00 Pozdrav iz dežele 18.30 Naš vrt 
19.00 Portret 19 JO Pogovor z Borutom 
Pahorjem o evropskih temah 20.00 Pivi 
na vasi 21.00 ABCO 21.30 24 ur 22.30 
Slovenska glasbena lestvica 23.30 Rela)( 
pa pika. 23.45 Toftalka 00.00 Turistične 
zvezde 

I Tv Paprika 

17.00 Paprika poletje, druž. popoldne 
17.30 Paprika poletje, druž. igre 18.00 
Pesem poletja, predstavitev gosta 18.30 
Pesem poletja, predstavitev vseh treh 
pesmi 19.00 Pesem poletja, glas. kviz 
20.00 Poletna želja 20.10 Paprika pole-
tje: Odkrij razliko 00.00 Glasbena nô  

GorenjsiuTV 
09.00 Miskolin, lutkovna predstava 
09.25 Muzejska poletna nô  v Kranju 
09.40 Gorenjski tedenski pregled 10.00 
Glasba ne pozna meja, 1. del 10.30 Go-
renjski biseri: Zbiljsko jezero 11.00 Polka 
in majolka 12.00 2upan pred kamero: Ev-
genija K. Korošec, županja občine Bohinj 
13.00 Videostrani 16.00 Veliki koncert 
Radia Kranj 2006,1. del 17.00 Pri Gašper-
ju s Claudio 18.05 Gostja tedna: Tatjana 
Lampret 18.45 Srečanje Dmitva izgnan-
cev Slovenije na Gorenjskem 19.00 Du-
hovna misel, verska oddaja 19.15 Festival 
klasi6ie glasbe Musica Carnium 19.45 
Pravljične minute za najmlajše 20.00 Slo-
venska glasbena lestvica 21.00 Naš gost: 
Igor Velov, mestni svetnik MO Kranj 2140 
Ste vedeli?, svetovalna oddaja 21.45 Ko-
vaški šmaren v Kropi 2006 22.00 Dokazi: 
Smisel 23.00 Jazz poletje, 2. del glas. seri-
je 23.30 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 
23.45 50 let Domplana Kranj 00.00 Du-
hovna misel, verska oddaja 

18.00 Razstava 18.20 Reportaža 18.30 
Demenca 18.50 Klub Leteči Kranjci 
19.00 Cerklje 20.00 Simon Smuk 20.10 
Zdravstveni dom Tržič 20.20 Domplan 
Kranj 20.35 Sovodnje 21.00 Mali nogo-
met 

05.55 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tv-
prodaja 08.00 Dobro jutro na Net TV 
09.10 Sonce skušnjave, 104. del 10.00 
Special, iz sveta šovbiznisa 10.30 Ples 
smrti, rom. drama, ZDA, 2001 12.20 
Ječe in zmaji, fant. film, ZDA, 2000 
14.05 29. Festival melodij morja in son-
ca 16.40 Sonce skušnjave, 105. del 
17.35 Idol Gossip 18.10 Stilist 18.40 
Manini World Circuit 19.10 Hazarderji, 
drama, ZDA, 2003 21.00 29. Festival 
melodij morja in sonca, 2. polfinalni več-
er 23.45 Lifestyle. dok. film 01.00 Tv-
prodaja 01.30 Z Net TV v noč 

06.SOTv-koIedar07.00 Dobro jutro, Hr-
vaška 09.10 Čarovnije, nad., Italija 
10.00 Poročila 10.10 Komisar Rex, seri-
ja, Avstrija, 7. sezona, 5. del 11.00 Kul-
turna poročila 11.05 Dnevnik velike 
mačke, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.15 
Tv-koledar 12.30 Proti vetru, tel., Mehi-
ka 13.20 Oprah Show 14.05 Poročila 
14.20 Južni križ, drama, Avstralija, 2001 
16.00 Poročila 16.15 Mladi zdravniki, 
humor, serija, ZDA 16.40 Vila Marija, 
tel., Hnraška 17.̂ 0 Hrvaška danes 
17.55 Barabe in princese, humor, serija, 
HrvaŠka, 2. sezona 18.3$ Malo mesto, 
rep., Hrvaška 19.15 Novice iz znanosti 
19.30 Dnevnik 20.10 Čarovnije, nadalj., 
Italija, 8. sezona, 5. del 21.05 Devel me-
secev, kom., ZDA, 1995 22.50 Poročila 
23.10 Kulturna poročila 23.20 Orgaz-
mo, kom., ZDA, 1997 00.55 Tat za ved-
no. akc. kom., Hongkong, 1991 

08.00 Tv-vodnik 08.30 Tv-koledar 
08.40 Telebajski 09.05 Rumenokljunec 
10.00 Grdi raček 10.30 Zasedanje sabo-
ra 13.35 Coiumbo: Diplomatska imuni-
teta, krim., ZDA, 1975 14.45 Risanka 
15.15 Poročila za gluhe 15.30 Midvez 
mamo, serija, ZDA, 4. sezona 16.20 Tree 
Hill, serija, ZDA, 2. sezona 17.05 Global-
ni klepet 17.35 Mali mestni vrhovi 
18.00 Lov na starine 18.30 Geniji, za-
bavni kviz 19.05 Kulturna poročila 
19.10 Bitka planetov, ris. serija 19.35 
Življenje z Bonnie, humor, serija, ZDA, 2. 
sezona 20.05 Večerna šola 20.35 Joey, 
humor, serija, ZDA 21.00 Odprtje split-
skega poletja, neposredni prenos: Don 
Giovanni 00.05 Poročila 00.15 24, seri-
ja, ZDA, 4. sezona, S. del 01.00 Saj veš, 
kako je..., humor, serija, ZDA 01J5 OZ, 
serija, ZDA 02.20 Poročila 

06.00 Dirkači; Veliki finale 07.00 Ruska 
revolucija v barvi 08.00 Smetišče: Na-
prave iz odpadkov 09.00 Modri planet 
10.00 Ekstremni stroji; Neverjetni robo-
ti 11.00 Ameriški čoperji: V zakulisju 
12.00 Dirkači: Veliki finale 13.00 Ruska 
revolucija v barvi, dok. serija 14.00 Sme-
tišče 15.00 Brainiac 16.00 Posebna vo-
zila 17.00 Ameriške mašine: Junkyard 
Dog, 4. del 18.00 Ekstremni stroji: Nu-
klearna podmornica 19.00 Razbiti mit: 
Nakupovanje do onemoglosti 20.00 
Ameriški čoperji 21.00 Kako nastane... 
22.00 Predelovalci vozit, dok. serija 
23.00 Tekma v sestavljanju vozil 00.00 
Bitka za Černobil 

Animalplinet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti po-
snetki živali U.30 Opičji posli 14.00 
Planet 15.00 Nos za kriminal 16.00 ži-
valska policija v Miamiju 17.00 Reševal-
ci živali 17.30 SOS v diviini 18.00 Čudo-
viti posnetki živali 18.30 Najbolj smešne 
živali sveta 19.00 Družina prerijskih 
psov 19.30 Opičji posli 20.00 Veterinar-
ji s Stevom lrwinom 21.00 Živali v filmih 
22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Živalska postaja 23.30 Opičji po-
sti 00.00 Urgenfni primeri 00.30 Sodo-
bni veterinarji 

NatiorMiGMgraphic 

06.00 Zmaga življenja 07.00 Raziskova-
nje Zemlje 08.00 Plezalci 09.00 Judov 
evangelij 10.00 11.9.- razkritje 11.00 
Sekunde do katastrofe 12.00 Raziskova-
nje Zemlje 13.00 Plezalci 14.00 Judov 
evangelij 15.00 11.9.- razkritje: Vzpon 
Osame 16.00 Popolnoma divje 16.30 
Kačji pastirji: Preživele kobraste klopota-
če 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: Noč 
18.00 Spopad med ladjama Hood in Bis-
marck 19.00 Plezalci: Nevarna dekliška 
moč 20.00 Raziskovanje Zemlje; Stone-
henge 21.00 Lov na tornado 22.00 11. 
9. - razkritje: Odštevanje do groze 23.00 
Interpol preiskuje 00.00 Lov na tornado 
01.00 11.9.- razkritje: Odštevanje do 
groze 02.00 Spopad med ladjama Hood 
in Bismarck 03.00 Plezalci: Nevarna de-
kliška moč 04.00 Interpol preiskuje 
05.00 Lovna tornado 

06.00 Marija, Jezusova mati, drama, 
ZDA, 1999 07.45 Durango, drama, ZDA, 
1999 09.30 Darilo ljubezni, biogr., ZDA, 
2000 11.15 Obdržana obljuba, biogr. 
film, ZDA, 1994 13.00 Naša sodnica, se-
rija, ZDA, 3. sezona, 17. del 14.00 Mari-
ja, Jezusova mati. drama, ZDA, 1999 
15.45 Ed, serija, ZDA, 1. sezona, 20. del, 
2001 16.45 Naša sodnica, serija, ZDA, 3. 
sezona, 18. del 17.30 Darilo ljubezni, bi-
ogr. film, ZDA, 1999 19.15 Ed, serija, 
ZDA, 1. sezona, 20. del, 2001 20.15 Su-
pemova, miniserija, ZDA, 1. del, 2004 
22.00 Divji v srcu. serija, VB, 1. del, 2005 
23.15 Divizija, krim. serija, ZDA, 3. sezo-
na, 6. del 00.15 Divizija, krim. serija, 
ZDA, 3. sezona, 7. del 01.00 Nezaželeni 
gost, zf. film, ZDA, 1998 

TravsKhanell 

15.00 Pustolovščina: ZDA 15.30 Odda-
ljene obale: Samos in Foumi 16.00 Sve* 
tovni popotnik: Kambodža 17.00 Poto-
vanja 200617.30 Carrera Mediterrana 
18.00 Nick Sanders: Grčija in Turčija 
18.30 Popotniki: Mehika, Fidži 19.00 
Oddaljene obale: Mitilini (Lesbos) 19.30 
Sanjska potovarija: Japonska 20.00 Sve-
tovni popotnik: Dunaj 21.00 Treking: 
Dominikanska republika 21.30 Popotni-
ki: Vanuatu 22.00 Svetovni popotnik: 
Brazilija, Kitajska 

O BBCPHmfr 

09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski iz-
ziv 10.15 Težka selitev 11.15 Najšibkej-
ši aen 12.00 Popcom 13.00 Dobro živ-
ljenje 13.30 Očkova vojska 14.00 Dnev-

nik velikih mačk 14.30 Veterinarji 15.00 
Otroški program 16.35 Divji Šov 17.00 
Vrtnarski iZ2iv 17.30 Dražba 18.15 Beg 
na deželo 19.00 Glenovski monarh 
20.00 Kraljica in dežela 21.00 Povabilo 
na ples 22.15 Radikalni izzivi 22.30 Črni 
gad 23.00 Avtomobilizem 00.00 Pova-
bilo na ples 00.30 Popcom 

O MTVMria 

06.00 Glasba Non Stop 07.30 Samo 
Adria 08.00 Zajtrk pn/akov 09.00 Vroče 
09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 
Adria 10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Ličkov 
šov 12.00 Glasba Non Stop 13.00 Samo 
Adria 13.10 Glasba Non Stop 1330 Cas 
za žur 14.00 Glasba Non Stop 14.30 Uc-
kov sov 15.00 Samo Adria 15 JO Devet-
deseta 16.00 Glasba Non Stop 17.50 
Mono 18.00 Samo Adria 18.05 Glasba 
18.30 Poročilo s festivala, novice o festi-
valih 19.00 Tematska glasba 20.00 
Samo Adria 20.05 Tematska glasba 
21.00 Klubska lestvica, z voditeljico 
Lano 22.00 Pa sem te, z Ashtonom Kutc-
herjem 23.00 Cas za žur 23.30 Barrio 19 
00.00 Cas za žur 01.00 M1V ponoči 

O EURO ŠPORT 

08.30 Olimpijski magazin 09.00 Atleti-
ka, posnetek mitinga lAAF Super Grand 
Prix v Loža ni 10.00 Hokej na travi (ž), 
posnetek tekme Nizozemska - Kitajska 
na turnirju v Amstelveenu 11.30 Kole-
sarstvo. vrhunci včerajšnje enajste etape 
dirke po Franciji 12.45 Motociklizem, 
prenos kvaiif. treningov pred VN Nemči-
je v razredih do 125 ccm in motoGP v 
Sachsenringu 15.00 Kolesarstvo, prenos 
dvanajste etape diri(e po Franciji 17.30 
Najboljši športni prizori, izbor najzanimi-
vejših utrinkov preteklega tedna na Eu-
rosportu 18.00 Biljard, vrhunci odprtega 
preenstva Nemaje v Sindelfingnu 19.00 
Šport za močne, vrhunci tekmovanj za 
veliko nagrado 200S 20.00 VVrestling, 
vrhunci tekmovanja ameriške serije TNA 
v Oriandu 21.00 Motokros, vrhunci dvo-
boja v prostem slogu Evropa - ZDA 22.00 
Kolesarstvo, vrhunci današnje dvanajste 
etape dirke po Franciji 23.15 Kolesar-
stvo: Dnevnik Jensa Voigta o dirki po 
Franciji 23.30 Ekstremni športi 00.00 
Pustolovšana, vrhunci tekmovanja Raid 
VVoridCupvIdahu 

06.00 Biljard, vrhunci mastersa v Eg-
mond aan Zeeju 08.00 Tv-prodaja 
08.30 Reportaža: Fascinacija Porscheja 
09.00 Poker: Degree Championships 
2005 11.00 Tv-prodaja 13.30 InLive 
14.30 Ekstremni športi 15.00 Športni 
kviz 17.45 Biljard, vrhunci mastersa v 
Egmondaan Zeeju 1945 Reportaža: Po-
klicni igralci pokra 20.15 Nogomet: 1. 
nemška liga, vrhunci tekmovalne sezone 
1992/93 22.15 Šponni kviz 00.00 Ero-
tični spoti 

06.00 OtroSki program 07.50 Princz Bel 
Aira 08.15 Raymonda imajo vsi radi 
08.40 Moja mučna družina 09.00 Ča-
rovnice 09.45 Glavca 10.05 Maj bivši se 
poroči, kom., ZDA, 1997 11.45 Otroški 
program 13.45 Formula 1: Dirka za VN 
Francije - Novice 13.55 Formula 1, pre-

nos iz Magny Coursa: Dirka za VN Franci-
je - Trening 15.15 Rebelde Way 15.40 
Novice 15.45 Sabrina, mlada čarovnica: 
Poročni rvonovi 16.10 Sedma nebesa: 
Izdana čustva 16.55 Simpatije 17.40 
Novice 17.45 Čarovnice 18.30 Glavca 
19.00 Simpsonovi: To je klovnov oče 
19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 19.55 
Money Maker 20.00 Šport 20.15 Pravi 
prijatelji, zab. oddaja 21.15 Novice 
21.25 Zares smešno: Najbolj smešni in 
nori domao videoposnetki z vsega sveta 
22.15 Brez povratka 2, srh., ZDA. 2003 
23.40 Pod gladino, srh., ZDA, 2002 
01.20 Ameriški nogomet: Austrian Bovvl 

06.10 Videostrani 07.00 Vremenska pa-
norama 07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 
09.05 Zasedanje avstrijskega narodnega 
sveta, prenos Iz pariamenta 13.00 Cas v 
sliki U.1S Kuharski magazin 13.45 Drz-
ni in lepi 14.05 Drzni in lepi 14.25 Tessa 
- živeti za ljubezen, 121. del 15.10 Julia, 
190. del 15.55 Oddaja Barbare Kariich: 
Bog mf je bliže kot lasten mož 17.00 Cas 
v sliki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 
18.20 Kakšno bo vreme 18 JO Dober na-
svet: Za potrošnike 19.00 Zvezna dežela 
danes, mag. 19.30 Casvsiiki 19.53 Vre-
me 19,54 Money Maker 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Primer za dva: Dvojna 
igra 21.20 strogo zaupno - ženske vo-
hunke. dok. serija, 1/5 del 22.10 Cas v 
sliki 2 22.30 Družinska odvetnica 23.15 
Evromilijoni 23.20 Detektivka Lea Som-
mer 00.10 Cas v sliki 3 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenannl l U O Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazm 13.00 Oliver Geissen 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 Poroaia 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3529. del 
20.15 10 najbolj priljubljenih voditeljev 
razvedrilnih oddaj 21.15 Pet proti sto-
tim, kviz 22.15 Najbolj smešne zagate, 
razvedrilo 23.15 Karaoke, razvedrilo 
00.10 Poročila 00.4510 najbolj priljub-
ljenih voditeljev razvedrilnih oddaj 

05.40 Jimova družina 06.50 Informacij-
ski oglasi 09.00 Menjava žensk 11.00 
Pet na pet 11.30 Korak za korakom: Nov 
odrski par 12.40 Otroški program 16.00 
Nasmešek, prosim!, razvedrilo 17.00 Pet 
na pet 17.30 Korak za korakom: Nikoli v 
nedeljo 18.30 Jimova družina: Oh, ta 
stres 20.00 Poročila 20.15 Rdeči kot, 
srh., ZDA, 1997 22.30 Saltonov zaliv, 
srh., ZOA, 2002 00.30 Beg, akc. film, 
ZDA, 1994 02.40 Poročila 03.00 Salto-
nov zaliv, srh., ZOA. 2002 

O RTLsttper 

07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Cosmo in Wanda 15.00 
Kamp Lazlo 15.30 Dekliške zadeve 
16.00 Divji rački 16.25 Tex Avery 16.45 
Smrkci 17.15 Benjamin Rožica 17.50 
Mala mo5ka deklica 18.20 Pepe in Max 

18.50 Vsemogočna Kim 19.15 Anakon-
da Angela 19.45 Spužva Bob, risanka 
20.15 Kremenčkovi zibljejo, anim. film, 
ZDA, 1993 22.10 Sledge Hammer! 
21.15 Hišnik Stubbs 

08.25 Naredi sam 09.00 Priznanje 
10.00 Zmešnjava spolov 11.00 Talk, 
talk, talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 
Sam, mag. 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Sabrina, mlada Čarovnica: Zaupa-
nje 16.00 Čarovnice: Vse najboljše, Cole 
17.00 Taff, mag. 18.00 Lotta se zaljubi 
18.30 Simpsonovi: Verjamemo v Marge 
19.00 Galileo, mag. 20.00 Newstime 
20.15 Tiha opozorila, zf. film, ZDA, 2003 
22.00 Focus TV, mag. 23.00 Highlan-
der: Konec igre, zf. film. ZDA, 2000 
00.35 Poročila 

06.00 Rejv po svetu 06.05 Oglasi 08.05 
Hugh!eyjevi 08.30 Varuška 09.30 Sam 
svoj mojster 10.00 Živeti po želji 10.30 
Nič ni brez okusa 11.00 Popolna večerja 
11.45 Poročila 11.55 Za bogate in rev-
ne, kom., ZDA. 199714.05 Dr. Ouinnova 
15.05 McLeodovi hčeri 16.00 Naša sod-
nica 16.55 Varuška, serija 17.55 Poroči-
la 18.00 Sam svoj mojster 18.30 Nič ni 
brez okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 
Živeti po želji 20.15 Strah, drama. ZDA. 
1996 21.55 Spiegel TV 23.55 Poroaia 

RealityTV 

13.05 Reševanje živali 13.30 Middlemo-
re 14.20 Živalski vrt 14.45 Hujšanje 
15.10 Smrtonosna medicina 16.00 Jane 
Goldman 16.50 Valzločina 17.15 Motor-
ji 17.40 Policisti 18.05 Kritično reševanje 
19.00 Policisti 19.25 Nevenetno 19.50 
Počitniški posnetki 20.15 Živalski vrt 
20.40 Afriška pustolovšana 21.05 Drzni 
tatovi 21.30 Preizkušnja vzdržljivosti 
22.05 Policisti 22.30 Zapiski bruca 23.05 
Delo ni šala 23.55 Kritično reševanje 

12.20 V vrtincu strasti, 73. dellS.lO 
Ženske s poslanstvom, 74. del 14.05 Ca-
lypso, 9. del 15.00 Ljubezen je nespa-
metna, 64. del 15.55 Laurita in Lorenzo, 
7J. del 16.45 Laurita in Lorenzo, 74. del 
17.40 Ljubezen je polna presenečenj, 
96. del 18.35 Sončnice za Lucijo, 9. del 
19.30 Okus po tebi, 59. del 20.20 Maria 
Rosa išče ženo, 96. del 21.10 Ženske v 
vojni, 111. del 22.05 Laurita in Lorenzo, 
74. del 23.00 Ljubezen je nespametna, 
64. del 23.55 Calypso, 9. del 

O Cartoen/Tcm 

13.30 Fantje iz soseščine 13.55 Dexter-
jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35 Powen)uff dekleta 16.00 Fantje 
iz soseščine 16.25 Dê terjev laboratorij 
16.50 Samuraj Jack 17.15 Megas XLR 
17.40 Billy in Mandy 18.05 Hrabri ku-
žek 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Derterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 De-
mon Seed, zf. film. ZDA, 1977 22.35 The 
Power.zf. film, ZDA. 1968 
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06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe iz jkoljke 
07.40 Risanka 
07.50 Pod klobukom 
08.25 Kviz National Geographic 

Junior, 7., zad. del 
09.10Kino KekecKakine barve je 

mleko?, norv. film (vps 09.05) 

k a k S n e b a r v e 
J E M L E K O ? 
Dvanajstletna Selma je pre-
pričana, da 50 s fanti same 
težave, in odločena je, da 
bo svoje življenje posvetila 
znanosti. Njena največja že-
lja je, da bi nekoč dobila 
Nobelovo nagrado, zato 
tudi nima Časa za prijatelji-
ce, ki neprestano klepetajo 
samo o ljubezenskih zaple-
tih. Toda potem se pojavi 
Andy in v njegovi bližini 
tudi Selma začuti nenadno 
čustveno vznemirjenost. 

10.45 Polnočni klub, pon. 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Poročila, Šport, vreme 

{vps 13.00) 
13.10 Sedma moi osamosvojitve -

lv-dnevnikl5.7.1991 
{vps 13.10) 

13.35 Tedenski izbor 
13.35 Pesem kamna: Kraški kamno-

k)mi, dok. odd. TV Koper-
Capodistria (vps 13.35) 

13.55WilHamin Mdry, 
ang.nad., 4/12 

14.50 Polleke, niz. film (vps 14.50) 
16.25 Alpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope, pon. 
17.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 17.00) 
17.150zare (vps 17.15) 
17.25 Sožitja, svetov, odd. 

TVMariboj (vps 17.25) 
18.40 Prihaja Nodi, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 šport 
20.00 Sobotne uspešnice s Herculom 

Poirotom: Sad Cypress, 
ang. film (vps 20.00) 

21.25 čez planke: Albanija 
(vps 21.25) 

22.30 Poročila, Šport, vreme 
(vps 22.30) 

23.05 Babuike, belg. nad., 5/10 
(vps 23.05) 

23.55 Pauline na plaži, fr. film 
(vps 23.55) 

01.25 Sedma moč osamosvojitve -
tv-dnevnikl5.7.1991,pon. 

01.50 Dnevnik, vreme, šport, pon. 
02.30 Cez planke: Albanija, pon. 
03.30 Infokanal 

s;.0 2 nOP '"V n a : 

06.30 Infokanal 
08.00 Zabavni infokanal 
11.50 Skozičas 
12.00Slovenci v Italiji (vps 12.00) 
12.30 Cityfolk: Izbor desetletja-

Reykjavik, dok. serija, 
10/13, pon. 

13.00 Svetovno prvenstvo 
v nogometu, Poljska: Ekvador, 
posnetek iz Gelsenkirchna 
(vps 13.00) 

15.00 Svetovno prvenstvo 
v nogo noetu. Nizozemska: 
Srbija in črna gora, posnetek 
iz Leipziga (vps 15.00) 

17.55 V spomin Atiju Sossu, Big band 
RTV Slovenija z gosti, posrietek 
iz ljubljanskih Križank, pon. 

20.00 Metod Pevec - Miha Hočevar: 
Se zgodi, 9. ep.: Mame ni 
doma (vps 20.00) 

20.30 Glasbe no poletje - fantom 
v Handlovi hiii, čarobna opera 
v dveh delih Eberharda 
Streula, slov. komorno 
glas. gled. (vps 20.30) 

G L A S B E N O POLETJE 
F A N T O M 
v h A n d l o v i HISI 
Čarobna opera v dveh de-
lih Eberharda Streula. 
Skupna predstava Sloven-
skega komornega glasbe-
nega gledališča in Mestne-
ga muzeja v Ijubljani. Delo, 
ki ga je navdihnila opera Al-
cina baročnega skladatelja 
Georga Friedricha Handla, 
nam bo s pomočjo sloven-
skih izvajalcev pripovedo-
vala in razpletala zgodbo o 
mladi ženi Andrei (Elena 
Dobravec). Ta iSče svojega 
zaročenca Chrisa (Marjan 
Trček), ki je izginil v muzeju. 
Slika čarovnice Alcine - tu 
grofice Alcine von VVords-
vi/orth (Rebeka Radovan), ki 
naj bi bila nesrečno zaljub-
ljena v HSndla - oživi in An-
drein zaročenec se izgubi v 
baročnenn svetu ter zaljubi 
v Alcino. Pri iskanju Andrei 
pomagata še direktor mu-
zeja (Robert Vrčon) in lon-
donski policaj (Rusmir Red-
žič). Dogodki, povezani s 
Chrisom, ki je že skoraj 
povsem izginil v preteklem 
umetniškem svetu, se za-
čnejo in končajo kot v izvir-
ni operi. 

2 1 . S O O t o k sredi vojne, ang. nad., 
1/6 (vps 21.55) 

22.55 Koncert 6pack Cukur 
(vps 23.05) 

23.50 Dnevnik zamejske TV 
(vps 23.55) 

00.15 Infokanal 

07.30 Iv-prodaja 
08.00 Ringa-raja 
08.00 Naš mali svet, sinhr. ris. serija 
08.10 Najlepše pravljice bratov 

Grimm, sinhr. ris. film 
08.35 Moj prijatelj Roki, 

sinhr. ris. serija 
08.45 Mala Kitty, sinhr. ris. serija 
08.55 Harold in vijolična voščenka, 

sinhr. ris, serija 
0 9 ^ 5 Mali rdeči traktor, 

sinhr. ris. serija 
09.35 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
lO.OOTransformerji, ris. serija 
10.25 Ost ržek, sinhr. ris. film 
11,15 Tom in JerTy, ris. serija 
11.25 Raketa pod kozolcem 
12.25 Mestece za vedno, 

18. delamer. nan. 
13.20 Resnični svet, dok. odd. 
13.55 Formula 1, prenos kvalifikacij 

za V N Francije 
15.10 Hans Christian Andersen, 

amer. nad., 1/4 
16.05 Geo - spoznajte svet, 

nem. dok. odd. 
17.1024 ur-vreme 
17.15 Ljubezen na Floridi, amer. film 
19.0024 ur 
20.00 Sobotni filmski hit: 

Nespodobno povabilo, 
am«r. film 

N E S P O D O B N O 
P O V A B I L O 
Diana in David Murphy sta 
srečna mladoporočenca. 
Ker nimata denarja, za na-
meček pa David izgubi še 
službo, poskušata v igral-
nicah Las Vegasa priigrati 
kakšen dolar... 

22.05 Alias, 18. delamer. nan. 
23.00 Možje časti, amer. film 

MO^E ČASTI 
Gre za resnično zgodbo, v 
kateri nastopata Robert De 
Niro in Cuba Gooding Jr. 
Temnopolti CarI Brashear 
ne pozna ovir pri uresniče-
vanju svojih sanj, saj ga 
povsod spremljajo očetove 
besede, da nikoli ne sme 
obupati. Pridruži se morna-
rici in napiše na stotine pi-
sem, preden ugodijo nje-
govi prošnji in ga sprejme-
jo v šolo potapljanja. 

01.15 Kajnova vzgoja, amer. film 
02.55 24 ur, pon. 
03.55 Nočna panorama 

07.50 Tv-prodaja 
08.20 Vsi moji otroci, 

pon. 78. dela amer. nad. 
09.10 Vsi moji otroci, 

pon. 79. dela amer. nad. 
10.00 Vsi moji otroci, 

pon. 80. dela amer. nad. 
10^0 Vsi moji otroci, 

pon. 81. dela amer. nad. 
11.40 Vsi moji otroci, 

pon. 82. dela amer. nad. 
12.30 Srečna linija 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Umor, je napisala, 

20. del amer. nan. 
15.50 Video odbitki, dok. odd. 
16.20 Bogati kuža, amer. film 
18.00 E-i-
20.00 Družinski film; 

Mišek Stuart Little, amer. film 

M l S E K S T U A R T L i r T L E 
Mišek Stuart Little je bister, 
zagnan in prepričan, da je 
vsemu kos, čeprav je samo 
majcen miŠek. Ima veliko 
srce in se oblači v najbolj 
frajerska oblačila. Glas mu 
je posodil Michael J. Fox. 
Stuart ima le eno željo: ne-
komu žeti pripadati in si 
najti dom. Tako ga nekega 
dne posvojita Eleanor in 
Fredrick Little, ki ga spo-
znata v sirotišnici, kamor 
sta prišla po bratca za svo-
jega edinega sina Georgea. 

21.25 Londonska nevarnost, 
amer. film 

LONDONSKA 
NEVARNOST 
Michael Levvis je mlad new-
yorški arhitekt ki ga mučijo 
neprijetni prividi in sanje. S 
poslovnim partnerjem se 
cxipravljata v London, kjer 
ju čaka pomemben projekt. 
Pred ocih<xiom dobita sva-
rilo, da britanska prestolni-
ca živi v strahu pred serij-
skim morilcem, zato naj bo-
sta previdna. V Londonu se 
Michaelovi prividi nadalju-
jejo. Vidi ljudi, ki jih drugi 
ne. Toda v resnici gre za du-
hove, ki bodo Michaelu po-
magali rešiti uganko serij-
skega morilca. 

23.10 ̂ roza med delom, 
jmer. dok. odd. 

00.05 Oannyj€ve zvezde, pon. 

07.15 Risanka 08.55 Tv-prodaja 09.25 
Ma?{evalka, tel., Kolumbija, 2002 14.00 
Tv-prodaja 14.30 Ognjevitost konjeni-
ĵ va: Chio Aachen 15.00 Adijo pamet 
16.45 Zakon ljubezni, nad., Italija. 5. 
del. 2004 17.40 101 najbolj čuvana 
skrivnost Hollywooda, dok. serija 18.30 
Adijo pamet - ročk 20.00 Popolna tujca, 
drama, ZDA, 2003 21.40 Dan obračuna, 
drama, V8. 2003 23.30 Reporter X 
00.00 Popolna tujca, pon. 01.40 Dan 
obraeuna, pon. 

08.15 Relax pa pika. 08.30 Turistične 
zvezde 09.00 Zakulisje Evrovizije 2006 
10.00 Klepet z Maručo 10.30 Relax pa 
pika, 11.00 predati v gibanju 11.45 Ne 
premičnine 11.57 Kulturno-umetniiki 
utrinki12.00 Do zdravja tudi tako 12.30 
Glasbeni mozaik 13.45 Rel3X pa pika. 
14.00 Turistične zvezde 14.30 Mir je v 
tebi 15.00 V harmoniji z naravo 15.30 
Samozdravljenje z Biosinhronom 16.30 
Retax pa pika. 16.45 EkIo sklad 17.00 
Kulturne drobtinice 17.30 ABCD 18.00 
Do zdravja tudi tako 18.30 Vidi519.00 
Do zdravja z Irmo 20.00 Portret 20.30 
Idrijska čipka 21.00 Tretja dimenzija 
21.30 24 ur 22.30 Pogovor: Borut Pahor 
23.00 Jana 23.30 Sijaj 00.00 Relax pa 
pika. 00.15 Turistične zvezde 

17.00 Paprika poletje, glas. želje 17.30 
Paprika poletje, anketa in nagr. igre 
18.00 Pesem poletja, predstavitev gosta 
18.30 Pesem poletja, predstavitev vseh 
treh pesmi 19.00 Pesem poletja, glas. 
kviz 20.0« Poletna želja 20.10 Paprika 
poletje; Odkrij razliko 01.00 Glasbena 
noč 

09.00 Do tiste stezice..., ekoloika prav-
ljica 09.25 Taktična vaja v bohinjskem 
predoru 09.40 Gorenjska TV-poročila 
lO.OO Apolon: skupina Veter. razv. od-
daja 10.45 Moja dežela: Kozjak 11.15 
W. A. Mozart: Requiem 2006. posn. kon-
certa 12.15 Videostran116.00 Koncert 
Pevskega zbora Akureyiyd iz Islandije, 1. 
del posn. 16.55 Ste vedeli?, svetovalna 
oddaja 17.00 Polka in majolka 18.00 
Pogovor z Janezom Jar>io. predsedni-
kom vlade RS 18.25 Ste vedeli?, sveto-
valna oddaja 18.40 Gorenjski tedenski 
pregled 19.00 Duhovna misel, verska 
oddaja 19.10 Vredno je stopiti noter: Ar-
hitekturni muzej 19.45 Pravljične minu-
te za najmlajie 20.00 Pri Gašperju s Cla-
udio 21.00 Kranjski magazin, 4. oddaja 
21.30 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 
21.40 Gorenjski tedenski pregled 22.00 
Ob kapljici domačega, T. del 23.30 Ste 
vedeli?, svetovalna oddaja 23.40 Go-
renjski tedenski pregled OO.OO Duhovna 
misel, verska oddaja 

12.00 Videostrani 18.00 Za zeleno oko-
lje 19.00 Preprosto najboljši 20.00 
Domplan Kranj 20.10 Spar - ulična ko-
šarka 20.20 Razstava 20.35 Starostne 
spremembe; Demenca 21.00 Hej, ustavi 
konje 

05.55 Dobro jutro na NetTV 07 JO Tv-
prodaja 08.00 Risanke 09.00 Rdeča pre-
proga 09.30 Nenavadno 10.00 Peta noč 
11.30 Stilist 12.00 Tv-prodaja 12.30 
Hazarderji, krim. drama, ZDA, 2003 
14.20 29. Festival melodij morja In son-
ca 17.10 Vsa čuda sveta 17.40 Lestvica 
videospotov 18.20 Vibracije 19.20 Kro-
kodil Dundee v Los Angelesu. kom., ZDA. 
200121.00 29. Festival melodij morja in 
sonca: Finalni večer 23.45 Od zore do 
mraka 3, srh. kom., ZDA, 2000 «1 JO Tv-
prodaja02.00ZNetTVvnoč 

07.25 Tv-koledar 0735 Poroaia 07.45 
Slavni pari: Emst lubiuch in Pola Negri 
08.10 Imeti ali ne. rom. vojna drama, 
ZDA, 1944 10.00 Poročila 10,10 Komi-
sar Rex 11.00 Uboj ledenega človeka 
12.00 Dnevnik 12.15 Tv-koledar 12.30 
Proti vetru 13.15 Prizma 14.00 Poročila 
14.15 Alpe-Donava-Jadran 14.55 Devet 
mesecev, kom., ZDA, 1997 16.35 Poroči-
la 16.50 Urgenca 17.40 Svet narave: 
Otok orlov 18.35 Tv Bingo 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.10 Verižna reakcija, 
akc. srh.. ZDA, 1996 22.15 Poročila 
22.30 Kulturna poročila 22.40 Histria 
Fest. koncert; Pacode Lucia 23.45 Strai-
Ijivci, kom. groz.. Nova Zelandija/ZDA, 
1996 01.40 Prekleta hî a, groz., ZDA. 
2003 

07.40 Rumenokljunec 08.40 Govorniški 
oder 09.55 Športne igre mladih 09.50 
Hišni ljubljenčki 10.20 Duhovni inivi 
10.35 Columbo: Kriza identitete, krim., 
ZDA, 1975 12.15 Na robu znanosti: 
Ugrabitve 13.15 Avtomagazin 13.55 
Formula 1. prenos iz Magnv Coursa: Kva-
lifikacij za VN Frandje 1S.M Atletika • 
Zlata liga, prenos mitinga iz Rima 16.00 
Tenis - Pokal Federacij, prenos: Hrvaška -
Rusija 20.10 Večerna šola 20.55 Navija-
či, dok. aim 21.30 Odprtje 53. puljskega 
filmskega festivala, prenos 22.20 Črni 
gad 23.00 Babuške 23.50 24 00.35 Saj 
veš, kako je ...01.00 Oz 

06.00 Najboljši med helikopterji 07.00 
Smetišče 08.00 Ameriški čoperji: Motor 
za Lancea Armstronga. 1. del 09.00 Po 
divjini z Ray8m Mearsom 10.00 Kako 
nastane... 11.00 Razbiti mit 12.00 Naj-
boljši med helikopteiji 13.00 SmetiUe 
14.00 Ameriški čoperji: Motor za Lancea 
Armstronga. 1. del 15.00 Posebna vozi-
la: Rumen taksi 16.00 Brainiac 17.00 Ti-
pičen primer: Osebna varnost/ Na kole-
sih 18.00 Najbogatejši Evropejci: Bližnji 
vzhod 19.00 Ekstremni stroji: Katastrofe 
na morju 20.00 Vaia izbira 23.00 Tele-
sni popravki: Družinska afera 00.00 
Ameriške mašine 01.00 Dirkači 02.00 
Smetišče 03.00 Ribolov z Rexom Hun-
tom: Otok Melville 03.30 Ribolov z Re-
xom Humom; Edinstvena riba 04.00 
Kako nastane... 04.30 Kako nastane... 
05.00 Razbiti mit Hlajenje piva 

10.30 Družina prerijskih psov 11.00 
Planet 12.00 Reportaža Animal Planeta 
12.30 Živali od A do 213.00 Živalska 
policija v Miamiju 14.00 Živalska komu-
nikacija 16.00 Opičji posli 16.30 Druži-
na prerijskih psov 17.00 Planet 18.00 
Veterinarji s Stevom lrwinom 19.00 Ži-
vali v filmih 20.00 Ekvator 21.00 Živeti z 
levi 23,00 Najbolj smešne živali sveta 
00.00 Ljudožerci 00.30 Plenilčeva past 
01.00 Živalska policija v Miamiju 02.00 
Živeti z levi 04.00 Opičji posli 04.30 Pre-
rijski psi 

• Nstioral&ograptiic 

06.0011.9.-razkrilje07.00 Raziskova-
nje Zemlje 08.00 Kalahari 09.00 Opičji 
posli 09.30 Opičji posli 10.00 Ustvarjeni 
za ubijanje 11.00 Pasji svet 12.00 Naj-
boljia naftna ploščad 13.00 Megagrad-
nje 14.00 Megagradnje 15.00 Sekunde 
do katastrofe: Podtaknjena bomba v 
Okiahoma Cityju 16.00 Katastrol̂  v zra-
ku: Samomorilski napad 17.00 Nevarna 
srečanja: Moč ugriza 18.00 Svetovne 
viftualne igre v Singapurju 19.00 Super-
gripa 20.00 Sekunde do katastrofe: Gor-
ski cunami 21.00 Raziskovanje Zemlje: 
Stonehenge 22.00 Raziskovanje Zemlje: 
Bermudski trikotnik 23.00 Katastrofa v 
zraku: Brez nadzora 00.00 Skrivna bibli-
ja; Jezusovi tekmeci 01.00 Vladavina 
nasilja: Samomorilska mreža 02.00 Sve-
tovne virtualne igre v Singapurju 

22.30 Lažnivec 23.00 (udni konci tedna 
01.00 Zasebno življenje mojstrovine 
03.00 lekcije Marka Steela 

06.00 Izgubljeni imperij, miniserija, 
ZDA, 1. del 07.45 Spomin na ljubezen, 
drama. ZDA, 1991 09.30 Tekma s ia-
som, fant. drama, Kanada, 1999 11.15 
Supemova, miniserija, ZDA, 1. del, 2004 
13.00 McLeodovi hčeri, 4. sezona, 13. 
del 14.00 Divji v srcu, serija, VB, 1. del, 
200515.15 Umori na podeželju: Umori v 
zakulisju. krim., VB. 1998 17.15 Umori 
na podeželju: Zvestoba do groba, krim.. 
VB, 199819.15 Mdeodovi hčeri, 4. se-
zona, 13. del 20.15 Nenavadna poveza-
va, srh. drama, ZDA, 2005 22.00 Enota 
za rope in umore, 2. sezona, 3. del 23.00 
Biti smo Mulvaneyjevi, drama, ZDA, 2002 
00.45 Umori na podeželju: Zvestoba do 
groba, krim., VB, 1998 

08.00 Naj bolj smešne živali sveta 09.00 
Lovec na krokodile 10.00 Opičji posli 

15.30 Oddaljene obale: Ciper 16.00 Z 
vlakonn po Švici 17.00 Pustolovščina: Ki-
limandžaro 17.30 Sanjska potovanja: 
Španija 18.00 Igralnica: Kanada 18.30 
Popotnik; Palm Springs 19.00 Jatra; Ta-
mil Nadu 20.00 Svetovni popotnik: Juž-
na Francija 21.00 Popotniki: Jaisalmer 
21.30 Oddaljene obale: Ciper 22.00 Re-
stavracija: Atlanta 22.30 Sanjska poto-
vanja: Florida Keys 23.00 Svetovni po-
potnik; Nakupi 00.00 Igralnica; Kanada 
00.30 Žejni popotnik 

O BBCPHm« 
09.50 Potegavščine 10.15 Novi izziv 
11.05 Divji šov 11.30 Glasbena lestvica 
12.00 Posebna glasbena lestvica 12.30 
Metulji 13.00 2.4 otroka 13.30 Divjina 
14.00 Zdravniki 16.00 Napadi morskih 
psov 17.00 Glasbena lestvica 17.40 Na 
pnfi pogled odlično 18.40 Povabilo na 
ples 20.00 Z nogo v grobu 20.30 Pova-
bilo na ples 21.30 Kraljica in dežela 

06.00 Glasba Non Stop 06.50 Samo 
Adria 07.00 Glasba Non Stop 09.30 Gol 
10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 ob 10h 
11.00 Glasba Non Stop 11.50 Mono 
12.00 Glasba Non Stop 13.00 Samo 
Adria 13.10 Glasba Nor̂  Stop 14.00 Baj-
te nogometašev 15.00 Ustvarjanje ban-
da 2 15.30 Tematska glasba 16.00 
Ustvarjanje banda 216.30 Tematska 
glasba 17.00 Ustvarjanje banda 21830 
Adria Top 2019.30 Ustvarjanje banda 2, 
resn. serija 20.00 Samo Adria 20.05 
Doza 20.30 Gol, z mladimi upi 21.00 
Poročilo s festivala 21.30 To so: Gorillaz 
22.00 MTV v živo: Korn 22.30 Glasba 
23.00 Devetdeseta 

O EUROSTORT 

08.30 Ekstremni športi, oddaja za drzne 
09.00 Hokej na travi (ž), posnetek tek-
me Nova Zelandija - Nemčija na turnirju 
v Amstelveenu 10.00 Hokej na travi (ž), 
prenos tekme Kitajska - Nova Zelandija 
na turnirju v Amstelveenu 11,30 Kole-
sarstvo, vrhunci dvanajs te etape dirke po 
Franciji 12.45 Motociklizem. prenos 
kvalif. treningov pred VN Nemčije v raz-
redih do 125 ccm in motoGP v Sachsen-
ringu 15.00 Kolesarstvo, prenos trinaj-
ste etape dirke po Franciji 17.30 Hokej 
na travi (ž), posnetek tekme Argentina -
Nizozemska na tumirju v Amstelveenu 
18.45 Hokej na travi (ž), posnetek tek-
me Avstralija - Nemčija na tumirju v Am-
stelveenu 20.00 Biljard, vrhund lanske-
ga tumirja v Oriandu 22.00 Kolesarstvo, 
vrhunci današnje trinajste etape Beziers-
Montelimar {230 km) dirke po Franciji 
23.00 Kolesarstvo: Dnevnik iensa Voigta 
o dirki po Frandjl 23.1S Ekstremni špor-
ti, oddaja za drzne 23.45 Športna poro-
čila 00.00 Borilni športi: KI - Portret 
fra ncoskega borca Le Bannerja 

06.00 Poker 06.45 Tv-prodaja 08.45 
Reportaža 09.15 Tuning TV 09.45 Moto-
ciklizem 10.45 Motô izije, predstavitev 
avtomobila alfa romeospider 11.45 Nor-
malno 12.15 Biljard, vrhunci mastersa v 
Egmond aan Zeeju 14.15 Športni kviz 
17.00 Motorvizije, primerjava avtomobi-
lov VW golf GTI in mini cooper S ter pred-
stavitev audija TT 18.00 Biljard, vrhunci 
mastena v Egmond aan Zeeju 20.00 No-
gomet: 1. nemška liga v sezoni 1993/94 
22.00 Športni kviz OO.OO Erotika 

06.00 Otroški program 12.05 Raymon* 
da imajo vsi radi: Nihanje vzdušja 12.30 
Triki iamieja Ollverja, kuharska oddaja: 
Petrova zabava za rojstni dan 12.55 
Moje življenje in jaz: Obiska na domu 
13.20 Beriin, Berlin: DaJeč od prijaznosti 
13.45 Formula 1; Dirka za VN Francija -
Novice 13.55 formula 1, iz Magny Cour-
sa: Dirka za VN Francija - Kvalifikacije 
15.15 Kate Fox in ljubezen: Kate in ne-
kdanji fant 16.00 Moja sestra: Tole bo 
prvič zame 16.25 Smallville 17.10 0. C. 
17.55 Urgenca 18.40 Glavca 19.00 
Mladi zdravniki: Moja bela halja 19.30 

Cas v sliki 19.53 Vreme 19.54 Money 
Maker 20.00 Šport 20.15 Zbiralec kosti, 
srh., ZDA, 1999 22,05 Športna poročila 
22.10 Odplačilo, srh., ZDA, 1997 23.45 
Ognjeno obzorje, akc. film, ZDA, 1997 
01.25 Zbiralec kosti, srti., ZDA. 1999 

06.10 Videostrani 07.00 Vremenska pa-
norama 07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 
09.05 Sanjska potovanja: Madeira, dok. 
oddaja 09.30 Watusi. pust. film, ZDA, 
1959 1 0.55 Prelaz na severozahodu, ve-
stem. ZDA. 1940 13.00 (as vsiiki 13.10 
Gospod kancterski svetnik, film, Avstrija. 
194814.45 Poletje, ki ga ne moreš po-
zabiti. film. Nemčija, 1959 16.15 Slika-
nica: Železna cesta 16.25 Dežela in ljud-
je 16.55 Religije sveta 17,00 6s v sliki 
17,05 Doživetje v Avstriji, dokumentar-
na reportaža: S100 konjskimi močmi Čez 
Alpe 17.55 Vsakdanjik v živalskem vrtu 
Schonbrunn, dok. serija, 3. del 18.20 
Bingo 19.00 Zvezna dežela danes, mag. 
19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 19.54 
Money Maker 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Poletno praznovanje narodnoza-
bavne glasbe, v živo iz Erfurta 22.45 Cas 
v sliki 22.55 Policisti iz Rosenhelma: 
Nove žrtve za kralja Ludvika 23.40 Ko-
misar Rex: V zadnji sekundi 00.30 Umor, 
je napisala; Umor v najboljši družbi 
01.15 Poletno praznovanje narodnoza-
bavne glasbe, posnetek iz Erfuita 

05.30 Otroški program 06.45 Tv-proda-
ja 06.50 Popotovanja 07.20 Tv-prodaja 
08.30 Dobri časi, sl̂ bi časi 11.00 For-
mula 1, prosti trening 12.15 Preproda-
jalci avtov, dok. oddaja 12.45 A-Team, 
serija 13.45 Formula 1. prenos kvalifika-
cijskega treninga za veliko nagrado 
Francije iz Magny Coursa ŜJtO Pel pro-
ti stotim 16.20 Dolg jezik 16.50 Small-
ville, serija 17.45 Karaoke 1M5 Poroči-
la 19.05 Eksplozivno 20.15 Cukrček, 
drama, ZDA. 2003 22.10 Maščevanje, 
akc. film, ZDA, 199900.10 Najsijajnejii 
policijski posnetki 01.00 Nori TV 01^0 
Dolg jezik 02.15 South Park 

05.35 Nash Bridges 08.25 Faktor X 
10.00 Jamiejeva kuhinja 11.05 Kuhar-
ski mojstri na obisku 12.05 Loverboy, 
rom. kom., ZDA. 19S914.00 Parada lju-
bezni 2006, festival 17.15 Pustolovšči-
na. d. 0.0.: Sončno kolo 18.10 Vohunke, 
serija 19.00 Teksaški mož postave; 
Umor v rezervatu 20.00 Poročila 20.15 
Letalo v težavah, srh, ZDA, 1998 22.05 
Nepremagljiv, akc. film, ZDA, 2001 
23.55 Poročila 00.10 24 03.40 Beg, 
akc. film, ZDA, 1994 

O RU ujpef 
07.15 Otroški progam 13.30 Vsemo-
gočna Kim 14.00 Power Rangers 15.00 
Legenda o zmaju 15.30 Grozni Marsovci 
16.10 Lovd zmajev 16.45 Raziskovalci 
17.15 Kaj je kaj TV 17.50 Mata morska 
deklica 18.20 Pepe in Max 18.50 Vse-
mogočna Kim 19.15 Napad umetnosti 
19.45 Najb. smešne zagate 20.15 Aida -
ladja razkošja, dok. serija 22.45 Cma 
puščica, pust. film, ZDA, 1984 00.40 Inf. 
oglasi 02.25 Nočna zabava 

06.55 Zamrznjen račun, kom., ZDA, 1992 
08.35 Poletna šola, kom.. ZDA. 1987 
10.10 Talk. talk, talk 11.00 Stromberg 
12.05 Nimaš pojma? 13.05 Simpsonovi, 
serija 1335 Dva moža in pol 14.00 Zena 
in otroci 14.30 Moja najstnica 14,55 
Glavca, serija 15.20 Orange County: 
Volchokovo maščevanje 16.15 Skriv-
nostni otok: (ustva In razum 18.05 6-
rovnice, serija 19.00 Talk, talk, talk 
20.00 Newstime 20.15 Ekstremna de-
javnost, razvedrilo 21.15 Talk, talk. talk 
22.15 Strahpikanet, fant. film, kopro-
dukcija, 2002 00.10 Skrivno opazovanje, 
srh., ZDA, 1999 02.00 Strahpikanet 

06.00 Dr. Ouinnova. serija 06.50 Oglasi 
07.25 Tv-prodaja 09.00 Prvi atleti, dok. 
10.00 Spiegel TV 12.05 Stem TV. mag. 
13.05 Živeti po želji 13.35 Nič ni brez 
okusa 14.05 Med redkvice! 15.05 Nori 
na golf, kom,, ZDA, 198017.00 Brez ob-
lačka 17.30 Popotovanja: Hannes Jae-
nicke v Kanadi 18.00 Cas za živali 18.30 
Magazin o živalih 19.15 Pes za vse živ-
ljenje, dok. serija, 3/4 del 20.15 Bovvfin-
ger. kom., ZDA, 1999 22.00 Focus "IV, 
mag. 00.05 Gola strast, erot. film, ZDA, 
2002 OUO Mreža laži. srii., ZDA, 1999 

a M 
12.15 Svarilo pred viharjem 12.40 
Majhni čudeži 13.30 Reševanje živali 
13.55 Zločin v Hollywoodu 14.20 Štu-
denti medicine 14.45 Middiemore 
15.35 Neverjetno 16.00 LA Air Five2 
16.50 Svarilo pred viharjem 17.40 Na-
paka 18.05 Majhni čudeži 19.00 Kritič-
no reševanje 19.50 Klic 20.15 Spopad v 
kletki 20.40 Drzni tatovi 21.05 Lov za 
rekordi 22.00 Ponarejevald in tatovi 
22.50 Počitniške nočne more 23.40 Ne-
wyorška policija 00.35 Videonadzor 
01.20 Napaka 

06.00 Laurita in Lorenzo, 70.-74. del 
10.40 Punčka iz cunj. 102. del 11.40 
Naše skrivno življenje, 46. del 12.40 Lju-
bezen je nespametna, 60.-64. del 16.55 
Živeti, 2. del 17.40 Živeti. 27. del 18.40 
Poredna dekleta, 39.-40. del 19.35 Žive-
ti, 15. del 20.30 Naše skrivno življenje, 
46. del 21.20 Punčka iz cunj, 102. del 
22.15 Poredna dekleta. 39. del 22.40 
Poredna dekleta. 40. del 23.05 Živeti. 2. 
del 23.50 Živeti, 27. del 01.10 Maria 
Rosa iščeženo. 92.-96. del 

O CvtMiVf on 
13.30 Fantje iz soseščine 13.55 Dexter-
jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45 
Johni>y Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy 
15.35 Powerpuff dekleta 16.00 Fantje 
iz soseščine 16.25 Dexterjev laboratorij 
16.50 Samuraj Jack 17.15 Megas XLR 
17.40 8illy in Mdndy 18.05 Hrabri ku-
žek 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powetpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 Divji 
mesija, biogr. film, VB, 1972 22.40 Brass 
Target, akc.film, ZDA, 1978 00.30 Nora 
Prentiss, drama, ZDA, 1947 
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Gorenjske predilnice 
je ostala le dobra četrtina 
v pe tna j s t ih let ih se je š tev i lo z a p o s l e n i h z m a n j š a l o iz 8 4 0 na 240, o d nekdan j i h 56 t i soč kvad ra tn ih 
nnetrov pokr i t ih p o v r š i n pa j ih d a n e s upo rab l j a j o le še po lov i co . 

ŠTEFAN ŽARGl 

Škofja Loka - Velika večina 
zgodb slovenske tekstilne in-
dustrije se je po osamosvojit-
vi in globalizaciji trgov kon-
čala tragično, s stečajem. 
Med njimi ni Gorenjske pre-
dilnice. za katero vse kaže, da 
ji bo uspelo preživeti, pa če-
prav v zelo skrčenem obse-
gu. O tem smo se pogovarja-
li z njenim direktorjem mag. 
Mihom lešetom. 

Z a G o r e n j s k o predi lnico je 
na zuna j najbol j z n a n o nje-
no krčenje in z m a n j š e v a n j e 
števila zapos lenih . K a k o to 
poteka? 

"Leta 1990, ko sem prišel 
v Gorenjsko predilnico, nas 
je bilo zaposlenih 840. Z 
osamosvojitvijo Slovenije 
smo izgubili 80 odstotkov 
trga in tedaj so nas, vključno 
z Gorenjsko banko, vsi odpi-
sali. Že takrat smo morali 
zmanjšati število delavcev na 
620. Druga huda kriza je na-
stopila leta 1995, ko je število 
zaposlenih padlo na 470. Na 
začetku novega tisočletja, to-
rej 2000, 2001 je nastopila v 
naši panogi svetovna kriza. 
Tedaj je Gorenjska predilni-
ca spet morala zmanjšati šte-
vilo zaposlenih na 420. Kot 
večina tekstilcev smo sicer 
tudi mi predvsem gledali na 
ohranjanje delovnih mest in 
socialni položaj delavcev, 
zato je bilo morda naše prila-
gajanje počasnejše, kot bi 
bilo to ekonomsko potrebno. 
Danes nas je v Gorenjski 
predilnici le še 240 zaposle-
nih." 

K a k š n o je bilo l ansko poslo-
vanje? 

"Za preteklo leto je bilo 
vsekakor v znamenju velike-
ga prodora Kitajske na evrop-
ske trge, ki ga je omogočil 
sprejem te azijske velikanke 
v Svetovno trgovinsko orga-
nizacijo. Povečanja prodaje 
kitajskega blaga se meri v več 
sto, na nekaterih vrstah pa 
tudi prek tisoč odstotkov. 
Temu se je bilo treba prilaga-
jati, se prestrukturirati, kar 
menim, da nam je v precejš-
nji meri aspelo, ni nam pa še 
uspelo pozitivno poslovati. 
Vsekakor pa smo negativni 
trend obrnili, poravnali smo 
vse stare obveznosti, zlasti ti-
ste iz let 2000 do 2004." 

Kako se pri lagajate trgu? 
"V devetdesetih letili smo 

se trgu prilagajali predvsem 
kvantitativno, torej z zmanj-
ševanjem oziroma optimira-

Mag. Miha j e š e 

njem količin, po letu 2000 je 
bilo treba proizvodnjo pre-
strukhirirati v smeri izdelkov 
iz dražjih surovin, ki zahte-
vajo več znanja pri obdelavi 
in z višjimi cenami dajejo 
višjo dodano vrednost. Naj 
ilustriram: na začetku devet-
desetih smo imeli v volnar-
ski predilnici, ki je še vedno 
naš največji obrat, desetino 
mešanic in devetdeset od-
stotkov akrila, danes je pol-
ožaj ravno obraten. Akrila je 
le še deset odstotkov, pa še 
tega kupujemo že obarvane-
ga, ker je to pri barvanju v ve-
liki količini bistveno ceneje. 
Danes se trgu, ki je pod moč-
nim vplivom globalizacije, 
prilagajamo s selekcionira-
njem izdelkov in kupcev ter 
z razvojem novih izdelkov. 
Kako se je spremenil odnos 
količina - kvaliteta, pove tudi 
naš pogled na velikost prede-
lovalnih partij: nekoč so. bile 
lo-tonske partije že majhne, 
5-tonske pa velika izjema. 
Danes je lo-tonska velika iz-
jema, 5-tonska velika in veli-
kokrat se lotimo partij po le 
nekaj sto kilogramov. Ker se 
prodajne cene ne spreminja-
jo, kvečjemu navzdol, je naša 
najpomembnejša naloga pri-
lagajanje naših stroškov pro-
izvodnje. Lahko rečem, da 
smo tehnološko zelo posodo-
bljeni. Aktivno smo se vklju-
čili preko evropskih struktur-
nih skladov in reči moram, 
da je bila to resnično prava in 
dobra spodbuda." 

K a j G o r e n j s k a p r e d i l n i c a 
proizvaja danes? 

"Pravzaprav so naši proiz-
vodi ostali isti. Še vedno pro-
izvajamo preje po klasičnem 
postopku volnarskega tipa, 
teksturiranje najlona, vendar 
ne več le za ženske nogavice. 

pač pa maloserijska proiz-
vodnja barvanih in sukanih 
prej za nogavičar-sko indu-
strijo, ki se je v Evropi zelo 
obdržala v nasprotju s pletil-
stvom. kjer že prevladujejo 
Kitajci. Pri modni preji za 
pletiva mi počasi zmanjšuje-
mo in jo nadomeščamo s po-
sebnimi prejami za namen-
sko proizvodnjo za tehnične 
artikle ali posebna hitra naro-
čila. Poseben primer so pleti-
va, kjer se poraba do nedav-
nega ni zmanjšala, saj smo z 
njimi oskrbovali skoraj samo 
domači trg. Znano pa je, da 
velika večina naših pletilcev 
ni preživela, nadomeščajo jih 
manjši, ki pa imajo s konku-
renco z Vzhoda vedno večje 
probleme. Naš problem je, 
da smo px)stali z našim obse-
gom proizvodnje predragi. 
Ta nekdaj nosilni del proiz-
vodnje, ki nam je tudi omo-
gočil preživetje se torej poča-
si zmanjšuje." 

Dejati ste, trend navzdol se 
je obrnil. Vendar ste lani 
poslovali z izgubo? 

"Predvsem kaže poudariti, 
da smo zadtijih 15 let delali 
predvsem za banke. Obresti 
so bile v primerjavi z Evropo 
oderuške, še danes so za-
mudne obresti s 13,5 odstot-
ka 'zelenaške'. Lani je bilo v 
obeh družbah, ki sta še v na-
šem sistemu: Predilnici in 
Lokateksu, realne izgube 44 
milijonov tolarjev. Povzročila 
jo je predvsem rast cen suro-
vin in energije, zato za letos 
in prihodnje leto izvajamo 
projekt varčne rabe in pre-
strukturiranja virov energije, 
jasno nam je. da v naši pano-
go kakšnih večjih dobičkov 
ne moremo pričakovati, naš 
cilj je, da delavcem zagotovi-
mo delo in socialno vamost. 

lastnikom pa ohranitev vred-
nosti kapitala." 

Pri plačevanju dolgov in te-
kočih izgub ste si pomagali 
s prodajanjem nepremič-
nin - dezinvestiranjem. Ko-
liko je pravzaprav imela Go-
renjska predilnica nepre-
mičnin pred krizo in koliko 
jih ima danes? 

"Res nam je prav dezinve-
stiranje v precejšnji meri 
omogočalo preživetje in po-
plačilo nakopičenih dolgov. 
Leta 1990 smo imeli 56.000 
kvadratnih metrov pokritih 
površin in še okoli 4.000 ne-
zazidanih zemljišč. S prodajo 
zemljišč smo o m o g o ^ raz-
voj zelo uspešnih družb Difa, 
bivši Evrošped in Šibo, na kar 
smo ponosni, pokrite površi-
ne pa smo najprej oddajali, 
nato pa tudi prodajali. Danes 
zaseda Gorenjska predilnica 
še 28.000 kvadratnih metrov, 
okoli 3.000 imamo še pro-
stih, ki jih računamo prodati v 
letošnjem in prihodnjem 
letu. Na območju Gorenjske 
predilnice danes deluje 40 
družb, nekaj večjih proizvod-
nili in cela vrsta storitvenih -
projektantskih, računalniških 
in trgovin. Naj k temu pri-
pomnim, da si izbiramo do-
bre sosede, saj nam ni vse-
eno, v kakšni družbi smo." 

Kako poslujete letos? 
"V prvem kvartalu smo 

imeli za 15 milijonov izgube, 
kar predvsem pripisujemo 
dražji energiji (hudo se je po-
dražil plin) in hudi, dolgi 
zimi. S prodajo nekaj nad ti-
soč kvadratnih metrov oziro-
ma približno sto milijoni 
kupnin moramo vsekakor 
leto zaključiti pozitivno. 
Ostaja nam trdo delo na stro-
ških in razvoju." 

m 
MESTNA OBČINA K R A N J 
Oddelek za okolje in pro.stor 

Slovenski trg 1.4000 Kranj 
icl.: 04/237 31 40, fax: 04/237 31 23 

Številka: 35(KI010/2006-48/01 
Datum: 6. 7. 2006 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS. 
štev. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03-ZZK-1) in 45. člena Sta-
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS. štev. 43/95, 33/96, 
35/00 in 85/02) župan Mestne občine Kranj sklicuje 

PRVO PROSTORSKO KONFERENCO 
v ZVEZI S PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA 

NAČRTA za Izgradnjo komunalne Infrastrukture 
(tekalna In meteorna kanalizacija, vodovod, 

javna razsvetljava) 
v naseljih: ŽABNICA, ŠUTNA, SPODNJE, 

SREDNJE IN ZGORNJE BITNJE 

I. 
Prva prostorska konferenca je sklicana z namenom pridobitve in 
uskladitve priporočil, usmeritev in legitimnih interesov Mestne obči-
ne Kranj, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javno-
sti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo 
komunalne infrastrukture na območju naselij Bitnje-Žabnica. 

Prva prostorska konferenca bo v ponedeljek, 
17. julija, ob 9. uri 

v sejni sobi št. 16 Mestne občine Kranj. 

Obravnavana naselja nimajo ustrezno urejenega odvajanja odpad-
ne vode, javne površine prav tako nimajo ustreznega odvodnjavanja 
meteornih vod. 
Obstoječe vodovodno omrežje je starejše, premajhnih dimenzij in 
dotrajano ter zato potrebno obnove in dograditi/e. 
Zaradi Izgradnje in obnove komunalnih vodov, ki bodo potekali v cest-
nem telesu, bo potrebna obnova obstoječih cest. Skupaj z obnovo 
cest se predvidi izvedba cevne kanalizacije za javno razsvetljavo. 

III. 
Na prostorski konferenci bo obravnavan osnutek programa pripra-
ve občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo komunalne infra-
strukture (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvet-
ljava) na območju obravnavanih naselij. 
Osnutek programa priprave je na vpogled na Oddelku za okolje in 
prostor Mestne občine Kranj (soba 198) in na spletni strani. 

IV. 
Vabimo vse zainteresirane predstavnike lokalne skupnosti, gospo-
darstva, interesnih združenj in organizirane javnosti, da se konfe-
rence udeleže ter tako aktivno prispevajo k reševanju pomembnih 
vprašanj, ki zadevajo varovanje In urejenost okolja, v katerem biva-
jo in delujejo. 

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
ŽUPAN 

Veliko sezonsko znižanje 

5 0 % 
na kolekcijo pomlad-poletje 2006. 

od 10.7. do 31.7.06 
Trgovine Raš i ca : 

Zg . G a m e l j n e 2 0 in Go spo s ve t s k a 3 , L jub l jana 
G ra j sk i trg 1, M a r i b o r 

Rolica Point d.o.o., Zg. Gomeijne 20, 1211 Lj. Šnxirti>o 

Loka T V d .o.o. 

K a p u c i n s k i trg 8 , Škofja Loka 

Tel.: 0 4 / 5 1 2 9 9 6 6 

E-pošta: d t v @ l o k a t v . s i 

D E Ž E L N A T E L I V I U ^ B ' 

S p r * m l i a n a s l a h k e š e v a č k e t I 

2 5 0 . 0 0 0 g l e d a l c e v , g l e i t e n a s t u d i v i . J 
i 

Oddajnik Lubnik 51. kanal | 

KS Škofja Loka in Žiri aa. kanal | 

KS Železniki a4. kanal | 

KS Ljubljana, Trbovlje in Novo ntiesto 66. kanal 

Lastovka TV 

F 
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NOVA OSELICA 

Merili se bodo v košnji in grabljenju 

Turistično društvo Sovodenj bo v sodelovanju z društvom 
podeželske mladine iz Škofje Loke v nedeljo, 1 6 . julija, pri-
pravilo že tradicionalno etnološko prireditev Pokošnjica v 
Novi Oselici. Ob 14 . uri se bodo v košnji in grabljenju pome-
rile ekipe iz Poljan, Sovodnja, Ledin in Otaleža. Sledile bodo 
ekipne družabne igre. M . R. 

OSNOVNA ŠOLA 
IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA 
Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 
Tel.: (04) 506 11 00 
Fax: (04) 512 51 41 

razpisuje naslednja prosta delovna mesta (m/ž) 

1. UČ ITEL J ZA POUČEVANJE MATEMATIKE IN DELO 
LABORANTA 

2. UČ ITEL J KEMI JE IN GOSPODINJSTVA 
3. UČ ITEL J RAZREDNEGA POUKA 

NA PODRUŽNIČNI ŠOLI 
4. KOMBINIRANO DELOVNO MESTO: 

SOCIALNI PEDAGOG IN DELO V ODDELKU 
PODAUŠANEGA BIVANJA 

5. UČ ITEL J V ODDELKU PODAUŠANEGA BIVANJA 
6. U Č I T E U V ODDELKU PODAUŠANEGA BIVANJA 
Kandidat-ka pod tč. 1 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom. 
Kandidat-ka pod tč. 2 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom. 
Kandidat-ka pod tč. 3 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom. 
Kandidat-ka pod tč. 4 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom. 
Kandidat-ka pod tč. 5 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom. 
Kandidat-ka pod tč. 6 bo sklenil-a delovno razmerje za določen čas 
s krajšim delovnim časom. 

Pogoji: 
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje. 
Rok za oddajo pisnih prijav s priloženimi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev je 8 dni po objavi na naslov: 
OS Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Školja Loka. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 

Delavska hranilnica 

Občanke in občani gorenjske regije! 

Ne prezrite "naj ponudbe" Delavske hranilnice: 
• V Delavski hranilnici, d. d.. Ljubljana odštejete za plačik) položnice 
simo 1SO.OOSIT. 

• A veste, da Vam osebni račun v hranilnici, strošek položnice zniža 
že na 80.00 SIT. 

• Še več, plačilo položnice preko trajnika Vas stane samo 50,00 SIT. 
. Ampak, plačilo položnice preko spletne banke DH-Plus znaša 

samo 30,00 SIT. 

• Hranilnica Vam nudi najbolj donosno varčevanje v tolarjih in evrih. 
. Rentno varčevanje Vam omogoča zagotovitev dostojne dodatne 
pokojnine. 

• AH poznatB velik paliet ugodnosti. U Jih prinaša Vai ositani račun « 
hranllnicir 

• Nikar ne zamudite brezobrestnega kredita za oddih v slovenskih 
zdraviliščili. 

• imamo Izjemno brezobrestno kreditno ponudbo za nakup pro-
tivlomnih vrat. 

. lahko dobite brezobrsrtil kredit za nakup računalniške opreme v 
družbi Liko Pris. 

. Ne prezrite ugodne kreditne ponudbe za letni oddih, 
S samo 4,00 % obrestno mero. 

• Imamo najugodnejše kredite do 36 mesecev s samo 5,00 % 
obrestno mero, 

• Celo do 120 mesectv boste v htanSnici lahko najei gotovinski kredt 
. Absolutno smo v konkurenci tudi za Vaš stanovanjski hipotekami 
kredit do 30 let. 

Inlormitivni Izračun za SŜ nesečni kredit: 
1.000.000,00 srr 

30.171,00SIT 
Znesek 
Obrok 
Zavarovanje 
Stroški 
Vodenje 
EOM 

16.292.00 SIT 
5000.00 srr 

200,00 SIT 
7,02% 

4.172,93 EUR 
125,90 EUR 
67.99 EUR 
20,86 EUR 

0,83 EUR 
7,01 % 

EteMivnii obestr« men) je oaa&nani na dan 01.04 2006 n w iaiaCi ntnnumli 
ohesii si»tnwiii (idvisiu Itd (jfiM fui«ia Mitt 

Veselimo se vašega kiica ali obiska v naših poslovnih enotah: v 
Uubliani, Dalmatinova 4, tel.: 01/3000 221 (224), v Kopni, Gor-
tanov trg 1, tel.: 05/626 27 16, v Mariboru, Partizanska 3-5, tel.: 
02/234 30 30 in Gosposka ul. 24, tel; 02/234 30 50, v Huteni 
mestu. Glavni trg 22, tel.: 07/337 67 65, v »elenju. Šaleška 20, tel.: 
03/897 3007,897 3008, v Ho«! Boihl. Kidričeva 9, tel.: 05/33 33 
680 in v Kranju. Skivenski trg 6. tel.: 04/236 20 48, vs^ delovni 
dan od 8.00 do 1700 ure. 

Za krompir nič dobrega 
Letina bo zaradi slabega vremena povprečna ali celo podpovprečna, nikakor pa ne boljša od lanske. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Komenda - Pridelovalcem 
krompirja zadnja leta niso 
najbolj naklonjena, saj se so-
očajo z dobrim količinskim 
pridelkom in posledično niz-
ko ceno ali še bolj z neugod-
nimi vremenskimi razmera-
mi, zaradi katerih je pridelka 
manj in je tudi na nižji kako-
vostni ravni. 

"Letošnje leto je bilo pro-
blematično, saj se je za rast 
krompirja zvrstilo kar nekaj 
neugodnih dejavnikov. Naj-
prej dolga in mokra zima, 
nato pozen prihod pomladi, 
moker marec, ki je običajno 
bolj suh tudi na Gorenj-
skem, in posledično pozna 
saditev zgodnjih sort krom-
pirja. Če je bila saditev zgod-
njega običajno že po 20. 
marcu in poznega konec 
marca ali v začetku aprila, se 
je saditev z nekaj izjemami 
na lažjih tleh, začela šele po 
20. aprilu. T e m u primerno 
je sledila tudi zakasnitev 
vznika," ocenjuje letošnjo 
problematiko pridelave 
krompirja mag. Peter Dolni-
čar s Kmetijskega inštituta 
Slovenije. Ker je tudi po sa-

Mag. Peter Doiničar 

ditvi sledilo hladno vreme, je 
bil za večino krompirja vznik 
med 15. in 20. majem, krom-
pir pa ni naredil posebej glo-
bokih korenin. Trenutno so 
tla precej siUia, krompirjeva 
cima je na nekaterih prede-
lih, predvsem na lažjih tleh, 
že precej propadla. 

"Zaradi takšnih razmer že 
lahko ocenimo, da v nekate-
rih nasadih kakšnega izjem-
nega pridelka ne bo. Prve 
zgodnje sorte, ki so bile po-
krite, so v glavnem ušle suši, 
nepokritim pa sta se poznala 
mraz in suša in niso dosegle 
povprečnega pridelka. Letos 

Krompirjeva letina bo na Gorenjskem le povprečna. 

torej lahko govorimo o pov-
prečni letini za zgodnje vr-
ste, pozne sorte bi si v prime-
ru zadovoljive količine dežja 
še lahko opomogle, če se bo 
nadaljevala suša, pa ne. Pr i 
nekaterih poznih sortah se 
že kažejo napake od izrašča-
nja do ponovnega nastajanja 
gomoljev. Pr i krompirju za 
ozimnico posebej kakovost-
nega pridelka ne bo, razen 
na nekoliko težjem terenu, 
ki bolje zadržuje vodo," do-
daja Peter Doiničar. 

Drug problem na Gorenj-
skem je pojav plesni. T i k 
pred začetkom poletne vroči-

ne so bila nekatera krompi-
rišča že precej prizadeta. Naj-
prej se je plesen pojavila v 
zgodnjih semenskih nasa-
dih, nekateri pridelovalci so 
bolezen spregledali in zato 
so bile posamezne pokrite 
njive povsem uničene. V ve-
čini nasadov je bilo zaradi 
mokrega lanskega leta priča-
kovati, da bo zraslo kar nekaj 
gomoljev s plesnijo, kar se je 
tudi zgodilo, vendar so bili 
pridelovalci in svetovalna 
služba pravočasno opozorje-
ni in so lahko z odstranitvijo 
teh rastlin in s škropljenjem 
ustrezno odreagirali. 

Veter pustošil po Jelovici 
M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Bled - Pred dobrim tednom 
se je nad Jelovico razbesnelo 
močno neurje, med katerim 
je veter ponekod dosegal ru-
šilne hitrosti in v osrednjem 
delu Jelovice po dosedanjih 
ocenah polomil drevesa na 
okoli 150 hektarih najlepšili 
gozdov na blejski in okoli 30 
hektarov na kranjski strani. 
Ocenjena količina podrtega 
drevja na blejski strani dose-

ga skupaj okoli 85 kubičnih 
metrov. To je bil na Jelovici 
po letu 1951 največji vetro-
lom. Posledice te naravne 
ujme z natančnimi podatki o 
površinah, količinah podrte-
ga drevja, škodi, lastništvu, 
organizaciji pospravila, pro-
metnem režimu na tem delu 
Jelovice, varstvu pred škod-
ljivci i n predvideni obnovi 
bodo na blejski in kranjski 
območni enoti Zavoda za 
gozdove predstavili ta teden. 

I Spletna str«n: www.delairslis-hranllnlca.sl 
i L poila: inlD<fdelaYsit8-hranUnlca.s! 

OSnSONUA KrviJctlMICA K RAM J 

Osrednja knjižnica Kranj obvešča bralce, da s o vsi njeni 
oddelki in izposojevališča tudi v poletnih mesecih odprti po 
običajnem urniku, to je vsak dan od ponedeljka do sobote: 

Oddelki v Kranju 
ponedeljek, torek, četrtek, petek 

sreda Splošni in Študijski oddelek 
sreda Pionirski oddelek 

sobota 

Izposojevališča 
C E R K U E NA GORENJSKEM, ŠENČUR 

ponedeljek in sreda 
torek, četrtek in petek 

NAKLO, PREDDVOR, STRAŽIŠČE 
ponedeljek in sreda 

petek 

J E Z E R S K O 
ponedeljek in petek 

8 . 3 0 - 1 9 . 3 0 
1 0 . 3 0 - 1 9 . 3 0 
1 1 . 0 0 - 1 9 . 3 0 
8 . 3 0 - 1 3 , 3 0 

08.00-12.00 I 
1 5 . 0 0 - 1 9 . 0 0 i 

1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0 I 
0 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 

1 6 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

4 4 ' * (čipkarski d n e v i v 
ŽELEZNIKIH 

od sobote, 8. julija, do nedelje. 
16. julija 2006 

Prodajna razstava čipk v galeriji muzeja 
l}o odprta do 23. julija. 

Dobrodošli v Železnikih. 

Organizator prireditve 
- Turistično daištvo Železniki 

Pokrovitelj Občina Železniki 
Turistično daištvo Železniki 

Na Plavžu 58 
4228 Železniki 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.delairslis-hranllnlca.sl
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Več cenejših stanovanj 
Stanovanjski sklad bo gradil več neprofitnih in tržnih stanovanj za mlade družine. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

L j u b l j a n a - Č e s e b o d o ures-
n i č i l e n a p o v e d i m i n i s t r a za 
o k o l j e J a n e z a P o d o b n i k a , da 
b o S t a n o v a n j s k i s k l a d R e p u -
b l i k e S l o v e n i j e l a h k o razpo-
l a g a l z b r e z p l a č n o p r enese-
n i m i g r a d b e n i m i z e m l j i š č i , 
b i s e c e n e s t a n o v a n j l a h k o 

z a č e l e n i ž a t i . T o n a p o v e d u j e 
d i r e k t o r s k l a d a P r i m o ž P i r e , 
k i s v o j o p t i m i z e m g r a d i t u d i 
n a o s n o v i p r e d k r a t k i m 
s p r e j e t e p r o d u k t n e p o d l a g e , 
k i j o s p r e j e l n a d z o r n i s v e t n a 
j u n i j s k i s e j i . V n j e j j e m e d 
d r u g i m o p r e d e l j e n o , d a b o v 
p r i h o d n j e z g r a j e n i h v e č ne-
p r o f i t n i h n a j e m n i h s t a n o -

LJUBLJANA 

Zagožen odhaja iz Petrola 
J o ž e Z a g o ž e n , p r e d s e d n i k n a d z o r n e g a s v e t a s l o v e n s k e naf-
t n e d r u ž b e P e t r o l , j e k o n e c p r e j š n j e g a t e d n a d e l n i č a r j e m , 
u p r a v i in j a v n o s t i s p o r o č i l , d a b o s i . a v g u s t o m 2 0 0 6 p rene-
h a l o p r a v l j a t i t o f u n k c i j o . 
Z a g o ž e n j e v o b r a z l o ž i t v i s v o j e o d l o č i t v e n a v e d e l , d a j e v red-
n o s t d e l n i c e p r e s e g l a 1 0 0 t i s o č t o l a r j e v , p o n a p o v e d i h n a j bi 
s e š e n e k o l i k o o k r e p i l a . P e t r o l o v a d e l n i c a j e s t e m d o s e g l a 
n a j v i š j o v r e d n o s t v s e h Č a s o v in Z a g o ž e n j e o c e n i l , d a s o raz-
m e r e v P e t r o l u p o v s e h z a p l e t i h , ki j i h j e p r i n e s l a z a m e n j a -
v a v o d s t v a , k a d r o v s k o in e k o n o m s k o s t a b i l i z i r a n e . P o Za-
g o ž n o v e m m n e n j u j e p r e d p o d j e t j e m t u d i j a s n a r a z v o j n a vi-
z i ja , za n e k a t e r e k l j u č n e r a z v o j n e i n n a l o ž b e n e n a č r t e p a j e 
u p r a v a na j u n i j s k i se j i n a d z o r n e g a s v e t a d o b i l a z e l e n o luč . 
Z a g o ž e n , ki j e hk ra t i š e d i r e k t o r H o l d i n g a S l o v e n s k e e lek-
t r a r n e in o d p r e d k r a t k i m p o n o v n o Č lan n a d z o r n e g a s v e t a v 
G o r e n j u , m e n i , d a j e n j e g o v o d e l o v P e t r o l u v g l a v n e m 
o p r a v l j e n o in n a j bi s e t a k o i z o g n i l i z b i r a n j u in o d l o č a n j u o 
s t r a t e š k e m p a r t n e r j u . M . C . 

v a n j i n t i l n i h s t a n o v a n j , na-
m e n j e n i h m l a d i m d r u ž i -
n a m . C e n a g r a d b e n i h obrt-
n i š k i h i n i n s t a l a c i j s k i h d e l 
n a j za p r v a n e b i p r e s e g l a 
6 5 0 i n z a d r u g a 7 0 0 e v r o v 
n a k v a d r a t n i m e t e r , n e k a j 
v e č t ežav p a j e z z e m l j i š č i , k i 
s o za c e n o v n o s p r e j e m l j i v o 
s t a n o v a n j s k o g r a d n j o š e 

v e d n o p r e d r a g a . S t a n o v a n j -
s k i s k l a d s i c e r t r e n u t n o gra-
d i p o v se j d r ž a v i 8 7 7 stano-
v a n j , m e d k a t e r i m i b o d o ne-
k a t e r a p r e d a n a n a m e n u š e 
d o k o n c a tega , p r e o s t a l a pa 
p r i h o d n j e le to . N a j v e č j i h j e 
v L j u b l j a n i i n n a o b r o b j u , 
p r e c e j v K a m n i k u , n a G o -
r e n j s k e m pa l e 4 8 . 

LJUBLJANA 

"Zdravilna" vloga športa 
M a s t e r C a r d E u r o p e , u r a d n i p o k r o v i t e l j p r a v k a r m i n u l e g a 
s v e t o v n e g a p r v e n s t v a v n o g o m e t u , j e i z v e d e l r a z i s k a v o , s 
k a t e r o j e že le l p r o u č i t i kor i s t i d r ž a v e g o s t i t e l j i c e in d r ž a v e 
z m a g o v a l k e na p r v e n s t v u . S t r o k o v n j a k i za e k o n o m i j o n a po-
d r o č j u š p o r t a , ki s o s o d e l o v a l i v r a z i s k a v i , m e n i j o , d a s t a 
s v e t o v n o p r v e n s t v o v n o g o m e t u i n o l i m p i j s k e i g r e t i s t a 
š p o r t n a d o g o d k a , o d k a t e r i h i m a l a h k o d r ž a v a gos t i t e l j i c a 
n a j v e č kor i s t i . P o m n e n j u v p r a š a n i h j e m e s t o , ki j e i m e l o 
n a j v e č kor i s t i o d o r g a n i z a c i j e o l i m p i j s k i h iger, B a r c e l o n a , dr-
ž a v a z n a j v e č kor i s t i pr i o r g a n i z a c i j i s v e t o v n e g a n o g o m e t n e -
ga p r v e n s t v a pa j e bi la F r a n c i j a . O r g a n i z a c i j a v e l i k i h špor t-
n i h d o g o d k o v i m a p o m n e n j u v p r a š a n i h n a j m o č n e j š i vp l i v 
n a p o z i t i v n o p r e d s t a v o d r ž a v e g o s t i t e l j i c e v j a v n o s t i , hk ra t i 
pa v p l i v a t u d i na i z b o l j š a n j e s p l o š n e in š p o r t n e in f ras t ruk tu-
re. V e č i n a j e m n e n j a , d a b o s v e t o v n o p r v e n s t v o N e m č i j i pri-
n e s l o na j v i š j i d o b i č e k v z g o d o v i n i t e h p r v e n s t e v . M e n i j o , d a 
n a j bi s e v i š i n a d o b i č k a g iba l a m e d 1,5 m i l i j a r d e in 25 mil i-
j a r d e v r o v . M . G . 

€ OD TOLARJA K EVRU 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Otip, pogled, nagib 

P o)uirejevalci denaija še 
posebej izkoriščajo pri-
ložnosti, ki se jim ponu-

jajo ob zamenjavi denaija, saj 
ljudje spn^a ne ločijo dobro pri-
stnega denaija od ponaredkov. 
V Evropski uniji so za zaščito 
evra ustanovili Center za ana-
lizo ponarejenih bankovcev in 
Evropski tehnični in znanstve-
ni center za ponarejene kovan-
ce. vsaka država članica unije 
inia še svoj nacionalni analit-
ski center in center za analizo 
kovancev. 

Evrski bankovci vsebujejo 
zaščitne elemente, ki uporabni-
kom omogočajo, da s preprosto 
metodo "otip-pogled-nagib" 
lahko hitro preverijo pristnost 
denarja. Ker je papir iz čistega 
bombaža, so bankovci ŠelesteČi 
in na otip čvrsti in prožni. Ti-
skarsko črnilo je zaradi poseb-
nega tiskarskega postopka ne-
koliko dvignjeno in gostejše. 

dvignjeni tisk pa je možno oti-
pati z blazinicami prstov ali z 
mhtom. Vodni znak. varnost-
na nit in pregledni motiv na 
bankovcu ob pogledu proti sve-
tlobi postanejo vidni. Ob nagi-
bu bankovcev za petdeset, sto. 
dvesto in petsto evrov se barva 
številke spreminja iz vijolične v 
oljčno zeleno in rjavo, pri ban-
kovcih za pet, deset in dvajset 
evrov pa zlato rumeni trak na 
zadnji strani postane viden, na 
njem pa sta opazna tudi Števil-
ka vrednosti in simbol €. 

Kovanci za en in dva evra so 
iz treh vrst kovin in plasti ter v 
dveh barvah, kovanci za deset, 
dvajset in petdeset centov pa iz 
posebne zlitine (nordijskega 
zlata). Pred ponarejanjem šči-
tijo tudi črke. številke in zvezdi-
ce na robu kovanca za dva 
evra. posebna sestava kovancei' 
za deset, dvajset in petdeset cen-
tov ter različna oblika robov. 

Gorenjska 
Banka EVRO - naš denar 

V a s z a n i m a k a r k o l i v z v e z i z n o v o v a l u t o ? 

Pokličite: 04/208-44-86 

ZAVOD R S ZA Z A P O S L O V A N J E 
•PROSTA DELOVNA M E S T A 

NA G O R E N J S K E M 

DELAVEC BREZPOKUCA 
rok pojave 11 7.2006: ALPETOUR POTOVAL-
NAAGENCUA, D- 0.. UL MIRKAVADN0VA8. 
KRANJ 
BRNIK; (Ok 18.7.2006: HEKATA. 0.0. 
0.. TOMAČEV01.1111 LJUBLJANA 
fok f / ^ : 18. 7. 2006: HRBAR BLESK, D, O. 
0..SAVSKAC. 34. KRANJ 
GORENJSKA, rok prijav«; 11. 7. 2006; KADtS. 
D. 0.0.. KOPRSKA UL 72. UUBUANA 
rok priaw: 14. 7. 2006; SGP TEHNIK. 0. D., 
STARA C. 2. ŠK, LOKA 
POMOŽNI OEUVEC 
rok prifave-14,7 2006: OJAKOVIČ STANKO. S. 
P.C.JAKAPIATIŠEVKRANJ 
I 0 k p w ll.7.2006;HOiiANTOMAŽ.S P. 
PREDOSUE133, KRAMI 
rok pmo 19 7. 2006: KOPLA. 0. 0 . 0 . K̂  
DRIČEVAC. 75. ŠK.LOKA 
rok pojave. 11.7.2006: KREK RIBNO. D. O. O.. 
SAVSKA C. 35. BLED 
rok prijave 14. 8 2006; ŠKERIANEC JANEZ. 
S,P.ŽIGANJAVAS47.KRIŽE 
ŽIVILSKI OEUVEC V PEKARSTVU 
rok prijav«: 14.07.2006; OREHEK. D. O. O., 
SAVSKA LOKA 22. KRANJ 
GOZDNI DELAVEC SEKAČ: rok pnja«. 22.7. 
2006; L 6G0LES. D. D.. KIDRIČEVA C. 56. 
ŠK.LOKA 
OBDELOVALEC LESA 
fok pojave: 14. 7.2006: jaOVJCA, 0.0.. ŠK. 
LOKA MONTAŽNE HIŠE. HRIB 1. PREDDVOR 
rok pnjave: 14.07.2006; JELOVICA. D, D,. ŠK. 
LC^. KIDRIČEVA C. 58. ŠK. LOKA 
KAMNOLOMEC. rok prijave 11. 7. 2006; 
CESTNO PODJETJE. 0. D.. JEZERSKA C. 20. 
KRANJ 
KUHARSKI POMOČNIK: 14.7.2006: 
MAJA, S. P. C. M TTTA18. JESENICE 
LESAR: rok pflp«e-14. 7 2006: SGP TEHNIK, 
D.D.STARAC 2.ŠK LOKA 
PARKOVNI VRTNAR, rok priM 1') 7. 2006: 
JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS. 
PREDOSUE 39. KRANJ 
MIZAR 
rok pripre 14. 7, 2006, jaOVICA, 0. D.. ŠK. 
LOKA MONTAŽNE HIŠE. HRIB 1. PREDDVOR 
rok p * ^ : 11. 7.2006; jaOVICA. D. D. ŠK 
LOKA. KIDRIČEVA C. 58, ŠK, LOKA 
KUUČAVNIČAR 
rok prijave: 14. 7. 2006:-ALT BRANKO. S. P. 
GOZDNA POT I.JESENICE 
rokpnjae: 14, 7 2006,MEDJAGORAN.S. P. 
POTOŠKA POT 9. JESENICE 
OBLIKOVALEC KOVIN 
rok pnjave 19 7 2006; KOPIA. 0.0.0,. Kl-
ORiČEVAC. 75. ŠK LOKA 
KLEPAR, rok prijavo: 14,7.2006: KOVINATOR. 
0.0.0.. KURILNIŠKA UL 21. JESENICE 
STAVBNI KLEPAR rok pnjave: 14. 7. 2006; 
ALT BRANKO. S, P, GOZDNA POT 1. JESE-
NICE 

STROJNIK 
fokpnjave: 11.7.2006; SANOVA. D. O O.. UL 
MIRKA VADNOVA1. KAAKJ 
rokp(^: 18.7 2006; VOGEL 0. D..Lft<ANC 
6. BOHINJSKO JEZERO 
ŠMUA: rok pt̂ ave: 11. 7 2006: MIKA PLUS. 
D. 0.0.. SAVSKA LOKA 21, KRANJ 
Z I D A R 

rok pnjave: 18, 7.2006: CESTNO PODJETJE. 
D, D., JEZERSKA C. 20. KRANJ 
tok prijave: 14. 8. 2006: ŠKERJANEC JANEZ. 
S P.ŽKaANJAVAS47.KRIŽE 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
rok pnjave: 18. 7. 2006; GE TRANS. D. O. O,. 
SREDNJA BELA 34, PREDDVOR 
rok pnjave: 14 7. 2006: KlANŠEK. D, O 0.. 
BREZJE 76D. BREZJE 
rok prijave: 12. 7 2006: METEOR. D. O. 0.. 
STARA C. 1,CERKUE 
rok pnjjwe: 14.7 2006; S & J. 0.0.0.. SRED-
f4IAVAS6. BEGUfilE 
VOZNIK, rok prijave: 11. 7. 2006; CESTNO 
PODJETJE, D. D., JEZERSKA C. 20. KRANJ 
PRODAJALEC 
rok prijave. 14. 7. 2006; GP. D. 0. O.. BE-
GUNJSKA C 46. TRŽIČ 
BLED: rok prijave: 14 7. 2006; fMK BOJAN 
PRAPROTNIK. S. P. FRANKOVO NASEUE 67. 
ŠK.LOKA 
GORENJSKA.- rok pr̂ ave. 14. 7. 2006; MLA-
DINSKA KTiflGA ZALOŽBA. D, D UUBUANA. 
SLOVENSKA C. 29, UUBLJANA 
KUHAR: rok p r ^ : 14.7 2006; TOLAR MAJA. 
S. P.. C. M TTTA 18. JESENICE 
NATAKAR 
rok pniave, 11, 7, 2006: ANASSY. D O. 0., 
GOLNIK 83. GOU^« 
rok pojave: 15.7 2006; DE8EUAK VALENTIN. 
GORENJA VAS • RETEČE 59. ŠK LOKA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA; rok pr^ 
ve: 14, 7 2006: HRIBAR BLESK, 0. O O.. 
SAVSKA C. 34. KRANJ 
LESARSKI TEHNIK, rok pnjave: 14, 7 2006: 
ŠENK TRADE. D. 0.0.. BRfTOF 23. KRAfiJ 
METALURŠKI TEHNIK: rok pisave: 26.7.2006: 
UKO KROPA. D. O O. KROPA 7A. KRORA 
EKONOMSKI TEHNIK: rok pnjav«-14 7 2006; 
AERODROM. D. D., UUBUANA. ZG, BRNIK 
130A. 4210 BRNIK-AERODROM 
VARUH PREDŠOLSKIH OTROK; rok pnjave 
14. 7 2006; VZGOJNO VARSTVENA USTANO-
VA PREDDVOR. ŠOLSKA UL 9. PREDDVX>R 
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOB-
RAZBA 
rok pfli»e: 11.7.2006: TISKARNA UZAR, 0.0, 
0.. ZA MOŠENIKOM I.TRŽIČ 
rok pniave: 26. 7. 2006: VOZNIK. D O, 0.. 
KRANJSKA C. 19. RADOVUlCA 
INŽ. RAČUNALNIŠTVA: rok prijave: 25. 7. 
2006: KRAJNIK. D. 0.0.. KIDRIČEVA C. 66A. 
SK.LOKA 
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANfRAfUE 
rok pni»e: 14. 7. 2006; ElAN MARINE. D. 0. 
O.. BEGUNJE 1. BEGUNE 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, RNANCE. 
RAČUNOVODSTVO; rok prijave: 22, 7 2006: 
DARtN. D. 0.0.. RAČUNOV, STORITVE. VELE-
SOVSKAC. 49. ŠENČUR 

UČrTEU RAZREDNEGA POUKA: rok pnjave: 
14. 7.2006; OŠ PROF, DR JOSIPA PLEMUA. 
SEUŠKAC.3,BL£0 
PREDMETNI UČfTEU ZA JEZIKOVNE PRED-
METE; rokpflpve: 14. 7 2006: OŠ PROF. DR. 
JOSIPA PlfMUA. SELJŠKAC. 3. BLED 
PREDMETNI UČITEU MATEMATIKE 
rokpnpj«' 14 7 2006:OŠPROF.DR JOStf% 
PLEMUA, SEUŠKA C. 3. BLED 
PREDMCTNIUČITEL) LIKOVNE VZGOJE: rok 
prijave: 14. 7. 2006; OŠ PROF DR, JOSIPA 
PLEMUA. SEUŠKA C. 3. BLED 
UNIV. DIPL INŽ. AGRONOMUE: rok pnjave: 
14 7. 2006: KMETUSKA GOZDARSKA ZA-
DRUGA TR2)Č. C. KOKftŠKEGA ODREDA 24. 
KRIŽE 
UNIV. DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFOR-
MATIKE; rok prijave: 25.7.2006; KRAJNIK, 0. 
0.0.. KIDRIČEVA C. 66A. ŠK. LOKA 
DIPL EKONOMIST (VS). rok pnjave: 20. 7. 
2006; EUROCOM, 0. 0. 0.. SAVSKA C. 22, 
KRANJ 
DIPL VZGOJITEU PREDŠOLSKIH OTROK 
(VS); rok prijave: 14. 7. 2006; VZGOJNO VAR-
STVENA USTANOVAPREDDVOR.ŠOLSKAUL 
9. PREDDVOR 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
rok pn^ ' 18,7.2006: OŠ IVANA GROHARJA 
ŠK. LOKA. PODLUBNIK1. ŠK, LOKA 
PROF. MATEMATIKE 
rokpri^-18.7.2006: OŠ IVANA GROHARJA 
ŠK. LOKA. PODLUBNfK 1. ŠK. LOKA 
fokpw: 14.7.2006; OŠ POLJANE. POUA-
NE 100. POUANENADŠK. LOKO 
PROF. KEMUE; rok p r ^ 18. 7. 2006: OŠ 
IVANA GROHARJA ŠK LOKA, PODLUBNIK 1. 
ŠK. LOKA 
SPECIAUST ZA ŠOLSKO PEDAGOGIKO, rok 
P W : 18,7 2006: OŠ IVANA GROHARJA ŠK, 
LOKA. PODLUBNIK 1. ŠK LOKA 
DR. M£DK:iNE: rok p r ^ 15. 7 2006; OZG 
KRANJ. ZD RADOVUlCA. KOPAUŠKA C 7, 
RADOVUlCA 
DR. MEDICINE SPECIAUST PEDIATRUE 
rok prijave: 12. 7 2006; OZG KRANJ. 0£ ZD 
BLED. ZD BOHINJ. MLADINSKA C. 1. BLED 
rok pnjave: 12, 7, 2006; OZG KRANJ, ZD RA-
DOVUlCA, KORMJŠKA C. 7, RADOVUlCA 
UNIV. DIPL SOCIALNI PEDAGOG: rok pnjave: . 
14 7 2006: OŠ PROF. DR JOSIPA PIEMUA. 
BLED.SEUŠKAC. 3. BLED 

Prosta dek>vna mesta objavljamo po podatkih Za-
voda RS za zaposk̂ anie. Zaradi pomanjkaî  
prostora niso objavljena vsa Prav tako zaradi 
pregtednostt otjav izpušcamo pogoje, ki jih po-
stavlja detodajak̂  (delo za doiočen čas. zahte-
varH2 delovne izkušnje, po6etXK7 znanje in more-
bttrie druge zahteve), Vsi navedeni in manjcajoči 
podatki $0 dostopni: 
• na oglasnih deskah območnih služb in uradov 
15 deio zavoda. 

-na domači stran Zavoda RS za zapcsloksnje: 
http://www.ess.9ov,a: 

-pridek)daj8icih 
Btsiod opozar)amo. da so morebitne napake pn 
objavi mogoče 

MojeDelo.com 
^ >ZKRI MIHODNOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
P r o l e t a r s k a 4 , 1 0 0 0 L j ub l j ana , S l o v e n i j a , T: 01 520 5 8 1 9 
V E Č I N F O R M A C I J IN Z A P O S L I T V E N I H O G L A S O V ( 3 0 0 - 500) NA: 

in fo@mojede lo .com 

Računovodja m/ž (Šenčur) 
Zaposlimo računovodja v računovodskem sen^su za vodenje po-
slovndi knjig in izdelavo letnih poročil, PricaluijOTio V. ab VI. stop-
njo izobrazbe ekoncMDSke sn>eri. vsâ  5 let dek>vnih izkušeni v ra-
čunovodstvu. sposobnost samostojnega vodenja raču>ovodstva 
za dnjžbe in samost< n̂c podjetnike, poznavanje SRS in davtne 
zakonodaje, znanje angleškega jezika, zaželeno poznavanje pn> 

1 Vasco. DARIN. D O O., VELESOVSKA 49. 4208 ŠEN-
JR. prrjave zbiranvo do 21. 7 2006. 

Poslovodja m/i (Shop Manager) <gubljana) 
Če ste komunikativni, ste se pripravljeni učiti, delati v izmenah in 
med vikendi, tekoče govorite angleško, trriate izkišnje v vodenju 
trgovine in ste pripravljeni začeti kmahi. ste prava oseba. Od kan-
didatov pričakujemo poznavanje Appk)vih pn>duktov ter 7. stopnjo 
pnn>eme iz(Arazbe PovverCom Adria. d, o, o.. Apple IMC, Ul. 
VHa Kraigherja 10.2000 Maribor, p r ^ zbiramo do 22.7.2006. 

Analitik/programer m/ž (Kranj) 
Ste inovativni in želite sodek v̂ati v ključrah siovenskih pn3tGkti h? Iš-
čemo več sodelavcev z znanjem rajzvoja na področjih IBM Lotus 
in Websphefe ali Oracle I0g pnDgramske opreme. Posebno do-
brodo^ so kandidati s certifikati J2EE, Genis. d. o. o.. Tržaška 
40.1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 26. 7. 2006. 

Strojni mehanik m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
V shizbi vzdrževanja podjetja Ban. d. o. o., iščemo ncwe sodelav-
ce za zaposlitev na delovnem mestu "strojni mehanik' K sodek>-
vanju vabimo kandidate s končano izobraztx> za strojnega rT>eha-
nika alt tehnika, ki imajo vese^ in izkušnja na področju vzdrževa-
nja. Ponujamo sklenitev detovnega razmer)a za dok č̂en čas šest 
nvesecev z dvomesečnim poskusnim delom tn možnostjo zaposlit-
ve za nedoločen čas Etan. d, o o.. Begunje t. 4275 Begunje na 
Goren^m. pnjave zbiramo do 4. 8. 2006. 

Svetovalec kapitalskih zavarovanj m/ž (Ljubljana, Kranj, Ko-
per. Nova Gorica, Maribor) 
Smo najboljša agencija v skupini Triglav, d. d,. s skupnimi močmi 
- tudi vašimi, pa to nameravamo tudi ostati. Vabimo prodajrK> 
usmerjene, urejene, fleksibilne m komunikativne osebe. Ponuja-
mo dinamično in ustvar)ak>o delo v hitro rastoči dru^. možnost 
oseboega razvoja, dodatno ponnanentno izobraževanje in stimu* 
lativno nagrajevanje Tn^^o. zavarovalno zastopniška d n j ^ , d, 
o o.. Ljubljanska cesta 86,1230 Domžale, prijave zbiramo do 5. 
8 2006. 

Tajnico/tajnika (Skofja Loka) 
Od kandkiatov pričaki^mo 5 let izkušenj, poznavanje osnov ra-
čunovodstva in znanje za dek> z računafrukom. Ponujamo: odlične 
dek)vne pogoje, stimulativno nagr̂ ĵevanje, dek> v dobrem kolekti-
vu. delo za dotočen čas z možnostjo podaljšanja v nedokJčen čas. 
dodatno izobražev^. Opal. d. o. o.. Sveti Duh 274,4220 Škof-
ja Loka. prijave zb»ran>o do 16. 7, 2006. 

Samostojni računovodja m/ž (Kranj) 
Zaposfcmo samostojnega računovocfto z VI ali Vil, stopnjo izx)bra-
zbe, vsaj 2-tetnimi dek)vnimi idujšnimni na primerljivih dekjvnih 
mestih, z znaî em knjiženja, obračuna plač in DOV-ja in mesečni-
mi ter letnimi bilancami. KI interim, d. o. o., ŽEUEZMA C. 14, 1000 
LjubJjana. prijave zbiramo do 16. 7. 2006. 

Tajnik, komercialist m/ž (Kranj) 
f='nčakujemo: srednjo ali višjo strokovno izobrazbo. 3 teta delovnih 
izkušenj, aktivno znanje angleškega m hrvaškega jezika, oranje 
programskega okolja MS Office, organizac^, komunikacijske 
sposobnosti, lasten prevoz. Ponujamo; zaposlitev za d<^en čas 
3-mesecev, Mpi Kfar». d, o. o,. Britof 126, 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 16. 7. 2006. 

Ekonomist analitik m/ž (Kranj) 
Za zanimrvo m dmamično dek) na področju izvajanja placnega si-
stema in obračuna plač iščemo cfiploimanega ekonomista začet-
nika. ki bi ga zaposUl kot pripravnika AJpetour Potovalna agencK 
ja. d. d,. Mirka Vadnova 8. 4000 Kranj, prijave zbtramo do !9.7 
2006, 

Kuhar m/ž (Motel Medno) 
Izbrani kandidat bo detal v 'a la carte' restavraciji Motela Medno 
Delo poteka v ctveh izmertah. Pričakovane detovne izkušnje: 3-5 
let, polni detavmk. poskusna doba 3 mesece Motel Medno. d. o 
o.. Medno 54. 1210 LJubljana ŠentvKj. pnjave zbiramo do 20, 7 
2006 

Vzdrževalec proizvodnih linij m/ž (Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: srednjo izobrazbo stnsjne ali elektro-
tehniške smeri (V. stopnja), predhodne delovne izkušr̂ e na podro-
čju vodenja in nadzora proizvodnih dekivnih procesov (delovne iz-
kušnje v ziviiski industriji so prednost), sposobnost sodelovanja z 
razlitimi elupami, izpit B kategorije, odgovornost, zanesijrvost in 
skrb za kvaliteto opravljenega dela.. DonDon. d.o.o.. Laze 16. 
4000 Kranj, prijave zbiramo do 20. 7. 2006 

Operater v klicnem centru m/ž (Ljubljana Šentvid) 
Operater za prevzem dohodnih klicev In posredovanje informacij 
ustrezni osebi. Klicni center je podpora različnim sbvenskim pod-
jetjem. Nak>ga operaterja je. da izve kdo in zakaj kliče, posreduje 
spofodto ter kontaktne podatke odgovorru osebi glede na dok)če-
ni protokol. Prav tako operater tudi posreduje osnovne informaci-
je o podjetju, delovnih časih, sprejema naročila in reklamacije 
SCHONUEB, d o. o.. Pot na Gradišče 2, 1000 Uobljana Šent-
vid, prijave zbiramo do 21. 7. 2006. 

Svetovalec tehnične pomoči Domenca m/ž (Jesenice) 
Tehnična podpora uporabnikom storitev hosting oddelka in oddel-
ka registracij don^n. Kaj pričakujemo? Na razgovor bi radi pova-
biti le kandklate, ki izpolnji^jo naslednje oogoje: poznavanje na-
čel telefonske in poslovne komunikacije, zeto dobro poznavanje 
inlemeta, pojeten glas in komunikativnost, brezhibno poznavanje 
prasn̂ pisa, aktivno znanje angleščine, Domenca. d. o o,. Spodnji 
plavž 24A. 4270 Jesenice, (^jave zbtramo do 23 7 2006 

Strojni tehnik za orodjarska dela In dela na CNC stroju (Horjul) 
Prič^ujemo strojno izobrazbo V stopnje, natančnost pri dekj, od-
govoren pristop. Zaželene so izkušnje na področju strojništva ali 
orodiarstva Ponusamo razgibano detovno mesto, dodatno stro-
kovno izobraževanje in stimî ativno plačilo Ce vas veseli dinamič-
no in kreativno delovno mesto, kjer vidite rezuftate in sadove svo-
jega dela, vas vabimo, da nam pošljete žMjenjepise Orodei. d o 
o.. Stara cesla 25. 1354 Horjul, pnjave zbiramo do 27 7. 2006. 

Natakar m/ž (Motel Medno. Medno) 
Izbrani kandidat bo detal v 'a la carte' restavraciji Moteia Medno. 
Delo poteka v dveh izmenah. Pričakovane delovne izkušnje: 3-5 
tet, polni delavnik, poskusna doba 3 mesece. Ponujamo dekMio 
razmerje za določen čas ali pogodbeno dek>. Motel Medno, d, o 
o.. Medno 54, 1210 L^^ljana Šentvid, prijave zbiramo do 20. 7 
2006. 

Vzdrževalec strojev m/ž (Tržič) 
Ponujamo dvoizmensko dek). redno plačite s stalnim in stimulativ-
nim delom prejemkov. n>ožnost izobraževanja in napredovanja 
Dek) (^»ega vzdrževanje strojev, dekivnih pnprav in oroĉ j v pod-
jetju, nastanitev in uporabo modernih, računalniško podpnih stro-
jev. naročanje nadomestnih detov. te ^e vestni, ambictozni in se 
želite dokazali v detovnem okolju, vas vabimo, da se pojavite na 
razpis, Ĉ abtex. d, o. o.. Cesta Ste Mane Aux Mines 9 4290 Tr-
žič. prijave zbiramo do 27. 7.2006 

mailto:info@mojedelo.com
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Čop in Špik znova na vrhu 
Minuli konec tedna sta lztoi< Čop In Luka Špik na sklepni 
tekmi svetovnega veslaškega pokala v Luzernu v dvojnem 
dvojcu suvereno opravila s konkurenti in se veselila zmage. 
Tako sta člana VK Bled tekmecem tudi napovedala, da bosta 
naredila vse, da ubranita naslov svetovnih prvakov. Od na-
ših je v finalu je nastopil tudi četverec brez krmarja v zased-
bi Miha in Tomaž Pirih, Rok Kolander ter Matej Prelog, a na 
koncu pristal na četrtem mestu, tik pod stopničkami. V. S. 

PLAVANJE 

PALMA DE M A L L O R C A 

Vračajo se z dvema medaljama 
Mladinska plavalna reprezentanca, ki se je konec tedna udele-
žila evropskega mladinskega plavalnega prvenstva na Palmi de 
Mallorcl, se je zadovoljna vrnila z dvema medaljama. Srebrno 
si je v disciplini ^o m prsno priboril Ravenčan Damir Dugonjič, 
bronasto pa na 800 m prosto radovljiška plavalka Monika 
Močnik. Dve medalji, pet finalnih uvrstitev, osem uvrstitev do 
16. mesta In trije državni rekordi so dober Iztržek prvenstva, na 
katerem je sodelovalo ducat slovenskih plavalk In plavalcev. 
Med uspehi omenimo še osmo mesto Tanje Šmid (Zvezda 
Kranj) na 400 m mešano in 9. mesto na 200 m mešano, s 
slednjim pa je Izpolnila tudi normo za udeležbo na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Riu de janleru. Druga plavalka, ki je 
dosegla normo, je Teja Zupan, plavalka Žita Corenjka Iz Ra-
dovljice. D. Ž. 

TENIS 

KRANJ 

Mednarodni mladinski turnir v Kranju 
Teniški klub Triglav iz Kranja je prireditelj mednarodnega 
mladinskega teniškega prvenstva do i6 let pod okriljem ev-
ropske teniške zveze v kategoriji deklet In fantov. Nastopili 
bodo tudi najuspešnejši slovenski igralci, ki se bodo potego-
vali za nove točke ter izboljšanje svoje uvrstitve na mladin-
ski teniški lestvici. Domačini največ pričakujejo od letošnjih 
finalistov državnega prvenstva, Urše Jerman ter Tima Clba-
ška. Tekmovanje se je s kvalifikacijami pričelo včeraj, glavni 
turnir pa svoja vrata odpira jutri. B. M. 

HOKEJ 

JESENICE 

jeseničani tudi uradno v avstrijski ligi 
Kot so konec tedna sporočili iz Hokejskega kluba Acronl Je-
senice, so minuli petek v avstrijskem Poertscachu predsed-
niki sedmih avstrijskih klubov in predsednik jeseniškega Pa-
vel Rupar podpisali pogodbo oz. pravila, ki bodo v veljavi v 
prihajajoči sezoni v llgl E B E L S tem je zgodba o nastopu HK 
Acronl Jesenice v avstrijski llgl dobila še zadnji pečat, "žele-
zarji" pa so postali osmo moštvo avstrijskega prvenstva. Je-
seniške barve sta na slavnostnem dogodku poleg predsed-
nika Ruparja zastopala še podpredsednik Slavko Ažman In 
direktor Robert Pajk. Razpored tekmovanja bo dokončan do 
14. avgusta. V. S. 

Razpis prostih delovnih mest 

Krajnik računalništvo, d. o. o., 
Kidričeva ces ta 6 6 a , 4 2 2 0 Školja Loka 
Tel.: 0 4 / 5 0 2 0 3 0 2 , E-naslov: info@krajnlk.si 

Objavlja prosti delovni mesti: 

1. Progratner(ka) na poslovnih programskih rešitvah 

Pogoji: višja ali visoka Izobrazba, zaželene delovne 
Izkušnje, vozniški izpit 

2. Svetovalec(ka) na poslovno programskih rešitvah 

Pogoji: višja ali visoka izobrazba, najmanj 5 let delovnih 
Izkušenj na podobnih delih, znanje angleškega, 
srbskega in hrvaškega jezika, vozniški Izpit 

Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 
do 20. julija 2 0 0 6 na naslov podjetja. 

Roku svetilka, Janu poka 
z 20. tekmo za rudarsko svetilko in io. tekmo za pokal Gorenja so smučarji skakalci odprli letošnjo 
sezono tekem celinskega pokala, prva zmagovalca pa sta postala Rok Benkovič in jan Mazoch. 
Naši imajo precej smole s poškodbami. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Velenje - Petkova nočna tek-
ma za jubilejno 20. rudarsko 
svetilko v Velenju je bila prva v 
letošnjem celinskem pokalu, 
drugič pa so se smučarji ska-
kalci za točke tega pokala (in 
kvoto v svetovnem piokalu) na 
isti skakalnici pomerili še v so-
boto, ko je bila na sporedu lO. 
tekma za pokal Gorenja. Števil-
ni gledalci so videli odlične na-
stope večine najboljših sloven-
skih orlov in nekaterih odlič-
nih tujih lovcev na daljave. Na 
petkovi tekmi je na konai z 
lepo prednostjo slavil naš re-
prezentant iz Kamnika Rok 
Benkovič (SSK Mengeš), Rok 
pa je svojo dobro formo potrdil 
še v soboto, ko je po prvi seriji 
vodil, na koncu pa je osvojil 4. 
mesto. "Res sem zadovoljen z 
dosedanjimi pripravami pod 
vodstvom novega trenerja Vas-
ja Bajca, dokaz za to pa so kon-
stantno dobri skoki tako na tre-
ningih kot na obeh tekmah tu-
kaj v Velenju. Danes sem sicer 
v drugi seriji naredil manjšo 

V Velenju je direktor na-
ših nordijskih reprezentanc 
Primož Ulaga podpisal 
novo štiriletno pogodbo z 
Dragom Bahunom, s katero 
Gorenje še naprej ostaja ge-
neralni pokrovitelj nordij-
skih reprezentanc. NES pa 
bo naslednja štiri leta opre-
mljal sbvenske nordijce. 

Najboljši na petkovi tekmi Rok Benkovič je v soboto čestital zmagovalcu Čehu Janu 
Mazochu, ob njem pa sta bita na odru za najboljše še Avstrijec Štefan Thurnbichier in 
član naše B reprezentance Primož Piki. 

napako na odskočni mizi in ni 
šlo tako daleč, kot bi lahko, ven-
dar pa vzroka za slabo voljo ni. 
Sedaj se za nekaj dni z dekle-
tom odpravljava na počitnice 
na morje, nato pa se začnejo že 
nove tekme in priložnosti za 
dobre skoke bo še veliko. Vese-
lim se tudi že domače tekme, 
poletne velike nagrade, 2. sep-
tembra v Kranju, saj pred do-
mačimi navijači še posebno 
rad tekmujem," je bil po sobot-
ni tekmi nasmejan Rok Ben-
kovič, ko je krepko stisnil des-
nico in čestital vrstniku, 20-let-
nemu Janu Mazochu. varo-
vancu našega bivšega prvega 
trenerja Matjaža Zupana. Jan 
je bil namreč v petek drugi, v 
soboto pa je presrečen dvignil 
jubilejni pokal Gorenja. "Ni-

sem pričakoval takega uspeha, 
saj se je sezona komaj začela. 
Z Matjažem se odlično razu-
meva in komaj čakam nove 
treninge in tekme," je povedal 
simpatični Jan. 

Tudi nekaj drugih tekmoval-
cev je bilo v Velenju navduše-
nih nad uspešnim začetkom 
sezone in prvimi točkami. 
Med našimi je razveselil zlasti 
Primož Piki (Ljubno B T q , ki 
je bil tretji tako v petek kot so-
boto. točke pa so osvojili še Rok 
Urbane, Roliert Kranjec, Jaka 
Oblak in Jure Bogataj (vsi Tri-
glav Kranj), Mitja Mežnar in 
Jernej Košnjek (Tržič Trifix), 
Nejc Frank (Stol Žirovnica), 
Luka Bardorfer, Jure Radelj, 
Jure Šinkovec in Jernej Dam-
jan (Ilirija), Primož Roglič (Za-

gorje Vtong), Gorazd Robnik 
(Mislinja), Jurij Tepeš (Dolo-
miti) in domačin Robert Htgo-
ta (Velenje). 

2al pa se je sezona za neka-
tere naše začela tudi slabo. Pri-
mož Peterka po petkovem 
cgrevaiiju ni mogel stopiti na 
nogo zaradi hudih bolečin v 
kolenu. Bine Zupan je moral 
znova na operacijo, Peter Žon-
ta še okreva po poškodbi, Jurij 
Tepež pa ima zdaj še nerazlož-
ljive težave s zdravjem (vrtogla-
vica). Tako bo vsem prišlo prav 
nekaj dni počitka, nato pa se bo 
sezona 22. julija nadaljevala s 
tekmama celinskega pokala v 
Beljaku in teden dni kasneje v 
Obersdorfu, prva tekma pole-
tne velike nagrade pa bo 5. av-
gasla v Hirterzartnu. 

Zlata čipka Robertu in Katji 
Tudi ob letošnjih čipkarskih dnevih v Železnikih so na 21-kilometrski progi do Soriške planine svoje 
moči pomerili kolesarji, ki so tekmovali za zlato čipko. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Železniki - Letošnja rekreativ-
na kolesarska dirka na Sori-
ško planino, ki je štela tudi za 
akcijo "Slovenija kolesari", je 
na štart na Češnjico v soboto 
privabila 160 kolesarjev in 10 
kolesark, ki so do Zalega 
Loga vozili zaprto vožnjo, 
tam pa je bil leteči štart. Naj-
več moči za vzpon do Soriške 
planine je imel Celjan Robert 
Vrečer (Radenska Power 
Bar), ki je s progo opravil v 
rekordnem času 34 minut in 
36 sekund ter za nagrado -
poleg zlate čipke - prejel tudi 
kolo U Sistema. Prejšnji naj-
boljši čas je izenačil še drugi 
najhitrejši Miha Janša (Bled), 
ki je za progo porabil 35 mi-
nut in 28 sekund, tretji pa je 
bil v cUju dosedanji rekorder 

Miran Cvet (Hrastnik), ki je 
za progo fK)rabiI 35 minut in 
41 sekund. Med dekleti je 
bila v cilju prva Tolminka 
Katja Šorli (Brda Dobrovo), 
ki je progo prevozila v 42 mi-
nutah in 54 sekundah. Dni-
go mesto med ženskami je 
osvojila Rada 2akelj iz Žirov 
(Pekama Megušar) s časom 
49:59, Rada pa je bila tudi 
najhitrejša v kategoriji nad 
30 let 

Organizatorji iz Športnega 
društva Kamikaze so pripra-
vili tudi rekreativno kolesar-
jenje do Petrovega Brda, ki 
se ga je udeležilo 22 kolesar-
jev, prav tako pa so organizi-
rali tekmo za otroke s poseb-
nimi potrebami, na kateri je 
tekmovalo deset otrok iz 
škofjeloškega društva Sožit-
je. "Za prireditev smo imeli 

Na sobotni praznični športni prireditvi je sodelovalo prek 
dvesto kolesarjev. 

idealno vreme, tudi udele-
žencev je bilo dosti in vse je 
potekalo po načrtih," je ob 
koncu slavnostne podelitve, 
ki se je je udeležil tudi do-

mači župan Miha Prevc (le-
tos izjemoma ni kolesaril), 
povedal predsednik Športne-
ga društva Kamikaze Roman 
Prezelj. 
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Dolina smrti spet izziva Dušana 
"Res po petdesetem letu nisem več tako hiter, kot sem bil nekdaj, imam pa ogromno izkušenj in 
izvedeti želim, kaj bodo pomenile na eni najtežjih vztrajnostnih preizkušenj na svetu," pred bližnjim 
nastopom na ultramaratonu v Dolini smrti v ZDA pravi Dušan Mravlje. 

VILMA STANOVNIK 

Stražišče pri Kranju - Terasa 
gostišča Benedik je bila mi-
niili petek prizorišče slovesa 
enega najboljših ultramara-
tonskih tekačev na svetu, do-
mačina Dušana Mravljeta. 
Za kratek čas se je namreč 
poslavljal od prijateljev, dol-
goletnih navijačev, pa tudi 
sponzorjev in novinarjev, ki 
že skoraj tri desetletja sprem-
ljamo njegove podvige. Du-
šan namreč tudi po srečanju 
z Abrahamom pri svojih na-
črtih in izzivih ne popušča in 
te dni se znova odpravlja 
"prek luže" v Ameriko, kjer 
bo 24. julija štartal na tako 
imenovanem Kieh]'s Badwa-
ter ultramaratonu. Ta tekaška 
preizkušnja skozi Dolino 
smrti velja med strokovnjaki 
s področja teka za najtežjo 
preizkušnjo tako za človeško 
telo kot za psiho. 

Dušan Mravlje se odpravlja 
v Dolino smrti, i foto; jma ooki 

"V svoji res dolgi tekaški 
karieri sem poskusil res vse, 
kar na svetu obstaja najtežje-
ga, in težko rečem, da je prav 
tek skozi puščavo Deadh Val-
ley najtežji. Dejstvo pa je, da 
tisti, ki pride na ta tek, ugoto-

vi, kako hude napore je spo-
soben prenesti človek in kako 
prilagodljiv je. V puščavi je 55 
stopinj Celzija, na 220 kilo-
metrih se vrstijo vzponi in 
spusti, na vročem asfaltu se 
topi guma na tekaških copa-
tih, piha veter, žge sonce ..., 
zato je zmagovalec zagotovo 
vsakdo, ki pride na cilj," pravi 
53-letni Dušan Mravlje, ki je 
leta 2000 za celoten tek pora-
bil nekaj več kot 25 ur in g 
minut ter je tako po času tret-
ji med vsemi, ki so se kdaj 
spopadli s progo, ki ima kar 
2800 metrov višinske razlike. 

Z rezultatom izpred šestih 
let in seveda z drugimi od-
mevnimi podvigi je Dušan 
tudi letos prepričal organiza-
torje, da so ga sprejeli med 
90 nastopajočih (prijavilo se 
jih je prek 1300) in mu dali 
možnost, da se znova doka-
že. "Moj prvi in edini motiv 
je priti do cilja. Zavedam se. 

da nisem več tako hiter kot 
sem bil, imam pa vse drugo. 
To so predvsem dolgoletne 
izkušnje, rutina in predvsem 
vem, kako pomembni sta 
pravilna hrana in pijača," do-
daja Dušan, ki se na tek v 
Dolini smrti pripravlja že več 
kot pol leta. "Ustreznega tre-
ninga za tako preizkušnjo 
preprosto ni, saj puščavskih 
razmer ni mogoče ustvariti 
nikjer drugje. Zadnje tri me-
sece sem vsako jutro prete-
kel }o kilometrov, nato pa 
sem večina časa posvetil 
iskanju sponzorjev za na-
stop. Ker sam sebe imenu-
jem delavec na cesti, sem ve-
sel, da je moj glavni spranzor 
Cestno podjetje Kranj, ob 
njem pa imam še več dru-
gih," je tudi povedal Dušan 
Mravlje, ki mu je pred odho-
dom na pot blagoslov dal 
tudi župnik Pavle Juhant iz 
Tunjic. 

Na prvenstvo ne več brez trenerja 
Rokometašice iz Dupelj so uspešno nastopile na evropskem veteranskem prvenstvu, po vrnitvi 
domov pa so sklenile, da bodo drugo leto s seboj vzele tudi trenerja Andreja Kavčiča. 

VILMA STANOVNIK 

Strahinj - Konec junija je v 
madžarskem Gy6ru pote-
kalo 3. evropsko veteransko 
prvenstvo v rokometu. 
Udeležile so se ga tudi čla-
nice ekipe veterank Dupelj. 
tako imenovane "Dupljan-
ske žabice", ki so se iz svo-
jega prvega nastopa na naj-
večjem evropskem tekmo-
vanju vrnile z odličnim pet-
im mestom. V kategoriji od 
33 do 43 let so namreč v 
predtekmovanju premagale 
ekipi iz Avstrije in Latvije 
ter izgubile z močno mad-
žarsko ekipo, v boju za uvr-
stitev od 4. do 6. mesta pa 
so nato eno tekmo izgubile, 
eno pa zmagale in se na 
koncu veselile petega me-
sta. "Za nastop na evrop-
skem prvenstvu smo bile 
zelo motivirane, saj se nam 
je zdel kot nekakšen vrhu-
nec naše tekmovalne karie-
re. S svojo igro in rezultati 
na Madžarskem smo zado-
voljne, saj smo se dobro bo-
rile tudi v poprečju s precej 
mlajšimi tekmicami, pesti-
le pa so nas tudi poškodbe, 
tako da vse članice ekipe 
sploh nismo mogle na pr-
venstvo ali smo igrale po-
škodovane," je po vrnitvi 
domov povedala ena mlaj-
ših med "žabicami" Roma-
na Jeruc, ki je na prvenstvu 
nastopila kljub težavam s 
komolcem. 

Na evropskem veteranskem prvenstvu v rokometu so nastopale (prva vrsta od leve proti 
desni) Leonida Praprotnik, Ana Žontar, Mara Šolaja, Meta Cradišar, Jelka Čeferin, Smilja 
Olič, Barbara Janša, (druga vrsta) Marija Logar, Jolanda Ovsenek, Ana Novak, Jana Križaj 
Nunar, Romana Jeruc in Judita Tkalec. 

Manj kot z rezultati pa so 
bile odlične gorenjske vete-
ranke zadovoljne z organi-
zacijo tekmovanja v Gy6ru. 
"Čeprav smo se prvič ude-
ležile evropskega prven-
stva, smo nastopale že na 
precej domačih in medna-
rodnih rokometnih turnir-
jih, toda skoraj povsod je 
bila organizacija boljša kot 
na prvenstvu v organizaciji 
EHF. Bile smo kar malo ra-
zočarane, saj na primer ni 
delal semafor, nikjer ni bilo 
zdravnika, ob tekmovanju 

ni bilo poskrbljeno za dru-
ženje med ekipami, težave 
so bile z rezervirano nasta-
nitvijo ... Toda vse to nas ni 
preveč motilo, saj smo de-
kleta v ekipi, ki je v povpre-
čju stara 39 let in pol, dobre 
prijateljice in po napornih 
tekmah - v dveh dneh smo 
jih odigrale kar pet - znamo 
poskrbeti za dobro razpol-
oženje. Edino, kar smo 
sklenile spremeniti do dru-
gega leta, ko bo evropsko 
veteransko prvenstvo na 
Poljskem je, da bomo s se-

boj vzele trenerja Andreja 
Kavčiča, saj smo ga res po-
grešale. Upam, da bo . imel 
čas in bo lahko šel z nami, 
kar si je tudi sam želel že 
letos, pa mu zaradi trener-
skih obveznosti žal ni uspe-
lo," je v imenu ekipe še po-
vedala Romana Jeruc in do-
dala, da si želi, da jim bodo 
tudi za nastop na nasled-
njih tekmovanjih ob strani 
stali sponzorji, brez katerih 
bi si ekipa tudi letos težko 
privoščila udeležbo na pr-
venstvu. 

KOMENTAR 
VILMA STANOVNIK 

Gospodarji žoge 
inulo nedeljo se je Nem-
čiji končalo svetovno pr-

venstvo v nogometu, veliki 
zmagovalci pa so- po zmagi 
nad Francozi postali Italijani. 
Čeprav niso bili glavni favoriti, 
ga skoraj ni bilo slišati pozna-
valca nogometa ali komenta-
torja, da njihova zmaga (če-
prav po sreči z enajstmetrovka-
mi) ni bila zaslužena. V na-
spro^u z nekaterimi slamgši-
mi ekipami so namreč Italijani 
nastopili kot moštvo, igrali so 
kot ekipa in prepričali so celo ti-
ste, ki njihove zaprte igre do se-
daj nis(mo) ravno oboževali. 

Žal so v najpomembnejših 
tekmah moštveni duh izgubili 

Brazilci, tudi Angleži so več-
ina delovali kot razglašen orke-
ster in na koncu smo si ogleda-
li resnično pošten jinale ter še 
enkrat ugotovili, da je nogomet 
ekipna igra in da jo krasi pred-
vsem moštveni duh in garaško 
delo. Pa naj si nogometaši želi-

jo dokazati, da so afere v njiho-
vem nogometu zgolj stvar 
spremljevalcev najbolj po-
membne med nepomembnimi 
stvarmi na svetu ali dokazati, 
da si po dolgih letih spet zaslu-
žijo naslov najboljše ekipe na 
svetu. Menda je pri mesec dol-
gem nogometnem "cirkusu" v 
Nemčiji in po vsem svetu šlo 
predvsem zato... 

GORENJSKI SEMAFOR 

ŠAH 
Ciklus ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica, 7. turnir 
Končno stanje: i. Zoran Cvijič 7 (ŠK Bohinj Bohinjska 
Bistrica), 2. Franc Ravnik MK 7 (ŠD Jesenice), 3. Vojislav 
(velja I 6,5 (ŠD Jesenice), 4. RIsto Cvetkov II 7 (ŠD Je-
senice), 5. Tugomir Kočevar IV 5,5 (ŠK Bohinj Bohinjska 
Bistrica), 6. Anton Černe IV 5 (ŠK Bohinj Bohinjska Bistri-
ca) itd. O. O. 

BALINANJE 
Rezultati 13. kroga: Super liga - Planina Kranj: Jadran Izo-
la 20 : 2, Agave Zabiče : Bistrica 20 : 2, Hrast Kobjegla-
va: Sloga 8 : 14, Krim Špica : Lokateks Trata n : 12, Brdo 
prosto; Vrstni red: Sloga 30, Planina Kranj 26, Agave 
Zabiče 25, Lokateks Trata 23, Krim Špica in Hrast Kob-
jeglava po 17, Brdo 9, Bistrica 6, Jadran Izola 3. 
I. liga - Železničar: Košana 14 : 8, Luka Koper: Polje 12 : 
II,Skala : Antena Portorož 8 : 14, Zarja : Planina Petrič i6 
: 6, Jesenice : Prlmskovo n : 12; Vrstni red: Zarja 28, Luka 
Koper 27, Polje, Prlmskovo in Železničar po 22, Antena 
Portorož in Planina Petrič po 19, Skala 14, Jesenice 13, 
Košana 9. 
II. liga - vzhod - Sodček : Radovljica Alpetour 4 : 18, 
Tezno Cimos : Svoboda 13 : 9, EIS Budničar: Rogaška 
Crystal 14 : 8, Tržič : Šiška 15 : 7, Velenje Premogovnik : 
Čirče VAN-DEN 5 : 17 ; Vrstni red: EIS Budničar 39, Čirče 
VAN-DEN 34, Radovljica Alpetour 27, Rogaška Crystal 
26, Tržič 21, Svoboda 17, Sodček 13, Tezno CImos 12, Ve-
lenje Premogovnik 3, Šiška o (-3). V. S. 

Slovenska športna revija 
J U L I J - AVGUST 

v nrvdnini piltvnUh pli«M k 
. o imzdnHdh SP v nogometu 
• kolesaillh Tomtiii Nosstu bi Jurstu Goičeiju 
. mgomstaiUi MIBvi«i Honkovttu, Miranu Srsbmieu In Marku Kmetcu 
. kanuistu Juralu Megilbi 
• mfinlkarla Sabnttanu Škorcu 
.piavalUTanlIŠniM 
.lUttlnlililnljColnlč 
. rokometaiu Robgu Kooainlku 
.kegllavklRMaSavič ' | 

Predstavi^: 3 
.prtprmDaSPitkošaiMInEPvplavaflfu ^ 
• slovanska šahovska utpalia p 
.hudaboiavzakutl^uFonnnk) 1 | 
• stavllna dnioo spoftna z a n i m i v o s t i i 

Prestižna št«vHia slovenske športne revije ŠPORT (na naslomld le se-1 
leMor košarkarske reprezenlance Aleš Pipan), vas pri vašem pro- 1 
daialcg časopisov. Rev<|o ŠPORT lahko naročite na 0I/S41 76 48. na »• | 
sport@tlolJiet ali na wnijevi|»sportstl | 
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Strela usodna za krave 
Na kmetiji v Zgornjih Lazah pri Gorjah je v 
nedeljo zvečer udar strele ubil polovico krav v 
hlevu. 

MATJAŽ GRUGORIČ 

Zgornje Laze - V nedeljo ne-
kaj po polsedmi uri zvečer 
je strela tre.ščila v hlev na 
kmetiji Andreja Lipovca v 
Zgornjih Lazah pri Gorjah. 
Nad območjem se je razbes-
nelo neurje, zaradi katerega 
je lastnik izključil dovod 
elektrike v hlevu in se lotil 
čiščenja bazena za hlajenje 
mleka. Medtem je v hlev 

bomo nadomestili škodo," 
je v ponedeljek zjutraj, ko je 
dežurna veterinarska služba 
poskrbela za odvoz poginu-
lih živali, dejal Andrej Lipo-
vec. Zdaj ga skrbi, da ne bo 
še kaznovan, ker je v vlogo 
za subvencijo vpisal 22 go-
vedi, zdaj po nesreči jih 
imajo samo še pol; upa, da 
bodo na agenciji za kmetij-
ske trge razumevajoči. Živa-
li v hlevu niso bile zavarova-

Strela je v nedeljo zvečer pobila 11 najboljših krav v hlevu 
Andreja Lipovca v Zgornjih Lazah. Fo»T,naoou 

treščila strela, ki je po udaru 
nadaljevala pot po kovinski 
konstrukciji privezov in po-
bila 11 od skupaj 22 krav. 
"Slišal sem, da je dvakrat 
počilo, krave v hlevu so za-
čele tuliti. Ko sem prispel v 
hlev, sem videl 11 krav leža-
ti na tleh in jim ni bilo več 
pomoči. Strela je ubila naj-
boljše krave in ne vem, kako 

ne, saj bi po besedah lastni-
ka to predstavljalo preveHk 
strošek v primerjavi z za-
služkom, ki ga ustvarijo z 
mlekom. Ocenjena škoda 
znaša okoli } milijone tolar-
jev. Lipovčevim je sicer že v 
nedeljo zvečer pomoč oblju-
bil blejski župan Jože Anto-
nič, takoj so pomagali tudi 
sosedje. 

Loški študenti na cesti 
Ves prejšnji teden je bil Klub škofjeloških študentov in Atelje Clobb odrezan od sveta. Sosedi so bili, 
na srečo, na dopustu. Vrata naj bi bila odslej odprta. 

B 0 Š 1 7 A N BOGATA; 

Škofja Loka - V začetku 
prejšnjega tedna so bili v 
Klubu škofjeloških študen-
tov nemalo presenečeni za-
radi postavitve jeklenUi vrat 
na Mestnem trgu, ki j im 
onemogoča dostop do pros-
torov. "Do lastnih prostorov 
lahko sedaj dostopamo le 
skozi bližnjo trgovino. Pot 
pa ni zaprta le nam, ampak 
tudi drugim sosedom, ki so 
trenutno na dopustu," nam 
je povedal tajnik loških štu-
dentov Nejc Jemec. Vrata je 
postavila Margareta Kurah, 
ki se je nad študenti pritože-
vala že prej. Po besedah štu-
dentov jo moti, da študenti 
urinirajo po ulici, vendar 
sami to zanikajo. "Tudi dru-
gi sosedje se občasno prito-
žijo, vendar lahko vse reši-
mo na miren na6n in s po-
govorom. Smo v dobrili od-
nosih, saj tu izvajamo mimo 
dejavnost kluba in multime-
dijskega centra Pulsar," pra-
vi Jemec. Zaradi zaprtega 
dostopa do pisarne so se od-
ločili za uradovanje na cesti, 
saj želijo kljub nenavadni si-

tuaciji študentom ponuditi 
običajne storitve. 

Uspelo nam je izvedeti, da 
je za nenavadno postavitev 
vrat kriv sosedski spor med 
družino Kurah in sosedi 
(med njimi še posebej štu-
denti), ki se vleče že dlje 
časa. Ulica oziroma dvorišče 
je last Kuraltovih, stavba, v 
kateri domujejo študenti. 
Atelje Clobb in trgovina s 
športno opremo pa je bila 
včasih enovita stavba kmetij-
ske zadruge in so za dostop 
uporabljali vežo, ki jo ima se-
daj v lasti le trgovina. Razlog 
za postavitev jeklenih vrat 
najbolje pozna lastnica Mar-
gareta Kurah. Na naše vpra-
šanje po telefonu, zakaj se je 
odločila za postavitev vrat, ni 
želela odgovoriti. Nekaj dni 
prej pa nam je moški glas na 
drugi strani telefonske žice 
zatrdil, da imajo vsa potreb-
na dovoljenja, ki so jih izdali 
tako na občini kot tudi neka 
republiška ustanova. Točne-
ga imena ustanove ni po-
znal. "Veste, gre za zasebno 
lastnino, za zasebno dvoriš-
če. Kako bi bilo vam všeč, če 
bi vam študenti scali in srali 

KRAN) 

Nasilni roparji 
Slabo se je končala sobotna noč za 40-letnega občana, ki se 
je peš vračal Iz starega dela mesta proti hotelu Creina. Na 
Maistrovem trgu so ga namreč obstopili neznanci, ga z 
udarci zbili na tla in mu iz hlačnega žepa vzeli več 
bankovcev v tuji valuti. Kot se je izkazalo, je možakar nosil 
v žepu za okoli 1,4 milijona tolarjev gotovine. 

am) 

KŠŠ IN 
M M C PULSAR 

N A CESTI! 

Škofjeloški klub študentov zaradi nenavadne poteze sose-
dov ne želi prikrajšati svojih članov za številne ugodnosti. 

po dvorišču," je zaključil mo-
ški glas, predvidoma mož 
Margarete Kuralt. 

Al i je občina resnično iz-
dala dovoljenje oziroma so-
glasje za postavitev ograje? 
Mateja HaJfher Dolenc, vodja 
oddelka za okolje in prostor, 
nam je zatrdila, da občina ni 
izdala soglasja za postavitev 
sporne ograje: "Občina je iz-
dala le soglasje, da je oblika 
vrat za mestni prostor pri-
merna. I n nič drugega. Pro-
sili so nas tudi za dovoljenje 
za postavitev, vendar tega 

nismo izdali. Izdali smo tudi 
lokacijsko informacijo, kar 
pomeni izpis iz uradnih evi-
denc. Z informacijo niti do-
voljujemo niti ne dovoljuje-
mo gradnje ali v tem prime-
ru postavitve vrat. Ugotovili 
pa smo, da dejansko noben 
lastnik objektov v sporni uli-
ci ali dvorišču Kuraltovih 
nima v zemljiški knjigi vpi-
sane služnostno pravice. O 
tem se morajo dogovoriti 
sami." Po zadnjih informaci-
jah je Margareta Kuralt vrata 
odklenila. 

KRANJ 

Ukradene registrske tablice 
V zadnjem času so se tudi po Gorenjskem razpasle tatvine 
avtomobilskih registrskih tablic. V noči na nedeljo je brez 
njih ostal citroen xantia, parkiran v podzemni garaži na 
Planini. Neznanec bo nezakonito uporabljal tablici s številko 
KR S1-097, nedaleč od tam pa sta s parkiranega renaulta 
twinga izginili še tablici s številko KR 15-62M. M. G. 

Razprodaja tekstila in obutve 
od 10. 7. do 30. 7. 2006 
Razprodaja sezonskih posebej označenih izdelkov tekstila In obutve v zalogi prodajaln. 

VINTERSPORT' 

A V T O M O T O D R U Š T V O K R A N J 
Z A K A J m u č i t e s v o j e z a p o s l e n e in poslovne partnerje 
z i s k a l c e m P A R K I R N E G A P R O S T O R A ? 
Ta problem lahko rešite, če najamete POSLOVNE PROSTORE 
vključno s PARKIRNIMI POVRŠINAMI na AMD Kranj, Koroška cesta 53/d. 
Informacije na tel. (04) 23 80 241. 

nepremičnine tudi na Hrvaškem 

naselje • c i alsavudrija 
laoRiaFiN 

mailto:subic@g-glas.si
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PLANINSKI KOTIČEK: LAJNAR ( 1 5 4 9 M) IN M O Ž I C ( 1 6 0 2 M) 

Nad smučišči Soriške planine 
Soriška planina je man j še smuč išče nad vas jo Sorica, na meji z Bohin jem, primerna za prve zavoje 
na snegu, t ip ično družinsko smučišče . 

JELENA JUSTIN 

Iz Škofje Loke se po Selški 
dolini odpeljemo mimo Že-
leznikov in Zalega Loga do 
vasi Sorica. Spodnja in Zgor-
nja Sorica spadata med sliko-
vite slovenske kraje. Ob cesti 
pod vasjo stoji spomenik Iva-
nu Groharju (1867-1911). 
Impresionistični slikar, ki se 
je rodil v Sorici, je leta 1904 
skupaj z Rihardom Jakopi-
čem, Matejem Stemenom in 
Matijo Jama razstavljali v Mi-
etkejevi galeriji na Dunaju, 
kjer so poželi velik uspeh. 
Obnovljena je tudi njegova 
rojstna hiša. 

Parkirišče pod Soriško pla-
nino je na višini približno 
1300 metrov. Planino nekako 
v polkrogu obdajajo vrhovi 
Dravh ^1547 m), Lajnar ^1549 
m), Shtnilc (1609 m), Šamik 
fi574 m) in Možic (1602 m). 
Pred seboj boste zagledali tri 
vlečnice. Svetujem vam, da 
se v tem spodnjem delu še ne 
držite markacij, pač pa se pod 
skrajno levo vlečnico začnete 
vzpenjati proti poti, ki z Laj-
narja vodi na Dravh. Vzpon 
poteka direktao po smučiš-
ču. Če lx)Ste dovolj zgodnji, 
vam bodo drevesa na levi 
strani ponujala še nekaj sen-
ce, sicer bo precej toplo. Ko 
pridete do zgornje postaje 

vlečnice, imate vrh Lajnarja 
sicer pred seboj, a vi se obrni-
te levo proti travnatemu in 
strmemu Dravhu. Pot nanj 
se vije kot mulatjera, lahko pa 
greste tudi kar direktno na-
ravnost. Z vrha Dravha se 
vam bo lepo odprl razgled 
nad celotno Soriško planino 
in videli boste celotno pot, ki 
jo boste ta dan prehodili. Z 
Dravha se spustimo oz. 
vzpnemo na Lajnar, kjer je 
železni bunker in markirni 
žig. Zakaj bunker? Zato ker 
se gibljemo po območju, kjer 
je nekdaj tekla meja med 
Kraljevino Jugoslavijo in Ita-
lijo oz. meja, kjer je tekla 
Rupnikova linija. Novembra 
leta 1938 je bil za poveljnika 
štaba za utrjevanje obrambne 
črte ob meji z Italijo določen 
general Leon Rupnik (1880-
1946), po katerem je jugoslo-
vanski obrambni sistem ob 
Rapalski meji tudi dobil ime. 
Obrambna črta Rupnikove li-
nije ni nikoli služila svojemu 
namenu, utidbe niso bile ni-
koli uporabljene v vojaške oz. 
obrambne namene, saj je 
Kraljeva vojska Jugoslavije 
prej razpadla. 

Če z vrha pogledamo proti 
zaliodu, se pred nami pokaže 
veriga Spodnjih bohinjskih 
gora; Kobla-Crna prst-Mata-
jurski vrh-Rodica-Vogel. Pot 

Levo Dravh (1547 m) in desno Lajnar (1549 m) . / FMO: LEITNA JUSM 

nadaljujemo desno proti Slat-
niku. Če vas vsaj malo zani-
ma tudi flora, ix)ste na teh vr-
hovih neizmerno uživali. Po-
leg alpskega cvetja, rastejo 
tudi zdravilne "rožce". Vrh 
Slatnika sicer ni označen, z 
njega pa se lepo vidi še en že-
lezen bunker, ki ga moramo 
obiskati. Vrh Možica namreč. 
Na poti proti Možiai je lepo 
ohranjen kamniti bunker. 
Vrh Možica s svojimi 1602 
metri nadmorske višine po-
nuja fantastičen razgled na 
špice Julijcev ter na verigo bo-
hinjskih gora. Če želite, lah-
ko izlet še malo podaljšate. 
Spustite se na sedlo Vrh Bače 

m), ki je pred gradnjo 
bohinjske železnice predstav-
ljalo pot med Selško dolino in 

tedaj odmaknjenim Bohi-
njem. S sedla se povzpnete še 
na Šamik ^1574 m). 

Čudovit izlet z obiskom 
vseh naštetih vrhov bo trajal 
kake 4 ure, odvisno od hitro-
sti hoje in koliko se boste 
ustavljali zaradi čudovite flo-
re. Pot je povsem nezalitevna 
in primerna za družine, pro-
blem je le sonce, zato pojdite 
zgodaj od doma. Res je pa 
tudi, da običajno vedno rahlo 
piha veter in se ne čuti vroči-
na. Ko sem se konec junija 
potikala po teh vrhovih, res 
da med tednom, me je prese-
netilo dejstvo, da je bilo ne-
mogoče kjerkoli kupiti kar-
koli. ker je bilo vse zaprto. 
Kot da se potikam po "mestu 
duhov". 

KORCULA Vela Luka 
Hotel POSEJDON** 

i 4 5 . 4 0 0 < 
Brezplačen avtobusni prevoz vsakemu 10. potniku! 

Lega; 10 m od prodnate in tjetonske plaže; do centra mesta vodi 
1.2 Itm dolga pešpot: 
Sobe: delno obnovljene, prha/virc, telefon, SAT-TV, delno balkon; 
Ponudba: restavracija (samopostrežni zajtrk, izbor menujev za veferjo), aperitiv 
bar. terasa z živo glasbo. 

Gorenjski Glas 
7 X polponiion, 

UBRMCE 

mmc SIgNACENA GOBINJSIEGAGIAS« 

15.7.-29.7. SS.̂ iOOSIT 
PLAČILO NA 12 OBROKOV! 

v Kranju: 
Maistrov Ira 2 

lel04C80®00 
V Ljubljani: 

Cmuie, Me«aUlr4̂ URA! Center 
I d . 01/563 5 5 0 0 

brezplaina tetcMa ilevllka 

080 10 56 
TURISTIČNA AGENCIJA ODISEJ www.0dis!j.si 

a v t o b u s n i p r e v o z : 
15.600 SIT 
Cifiiodmltptitikntiva 
Ki3mtnimm 

Vn ar̂  ^ ai ri 

Ič GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z F E R L I C 

Malo za šalo, malo za res 

re in ure treningou, 
nešteto tekaških ki-
lometrov, ko enolič-

no postavljaš eno nogo pred 
drugo, si prizadevaš vse tre-
ninge opraviti čim bolje, da 
imaš notranje zadoščenje, da 
si le opravil stvari, kot je tre-
ba - je včasih treba prekiniti 
in se podati v aktivnosti, ki ti 
sprostijo dušo in telo in ti 
dajo novih moči in zagona. 
Zakon narave, ki ga je treba 
nadvse resno spoštovati in 
upoštevati, je, da počivaš, ko 

je telo utrujeno in naveliča-
no. Verjetno pa je tistim, ki 
smo vajeni vsakodnevnega 
gibanja in fizičnega napora, 
to večkrat težko storiti. Na-
vadi, ki je dobra za našo 
osebnost, se stežka izognemo 
in tako je seveda prav, le pra-
vo mero entuziazma mora-
mo imeti. 

Sam sem še vedno velik te-
kaški navdušenec, a včasih 
pač potrebujem določeno ob-
dobje, da se sprostim in po-
storim kaj drugega, včasih 
bolj koristnega, kot je tek. V 
preteklih dveh letih sem si po-
leti vedno privoščil nekaj dni 
aktivnega dopusta, ki sem si 
ga pač izbral, kakor mi je 
najbolj ustrezalo, in to je bilo 
lahko poležavanje na pešče-
nih plažah Jadrana ali osva-

janje dolomitskih vrhov, več-
krat pa mi je tudi ustrezalo v 
družbi prijateljev čakati 
sončne zahode na kakšni te-
rasi priljubljenega lokala in 
skupaj kovati načrte za pri-
hodnost. 

Lani že spomladi je padla 
odločitev, da se poleti poda-
mo v italijanske Dolomite in 
se povzpnemo na Bernino, 
štiritisočak na meji med Ita-
lijo in Švico. Kaj dosti više 
od Ratitovca se tisto leto 
sploh nisem povzpel, a zana-
šajoč se na mojo maratonsko 
kondicijo, sem si rekel, da pa 
to že ne more biti problem. 
In tako smo se zadnjega dne 

junija v zgodnjih jutranjih 
urah s kolegi v prenatrpa-
nem renaultu podali na gor-
niški izlet, kije bil po mojem 

kasnejšem podoživljanju bolj 
podoben turističnemu izletu, 
kjer si lahko v miru privoščiš 
pivo, kjer se ti že zahoče, se 
sredi vzpenjanja proti vrhu 
usedeš. uživaš v amfiteatru 
gora in si srečen ker prepro-
sto to lahko počneš in ti je 
prav malo mar, ali boš osvo-
j i l cilj tam na gori. ki zahte-
va že kar nekaj gorniškega 
znanja. Vzpon smo začeli 
na koncu Lombardije, nekje 
pri nekem jezeru in prvi ko-
raki pač kaj lahki niso mogli 
biti ob težkem nahrbtniku in 
vročini, ki bi se ji vsak nor-
malen človek raje izognil. 
Ob podpori dobrega piva in 
makaronov smo se nasled-
njega dne le povzpeli povsem 
blizu vrha na štiri tisoč me-
trih, a v naše dobro smo ne-
kaj sto metrov pod vrhom od-
nehali. kajti stena pod vr-
hom mi je malo zatresla ko-
lena in kolegoma sem dejal, 
da imam v življenju še druge 
cilje, h katerim stremim in 
že dobro uro kasneje sem v 
koči prijazni natakarici v 
povsem polomljeni italijan-
ščini naročal pivo, razgled 
po kraljestvu gora pa se je 
spet izostril. Pot proti domu 
prek dolomitskih prelazov in 
zloglasnega Stelvia je bila 
tudi nekaj posebnega. Pre-
prosto smo bili prava drušči-
na. včasih zbijali šale kot 
mali otroci, drugič z velikim 
zanimanjem ogledovali kako 
čisto nepomembno stvar, ki 
nam je takrat vzbujala za-
nimanje. Lepa je bila Lom-
bardija, lepi so bili Dolomiti, 
sproščen in lep pa naš izlet, 
ki ga še večkrat podoživljam. 
in prav to kasnejše spomi-
njanje daje takim zadevam 
poseben čar. Koristno je vsto-
pati I' taka doživetja, ki jih 
izberemo po lastnem čutu in 
nas osvobajajo, sproščajo ter 
dajejo nove iskre v naš vsak-
danjik. Pa da bi le bilo še ve-
liko takih doživetij, ne samo 
športnih, temveč tudi dru-
gih, saj le skupno sožitje da 
pravo, kakovostno obliko 
življenja. 

A 
lecoqsportif 

www.lohnko-ing.si 

http://www.lohnko-ing.si
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Kampiranje v središču mesta 
Avtokamp Resnik je v kamniški turistični ponudbi nepogrešljiv že več kot štirideset let. 
V bližini že jeseni tudi mladinski hotel. 

JASNA PALADIN 

Kamnik - "Tujci velikokrat 
kar ne morejo verjeti, da je le 
nekaj sto metrov stran od 
središča Kamnika še takšna 
nepozidana površina, kjer 
lahko kampirajo," pravi Ga-
brijel Resnik, lastnik avto-
kampa, ki ga je na območju 
med današnjim bazenom, 
Nevljico in gostilno Pod skal-
co že leta 1964 osnoval nje-
gov oče. Na enem hektaru 
površin, kjer je prostora za 
približno dvesto oseb, so že 
letos poskrbeli za nekatere 

izboljšave, temeljitejših pa se 
bodo lotili prihodnje leto, saj 
j im to zdaj omogoča lokacij-
ski načrt, sprejet za to ob-
močje. Dosedanje montažne 
sanitarije bodo zamenjali z 
zidanimi, poskrbeti pa bo 
treba tudi za vse. kar potre-
bujejo turisti, ki se po tujih 
deželah vozijo 2 avtodomi. 
Teh je namreč vsako leto več, 
in če bo poletno vreme turi-
stičnim delavcem naklonje-
no, bodo tudi letos v kamni-
škem kampu, poleg tistega 
pri žičnici na Veliko planino 
edinem v širši okolici, zado-

JESENICE 

Digitalizacija cestne mreže 
Na zadnji seji občinskega sveta na Jesenicah so občinski svet-
niki po hitrem postopku sprejeli spremembe odloka o katego-
rizaciji občinskih cest. V zadnjih letih so bili namreč zgrajeni 
nekateri novi odseki občinskih cest ter nova povezovalna cesta 
v sklopu Poslovne cone Jesenice. Hkrati so nekatere ceste ali 
odseke izvzeli s seznama javnih cest, ker predstavljajo le dovoz 
do določenih zemljišč. Sicer pa je to le prvi korak k spremem-
bam na tem področju, v občini se namreč pripravljajo na digi-
talizacijo cestne mreže, s čimer bo odlok treba korenito spre-
meniti. Takrat bodo spremenili tudi nekatera neustrezna, za-
starela imena cest, so še sklenili občinski svetniki. U. P. 

KAMNIK 

Denar za dvigalo gre za nihalko 
Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji pred počitnicami spre-
jeli rebalans proračuna, ki je bil potreben zaradi nedavne izred-
ne seje, na kateri so občinski upravi naložili sanacijo krmilne 
elektronike nihalke, ki zaradi te okvare že od marca ne vozi. Ob-
činska uprava je za potrebno investicijo zagotovila 85 milijonov 
tolarjev, v tem znesku pa je tudi denar, potreben za minimalno 
delovanje družbe Velika planina d.o.o., ki je še vedno v stood-
stotni občinski lasti. Sredstva za prvo fazo sanacije so bila raz-
porejena s postavk za širitev Žal in obnovo občinske zgradbe 
ter izgradnjo občinskega dvigala, česar pa občina zaradi nere-
šenih denacionalizacijskih postopkov letos ne bi mogla konča-
ti. Svetniki so spet izrazili svoje dvome o resnosti potencialne-
ga investitorja podjetja Vuillen Marketing, ki je š e vedno zelo 
skrivnostno, ter smiselnosti vlaganja v to vrečo brez dna, kakor 
Veliki planini radi rečejo, j. P. 

KRANJ 

Kam s kosovnimi odpadki 
M e s e c dni je v Mestni občini Kranj potekala akcija zbiranja 
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev , na Komunali Kranj pa 
pravijo, da količine zbranih o d p a d k o v n a r a š č a j o iz leta v 
leto. Za primerjavo, v letu 2 0 0 4 s o jih zbrali 878,81 tone, 
letos pa 1 374 , 12 tone. Akcija je potekala po s i s temu zbirnih 
mest , čeprav se tega niso vsi držali, in je bila namenjena 
s a m o o d p a d k o m iz gospodin j s tev . Kljub t e m u s o morali 
odvažati tudi odpadne gume, dele vozil, v sodih napolnjena 
različna olja ter g r a d b e n e o d p a d k e . Na K o m u n a l i Kranj 
poudar ja jo , da k o s o v n e o d p a d k e iz g o s p o d i n j s t e v lahko 
brezplačno oddate tudi med letom v zbirnih centrih Zarica 
in v Tenetišah, Določene odpadke iz gospodin js tev , kot so 
steklo, plastika, kovina, leseni odpadki, gradbeni material, 
g u m e n i odpadki , pa lahko občani b r e z p l a č n o oddate do 
količine enega kubičnega metra. S. K. 

KRANJ 

Kranjski taborniki letujejo 
Kranjski taborniki so se tudi letos zbrali na tradicionalnih ta-
borih. Kot je sporočil Klemen Markelj, bo rod Stane Žagar mla-
jši do četrtka, 13. julija, taboril v Podbeli ob reki Nadiži. Rod 
Stražnih ognjev, Kokrški rod in rod Zelenega Jošta se letos 
vračajo k jadranskemu morju. Do 22. julija b o d o taborili v 
Labinu na Hrvaškem, j. K. 

voljni z obiskom. Med tujimi 
gosti prevladujejo Nemci, 
Nizozemci in Belgijci, med 
nj imi pa je največ starejših 
turistov in tistih, ki pri njih 
prespijo le kakšno noč. Bliži-
na letnega kopališča in sred-
njeveškega središča Kamni-
ka poskrbi, da gostom ni 
dolgčas, v ponudbi Avtokam-
pa Resnik pa so že vrsto let 
tudi teniška igrišča ter najem 
dveh bungalovov, pri čemer 
pa je eden od njih že vrsto let 
drugi dom nizozemske dru-
žine, ki .se vsako leto vrača v 
Kamnik. Da pa s prenočitva-

mi pod streho, tudi dstimi za 
plitvejši žep, v prihodnje ne 
bi bilo težav, je f)6skrbel tudi 
Miha Resnik, brat lastnika 
kampa, ki dokazuje, da ima 
družina Resnik turizem pač 
v krvi. V neposredni bližini 
bo namreč že to jesen odprt 
mladinski hotel, t. i. youth 
hostel, ki so ga uredili v te-
meljito prenovljeni stari do-
mači hiši. Za Kamnik, ki se 
spopada z velikim pomanj-
kanjem prenočišč, še pose-
bej v središču mesta, bi to go-
tovo zelo dobrodošla turistič-
na pridobitev. 

ŠENČUR 

V Hotemažah samostojna vaška skupnost 
Občinski svet Š e n č u r je na zadnj i seji spre je l p o b u d o o 
izločitvi vasi H o t e m a ž e iz Kra jevne skupnos t i Olševek-
H o t e m a ž e in ustanovitv i s a m o s t o j n e V a š k e skupnost i 
Hotemaže, ki s o jo vaščani H o t e m a ž izglasovali 26. maja na 
o b č n e m zboru. S p r e m e m b e bodo začele veljati po izteku 
m a n d a t a s e d a n j e g a sveta KS O l š e v e k - H o t e m a ž e , ki bo 
funkc i je v o d e n j a kra jevne skupnost i opravl ja l d o volitev 
o z i r o m a izvolitve svetov VS H o t e m a ž e in KS Olševek . 
Ž u p a n Miro Koželj je pojasnil , da krajani H o t e m a ž želijo 
lastno vaško skupnost iz povsem praktičnega razloga. Ugo-
tavljajo namreč, da je veliko lažje pridobiti ljudi za delo v 
okviru vasi kot pa v okviru celotne krajevne skupnosti . S. 

CERKVE 

Kupili termovizijsko kamero 
Prostovoljno gasi lsko društvo Cerklje je prejšnji teden dobi-
lo termovizi jsko kamero, ki o m o g o č a videnje tudi v popol-
n o m a z a d i m l j e n e m ali z a t e m n j e n e m prostoru . " K a m e r a 
o m o g o č a , da na podlagi temperaturne razlike v najhitrej-
š e m m o ž n e m času v prostoru, kjer s e s prostim o č e s o m 
ničesar ne vidi, odkri jemo ponesrečenca ali pa žarišče poža-
ra. Z njo se bo požarna varnost naših občanov občutno po-
pravila," je pojasnil poveljnik občinskega gasi lskega povelj-
stva Blaž Kaplenik. Termovizi jska kamera ameriškega proiz-
vajalca Buliard je stala skoraj 3,8 milijonov tolarjev, cerkljan-
ski gasilci pa so jo kupili s sredstvi, ki jih je občina Cerklje 
namenila za delovanje njihovega društva. Kot pravijo, gre za 
kakovostno kamero, kakršno imajo tudi v kranjski poklicni 
gasilski enoti, zato je že dobro preizkušena. "Trenutno s m o 
edino prostovol jno gasi lsko društvo v Sloveniji, ki razpolaga 
s takim tipom kamere, " je dodal Kaplenik. S. Š. 

KAMNIK 

Sprejeta strategija razvoja turizma 
Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji sprejeli dopolnjeno 
strategijo razvoja turizma. Dokument, ki ga je za občino izde-
lalo podjetje Oikos, so svetniki letos namreč že zavrnili, saj z 
besedilom in podatki v njem niso bili zadovoljni. "Splačalo se 
je, da s m o prejšnjo strategijo zavrnili, saj je ta precej boljša in 
kaže jasnejšo sliko našega turizma," je bila zadovoljna svetni-
ca Marjeta Humar. Strategija bo Kamničanom tako pomagala, 
da bi iz svojih turističnih zanimivosti iztržili čim več, vseeno pa 
je bilo slišati mnoge pomisleke, da ne bo to še eden od doku-
mentov, ki bo obležal v predalu. "Zavedati se je treba, da s m o 
turizem ljudje," je poudaril župan Tone Smolnikar in z zado-
voljstvom povedal, da bo v teh dneh vloženo gradbeno dovol-
jenje za hotel Malograjski dvor, kar pomeni, da bo Kamnik 
prve hotelske goste lahko sprejel že spomladi. J. P. 
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PRIREDITVE 
Otroški poletni Kiselfest 06 
Kranj - Na vrtu gradu Khislstein v Kranju bo v četrtek, 13. julija, 
ob 18. uri v okviru otroškega poletnega Kiselfesta 0 6 na spore-
du otroška lutkovna predstava Krtek Zlatko ali kakec, ki je 
padel z neba. 

Dan borovnic 
Kranj - T D Kranj prireja v s o b o t o , 15. julija, s e m e n j Dan 
borovnic. Prireditev bo potekala v starem deli mesta Kranj, 
na Glavnem trgu pri vodnjaku od 8. d o 13 . ure. 

Večer renesančne glasbe 
Kranj - Gorenjski muzej vabi na večer renesančne g lasbe in 
plesov, ki bo v četrtek, 13. julija, ob 2 0 . 3 0 v Modri dvorani 
g r a d u Khis ls te in . Izvajalci : a n s a m b e l Cortes ia ; gost i : 
D o m e n Marinčič in skupina Celestina. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 

Srečanje janezov in Praznik koscev 
Sovodenj, Nova Oselica - TD Sovodenj vabi v soboto, 15. juli-
ja, na drugi pohod ob delu stare rapalske meje s pričetkom ob 
15. uri na Sovodnju. V Novi Oselici bo ob 17. uri pod starima li-
pama sledilo tradicionalno 'Srečanje Janezov'. V nedeljo, 16. 
julija, ob 14. uri pa TD Sovodenj in Društvo podeželske mla-
dine Škofja Loka vabita na Praznik koscev s kmečkimi igrami. 

IZLETI 
Izlet na Veliko Planino 
Koroška Bela - PD Javornik organizira izlet na Veliko Planino v 
soboto, 15. julija. Odhod ob 7. uri izpred Turista na Slovenskem 
Javorniku. Prijave do četrtka, 13. julija na G S M 040/298-645. 

RAZSTAVE 
Jesenice - Gornjesavski muzej ob loo-letnici karavanškega pre-
dora in bohinjske progi vabi v soboto, 15. julija, na ogled zbirk 
na Staro Savo od 8.30 do 17. ure, ter v Kosovo graščino od 10 . 
do 13. ure (razstava ob 100-letnici karavanškega predora in 
dokumentarna razstava o Hrušici). Najmlajši vabljeni v paviljon 
v park na Stari Savi na muzejsko delavnico, kjer boste od LO. do 
12 . ure izdelovali vlake. 

Otroški poletni 
Kiselfest 2006 
O b četrtkih na 
vrtu gradu Khislstein 
v Kranju 
Vse prireditve so ob 
18. uri 

13. julij: LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE FRU FRU 

"Krtek Zlatko" 
Nekega sonCnega jutra je krtek Zlatko 
prilezel iz svoje krtine in pogledal v nebo 
kak S no bo vreme Takrat se je zgodilo. Bilo 
je mehko in okroglo kot klobasica in prista> 
io je ravno na krtkovi glavi. Skozt srečevanja 
krtka z živalmi na domafem travniku in nji' 
hovimi velikimi in malimi kakci, otroci na 
zabaven način spoznavajo, da vsa živa bitja 
počnejo "tiste stvari" o katerih se odrasli 
nočejo pogovarjati 

LOTO 
Rezultati 55. kroga - 9. 7. 2 0 0 6 

2. 5, 7, 12 . 18. 22. 23 in 35. S E D M I C E Nil 

Lotko; 
5. 7. o . o, 4 . 1 . LOTKO JE! 

Predvideni sklad 55. kroga za Sedmico: 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT 
Predvideni sklad 55. kroga za Lotko: 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT 
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Nič več ceste kot sir 
Pri Sv. Barbari so slovesno odprli slabih 1,5 kilometra nove ceste, hkrati pa praznujejo tudi ureditve 
novih odsekov. 

BOŠTIAN BOGATA) 

Sv. Barbara - "Odročne hri-
irovske kmetije, ki so do 12 
kilometrov oddaljene iz 
Škofle Loke, so sedaj bolje 
povezane z mestom. Tu so 
doma kmetovalci, podjetni-
ki in šolarji, ki si to zasluži-
jo, zato smo jih podprli tako 
v krajevni skupnosti kot ob-
čina," nam je povedal Gre-
gor Bergant, svetnik ob-
močja Sv. Barbara v krajev-
ni skupnosti Škof)a Loka 
mesto. Cesto do domačije 
Vodnik je blagoslovil žup-
nik Jože Miklavčič, župan 
Igor Draksier pa je povedal: 
"To je investicija v vas, v lju-
di, saj boste tako &e bolje 
povezani. Sami ste se po-
trudili s pripravo cestišč za 

asfaltiranje, nam pa je osta-
lo slednje." 

Skupna vrednost letošnje-
ga asfaltiranja lokalnih cest 
in javnih poti v Hrastnici in 
bližnjih hribih znaša približ-
no 55 milijonov tolarjev, med 
njimi pa so uiedili odcep od 
Hrastnice do domačije Vod-
nik (dolg 1,5 kilometra), kjer 
je lastnik Ivan Guzelj v pri-
pravo investiral dobrih 13 mi-
lijonov tolarjev. Odsek do 
Franca Guzelja, ki je se je sam 
lotil izgradnje novega mostu in 
priprave cestišča, je občino stal 
doljra dva milijona. Odsek do 
domačije pri Zgornjih Fojkah 
pri Sv. Ožboltu lastnika Janeza 
Beiganta pa je občino v obliki 
asfaltne prevleke stala slabih 11 
milijonov tolarjev. Kmalu se 
bodo v tem delu Škofje Loke 

Župan Igor Draksier in svetnik občinskega sveta Anton 
Peršin sta odprla nov cestni odsek do Vodnika, zadaj pa 
Gregor Bergant in župnik jože Miklavčič. 

veselili še odprtja asfaltirane lo-
kalne ceste na Sv. Ožbok oziro-
ma povezave med Hrastnico in 

Zmincem, kjer so pri pripravi 
cestišča sodelovali številni 
krajani. 

Varneje in udobneje po novi cesti 
Obnovljeni odsek regionalne ceste od Gorenje vasi do Trebije so minuli teden tudi uradno odprli. 

MATEJA RANT 

Podgora - "Ceste predstavljajo 
okno v .svet; manjši kraji bi bili 
brez njih povsem neopazni. 
Upam, da smo z obnovo te ce-
.ste, ki jo odpiramo danes, vgra-
dili nov kamenček v mozaik 
razvoja turizma v Poljanski do-
lini," je ob odprtju 2,7 kilome-
tra dolgega odseka na regional-

ni cesti Gorenja vas-Trebija po-
udaril gorenjevaško-poljanski 
župan Jože B<^taj. Minister 
za promet Janez Božič jja je ob 
tej priložnosti obljubil, da bodo 
v prihodnje več vlagali v cestno 
infrastrukturo. "V preteklosti 
je država preveč zapostavljala 
odročne kraje," se je odzval na 
županove besede, da po obno-
vi kliče še cesta proti Sovodnju. 

"Verjetno bomo kmalu po-
zabili, po kakšni cesti smo se 
prej vozili," je ob odprtju ob-
novljenega odseka še dejal 
Jože Bogataj. V okviru obno-
ve so tudi razširili vozišče ter 
zgradili pločnike in uredili 
avtobusne postaje v naseljih 
Podgora in Trebija, pa tudi 
zunaj naselja "pri Pilovcu". 
Uredili so še odvodnjavanje 

in zgradili oporne zidove ter 
poskrbeli za javno razsvetlja-
vo. Vsem udeležencem v pro-
metu so s tem zagotovili več-
jo preglednost in s tem var-
nejšo in udobnejšo vožnjo. 
Celotna naložba je bila vred-
na dobrih 440 milijonov to-
larjev, pri čemer je občina pri-
spevala trideset milijonov to-
larjev. 

Zamrznjeni spomini na rudnik 
v galeriji Krvina so pripravili razstavo fotografij, ki prikazujejo glavne mejnike iz zgodovine 
rudnika v Žirovskem Vrhu. 

MATEJA RANT 

Gorenja vas - Bil je nidnik so 
preprosto naslovili ra2stavo, na 
kateri so zbrali 46 fotografij za 
46 let delovanja rudnika urana 
v Žirovskem Vrhu. Pomemb-
ne mejnike v njegovi zgodovini 
so skozi fotografski objektiv 
ovekovečili fotografi Vlastja Si-
mončič, Hani Cankar Simon-
6č, Marjan Smerke m iomaž 
Lunder. "Fotografije predstav-
ljajo zapis preteklih dc^odkov, 
ki ostane. Besede so namreč 
vse prehitro pozabljene." je ob 
odprtju razstave poudaril direk-
tor mdnika Žirovski Vrh v zapi-
ranju Franc Avberšek. 

"Vsak rudnik ima svoj čas 
in svoje ljudi. Naš rudnik je 
imel le kratek čas, a več kot 
petsto ljudi, ki so delali njego-
vo zgodovino," je še dejal Av-
beršek. Težavnili začetkov ru-
darjenja v teh krajih pa se je 

Odprtje razstave je popestril pevski zbor Uranar, ki se je zbral posebej za to priložnost. 

spomnil župan Jože Bogataj. 
"Rudnik je posegel na 46 
hektarov zemljišč, ob čemer 
je bilo treba izseliti tudi dve 
kmetiji. Za ljudi, ki so morali 

to veUk udarec." Ob tem je do-
dal, da so danes težave pri 
umeščanju rudnika v tam-
kajšnji prostor skorajda poza-
bljene. Rudnik bo počasi le še 

zapustiti svoje domove, je bil del zgodovine, a to še ne po- mesta. 

meni, je poudaril Bogataj, da 
bo za njim ostala praznina. 
Na tem območju namreč že 
raste gospodarska cona, ki naj 
bi kraju prinesla nova delovna 

MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D M . 

Miza - svetišče ali bojišče? (5) 
Tako kot ni PopaJ imel mišic 

zaradi špinače, tako tudi ni 
naloga mam, da hi ves čas do-
besedno "pitale" svoje otroke. 
Takšno razmišljanje velja še iz 
starih časov, ko Je bilo hrane 
premalo in je bilo treba skrbeti 
za to, da bodo otroci preživeli. 
Odgovornost staršev Je. da otro-
kom ponudimo kakovostno 
hrano s prijetnimi obroki, kjer 
se vsi dobro počutimo. Tega pa 
ne bomo dosegli, če bomo to od-
govornost vzeli kot sveto in naj-
pomembnejšo nalogo in bomo s 
hrano ves čas otroku za pet-
ami. Otrok je tisti, ki odloča ko-
liko, kdaj in ali bo Jedel. To je 
na prvi vtis videti kot izmišlje-
vanje otroka, vendar ni tako. 
Če mi poskrbimo za zdrav in 
okusen obrok v času, ko naj bi 
bil otrok lačen, potem bo skoraj-
da gotovo itnd željo, da Je poje 
svoje. Težave nastanejo, kadar 
otrok vedno nekaj grizlja in 
tako ni nikoli zadosti lačen. 
Otrok naj poje toliko, kot želi, 
potem pa ni nobene potrebe, da 
ga prosimo še za eno žličko in 
še eno. To je treba res le takrat, 
ko otrok ne poje zadosti in nam 
to priporoči zdravnik. Pa še ta-

krat je predpogoj za uspešno 
hranjenje, da se za mizo nekaj 
lepega dogaja. To ne pomeni, 
da morate plesati ringa-raja ali 
skakati na stolu, da bo zabav-
no. Zadosti je že, če se kaj pri-

jetnega pogovaijamo. Vsi otroci 
na svetu se kdaj pa kdaj izmiš-
ljujejo, kaj bodo Jedli in česa ne. 
Najbrž poznate kakšnega otro-
ka, ki bi en teden, en mesec je-
del samo določeno hrano. S 
tem nam sporoča, da ždi sam 
odločati o svoji hrani in njegovo 
pretiravanje je pogosta preizku-
šanje mej. Če se zavedamo, da 

Je to korak k samostojnemu 
razmišljanju, se lahko to (otro-
kovi starosti primemo) z nJim 
pc^ovorimo. Kadar otrok začu-
ti, da nas s tem drži v šahu, pa 
obstaja velika nevarnost da je 
na tem podro^u že zmagova-
lec. Takoj ko starši posežemo po 
prošnjah, podkupninah, zaba-
vanju otroku med obrokom -
samo zato, da bi Jedel - smo po-
raženci. K o otrok uporabi hra-
no kot orožje proti nam, je naj-
boljša možnost, da mu to orož-

je vzamemo. To pomeni da 
hranjenje prepustimo izključno 
njemu. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Višje cene komunalnih storitev 
Mestni svetniki so na junijski seji sprejeli sklep o povišanju cen 
dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih In padavinskih od-
padnih voda ter ravnanja z odpadki. "Prodajne cene teh dejav-
nosti so med najnižjimi v Sloveniji. Z uveljavitvijo novih cen 
skušamo odpraviti razkorak med stroškovno In prodajno ceno, 
pri teh dejavnostih namreč poslujemo z Izgubo," je utemeljil 
podražitev Ivan Hočevar, direktor Javnega podjetja Komunala 
Kranj. Nove cene za gospodinjstva znašajo za odvajanje 27.74 
SIT/m3 in za čiščenje 32,89 SIT/m3, za Industrijske uporabnike 
pa za odvajanje 40,36 SIT/m3 In za čiščenje 56,55 SIT/m3. "Po 
povišanju cen se bodo povprečnemu gospodinjstvu, ki meseč-
no porabi 15 kubičnih metrov vode, mesečni Izdatki za storitvi 
čiščenja in odvajanja povišali za 205 tolarjev," je ponazoril Ho-
čevar. Prodajne cene storitev ravnanja z odpadki pa se bodo po-
višale za 7,5 odstotka. Svet Mestne občine Kranj je potrdil tudi 
osnutek pravilnika o tarifnem sistemu, s katerim se bo spreme-
nil način zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki, in sicer 
bodo gospodinjstva plačevala zbiranje In odvoz odpadkov v so-
razmerju s številom družinskih članov, deponiranje odpadkov 
pa glede na velikost posode. Pred uveljavitvijo novih cen pa mo-
rajo dobiti še soglasje ministrstva za gospodarstvo. S. K. 

PREDDVOR 

Ne dajo soglasja za turistično cesto 
V občini Preddvor si prizadevajo, da bi lokalno cesto Preddvor-
Bašelj-Tenetiše prekategorizirali v državno cesto. Ta trasa je 
predvidena tudi kot del gorenjske panoramsko-turistične ces-
te, ki nastaja v okviru Regionalnega razvojnega programa 
Gorenjske 2007-2013. Pozitivno mnenje je maja letos dalo tudi 
ministrstvo za promet, saj so ga prepričali argumenti o veliki 
zgoščenosti spomenikov kulturne dediščine, o umeščenosti 
ceste v območje Natura 2000, o turističnih zanimivostih na 
tem območju, o legi ob vznožju Karavank, ki omogoča 
privlačne vedute na okolico..Niso pa prepričali krajevnih skup-
nosti Goriče in Trstenik, ki k prekategorizaciji nista dali so-
glasja, niti ga ni dala Mestna občina Kranj. Kot razloge navaja-
jo pričakovano slabše tekoče vzdrževanje, manjša sredstva (če 
sploh) za nove Investicije, saj te ceste ni v srednje- in dolgo-
ročnih načrtih DRSC In dolgotrajne postopke za spremembe 
cestne signalizacije. D. Ž. 
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Afere kranjskega 
župana 

G. Mohor Bogataj, kranjski 
župan, se je v vašem časopisu 
dvakrat obregnil ob LDS, rekoč, 
da smo se z tyim razšli zaradi 
afer (GG, 4.7. j, ki smo jih ustva-
rili mi (GG, 29. 6.). Preseneča 
nas, da g. Bogataj v tem kontek-
stu omenja afere, katerih giawi 
akter je on sam. Do sedaj tal^ie 
odkritosti župana nisino bili va-

jeni, saj je na sgah mestn^ sve-
ta m številna vprašanja svetnic 
in svetnikov iz tako rekoč vseh 
svetniških skupin pravilotna od-
govarjal z molkom ali zanika-
njetn. 

Afera, zaradi katere je LDS 
odrekla podporo g. Bogataju 
osebio • ne pa tudi projektom v 
korist mestne občine Kranj • je 
razvpita prodaja lokalov na Ko-
roni cesti. Pri tij prodaji so se po-

javili sumi oškodovanja občin-
skega prei^xožerya infinančtiega 
okoriščanja nekaterih akterjev 
afere. LDS Kranj je g. Bogataja 
pisno in ustno, tudi javno, po-
zvala, naj pojasni svojo vlogo pri 
tej prodaji, a g. Bogataj ozadja 
ajere ni znal. upal ali želel pojas-
niti. 

O morebitni kazenski odgo-
vornosti zaradi ajere "Koroška" 

je bila na Okrajnem sodišču v 
Kranju sprožena tudi kazensko-
preiskovalna zadeva zoper 
osumljenega Mohoija Bogataja 
zaradi kaznivega dqanja po de-
nu 261/11 in I v zvezi s Členom 
22 Kazenskega zakonika Repu-
blike Slovenije (zloraba uradne-
ga položaja ali uradnih pravic v 
zvezi s poskusom izvršitve na-
klanega kaznivega dejanja). 

Politično odgpvomost g. Boga-
taja pa jejasno, nedvoumno in z 
absolutno večino vseh Članov sve-
ta dne 21. 4. 2004 ugotovi/ že 
Svet Mestne občitie Kranj, ko je 

g. Bogataja pozval k odstopu z 
tnesta župana. Da bi župan 
inorcd odstopiti, so n^Ui svetni-
ki in svetnice iz na^njih strattk 
in list: LDS. SDS, Mladi za 
Kranj, SD (takrat ZLSD) in 
NSL G. Bogataj senata skkp do 
danes ni znal, upal ali želel od-
zvati. V posmeh vsem je celo ob-
javil svojo ponovno kandidaturo. 

Res pa je. dag. Bogataj govori 
o "aferah", torg v mtiožini. Ker 
nam ni znano, tui katero od šte-
vilnih afer in nezakonitosti, ki 
mu jih je uspdo ustvariti v svo-

jetn mandatu, pri tem Še misli, 
mu natančn^ših pojasnil zaradi 
otn^enega prostora tu ni nu^oče 
dati. Če bo g. Bogataj kdaj žM 
biti natančnejši, pa mu bomo po-

jasnili svoj po^ed na druge njego-
ve ajere in nezakonitosti tudi na 
tem mestu in ne samo na sejah 
mestnega sveta. 

STANE ŠTRAUS, 

SVETNIK M O K IN 

PODPREDSEDNIK M E S T N E G A 

ODBORA L D S K R A N J 

Radovljica 
prijazna občina 

Of^Dvor g. je^iča na moj da-

nek me je zaskrbd. Pa ne, da bi 
se zbal njega ali njegove LDS, 
prestraši sem se "k^ke" njegove-
ga razmišljanja. Gospoda Jeri-
ča razumem takole: Ker je Men-
cinger v radovljiškem občinskem 
svetu ^asoval proti sprejemu pro-
računa, je gfasoval proti odprav-
ljanju ovir za invalide in proti 
oskrbovanim stanovanjem za 
star^še občane. Nekaj takega je 
gospod J^ič napisal, bralec pa 
naj bi to misel dopdniL "Če je 
Mctrcinger proti olajšavam za 
invalide in proti stanovanjon za 
ostarele, je asocialen. Asocialen 
človek pa ne spada v občinski 

DELNIČARJI DRUŽBE 
PRIMOŽ TRUBAR D.D. 

Poteza Naložbe d.0.0. 
vaše delnice odkupuje po ceni 

9 0 0 0 S I T / d e l n i c o . 
(37,55 EUR/delnico)* 

(Ponudba velja do pridobitve žeijene količine.) 
» 

Delnice lahko prodate v prostorih 
Delnica d.0.0., Tavčarjeva I6,4000 KRANJ 

Za prodajo potrebujete: 
osebno izkaznico, davčno številko, ŠL bančnega 

računa, potrdilo o lastništvu delnic. 

Priporočilo, namenjeno širSemu krogu oseb, ne upoSteva izkuJenj, 
finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z 
naložbami v vrednostne papirje, ki bi lahko ob nespremenjenih os-
talih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino priporočila. Seznanitev 
2 vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj 
za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. 

Vsebina pravic do delnic izdajatelja PRIMOŽ TRUBAR D.D. so 
navadne imenske delnice z glasovalno pravico, prenosljive skladno 
s statutom izdajatelja, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 
oz. za katere izdajatelj ni opravil postopka javne ponudbe ali prido-
bil dovoljenja za nadaijno javno prodajo ter tako ne zapadejo pod 
določila Zakona o prevzemih (Ur. I. RS št. 47/97; Zpre). 

*C«n« v valuti evro to preračunane po centrtlriem parrtetnem (i EUR - 239,640 SIT) 

svet, pa tudi v občini ni preveč 
zaželen." Takega načina raz-
mi^janja in te vrste manipulaci-

je sem se zbal in spomnil sem se. 
koliko tragedij je tak način raz-
mišljanja prinesel v polpretekli 
zgo^vini. In gospod je^ič ni 
"navaden" občan, je predsednik 
trenutno najve^e občinske stran-
ke LDS, občinski svetnik in 
mlad. izobražen dovek, ki veijet-
no želi delati politično kariero. 

Glede odpravljarya ovir za in-
valide in oskrbovanih stanovanj 
pa sledeče: Civilizacijska, sama 
po s^i razumljiva, dolžnost vsa-
kega projdtantaje, da je projdzt, 
ki ga projektira, prijazen mwa/i-
dom in zato ne potrebuje nika-
kršnega pristanka občinskega 
svrta. 

Varovano stanovanje pa je. po 
mojem mnenju, lahko samo ob-
činska last namenjena vsakemu 
občanu brez ozira na njegove ji-
nančtie zmožnosti. Resnično va-
rovano stanovanje zato ne more 
hiti privatna last, kap lahko se 
proda ali deduje in v trenutku 
postane "vikend". Podpirati gra-
dnjo privatnih "oskrbovanih" 
stanovanj ni v interesu občine, 
ampak le v interesu privatnikov, 
kijim ni tnarza stargše, ampak 
vidijo v njihovi gradnji le svoj za-
služek. 

Za konec Še o "marginalcih". 
Svetniki N.Si stno pripravljeni 
sodelovati samo v odborih, komi-
sijah in drugih organih, kjer lah-
ko kaj koristnega naredimo. 
Vsake "kosti", ki nam jo ponudi 
vladajoča koalicija "za ljubi knt-
hdc" ali "zato, da smo zraven", 
pa nismo pripravljeni pograbiti. 

A V G U S T M E N C I N G E R , 

OBČINSKI SVETNIK N . S I 

Vrbenjska pot 
Danes je soseda pobirala 

podpise za zaprtje Vrbenjske 
poti pri črpalki v Radovljici z 
železno ograjo. Bil sem proti, 
ker je bila to že nekdaj povezo-
valna pot Vrbenj z Radovljico. 
Zaradi smrtnih žrtev pa se je 
prekinila. Ta pot je bila prej 
kot Bevkova ulica, ker je le-ta 
nastala ob njej in tistim pri 
cesti ni bilo treba delati poti. 
Po mojem mišljenju bi bilo 
prav. da se ta cesta rehabilitira 
s podvozom, če ne drugače, 
vsaj za pešce in kolesatje. 
Enako je bil bencinski servis ob 
cesti pred nastankom Bevkove 
ulice in bi bilo tudi prav. da za 
lokalne potrebe ostane, na 
Predtrškem polju ga pa ni tre-
ba. Ker je dovoz v Radovljico 
pri Sparu zelo težaven, ta kos 
Vrbenjske poti razbremenjuje 
delček prometa, čeprav je z 
znaki zaprta. Najdejo se pa 
dirkalci po poti in to mislim, 
da je največji problem. Bevko-
va je prednostna, zavija pa 
pravokotno in zaradi takih 
dirkačev lahko pride od nes-
reče. Mislim, da je prav, da se 
uporablja, bi pa dal več 
znakov in omejil vožnjo na 20 
km od črpalke do hiš. 

JOŽEF KOCIJANČIČ, 

BEVKOVA 2 9 , 4 2 4 0 

RADOVLJICA 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 

u: E P R E M I C N I N E 

Mali ogldM se sprejemajo; za objavo v petek - v 
yedo do 13.30 m 2a objavo v torek, do peiiia do 
14.00' Delovni Uv od ponedeljka do peika ne-
prekrnjeJKiod 7 -15. ure 

Uvedli smo novo rubnko 
'Čisto V zadnjem hipu'. 
S10 rubriko ielimo pomagati našim brakem. ki se 
Jim les mudi nekaj ptodaii, kupiti, najetj. oddati 
Oglas zi to rubtiko lahko oddate Ti torek v ponede-
Ijrt do osme we m za petek v fctftek prav tako do 
osme ure. Cena oglasa je i25S SIT (9.41 £UR), )e 
enotna tfi ima na/ve( 80 makov - kupon ne velja. ?a 
male oglase po redni (eni oziroma na kuponu pa 
spiejemamo /a torek v petek do dmge ure tn za 
prtekvsredodo pol dveh. 

FESST.do.o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poSta: 
infb@fesst.si 
Internet 
wNvw.fesst.si 

ZA ZNANE STRANKE VZAMEMO V 
PRODAJO IN ZA V NA)EM NEPRE-
MK^NINE VSEH VRST 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ Vodovodni stolp: dvosobno. 
39.25 m2.1. nad.. I. izgradnje 9̂58. ob-
novljeno. cena »8.900.000,00 SIT 
(78.868.30 EUR) 
KRANJ Zlato polje, dvosobno, delno 
mansardno, 4/4, 59 m2. I. izgradnje 
1999. cena 22.000.000.00 SIT 
(9>.8O4.37EUR) 
KRANJ Pbnina I: trisobno. 78 m2. V. 
nadstropje. I, izgradnje >974, cena 
23 .900.000.00 SIT (99.732.93 EUR) 
KRANJ, bližina Prešernovega gaja: pot-
kietno, dvosobno v izmeri 70 m2. v hzi 
obnove 2).soo.ooo.oo SIT (66.^6.82 
EUR) in trisobno mansardno. v izmen 
60 m2, v fazi obnove, cena 
»6.000.000,00 SIT (89 717,91 EUR) 
RADOVIJKIA - triinpois^, pntlî ie, L iz-
gradnje 2000. 79.33 mz, atrij, garaža, cena 
34.987440.00 SIT (146.000.00 EUR) 
RADOVgiCA: V. nadstropje, brez dvi-
gala, v izmen 75.94 m2, I. izgradnje 
»965. cena 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 SIT 
(91.804.37 EUR) 
HISE PRODAMO: 
KRANJ HUJE: polovico stanovanjske 
hiše v izn^i n6 m2. dvoriSfe 321 m2,1. 
izgradnje 1950. cena 39.000.000.00 
SIT (162.744.12 EUR) 
KRANJ STRAŽISČE: vrstna hi^, 8940 
m2.1. izgradnje 1970. obnovljena 2003. 
z uporabo vrta. cena 35.900.000.00 
(149.808.05 EUR) 
ODDAMO V NAJEM: 
KRANJ PLANINA 11: novo dvosobno 
stanovanje, pritličje, 48 mz, terasa, I. iz-
gradnje 2004. najemnina 95.856.00 
SIT/mesec (400.00 EUR/mes) + stro-
ški in varSfina. opremljeno 
TRŽiC Ravne: enosobno stanovanje z 
balkonom, 38.20 m2. L izgradnje 1975, 
najemnina 47.928.00 SIT/mes (200.00 
EUR/mes). varščina 
VIKEND 
ZC. JEZERSKO poAtniška hišica na par-
celi 214 m2, izmere 26.00 rra, dovoz as-
feh, 13 ,900.000,00 SrT (58.003.67 EUR) 
PARCELE: 
BLED KRNICA: zazidljiva 400 mz, do-
stop urejen, cena 130.00 EUR/m2 
(31.153.00 SlT/mz) 

www.fesst.sl 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0., 
Begunjska 2 
CSM: 041/436-544 
Tel.: 04/ 53-̂ 7-460 

PRODAMO: 
BOH. BISTRICA: v manjšem stare-
jšem bloku z novo streho in fasado 
prodamo dvoinpolsobno stanovanje 
v izmeri 62 m2 z lastnim vhodom, 
lastna CK. Popolnoma obnovljeno 
leta 2001. 500 m od vodnega parka 
ob cesti na Koblo. Cena: 23.000.000 
SIT (95-977 EUR) 
RODINE (okolica): prodamo hiško, 
Ml. faza. 5x8, primerna za bivalni 
vikend, voda, elektrika na parceli 1160 
m2, idilična lokacija z lepim razgle-
dom. Cena: 2 1 . 2 0 0 . 0 0 0 SIT (88.466 
EUR) 
RADOVLJICA (Vrbnje): prodamo 15 
let staro urejeno hiio (dvojček) s prek 
300 m2 up. površine. Parcela je konč-
na na zelo mirni lokaciji in meri 357 
m2. Prodaja se tudi po etažah. Cena: 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 SIT ( 208 .646 EUR) 

www.kr-nepremicnine.si 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00. 041/515 965 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Planina 11, iss, 2 nad, 39,60 
m2.1. i2d. 1983 za 18 mio SIT ( 7 5 1 1 3 
EUR) 
KRANJ - Planina III, iss, i.nad., 42.70 
m2,1. izd, 1986 za 17,8 mk> SIT (74278 
EUR) 
KRANJ - Planina 1,2ss. 3 nad.,50,70 mz. 
1. izd. 1978 za 23 mio SIT (95.977) 
KRANJ - Planina 1.2SS. 5 nad.. 63.50 m2. 
I. izgr. 1979 za 22.8 mio SIT (95.143 
EUR) 
KRANJ - Vodovodni stolp. 3ss. 4. nad., 
66.5 m2.1. izd. 1965. obnovljeno za 27,5 
mio SIT ( 1 14755 EUR) 
TRŽIČ - ISS, 11. nad., 35.80 m2.1. izd. 
1986 za 12,3 mio SIT (51.326 EUR) brez 
opreme, oz. za 12.9 mio SIT (53830 
EUR) z opremo 
TRŽIČ - 2SS, II nad. 44,75 mz, 1. obnove 
2 0 0 0 za 10,5 mio SIT (43.815 EUR) 
ugodno 
TRŽiC - 2SS, 77.07 m2.1. izd. 1954, ob-
novljeno 1995 za »6.5 mio SIT (68.854 
EUR) 
TRŽIČ - 2SS. I nad.. 57,80 mz. I. izd. 
1900. za 16 mio SIT (66.768 EUR) + ga-
raža 2.1 mio Srr (8.763 EUR) 
TRŽIČ - 2SS. 53 m2.1. izd. 1900. obnov-
ljeno 2002. oprema ostane v stanova-
nju za 15 mio SIT (62.594 EUR) 
TRŽIČ - Deteljica, 2$s. IX. nad. 60.12 
mz, I. izd. 1976 za 18.6 mio SIT (77.616 
EUR) 
TRŽIČ - več 2SS, leto obnove 2005, raz-
ličnih velikosti od 55.22 mz do 74.63 mz 
po ceni od 1 5 .904 (66.367 EUR) do 
2 1 4 9 4 mio SIT (82487 EUR) 
TRŽiČ - 2,5ss. II nad., 50 mz, I. izd. 1950 
za 13.5 mio SIT (56.335 EUR) 
TRŽIČ • 2,555, P. 67,5 m2,1. izd. 1935, ob-
novljeno za 15.5 mio srr (64.680 EUR) 
TUŽlC - 2,5ss, l.nad.,55 I. izd. 1950, 
za 15 mio SIT (62.594 
TRŽKl - 355. mansardno, II. nad. 74.04 
mz, I. izd. 2005, za 18.9 mio Srr (78.869 
EUR) 
TRŽIČ - 35$, pritličje. 58,21 mz, I. izd. 
2005. za 18.9 mio SIT (78,869 EUR) 
TRŽKI - jss. I.nad. 58,97 m2,1. izd. 1975. 
popolnoma obnovljeno za 14,5 mio Srr 
( 6 4 6 8 0 EUR) 
TRŽIČ - 4SS, I. in II. nad. 90,64 mz. 1. 
adapt. 2005 . za 26 , 105 ^ ^ SIT (108.913 
EUR) 
SKOFJA LOKA - mestno ^ro, I.nad., 
2SS, 54, m2, popolnoma obnovljeno 
meščansko stanovanje, drvarnica, klet, 
podstrešje. I. obnove 1992 za 19,5 mio 
s r r (81.372 EUR) 
HISE PRODAMO 
KRANJ • okdica 2X polovico dvojčka, 
parcela 230-340 m2.1. izd. 2005. HI. po-
daljšana gr. f ^ , stan. p. 153 ali 158 rm. 
komunalno urejeno za 37.680,00 mio 
SIT ( 156.700 EUR) 
KRANJ . okolica 1/2 hiše (jss) v 1. nad. 
dvostan. hiše, samostojen vhod in vse 
ločeno (centralna, elektrika, voda), vrt 
ok. 330 m2, garaža In kk̂  44 mz -f nad-
strešek za 2 avta, leto izgr. 1978, adapti-
rano. stan. p. 86 m2 za 37.5 mio SIT 
( 156485 EUR) 
KRANJ • okolica, i-stan. hiša. 1. izd. 
2005.140 nru stan. p., okrog hiše tera-
sa in ok. 3800 mz zemljišča (travnik, nji-
va. Še ena zazidljiva parcela), cena 120 
mk) Snr (500.751 EUR) 
KRANJ - okolica, i-družinska hiša. I. izd. 
'997. stan. p., parcela 332 m2, 
cena 35 mio SIT {137706 EUR) 
KRANJ - okolica. 3-stan. hiša, I. izd. 
1 9 ^ , adapt. 2000, dvojna garaža, uta, 
prizidek ok. 40 mz. skupaj ok. 400 mz 
stan. p.. 497 m2 parcda za 65 mio SIT 
(271240 EUR) 
JESENICE - 1/2 hiše. garaža, 94 m2 
stan. p., 136 m2 vrta, 162 m2 dvorišča, v 
kleti ISS, v pridihu 2ss, I. izd. 1948, del-
no adapt. za 26.5 mio SFT (110.^3 EUR) 
PREDDVOR • 2-stan. hiša, 2 x 2S$ po 64 
m2, terasa, posebej garaža, nad njo 
brunarka. I. izd. 1948. adapt 2000. par-
cela 598 m2 za ceno 55 mio Srr (250.375 
EUR) 
TRŽIČ - okolica. 2-stan. hiša, 1. izd. 1981. 
ok. 180 mz. parcela 726 m2. cena 59 
mio s r r (246.202 EUR) 
TRŽIČ • 1/2 hiše. I. izd. 1936. 3SS 100 
mz, parcela 450 mz za 27 mio SIT 
( 1 12 .669 EUR) 
TRŽIČ • okolica. 2-stan. (2 * 4SS). I. rzg. 
1980. parcela 705 mz na ravni sončni k> 
kaciji za ceno 40 mio SIT (166.917 EUR) 
TRŽIČ . okolica, hiša eno ali lahko dvo-
stan. ok. 260 mz stan. površine, klet, 
pntličjc in mansarda. parcela 552 m2, 
luksuzni objekt, leto izgr. 2000, lokadja 
izven naselja za 69 mio Sff (287.932 
EUR) 
MEDVODE - stan. hiša I. izd. 1989. ok. 
180 m2. parcela 450 m2 z možnostjo 
dokupa c^ 500 mz zemlje, cena 39,0 
mio s r r (162.744 EUR) 

ŠKOFJA LOKA - okolica, poslovno-
stanovanjski objekt v III. grad. fazi , 
stan. p. ok. 186 mz. pare. 570 mz, 
cena 40 mio SIT (166.917 EUR) lepa 
lokacija. 
SKOFJA LOKA - okolica. 2-stan. hiša, 
ok. 115 m2 stan. površine v vsaki etaži, 
vsa podkletena. na pare. 980 m2. 1. 
izd. 1978, vzorno vzdrževana. lq>o za-
sejana okolica hiše. cena 56 mio Sfr 
(233.684 EUR) 
TREBNJE - okolica, stan. hiša ali bival-
ni vikend, adaptirano 1980, ok. 80 m2 
stan. p. garaža, vinska klet, parcela 
1550 m2. Hiša potrebna adaptacije, iz-
redno lepa lokacija (na hribu) z lepim 
razgledom na okoliške griče. Nek<^ je 
bil gostinski lokal - možnost ponovne-
ga obratovanja za 14.8 mio Srr (61.759 
EUR) 
POSLOVNE PROSTORE 
DAMO V NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 
KRANJ • ok. 240 m2 (P 125 m2,1. nad 
115 mz veliko dvonšče z več P-mesti, 
ograjeno, certa 1440 SIT /mes. + stro-
ški 
KRANJ - okolica, ok. 100 m2, v privat-
ni hiši (1 soba 20 mz. 2. soba 70 mz, 
sanitarije * tuš kabina, cena 1440 
Srr/mes. -f stroški 
KRANJ • Planina. 85 mz, najem z od-
kupom inventarja za ceno 120.000 
SIT/mes * stroški najem brez odkupa 
inventarja za ceno 240.000 Srr/mes 
+ stroški oz. prodaja prostora in opre-
me za 3 0 mio SIT 
PRODAJA 
KRANJ - ok. 210 m2 poslovnih prosto-
rov z vso pisarniško opremo v pritlič-
ju in kleti poslovne 5tavt>e, 6 parkirnih 
mest, nekaj zelenice za 91 mio SIT 
{379736 EUR) NOVO 
STANOVANJA DAMO V NAJEM 
TRŽIČ - Bistrica, zss s kabinetom 57.91 
mz, delno opremljeno, cena 60.000 
srr/mes -t- stroški (plačito 3 mes. vna-
prej) 
ZEMLJIŠČA PRODAMO - zazidljiva, 
kmetijska, gozd itd. 
KRANJ. okolica. CERKLJE • okolica. TR-
ŽIČ-okolica, PODLJUBELJ 
VIKEND PRODAMO 
TRŽIČ - na sončnem pobočju Dobrče 
prodamo bivalni vikend, I. izgradnje 
1960. parcela 250 m2, potreben obno-
ve. cena 9 mio sit (37.556 EUR) 

www.mike-co.st 

gekko 
6f.tor 79A, 4000 K/anJ -

tfifo-nct*ff.9eW(opro)e*ct.v 5 
»w«f.9Cick0P'0)c»it.s« t 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - CENTER, nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski 
hiši v centru mesta. 
3.sobno 59.9 mz. pritličje, cena: 
25199559.00 SIT 
2-sobno 52.43 mz, pritličje, cena: 
23.502.792,60 SIT 
2-sobno 58.74 mz, 1. nadstropje, 
cena: 26.981.866.80 SIT 
3-sobno duplex 96.25 m2. 1. nad-
stropje in mansarda, cena: 
39.620.022.75 SIT 
3-sobno duplex 89.87 m2. 1. nad-
stropje in mansarda, cena: 
35.992.618.20 SIT 
2-sobno 59.33 m2. mansarda, cena: 
27.240.834,60 SIT 
BEGUNJE NA GORENJSKEM; 2S s 
shrambo, 60 mz. 1.1988, nadstropje 
3/4. lastno parkirišče, balkon, mirna 
lokacija, cena 23,5 mio SIT 
KRANJ - PLANINA; iS. 42 mz. 1. 
1985, delno obnovljeno 2006, nad-
stropje 3/4, neopremljcno, vscljivo 
takoj, ccna: 18 mio SIT 
KRANJ - VALJAVCEVA; 3S s shram-
bo. 72 m2.1.1961, obnovljeno 2000. 
nadstropje 3/4. delno opremljeno, 
vseljivo konec leta. cena: 28.800.000 
SIT 
KRANJ - VODOVODNI STOLP; 3S s 
shrambo. 74 mz. 1.1964. obnovljeno 
2003. nadstropje 3/4. delno opre-
mljeno, cena. 26.500.000 SIT 
PRODAMO ZEMUlSČE 
BLED - KORITNO; zazidljiva parcela 
na sončni legi v izmeri \yy2 mz. 
predvidena za dve enostanovanjski 
hiši. možnost prodaje v dveh delih, 
ccna 31.200.00 Srr/mz 
KUPIMO HISO 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, PRI-
MSKOVO: kupimo manjšo enosta-
novanjsko hišo ali pol večje hiše, v 
zelo dobrem stanju, z malo vrta. par-
cela do 600 mz 
PRODAMO POSLOVNE 
PROSTORE 
LESCE; 150 mz. obn. 1996. opre-
mljen nočni lokal v obratovanju, mo-
žen tudi najem, cena: 72 mio SIT ali 
300.000 Srr/mesec 

www.gekkoproiekt.si 

mailto:info@g-glas.si
mailto:infb@fesst.si
http://www.fesst.sl
http://www.kr-nepremicnine.si
http://www.mike-co.st
http://www.gekkoproiekt.si


MALI OGLASI info@g-^as.si 

Mlinska ui. i, Maribor. PE Tržič. 
Ste Mahe Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49. 030/30 20 ^̂  

STANOVANjA PRODAMO 
BISHTRICA PRI TRŽICU • Deteljica. 2 
sobno, 60,12 m2, IX/9. I.i. 1976. 
cena: 18,6 mic SIT {7.616,42 EUR) 
KRANJ - Kidričeva, 3 sobno, 81.3 m2, 
II. nad., adapt. 2003. opremljeno, 
cena: 30 mio SIT (125.187,78 EUR) 
KRAN) • Planina 1.3 sobno. 85.78 mz, 
Xl/i2, I.i. 1977, 2 balkona, cena: 22.5 
mio SIT (93.890.84 EUR) 
HISE PRODAMO 
ŽIROVNICA - Breg. stan. hija, nad-
standardna. 300 m2 biv. povrjine, 
garaža in gosp. poslopje 80 m2. 
pare. 500 m2,1. i. 2005. cena: 43 mio 
SIT (179-435.82 EUR) 
KRAN| • okolica, Trboje. 2-stan. hiSa. 
256 m2 biv. površine, pare. 621 m2.1. 
i. 1984, obnovljena, opremljena, ure-
jen vrt In sončna terasa, cena: 53 mio 
SIT (221.165.08 EUR) 
PARCELE PRODAMO 
LOKA PRI TR2lCU - zazidljiva parce-
la. 18.000 m2. primerna za poslovno 
dejavnost, ravna, sončna, vsi pri-
ključki. cena: 19.171.20 SIT/m2 (80 
EUR/mz) 
STANOVANJA ODDAMO 
TRŽIČ - Ravne. 1 sobno. 38,20 m2. 
II.nad., neopremljeno, razen lesenih 
delov v kuhinji, najemnina: 47.928 
SlT/mes (200 EUR /mes). Zaželeno 
6-mesečno predplačilo in 2-mesečna 
varščina 
KRANJ • Pianina I, 2 sobno, 60 ms. 
VI/10. I.i. 1976, opremljeno, najemni-
na: 80.000 SIT/mcs (333.83 EUR 
/mes) 

w w w . e k o - h i s a . s i 
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NEPREMIČNINE Tti.: 04/2011̂ 000 

RCAL CSTATE F««.; 04/202«.49t 
Email: kranj<g>svet-nepremičnine.s« 
hnp://www, svet-nepremični ne si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • bližina centra; 2-sobno pol 
kletno stanovanje, 69,28 m2, v več-
stanovanjski hiši. 1.1950, v 6azi adap-
tacije. zelo svetlo, cena 16 mio SIT 
{66.767 EUR) 
KRANJ • bližina centra: 2-sobno man-
sardno stanovanje. 54^3 m2. v več-
stanovanjski hiji. I. 1950, prenovlje-
no. Cena 22 mio SiT (91.804 EUR) 
KRANJ - Planina II; 3SS. 82,5 m2. 6. 
nad.. I. 1982, lepo, prenovljeno pred 
10 leti, lep razgled, ZK v postopku, 
cena 25 mio SIT (104.323 EUR) 
KRANJ - Planina II; prostorno dvo-
sobno stanovanje, 72,07 m2.7. nad., 
1.1982, zelo prijetno, hitro vseljivo in 
vpisano v ZK, cena 23,5 mio SIT 
(102.237 EUR) 
£ K 0 F J A L O K A - G r o h a r j e v o n . ; 55.10 
m2, I. 1966. prijetno trisobno, man-
sardno stanovanje v nizkem bloku, 
cena 20 mio SIT (83458 EUR) 
HIŠE prodanx> 
KRAN) • Srednje BHnje; polovica dvo-
stanovanjske hiSe, 141 m2 stanovanj-
ske povrSine v pritličju, parcela 182 
m2. vzdrževana in adaptirana I. 
2000. Cena 31 mio SIT (129.360 
EUR) 

KRANJ - v vrstni pozidavi Primskovo, 
ob Zadružni in Jelenčcvi ulici so na 
voljo še tri enote dvojčkov s po 120 
do 155 m2 stanovanjske povrSine -
vse zgrajeno do tretje, podaljšane 
faze. Parcele so velike od 255 do 257 
m2. cene od 39 do 43,3 mio SIT 
(162.744 EUR do 180.687 EUR). Kup-
ci ne plačajo provizije. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
SKOFJA LOKA - Sveti Duh; stavbno 
zemljišče 974 m2, ob zelenem pasu. 
Dovoljena so stanovanja, kmetije, 
proizv. dejavnosti, šport in rekreaci-
ja. Ravna, sončna lega. Cena 
26.360.00 SIT/mz (110 EUR/m2) 

www.svet-nepremicnine.s 

F R ^ S T U. u. o. Klanj 
M : P K I . M k : M N S K A I I I J^A 

J m n l i i r . f 4 m . P F . f i * € t \ a 2 7 . K n a l 

04/23 44 080 
041/366 896, 041/734198. 
031/873 560, www.fra8t8i. 

K U P I M O 

ENOSOBNO in ^TIRiSOBNO STA-
NOVANJE, HiSO do 55 mio SIT in hišo 
do 75 mio SIT 
STANOVANJA PRODAMO 
RADOVLJICA: DVOSOBNO, 49 m2, 
delno adapL 2003,2. nad. dobra k>kac>-
ja 16.9 mio SIT {70.522 EUR) 
KRANJ Vodovodni stolp: TRISOBNO, 
75 m2,1. 62, adapL 2006, 27 mio SIT 
(112.669 EUR) 
KRANJ Zhto polje: TRISOBNO, 79 m2. 
adapt. 2000.26.5 mio SIT (110.583 EUR) 
PODLJUBELJ: TRISOBNO. 65 mz. 1.88, 
adapL 1.98, mima, zelena okolica, nad-
strešek. 17,5 mio SfT {73.026 EUR) 

www.frast.s 

GEOX 
trgovsko podjetje d.0.0. 

Cesta Kokrškega odreda 24,4294 Križe 
Več informacij lahko dobite 
po telefonu: 040/234 202. 

V Stražišču pri Kranju v meščanski 
vili na odlični urbani lokaciji sta na-
prodaj dve obnovljeni stanovanjski 
enoti in sicen 
Stanovanjska enota v izmeri 31.78 mz s 
pnpadajočim zemljiščem za parkiranje. 
Stanovanjska enote v izmeri 38.84 mz s 
kletjo in pripadajočim zemljiščem za 
paridranje. 

www.geox^ s iol.net 

V ZADNJEM HIPU 
PRODAM TELIČKO simenlalko. staro 
14 dni. Tel. 031/641-399 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

NA PLANINI, prodam modemo opre-
mljeno garsonjero za gotovino. 9 
041/292-661 6006003 

SK. LOKA - Frankovo nas., 3SS. 81 
m2. 11./4. obnov). 00. CK na plin, 
cena 27,7 mio SIT (115.590 EUR). Je-
lene Janez, s.p.. Partizanska c. 40, 
Šk Loka. 9 041/675-123 «005997 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12. 4000 Kranj 
Tel. 0 4 / 2 0 2 >3 S 3 . 2 0 2 2 5 6 6 

CSM 051/320 700. Email: info^k3-kem.si 

TRISOBNO Kranj. 84 m2. 2. nad., ni-
zek blok. opremljeno, renovirano. PVC 
okna. zastekljen balkon. CK na plin. 
mirna lokacija, cena: ugodno, « 
041/358-713.040/425-233 ©005936 

ITD N E P R E M I Č N I N E , d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
T E L : 0 4 / 2 3 - 8 1 - 1 2 0 . 

0 4 / 2 3 - 6 6 - 6 7 0 

04V75S-296. 040/204-661, 
041/90ohx>9 

e-poSta: itd.n^remicnineig^siol.net 
www.itd-ptus î 

lUi 
KUPIM 

ALI NAJAMEM, garsonjero ali eno> 
sobno stanovanje na Jesenicah, plači-
lo gotovina. « 031 /536-051 eoossr? 

ODDAM 

GARSONJERO, opremljeno, na Bledu 
ter starejšo hišo za skladišče v okolici 
Kranja, « 041 /246-063 coo«oo9 

DVOSOBNO, stanovanje na Planini UI. 
9 041/954-009 «00000« 

SAVUDRIJA Bašanlja, 200 m od 
moijd prodamo apartmaje 43-92 m2. 
vseljivi lakoj. Vtsoka kakovost tn oprema. 
Cena cca. 1700 EUR+POV. zagotavljamo 
vpisvZKin ugodne kredite na 15 let 

Možen o^ed, 041/612935, 
041/311878, www.ttvsda^avudrija.si 

(Tehnokem. Jastrebarsko) 

B r r t o v P f « p r o i n . k 1 0 . 4 2 0 2 N A i o 
r E K r a n i s k a c o s m 2 2 . 4 2 0 2 NaKk) 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m plališča, 
- amortizerji To^ot^ hilri servis vo2i 
- avlooptika. vse za podvozfe vozil. 
- izpušni ststemi. katalizato«^ 
T « ! 04/25 7 6 052 ^ ^ ^ 
Hltp://wwwagg.intar.sl ^ 

NAJAMEM 

DVOSOBNO, stanovanje v Kranju ali 
njegovi okohci. « 051/805-280 

dooeooo 

HIŠE 

KUPIM 

STAREJŠO HIŠO. z malo zemlje na 
mirni lokaciji v bližini Radovljice ali Ble> 
da. 9 041/419-888 

ooosoro 

ViKENDI, APARTMAJI 

PRODAM 

GABRŠKA GORA - ŠK. LOKA. bivalni 
vikend. 1. 95, 96/475 m2. urejen, 
opremljen, z vso dokumentacijo. APN 
Medvode, Škofjeloška 26. cena: 
18.900.000.00 SIT, 9 041/672-917 

ooosees 

POSESTI 

PRODAM 

PARCELO, v Žireh - Nova vas. 1260 
m2. cena 10.5 mio SIT (44.000 EUR). 
«041/672-917 6005870 

POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

PRODAM 

PODJETJE, z zelo dobrim, vpeljanim 
poslom, na odlični lokaciji - turizem 
(resni), 9 041/419-888 MOSMI 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

BMW 318 D karavan. I. 02. 94.000 
km, moder. avt. klima, (empomat. 
cena: 2.950.000.00 SIT. 9 
041/878-910 

FIAT STILO 1.9 JTD. I. 02. 110.000 
km. 115 KM. opr. dinamic.. cena: 
1.650.000.00 srr. 9 041/861-747 

6005975 

HVUNDAl ACCENT 1.3 LS. 1. 97. prvi 
lastnik, klima. Avtomchanika Lušina. 9 
04/502-20-00. 041/630-754 

6005994 

KIA Clarus, 1. reg. 1.99.1. lastnik, red-
no servisiran, cena: 300.000.00 SIT. 
«031/605-057 

6005948 

ASTRO CLASIC 1.4,1. 11/00. servis-
na knj.. nekarannboliran. 1. lastnik, sre-
brne barve. « 04/512-70-71 

«005951 

RENAULT LAGUNA 1.6 l6Vconcord. 
I. 00. « 041/720-461 

0005964 

RENAULT MEANE 1.6 RT. I. 96. bele 
barve, vsa el. oprema razen klime, 
cena: 550.000.00 SIT, « 041/312-
3 6 5 6005953 

SUZUKI SW1FT 1.3 GLX. 1. 02, 
29.000 km. prvi lastnik. Avtomehanika 
Lušina. « 04/502-20-00. 041/630-
7 5 4 6005995 

ŠKODA FEUCIA 1.6, I. 98. prvi last-
nik. Avtomehanika Lušina. « 04/502-
20-00. 041/630-754 

6005996 

ŠKODO Forman. I. 93, po delih. « 
040/726-705 eoose« 

KUPIM 

OSEBNO VOZILO, od 1. 98 naprej, po 
možnosti lepo ohranjeno. « 041 /787-
0 5 0 6005970 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

FORD TRANZIT 2.5 D. I. 12/99, 
96.000 km, kratek lurgon. ohranjen, 
možna menjava. « 04/252-25-75. 
041/638-445 6005967 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 

OKRASNE POKROVE, za Peugeot 
partner, dim 15". original, novi, « 
041/322-400 6005976 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO. ludi tolal-
ka - ponujam r^jveč. takojšen odkup, 
prevoz, « 031/770^33 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

CEVI. 23 odtoke at stebre, dol. 4m. deb. ste-
ne 1.5 cm. 8 kom, «041/294^ 6005956 

DESKE. 20. 2 m2. ptoho 50. 8 kom. tia-
me 16x16. 10x14.12 kom.« 04/25-21-
167 €0059̂8 

KUPIM 

ODKUPUJEMO HLODOVINO, in ce-
lulozni tes iglavcev ter kostanjeve dro-
gove 04/51-30-341 dopoldan in. « 
041/758-932 6006654 

KURIVO 

PRODAM 

BUKOVA DRVA. « 041/642-257 6005977 

DRVA. metrska ali razzagana. možnost 
dostave, « 031/310-366 600590? 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

PRODAM 

FRANCOSKO POSTEUO. 140x200. 
odlično ohranjeno, cena 11.000 SIT. 
« 04/259-51-10 6005949 

MIZO. m šest stolov za jedilnico, ugod-
no. «040/666-429 eoo5060 

OTROŠKI POGRAD, izdelan po naro-
čilu, ugodno. « 041/871-671 6005963 

PODARIM 

DVE SPALNICI, in predsobo, dopol-
dan med 10. in 12. uro. « 04/23-74-
237 6006001 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

ŠTEDILNIK. in hladilnik Gorenje. 
«041/878-494 600596? 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 

PRODAM 

PEČ. na trda goiiva Gorenje, dve stari 
kolesi, plinski kuhalnik z jeklenko, se-
stavljivo mizo s sedeži. « 031/223-
1 3 0 0005959 

PODARIM 

MANJŠO, trajno žaročo peč gašperček 
tKez pokfuva.« 040/756-227 0005091 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKLIŠKO KOLO. gume 24 col, lepo 
ohranjeno, za simbolično ceno -
5.000 SIT. « 04/25-11-117 6O05954 

ORBITREK. zelo dobro ohranjen. « 
041/715-042 6005965 

TURIZEM 
DOPUST, knžarjenje od 31. 7. do 10. 
8. 2006 samo še neka] prostih mest. 
inf na. « 040/579-402 6005753 

MAKARSKA RIVIERA. Gradac oddam 
sobe. Popovac. « 00385-91/544-
2 1 - 0 6 6005984 

NOVI GRAD. 300 m od morja oddam 
apartma za 4 osebe. « 031 /835-756 

6005695 

HOBI 
KUPIM 

ZLATNIK. 100 let postavitve Aljaževe-
ga stolpa. « 031 /572-741 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI, kombinirani voziček, mo-
dre barve, ugodno. « 040/652-460 

6005950 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
KUPIM 

SLUŠNI APARAT, na baterije št. 675 z 
modro nalepko. « 04/233-18-40 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

PRIKUPNE MUCKE, stare osem ted-
nov. S 04/532-90-20 60050W 

DVA. mongolska skakača (par). « 
04/53-1&-186 6005963 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

CEPILEC DRV. na sveder, pajek za 
seno, (rosilec za hlevski gnoj Mengele. 
« 040/212-819 0005987 

CISTERNO, za gnojevko Creina 1200 
I in kosilnico BCS diezel 127 cm. « 
031/467-943 60058?4 

ROTACIJSKO KOSILNICO. 180 cm. 
«040/201-364 6005966 

TRAKTOR, TV 826 . 1. 93. 1. lastnik, 
cena 700.000 SIT. « 041/805-484 

6005961 

TRAKTOR AGT 830. s čelno hidravli-
ko, slar dve leti, 270 delovnih ur. « 
041/387-810 6006006 

PRIDELKI 
PRODAM 

ČEŠNJE, kvabtetne, domače hnistavke. 
dnevno sveže obrane, ugo^ . kmetica 
Princ. Huda 1 pri Kovorju Tržič. « 
04/595^060.041/747-623 6005r43 

ČRNI RIBEZ. Zg. Gorje 11, pri Poklu-
karjevih. « 04/57-25-015 6006OO8 

HLADNO PREŠANO. oljčno olje. « 
041/393-934 6O05998 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 

ČB TELE, za nadaljnjo rejo. staro 7 
dni, « 041/871-692 «006007 

JAGNETA. za zakol ali rejo. « 
04/595-79-62 6005969 

JARKICE RJAVE, rdeče, plemenske 
peteline, piščance za dopitanje (pet-
elinčki). Hraše 5. Smlednik. « 
01/362-70-29 6005B;I 

KRAVO, simentalko. brejo 9 mesecev. 
Lajše 33. Selca 6005957 

PLEMENSKEGA KOZLA, burske pas-
me, starega tri lela, « 04/25-22-435, 
040/213-745 6OO6O02 

TELIČKO. SNnentalto. staro teden dm. in 
ČB btea.« 04/25-91-210 600&974 

KUPIM 

BIKCA, simentalca. starega do 15 dni. 
« 031/245-415 6005993 

OSTALO 

PRODAM 

HRASTOVE SODE. od 140 do 180 I. 
«04/250-30-35 6O0599? 

VPREŽNE VILE. za obračanje sena 
kot starinska vrednost, v dobrem sta-
nju, «04/252-77-33 eoosMO 

POSLOVNI STIKI 

KREDm 
Do 7 let, za vse zaposlene ter 
upokojence, do 50 % obresti. 

Krediti na osnovi vozila, ter leasin-
gi za vozila stara do 10 let 
M O Ž N O S T O D P U Č I L A 

NA POLOŽNICE, PR IDEMO 
TUDI NA DOMI 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Maribor 
TeL: 02/252-48-26, 

mob: 04i/75ci560,041/31-991 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

ZAPOSUM ŠOFERJA, C kat. za raz-
voz tovora po Gorenjski. Pisne prošnje 
na nastov: Hafner Ulrik s.p.. Partizan-
ska cesta 33. 4000 Kranj 600596« 

ZAPOSLIM VOZNIKA. C kat. za ob-
časna nadomeščanja. Pisne prošnje 
na naslov: Hafner Ulrik s.p.. Partizan-
ska cesta 33. 4000 Kranj 60OSMO 

ZA NEDOLOČEN ČAS. zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pog^i in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o.. Žirovnrca 87. « 
041/793-367.040/666-345 6O059M 

ZAPOSLIMO, serviserja visokotlačnih 
aparatov. Izobrazba: elektrikar. avto-
mehanik ali ključavničar. Gitas • 
Karcher, d.o.o.. Zg. BKnje 1. Žabnica, 
«04/231-56-90 

S E A W A Y 
group 

NavtiČno oodietie zaposli: 

1. MIZARJE 
Razpisni pogoji: izobrazba lesne 
smeri. 3 letne delovne izkušnje 

pri obdelavi lesa. 

2. CNC OPERATER 
Razpisni pogoji: strojni ali lesni 
tehnik, najmanj 3 letne delovne 

izkušnje, poznavanje CNC strojev. 

3. MONTER VODOVODNIH 
INŠTALACIJ 

Razpisni pogoji: strojna izobrazba IV. 
ali V. stopnje ali druga ustrezna izbr.. 
najmanj 3 letne delovne izkušnje pri 
monlaži notranje opreme in pohištva. 
4. MONTER MOTORNIH 

INŠTALACIJ 
Razpisni p(^ji: strojna izobrazba IV. 
aii V. stopnje ali druga ustrezna izbr.. 
najmanj 3 letne dektvne Izkušnje pri 
montaži notranje opreme In pohištva. 

5. ELEKTRIKARJE 
Razpisni pogoji: izobrazba IV.ali V. 

Stopnje elektro smeri ali druga 
ustrezna Izbr., najmanj 3 letne deksvm 
izkušnje pri r7K>ntaži notranje opreme 

in pohištva. 
Ponudbe pošljite najkasneje do 

20.7.2006 na naslov: 
Seaway Group d .o.o. 

Pot na Lisice 2, 4260 Bled 
ali poe-pošti: 

polona. knmek@seaway. si 

ZAPOSUMO TEHNIČNEGA VODJO, po-
goj: napmanj V. stopnja izobrazbe ustrezne 
smeri, poznavanje A - CAT programskih 
orodq in organizac^ spcsobnosb. za ne-
določen čas. Uko Kropa, d.0.0.. Kropa 7 a. 
Kropa.« 04/533-73^ eoceoo& 

IŽČEM 

ŽENSKA, s srednjo tehnk^no izobra-
zbo išče delo. imam delovne navade in 
izkušnje. « 041/256-702 oooso;3 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTIRAMO HIŠE. in celotna stano-
vanja. Megamatrix. d.o.o.. Staretova 
39. Kranj. « 041/570.&57 eooMrs 

ALI ŽELITE, na novo pobarvati fasado 
in lesen napušč? Ugodno! Megama-
trix. d.o.o.. Staretova 39, Kranj. « 
041/570-957 eoo5S74 

ASFALTIRANJE, in tlakovanje, izdela-
va betoske in kamnite škarpe. prevzem 
novogradnj in adaptacij. Gradbeništvo 
Adrovič s.p.. Sadnikarjeva 4. Kamnik. 
« 01/83-17-285. 031/803-144. 
031/294-981 flooM.a 

IZVAJAM, generalna In enkratne čiš-
čenja (pos. prostori, objekti, stanova-
nja. bloki, likanje). AASS s.p.. Planina 
10. Kranj. « 040/33-68-75 SOOSTJ? 

IZVAJAM SUKOPLESKARSKA DELA. 
barvanje n^xišca. beljenje fasad, k i t ^ in 
beljenje notranph površii, dekorativni ople-
ski. SBsDpteskarstvo. Pa«c Ivo s.p.. Pod-
bfBZje 179. 4202 Nakto. « 031/39-29-
09 «00622? 

IZVAJAMO, samc^ dimnikov, vrtanje, zi-
dava. montaža novih, popovilastanh, nudi-
mo cfimne obloge, d^ne kape. Noî ajt & 
Co, d.n.o.. Ljubljanska 89. Domžale, « 
041/898-102.031/422-800 eoosa«; 

IZVAJAMO 00 THMELJEV DO STREHE, 
notranje omete, fasade, adaptac^. karmi-
te Ška^. urejsnje in tlakovanje (Msrtšč. z 
našim af vašim materiakxn. SGP Bytyqi 
Sk^ . d.n.o., Stojzevo 3 a. Kranj. « 
041/222-741 ea»*4a 

NUDIMO VSEH VRST ELEKTROIN-
ŠTALACIJ. v novogradnjah in adapta-
cijah. razna manjša popravita. Janez 
Vatter s.p.. Zg. Duplje 24. 4203 Dup-
lje. « 041/760-616 6006269 

SPLOŠNA GRADBENA DELA. zida-
nje, opaži, betonske škarfe. adaptacije 
starih hiš, fasade, tlakovanje dvorišč, 
klasični ometi, t̂ etonske ograje. Grad-
benik Qarn in ostali d.n.o., Tončka 
Dežmana 10. Kranj. « 051/415-043. 
051/415-044 ecK>UJ9 

ZAŠČITNE, okenske mreže"gavtre" In 
kovane železne ograje po naročilu. 
Goldi, d.o.o.. Francaiija 8. PrudUvui. 
« 04/255-11-29. 041/684-389. 
041/209-454 mo»4? 

RAZNO 
PRODAM 

CISTERNO, plastično. 11001. odlično 
za vodo. čisto, možna dostava. « 
041/320-701 eoosoa. 

KVAUTETNA OMELA. za pometanje 
krušnih peči, negorljiva. « 01/832-
31-07 eo0B»ss 

VZMETNICO, in nadvtožck ter šivalr« stroj, 
po 20. tri. « 04/531-86-70 «00500? 

KUPIM 

USTROJENE, zajčje kože. « 
051 /256-605 600W6a 

http://www.eko-hisa.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.svet-nepremicnine.s
http://www.fra8t8i
http://www.frast.s
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A N K E T A 

Kupujemo, a ne 
zaradi razprodaj 
BO5T7AN BOGATAI 

Ali težko čakate na razpro-
daje obutve in teksti lnih 
izdelkov, s m o tokrat spraše-
vali v naši anketi. 

Foto: Corazd 

jožef Sintič, Britof: 

" T r e n u t n o č a k a m ž e n o , ki 
n a k u p u j e na razproda j i , 
s a m pa ne m a r a m g n e č e . 
SIcer pa v naši družini n e 
č a k a m o na razproda je in 
tudi ne zaprav imo veliko, le 
za tisto kar potrebujemo." 

Marija Covc, Kranj: 

"Včasih že kaj kupim na raz-
prodaji, več inoma pa ne. Če 
ni denarja, pač ne moreš ku-
povati. Sicer rada kupujem 
po znižanih cenah." 

Leon Pintar, Kranj: 

"Nakupu jem le živila, obla-
čil in čevl jev pa i m a m do-
volj. Prijateljica mi je pove-
dala za razprodaje , v e n d a r 
m e tudi popusti ne prema-
mijo. Kupoval bi, če bi zni-
žali cene tehničnega blaga." 

Matej jaki, Naklo: 

" D a n e s s e m v trgovini izve-
del za razprodaje. Kupil s e m 
si ma j i co , sicer pa n a m e n -
sko ne kupujem po znižani 
ceni. Najbrž bom prišel na-
zaj in si privoščil š e kratke 
hlače." 

Urša Ceglar, Preddvor: 

" N a razproda je ne č a k a m , 
t e m v e č kupujem takrat, ko 
kaj potrebujemo. Ob zniža-
nju cen si v z a m e m nekaj ur, 
da pog ledam po trgovinah 
in opravim nakupe." 

Pri Žgajnarju spominska plošča 
janež janša, predsednik vlade je v spremstvu kolegov iz koordinacijske skupine za obrambo Slovenije 
v Zaprevalu, na domačiji Demšarjevih odkril spominsko ploščo. V hiši so se člani skupine pred 15 leti 
zbrali na skrivni lokaciji. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Zapreval - Minuli četrtek je 
minilo natanko 15 let od pr-
vega sestanka koordinacij-
ske skupine za obrambo sa-
mostojne Slovenije izven 
Ljubljane. Zbrali so se na 
skrivni lokaciji, pri Žgajnar-
ju v Zaprevalu, saj so bile tu 
dane odlične možnosti za 
delovanje, predvsem zaradi 
bližnjega komunikacijskega 
vozlišča in pripadnosti ideji 
samostojne Slovenije gosti-
teljev - dnižine Mateja Dem-
šarja. Ob obletnici je Janez 

Janša odkril spominsko zna-
menje z napisom "Delovanje 
Teritorialne obrambe in slo-
venske Policije ter drugih 
obrambnih sil je leta 1991 vo-
dila Koordinacijska skupina, 
kije v vojni uspešno zavarova-
la osamosvojitev Republike 
Slovenije in premagala agre-
sorsko JLA. Koordinacijska 
skupina je v juliju 1991 delo-
vala na tajni lokaciji v vosi 
Zapreval." 

"V teh dneh veselo praz-
nujemo obletnico osamo-
svojitve. Tudi zaradi dobre-
ga zraka vidim, da smo se 

pred 15 leti v nemirnem 
času pravilno odločili za 
preizkus delovanja koordi-
nacijske skupine na lokaciji 
zunaj Ljubljane za primer, 
če bi se zadeve zaostrile," je 
nagovor začel Janša in na-
daljeval, da za skrivno loka-
cijo v Zaprevalu ni bilo več 
realne potrebe, saj je bila 
večina bitk v vojni za Slove-
nijo dobljena, čakala pa so 
diplomatska pogajanja, 
vendar tega takrat še niso 
vedeli. "Zapreval in Dem-
šarjeve smo izbrali tudi za-
radi njihove podpore samo-

stojni Sloveniji. Vsekakor 
imamo na Zapreval lepe 
spomine," je še povedal 
Janša. Premier je družini 
Demšar podelil plaketo mi-
nistrstva za obrambo za so-
delovanje pri zagotavljanju 
vseh zmogljivosti za delo-
vanje koordinacijske skupi-
ne. "Pred 15 leti smo bili v 
skrbeh, vendar smo vas z 
veseljem sprejeli in obču-
dovali vaše organizacijske 
sposobnosti. Tudi zato smo 
vedeli, da rezultati ne bodo 
izostali," se je Matej Dem-
šar zahvalil za priznanje. 

Premier janež Janša je odkril spominsko ploščo na 
ŽgajnarjevI domačiji. 

Mateju Demšarju se je za sodelovanje pri osamosvojitvi 
zahvalil tudi Igor Bavčar. /F<>ioCorKdKav<ii 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
D a n e s , v torek, in jutri , v s r e d o , bo v e č i n o m a s o n č n o , 
popoldne ni izključena kakšna ploha ali vročinska nevihta. 
Tudi v četrtek bo s o n č n o , p o p o l d a n s k e plohe in nevihte 
bodo bolj verjetne. 

Agencija RS u okolje . Urad » Mrteottogito 

TOREK 

14/28°C 

SREDA 

15/28°C 

ČETRTEK 

14/27°C 

Mureln Satma/ 
M.«« S 

iS/IS-C 

Ce(e 
?8/16"C 

ž ? ' -
KJIU4 

^ Uubliuu NovlGortca r> 
^»"s-č CL_X „ _ 3J/I8 O V J Novomeslo i 

26/1l>X Zagreb 
^ /717 r ' (£5}- ° 

-T 31/18̂  

•0~S o Fleka _ 30/18-C 

NA KONCU 

KRANJ 

Naravni zakladi Brda pri Kranju 
Pisan rastlinski in živalski svet je avtor Iztok Ceister zajel v 
monograf i j i , ki so jo konec junija predstavili v osrčju pose-
stva o b koči Bela na Brdu pri Kranju. S 478 hektari ograjenih 
površin Brdo predstavlja edino nadzorovano območ je v Slo-
veniji, v katerem je gibanje m o g o č e le pod vodstvom in nad-
z o r o m . Leta 2000 s e je v sodelovanju z Iztokom Geistrom 
pričel popis živalskih in rastlinskih skupin, ki je prinesel 
presenetl j ive rezultate in tako je prvotna ideja o priročniku 
prerasla v idejo o knjigi. Do zdaj so na območju posestva 
raziskali okrog 1140 vrst rastlin in 1165 vrst živali. O b razis-
kovanju so našli tudi 9 novih vrst. Slikovite fotograf i je so 
posneli Iztok Geister, Matjaž Žnidaršič, Tone Trebar in Igor 
Pustovrh. S. K. 

DOVJE 

Planinci počastili spomin na jakoba Aljaža 
Ž u p n i k J a k o b Al jaž je z velikimi črkami z a p i s a n v srcih 
s lovenskih planincev, predvsem kot graditelj planinskih koč 
in g o r e č zagovornik ohranjanja s lovenskih gora . O b 161-
letnici rojstva so v četrtek, 5. julija, s p o m i n nanj počastili 
člani predsedstva Planinske zveze Slovenije na čelu s pred-
sednikom Francem Ekarjem. Na njegov grob na pokopališ-
ču na D o v j e m s o položili cvet je . Letos je n j e g o v o ime 
p o v e z a n o s tremi dogodki pred n o leti. Takrat so dovškemu 
župniku izkazali veliko čast , ko s o ga sprejeli za častnega 
č lana S l o v e n s k e g a p lan inskega druš tva , predhodnika 
d a n a š n j e Planinske zveze Slovenije. Poleg tega so to leto 
p r e d v s e m p o njegovi zas lug i odprl i Tr ig lavsko kočo na 
Kredarici in Al jaževo kočo v Vratih. O b obisku na Dovjem so 
s e člani p r e d s e d s t v a Planinske zveze S loveni je seznanil i 
tudi s potekom priprav na gradnjo Slovenskega planinskega 
muze ja v Mojstrani . J. R. 

Novorojenčki 
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 33 novorojenčkov, 
od tega v Kranju 26, na Jesenicah pa 7. 
V Kranju je na svet prijokalo 12 deklic in 14 dečkov. Najtežji 
je bil deček s 5.110 grami porodne teže, najlažja pa deklica z 
2.600 grami. 
Na Jesenicah so zajokali 4 dečki in 3 deklice. Najtežji je bil 
deček s 3.920 grami, najlažja pa deklica z 2.910 grami. 

RADIO K R A N J d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. K R A N J 
ItLbFON; 
(04) 2812-220 «i!i>»i:u> 
(04) 2S12-221 »<aw<> 
(04) 2022-222 ̂ »aavu 
(OS1) 303-505 .^MMum 
FAX 
(04) 2812-225 
(04) 2812-228 -vttijf 

EpoSto 
radlBkranittiradlo-krDnj.sl 
spletno stTon: 
www.raidlo-kran}.»i 
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GLASBA 
Bela kača v Križankah 
Šandu, d. o. o., v nedeljo, i6. julija predstavlja ob 2i. uri 
v ljubljanskih Križankah enega starih bendov, legen-
darno ročk zasedbo Whitesnake. Ročk atrakcija, ki jo 
bomo končno lahko videli in slišali tudi v Sloveniji. 
Zasedbo Whitesnake je v poznih sedemdesetih us-
tanovil David Coverdale (bivši član Deep Purplov). Za-
četni zvok je bil hard ročk s primesmi bluesa. Leta 1984 
so izdali album Sllde It In, ki je postal zlat, naslednji al-
bum s preprostim naslovom Whitesnake pa je skupino 
dvignil v višave, pesmi kot IsThis Love, Here I Go Again 
pa so pripomogle k prodaji okoli osem milijonov albu-
mov. Da je skupina dobila ime Whitesnake, je ravno 
tako zasluga Davida Coverdalea, ki naj bi svoj penis 
imenoval "bela kača" (white snake). Zdelo pa se mu je 
tudi, da bi bilo to ime najprimernejše za njegovo 
skupino. Whitesnake so do danes imeli dva albuma med 
prvimi desetimi na ameriški lestvici in kar osem med 
prvih desetimi na britanski. Nekatere starejše ovitke al-
bumov Whitesnake mnogi še danes uvrščajo med tiste z 
najbolj seksističnimi motivi. A. B. 

VAŠKO NA PUNGERTU 
Vaško Atanasovski Adrabesa Quartet bo ta teden nastopil v Kranju. 

S koncertom Va-
ško Atanasovski 
Adrabesa Quartet 
se je pred časom 
zaključil letošnji 

cikel koncertov Grajski vi-
traž, ki ga že vrsto let prireja-
jo škofjeloški študenti. Ta-
krat je večer je minil v sodo-
bnem, džezovsko, folklori-
stično obarvanem vzdušju, v 
ritmih čardaša, flamenka ter 
balkanskih in vzhodnjaških 
godb z elementi klasične ev-
ropske glasbe. Atanasovski je 
namreč eden izmed najizvir-
nejših mladih slovenskih 
skladateljev zadnjih nekaj 
let. Nazadnje je izdal tri vr-
hunske plošče, ki segajo v 
sam vrh domače džezovske 
scene. Vaško je v Loki nasto-
pil v mednarodni zasedbi 
priznanih glasbenikov, Id so 
med najboljšimi na svojem 

področju. Spremljali so ga 
Marjan Stanič na bobnih, Si-
mone Zandi ini na harmoni-
ki, izdelani iz posebnega 
lesa, in Roberto Bartoli na 
kontrabasu, sam pa je igral 
alt in sopran saksofon ter 

prečno flavto. Med tonsko 
vajo so bili zaskrbljeni zaradi 
same kapelice, ki zna biti v 
primeru več inštrumentov 
zvočno zelo zahtevna, na 
koncu pa se je kapelica izka-
zala za odličen ambient, po-

slušalci pa so bili nad enoin-
polumim koncertom navdu-
šeni. Spet pa si ga lahko ogle-
date in m u prisluhnete na 
Festivalu Carniola 13. julija 
ob 21. uri, ko bo s kvartetom 
nastopil na Pungertu. 

Festival 
Carniola 

K r a n j , ] ' / . 6 . - J S . 7 . 2 0 0 6 
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PROGR;\.M PRIREDITEV od 1 1 . 7. do 1 5 . 7 . 

11.7. BIL J E ŠKRJANEC 
ton« teater 

ghdaUU pfKhoini | Grad KliiMein. ob 2130 | I.DOOSfI/7.52C 

I I J. PIHALNI KVINTET SAVITHA 
iirčM kiniii« kKicgn | P>vU«imh>!a.«i;aOO | ISOC SIT/8.251 

13.7. KRTEK ZlATKO 
iemek GledeitU« Fni FTU 

ooottioostani I Klena« j (!io<lKhaltIom.iilil8.0(l | tOOSIT/lM« 

13.7. VAŠKO ATANASOVSKI OUARTCT 
delitdc koncert ) Punsert.oti21.00 | vslopnmen 

1«. 7. usivarjalnica: LETEČI KLOVNI 
plesna delavnica: KLOVNOPLES; KLOVNOIGRE 
bice IciicB 
oirojkip(Ofliw> I Gla\nitro.ob1B.OO j w«0(]«nerB 

14.7. ULIČARKA 
pete* Stenko Poiožcn 6 FtHjrklor 

uKna pmhtava | Glevni trii ob 20 00 I vstopneie ni 

K . 7. OBLAKI SO RDEČI - a r a n ž m a j i slovenskih ljudskih pesmi 
petek MAJA osomiic KVARTET 

končen | PungeaDb2I OO | vitopnineni 

14.7. AFRIKALI 
petek glasbenoiiiesfli spektekel 

koncert | GradNiililian.ob21.30 | l.tOOSn'/7.S2C 

IS. 7. LIKOVNA DEUVNICA 
sobote Zdtulenje steriev in otrok 

otrotkl program j Pungefl. ob 10.00 | vstopnine ni 

IS. 7. JOSIPA LISAC 
•obote koncert | Grad UiitliteiMib 21 JO | t.SOOSn/7.52 C 

Celoten pngrem Feitivele CemieU: 
Mww.fŝ ivalc«miolB um 
Dodatne mronneĉ e: 
04 236 06 31 ali Mo®ancenter.si 

PROUAIA VSTOPNIC 
Prirtditv« a« sr«fu KhMstiin; 
Ag»d>a M servčs (bivii študentski »fvis Cmok̂  
prodajna mesta Evantim po vMj Sloveniji ali na www.eventim.s>. 
uro pred prVeditvtjo na gradu lOutifteirt 

Koncerti Mciiioe giMbo v alriju PavUanevo hnit: 
Uro pred koncertom rta kraju pnreditve 

Agencija M servis {btvli Studontski servis CnvA), 
po dogovoru na An centnj. Krani (04 236 06 31. info@arc8nrer4«), 

Sjai>a ^ ^ H COOD^CAR ^ t r i g l a v 

P e r f t t c h U Gorenjski Glas 

RAZGRETI ŠUKAR 

V četrtem tednu 
Festivala Camiole 
v Kranju je nasto-
pila tudi skupina 
Šukar, ki deluje že 

od leta 1990 in za katero je 
značilna predvsem romska 
glasba. Energični člani skupi-
ne, ki svojo ̂ asbo izvajajo na 
ljudskih brenkalih, tipičnih 
za območje Panonije, .so do-
dobra razgreli dvorano na 
Primskovem, ki je na začetku 
kazala bolj umirjeno vzdušje 

sedečih poslušalcev. Vendar 
pa j ih je poskočna glasba, 
predvsem prihod "kralja ci-

ganske glasbe" Šabana Bajra-
moviča, kasneje navdušila in 
postali so živahnejši. 

, 9 
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KINGSTON • ATOMIK HARMONIK • ALYA 
ANŽEJ DEŽAN * BOŠTJAN KONEČNIK in drugi 
sobota, 15. julij od 18.00 ure 
Zbiljska dobrava ob Zbiljskem jezeru 
nagradne igre, ognjemet, vstopnine ni! 

hiii ® * Adi iaiicSloverac.i M 

TIFT 
Y O f j l A K B S B B I B S 

http://www.eventim.s


GLASBA 
Z MALO SREČE NASHAKIRO 
Multimedia Concerts v sodelovanju z ITB in Lupapromotion predstavljajo eno najbolj vročih pevk, 
Shakiro, ki bo v okviru evropske turneje 'Oral fixation tour' 15. julija nastopila na mestnem stadionu v 
Veliki Gorici na Hrvaškem. 

M Brun 

S
hakira ima za se-
boj bogato življenj-
sko zgodbo vzpo-
na v sam zvezdni 
vrh svetovne glas-

bene scene. Znana je po od-
ličnih in temperamentnih 
nastopih, saj je že od malih 
nog posvetila svoje življenje 
glasbi. Na zaključni prire-
ditvi svetovnega prvenstva v 
nogometu je z Wyclefom 
Jeanom nastopila s priredbo 
letošnje velike uspešnice 

Hips Don't Lie. Hips Don't 
Lie z albuma Oral Fixation 
Vol. 2 je danes najbolj pred-
vajana pesem v pop zgodovi-
ni radijskega predvajanja v 
Ameriki. Singel je podrl vse 
prodajne rekorde in je dolgo 
blestel na 1. mestu Billboar-
dove lestvice ter drugih urad-
nih svetovnih lestvic. 
Shakira pa je pred nedavnim 
z omenjenim komadom po-
drla še en rekord: v enem 
tednu je postal največkrat 
predvajana pop pesem na 
ameriških radijskih postajah 

v zgodovini sodobne glasbe. 
Pevko špansko-italijanskega 
rodu lahko torej v živo vidite 
že čez kak teden v sosednji 
Hrvaški. 

Gorenjski glas pa bo v so-
delovanju z organizatorji 
koncerta podelil dve vstopni-
ci za omenjeni koncert. Od-
govor na vprašanje 'Je Shaki-
ra špansko francoskega 
rodu?' pošljite v obliki sms 
(do 12. julija) na številko 
031/69-11-11 za sakira v obli-
ki: sakira+ (odgovor) da/ne + 
vaše ime in priimek. 

Ponudba nlj i od 10.07. »01 d« 31.07.2001 u. da raiprod«]« ikdJikHi ulag «tem tinnina. 
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NOVIČKA 
Vprašanje časa 
V glasbenih krogih dobro znana mlada glasbenika Mate 
Brodar in Anže Langus sta se odločila za izdajo samo-
stojnega albuma, s katerim bosta lahko predstavila svo-
jo glasbeno razgledanost in raznolikost. Talentiran dvo-
jec je izkušnje nabiral s studijskimi in koncertnimi sode-
lovanji z mnogimi uspešnimi glasbeniki, nazadnje pa sta 
sestavljala Magnificovo Turbolentzo - skupino, ki je s 
svojo glasbeno prepričljivostjo navduševala domačo kot 
tudi evropsko publiko. S premiernim samostojnim na-
stopom na nacionalni televiziji sta pričela promocijo 
projekta Da Phenomena in napovednega singia Nočem 
te nazaj, za katerega sta posnela tudi videospot. Sama 
skladba je v zadnjih tednih vnesla kar nekaj svežine na 
domače radijske postaje, publika pa že z zanimanjem 
pričakuje napovedani album, s katerim se bosta oba na-
darjena glasbenika prvič predstavila tudi kot 'frontmana'. 

Oba smo v tej vlogi 
prvič videli prav v 
njunem prvem sa-
mostojnem spotu, 
v katerem se jima 
pridružita tudi dva 
simpatična pliša-
sta junaka Los in 
Medo, za katerih 
'oživljanje' je bilo 
potrebne veliko po-
trpežljivosti in kar 
nekaj snemalnih 
ur. Njun spot se je 
predstavil na MTV 
Adria že na začetku 
julija. A. B. 

R 
RADI^-

RADIO CERKNO, D. O. O. 
PLATISEVA UUCA 39. 

5282 CERKMO 

TEL: 0 5 / 3 7 34 770 
F A x : 0 5 / 3 7 34 77) 

E-POŠTA: INFO@RAOIO<JOMEV.NET 

G C I IZLETI 

Najbolj znan zabaviščni park, kjer bo vsak našel kaj zase - blue 
tornado, vlak smrti, polet z Ikarjem, prosti pad, spust po brzi-
cah, divji zahod, aitvarij z delfini, pleloči psi... in zadnja novost 
- sequoja. Odhodi: vsako soboto v juliju in avgustu, ob 4. uri z 
avtobusne postaje v Kranju. Cena: 10.500 sit (43,82 eur) 

H i i ^ i t o n d i a 
Zabaviščni park pri Ravenni s 44 atrakcijami, med katerimi so 
tudi največji evropski vlak smrti, rafting Rio Bravo, 12 zabavnih 
spektaklov, čudoviti vrtovi in rajska tropska plaža. Več: 
www.mirabilandia.it. Odhodi: 22. 7., )2. ter 26. 8. ob 4. uri z 
avtobusne postaje v Kranju. Cena: n.ooo sit (45.90 eur) 

Comva^mvtd 
Vodni svet zabave in norčij. Lahko se boste potapljali v tropskih 
lagunah, stopili nazaj v srednji vek, vstopili v svet ročk glasbe ... 
odhodi: t;, in 29. 7. ter 12. in 26. 8. ob 4.30 iz Kranja. Cena: 
n.ooo sit (45,90 eur) 
Cene vkljudujejo tudi vstopnino, naročniki Corenjskega glasa in njihovi otroci pa 
imajo 5 % popusta {pn vplačilu v agenciji Linda predložite odrezek časopisa 2 
va$o naročniiko itevilko). 

BELOPEŠKA JEZERA,TRBIŽ IN SVETE V IŠARJE 
Datum: sobota, 15. julija 2006 
Program: Odhod avtobusa ob 7. uri izpred CG na Zoisovi 1 v 
Kranju - Belopeška jezera: počitek v čudoviti pokrajini objeti z 
vršaci Alp • do gondole, ki pelje na Svete Višarje (lahko se 
odločite tudi za peš pot): na Svetih Višarjah stoji cerkvica, kjer 
vsako soboto ob n. uri mašujejo v slovenščini, nemščini in 
italijanščini; čudovit razgled na Karnijske Alpe in okolico • 
popoldan povratek • Trbiž: po nakupih • proti večeru prihod domov. 
Cena: 4.200 SIT(>i.sjn«i pri udeležbi najmanj 45 oseb 
Popust za naročnike CC: 10 %, Doplačilo: gondola 2.000 SIT 

Prijave: Gorenjski glas 04/201 42 41, narocnine@g-glas.si. Prijave 
in vplačila: Agencija Linda 04/235 84 20,041/248 773, info@linda.si 

http://www.mirabilandia.it
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:info@linda.si


KULTURA 
KRANJ 

Večer renesančne glasbe in plesov 
v četrtek, 13. julija, ob 20.30 bo v Modri dvorani gradu 
Khislstein na večeru renesančne glasbe in plesov nasto-
pil ansambel Cortesia z gostom Domnom Marinčičem, 
ki bo igral na violo da gambo, ter skupino za starinske 
plese Celestina. Koncert poteka v okviru projekta Evrop-
ska glasbena in plesna dediščina. Ansambel Cortesia 
deluje v različnih zasedbah od leta 2003, druži pa glas-
benike in plesalce, ki želijo skupaj enovito poustvarjati 
glasbo in plese iz obdobja evropske renesanse. V seda-
nji zasedbi ansambla izvajajo plesno glasbo francoske, 
italijanske in angleške renesanse in zgodnjega baroka, 
posebno pozornost pa namenjajo izvajanju skladateljev, 
katerih delovanje je bilo povezano z ozemljem današnje 
Slovenije. Vstop na četrtkov večerje prost. I. K. 

TRŽIČ 

Kregarjevi vitraži gorenjskih cerkva 
Včeraj zvečer so v organizaciji Tržiškega muzeja v Pavi-
ljonu N O B - galeriji Ferda Mayerja odprli razstavo 
osnutkov vitražev iz gorenjskih cerkva akademskega 
slikarja in duhovnika Staneta Kregarja, ob tej priložnosti 
pa so predstavili tudi monografijo Sakralno slikarstvo 
Staneta Kregarja, ki je izšla lani ob 100-letnici avtorjeve-
ga rojstva. Razstava bo na ogled do 25. julija, vsak 
dan med 17. in 19. uro. I. K. 

JESENICE 

Ogled muzejskih zbirk 
Cornjesavski muzej Jesenice se pridružuje'praznovanju 
stoletnice Karavanškega predora in Bohinjske proge 
in ob tej priložnosti v soboto, 15. julija, vabi na ogled 
muzejskih zbirk na Staro Savo, od 8.30 do 17. ure, in v 
Kosovo graščino (tu je na ogled razstava ob loo-letnici 
Karavanškega predora in dokumentarna razstava o 
Hrušici) od io. do 13. ure. Najmlajše pa vabijo v paviljon 
v park na Staro Savo na muzejsko delavnico, kjer bodo 
od 10. do 12. ure izdelovali vlake. Vstop v zbirke in 
delavnica so brezplačni. I. K. 

.NiAPOVEDNIK 
12.7. - koncert skupin Pawns (ZDA) in Diecut - Izbruhov 
kulturni bazen, Kranj, ob 21. uri 
12. 7. • koncert pihalnega orkestra Savitra - Roženvenska 
cerkev, Kranj, ob 20. uri 
22. 7. - koncert Adija Smolarja - Pod Jenkovo lipo, 
Cerklje, ob 21. uri 
23. 7. - koncert zasedbe Terminal Blue - Izbruhov 
kulturni bazen, Kranj, ob 21. uri 

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE 
K R A N J www.pgk.sj 

NE ZAMUDin MEDNARODNEGA 
VEČERA GLASBE, POEZUE, SKEČA IN GUDAUŠČA: 

zaključili večer programa "GAFE EUROPA" 
v izvedbi Prežernovega gledališča Kranj, gledališč freies Schauspiel 

Ensemble iz Frankfurta in Teatr im. Juliusza 51owacl(iego iz Krakova 

ter udeležencev literarne, gledališke in glasbene delavnice. 

Sreda, IZ. julija 2006, ob 21.00 na Pungertu. 
Vstop prost. 

V primeru slabega vremena bo prireditev v gledališču. 

Program sooblikujejo: mednarodna ekipa igralcev i režiserjem 

Reinhardom Hinzpetrom, glasbena skupina NOVEMBER, Iniciativni 

odbor za izgradnjo koncertne dvorane v Kranju 

(sodelujeta Mija Mravlja in Kristina Pahor, 

svetovna prvakinja v igranju na harmoniko v svoji kategoriji). 

CAFE EUROPA je spremljevalni progam mednarodnega projekta 

NACHTAZVL / NOČNI AZIL, ki ga je podprla Evropska skupnost. 

Culture 2000 

KIP NA VRTU 
KOT STATUSNI SIMBOL 
Ne, že nekaj časa niso pokazatelji bogastva najnovejši mercedes, nesramno draga dnevna soba ali 
pa plovilo v eni od hrvaških marin. Kip priznanega kiparja na lastnem vrtu je tisto, kar šteje. 

Igor Kavčič 

M 
ar to res 
drži?" sem 
vprašal aka-
demskega ki-
parja Metoda 
Friica. ki po-

tem, ko se je zaključila raz-
stava v Murski Soboti, ta tre-
nutek svoja dela še vedno 
razstavlja na kar štirih prizo-
riščih skupinskih razstav; v 
Galerij i Ivana Groharja v 
Škofji Loki, v Slovenski Bi-
strici, v Ljubljani in v Pekin-
gu. Kitajska v raznoterih po-
gledih je Fr l ia i precej blizu, 
leta 2001 pa je dva meseca 
ustvarjal tudi na kiparskem 
simpoziju v mestu Chang-
chun, kjer je v velikem parku 
kipov avtorjev iz vsega sveta 
prisoten tudi s svojim de-
lom. Njegova prisotnost v 
Pekingu je tokrat v povezavi 
z olimpijskimi igrami, ki se 
bodo v kitajski prestolnici 
odvijale čez dve leti. Edini iz 
Slovenije se je Metod Friic 
javil na mednarodni kiparski 
razpis, na podlagi katerega 
naj bi Kitajci Peking in še 
nekaj mest v času olimpij-
skih iger "opremili" s kipar-
skimi deli avtorjev z vsega 
sveta. "Na razpis je prispelo 
okrog 2400 projektov, ki jih 
je prijavilo prek tisoč avto-
rjev. Skozi prvo sito je prišlo 
290 projektov domačili avto-
rjev, kar 117 pa smo jili pri-
spevali tuji kiparji," je pove-
dal Frlic in dodal, da so avto-
rji v Peking poslali makete, 
tam pa so na podlagi teh na-
redili manjše replike iz bro-
na, kamna ... ter jih razstavi-
li na ogled. V nadaljevanju 
bodo izvedli ožji izbor, v ka-
terega se bo uvrstilo 29 ki-

pov. ki naj bi jih v prihod-
njem letu kiparji izdelali v 
Pekingu, dodatnih 110 pa jih 
bo žirija priporočila še dese-
tim kitajskim mestom, ki 
naj bi čas olimpijskih iger 
prav tako zaznamovali s po-
stavitvijo kipov. 

Dve njegovi deli sta v tem 
času razstavljeni tudi v Ljub-
ljani na travniku pred Arhi-
vom Slovenije. Razstavni 
prostor, za katerega po stro-
kovni plati sicer skrbi Zavod 
za kiparstvo, je od srede ju-
nija namenjen kiparski po-
stavitvi treh avtorjev, ki so v 
preteklih letih sodelovali v 
okviru kiparskih simpozijev 
v Innsbrucku. Poleg Friica 
tako svoja dela predstavljata 
še dva akademska kiparja 
srednje generacije. Alenka 
Vidrgar in Boštjan Novak. 
"Erich Keber. njegove kore-
nine sicer segajo v Kranj, ki 
v Innsbrucku vsako leto 
organizira kiparske simpo-
zije, je leta 1993 prek dr. Ce-
neta Avguština k sodelova-
nju povabil tudi mene, v 
kasnejših letih pa tudi oba 
kiparska kolega. Pred časom 
pa se je Keber odločil, da 
kipe, ki so bili doslej v Av-
striji, podari nam, kiparjem, 
vendar pa jih v času desetih 
let ne smemo prodati, sicer 
smo organizatorju dolžni 
pokriti stroške materiala, na 
katerem smo delali. Gre za 
odličen marmor, tako ime-
novani "krastal" iz Beljaka. 
Frlic se tako v Ljubljani 
predstavlja z " insbruškim 
kipom", ki ga je naslovil 
Sehnsucht (Hrepenenje), 
drugi kip. ki bi ga lahko, kot 
pravi, imenoval "Vizija časa 
2o6g". pa je ustvaril letos 
spomladi. 

Metod Frlic med Malenskim vrhom, Ljubljano in olimpijskimi 
igrami. / foio: igo. Kav«,« 

Lani je izdelal serijo šestih 
kipov za podjetje Talum iz 
Kidričevega z željo, da poka-
že na harmonijo med alumi-
nijem in drugimi materiali, 
kot so bron, železo, svinec, 
les, plastika, kamen ... Sicer 
pa je letošnjo pomlad s pro-
jektom sodeloval tudi na 
vabljenem natečaju za posta-
vitev znamenja samostojni 
Sloveniji in slovenstvu, ki so 
ga pripravili v Škofj i Loki. 
Trenutno pripravlja kip za 
razstavo Sublimno, ki bo je-
seni v atriju Mestne hiše v 
Ljubljani, čaka pa tudi na za-
četek del na projektu fonta-
ne v poslovno-stanovanjski 
coni v Trzinu, kjer je pred 
tremi leti zmagal na vablje-
nem natečaju, in sicer v kar 

lepi konkurenci znanih ki-
parskih imen, kot so Janez 
Lenassi, Jakov Brdar, Dušan 
Tršar, Mirko Bratuša, Mir-
sad Begič... 

In kako je torej z novo 
dobo, pravzaprav gre za re-
vival časov, ko so premož-
nejši državljani v začetku 
prejšnjega stoletja radi pri 
kiparj ih naročali dela za 
okras vrtov ob svojih hišah, 
na področju statusnih sim-
bolov.' "Po svoje to kar drži, 
pa vendar so še vedno redki 
ljudje iz višjih slojev, ki 
imajo sploh odnos do sodo-
bnega slovenskega kipar-
stva in to na primer doka-
zujejo tudi s tem, da naša 
dela umeščajo v svoje bival-
no okolje." 

http://www.pgk.sj


RADIO, KINO MULARIJA 
PES NA UUBEU 
Na začetku julija se je 15 mladih Tržičanov peš podalo na dvodnevni tabor na Ljubelj. 
Prehodili so kar 35 kilometrov. 

D Ana Hartman 

V m l a d i n s k e m 
centru Tržič, ki 
deluje v sklopu 
t a m k a j š n j e g a 
Centra za social-

no delo, vselej poskrbijo, da 
mladim med počitnicami ni 
dolgčas. Tako so na začetku 
julija organizirali dvodnevni 
tabor na Ljubelju, ki se ga je 
udeležilo 15 otrok in inlado-
stnikov iz Tržiča. "Med njimi 
so bili tudi otrod iz socialno 
šibkejših družin in zanje je 
bil tako tabor prav posebno 
doživetje," je pojasnila Barba-
ra Repinc iz mladinskega 
centra, ki se je skupaj s šesti-
mi prostovoljkami udeležila 
tabora. 

Pot, ki so jo začeli v Tržiču, 
jih je najprej vodila do Podlju-
belja. "Tam nas je pričakal vo-
dič Miha, ki nam je razkazal 
Šentanski rudnik živega sre-
bra. V njem smo se prav pri-

jetno ohladili in nadaljevali 
po razbeljeni poti mimo 
ostankov podružnice taboriš-
ča Matthausen proti Ljube-
lju," je na kratko strnila. Na-
stanili so se v domu Oaza 
miru ter se popoldne kljub 
dežju odpravili na Stari Lju-
belj in od tam pokukali v Av-
strijo. Naslednje dopoldne so 
se odpravili še proti Zelenici; 
tisti bolj zagreti so sedli na se-
dežnico in pogledali gore bolj 
od blizu, drugi pa so ostali na 
travnikih in nabirali zelišča za 
čaj. Skupaj so v dveh dneh 
prehodili kar 35 kilometrov. 
"Mladina se je dobro držala, 
čeprav so bili nekateri kar 
malo utrujeni. Najmlajši po-
hodnik je štel le osem let. Vr-
nitev v Tržič nam je prinesla 
nekaj žuljev in občutek, da 
smo si nabrali kondicije," je 
še pojasnila Repinčeva in do-
dala, da je bil rriadim najbolj 
všeč obisk rudnika, Id je sicer 
že nekaj časa zaprt, v njem pa 
oglede organizira tamkajšnji 

turistično-informacijski cen-
ter. "Tudi Stari Ljubelj je bil 
za marsikoga nekaj povsem 
novega," je pristavila. "Tabor 
mi je bil všeč, zlasti pa prijaz-
ne prostovoljke," je dejal 13-
letni Amir, ii-letna Zala pa je 
dodala, da ji je bil še posebej 
všeč sobotni družabni večer 
in igre z žogo. 

Sicer pa bo v tržiškem 
mladinskem centru živahno 
še naprej: vsak delovni dan v 

VERIŽNI EKSPERIMENT 
Ana Hartmaa 

Vrtec Čirče je eden 
najmanjših kranj-
skih vrtcev, v 
njem sta namreč 
le dve skupini ozi-

roma 43 otrok. Čeprav se so-
očajo s prostorsko stisko, pa to, 
kot je pojasnila vodja vrtca Jana 
Teran, nikakor ni izgovor za 
nedelo. "Prej obratno! Trudi-
mo se biti malo kulturno sre-
dišče kraja. Dobro sodelujemo 
s starši, starimi .starši, sosedi in 
drugimi krajani," je povedala. 
Tako lani kot tudi letos so iz-
jemno uspešno sodelovali v ak-
dji Verižni eksperiment "Gre 
za zabavno dnoženje ob izdelo-
vanju naprave, ki na zanimiv 

način predstavlja fiziko in se 
nato vkljufi v verigo drugih na-
prav. Tudi letos smo seveda s 
pomočjo staršev izdelali napra-
vo, ki je v Tehniškem muzeju v 
Biistri prejela nagrado strokov-
ne komisije," je bila zadovoljna 

Teranova in dodala, da si na-
pravo še danes marsikdo z za-
nimanjem ogleda. 

juliju bodo med 9. in 12. uro 
pripravili različne delavnice. 
"Pripravljen imamo material 
za poslikavo blazin iz blaga, 
lepljivih slik za steklo, ogrlic 
iz gline, ptičkov iz stiropora. 
Odigrali bomo tudi kakšno 
družabno igro in se šli pote-
pat v bližnje kraje," je napo-
vedala Repinčeva. 

Mladi iz Tržiča so si v sklo-
pu taborjenja ogledali tudi 
smučišče Zelenica. 

Nagradno 
vprašanje 
Na vrtu katerega 
gradu poteka otroški 
poletni festival 
Kiselfest? 
Ugotovite pravilni odgo-
vor in nam do petka po-
šljite sms z vsebino 
kise+rešitev+ime in pri-
imek na številko 031/691 
111. 
Poklonili bomo tri vsto-
pnice za predstavo Ži-
valske čarovnije, ki bo 
20. julija. Imena nagra-
jencev bomo objavili 
prihodnji torek. 

KINO SPORED 

Tisoč ugank za šolarje 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Svet krog njega se vrti, 
zanj dela in umira, 

rad imam ga jaz in vi, 
saj svetu komandira. 

Ugotovite pravilen odgovor In nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+lme in priimek na 
številko 031/691111. Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel 
lepo knjižno nagrado založbe DIdakta. Ime nagrajenca 
bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji 
teden, se glasi deževnik. Srečni nagrajenec je tokrat Žan 
Ovnik. 

KINOCENTtR. KRANJ 

Torek,11.07. 
19.00 in 21.10 
POSEIDON 
Sreda, 12.07. 
19.00 in 21.10 
POSEIDON 

četrtek, 13.07. 
19.00 GRBAVia 
21.00 SKRITO 
Petek, 14.07. 
19:30 GRBAVlU 
21:30 SKRtTO 
Nedelja, 16.07. 
17:00 in 19:00 6RBAVICA 
21:00 SKRITO 
Ponedeljek, 17.07. 
19.00 GRBAVICA 
21.00 SKRITO 

LINHARTOVA DVORANA, RADOVUKA 

Petek, 14.07 
19.00 OČKA, NE GA SRATI 
21.00 SREfNEŽSlEVIN 
Sobota, 15.07. 
19.00 OČKA, NE GA SRATI! 
21.00 SREČNEŽ SLEVIN 
Nedelja, 16.07. 
19.00 OČKA, NEGA SRAT! 
21.00 SREČNE2SLEVIN 

XINOSOflA,iKOFJAlOXA 

Četrtek, 13.07. 
20.30 TRANSAMERIKA, drama 
Petek, 14.07. 
20.30 OČKA, NE GA SRATI, avant. kom. 
Sobota, 15.07. 
18.30 OČKA, NE GA SRATI, avant. kom. 
20.30 TRANSAMERIKA, drama 
Nedelja, 16.07. 
18.30 OČKA, NE GA SRAT!, avant. kom. 
20.30 TRANSAMERIKA, drama 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.radlo-kranj.si/progrm.php) 
V torek ob 9.20 bo gosfTeme dneva kranjski župan Mo-
hor Bogataj, ob 17.20 bo avtomoblllstlčna oddaja, ob 
i8.20 pa računalniške novice. Iz sredinega programa je 
dobro izpostaviti Temo Oddajo za upokojence ob 18.20. 
V četrtek bo Tema dneva ob 9.20 Varovanje oseb in pre-
moženja v poletnem času, ne preslišite Planinsko šport-
nega kotička ob 14.30 In zanimive stalne glasbene odda-
je Drobtine Iz Ročk zgodovine ob 19.30. Petkove borzne 
Informacije bodo tako kot ponavadi na sporedu ob 
14.30. Sobotni program bo v znamenju stalnih rubrik: 
Bistre glave ob 9.10, oddaje Dobro jutro Slovenija In gla-
sovanje za naj kopališče ob 11.10. Ob 12. uri bodo Mali 
oglasi, ob 16.20 oddaja Na planincah, ob 19.20 pa Ver-
ska oddaja. Predvidoma ob 18.30 bo na našem progra-
mu gostovala josipa Lisac. Nedeljska Radijska razgled-
nica bo ob 13.15 prišla iz Bele Krajine. Še prej, ob 12.00, 
bodo mali oglasi, izpostavimo pa naj še Nedeljsko film-
sko popoldne ob 17.10 in Kino kviz, ki bo uro kasneje. 

Radio Ognjišče, 104,5 ^^Si 9 ^^^ 
(http://radlo.ognjisce.sl/oddaje/index.php) 
Torek - v Novicah z roba vesolja ob 11.30 bodo med dru-
gim pogledali, kako poteka misija Dlscoveryja na Medna-
rodni vesoljski postaji. Sreda - ob n.15 bodo s sestro Nl-
kollno pripravljali ribe s testeninami, grahovo juho in ja-
godno peno. Četrek - v jutranji rubriki Iz zakladnice ljud-
ske dediščine bodo v pogovoru s prof Dušico Kunaver po-
vedali, od kod beseda "grunt". Več pa ob 8.10. Petek - v 
Napotku med 6. in 8. uro, boste slišali, v katerih državah 
je treba imeti luči prižgane ves dan in kakšne so kazni. So-
bota - v oddajo Naš gost ob 18.15 so tokrat povabili etno-
loglnjo dr. Marijo Makarovič. Nedelja - v Obali neznane-
ga - izzivih vere ob 20.30, bodo s psihologom Ivanom Ko-
kaljem pogledali na rokovsko glasbo z druge strani. Pone-
deljek - v Etimološkem kotičku ob 11.30 bodo razložili, kaj 
pomeni beseda metropollt. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radlotriglav.si/spored/) 
Torek - danes bo radio Triglav ves dan na obisku v občini 
Jesenice. Po dolgem In počez bodo prerajžali mesto, rde-
ča nit pa bo praznovanje stoletnice Karavanškega predora 
In bohinjske proge. Izvedeli boste tudi, kakšen je poletni 
utrip Jesenic. Sreda - ob i i . uri bo na sporedu oddaja za lju-
bitelje stare, nekdaj pa zelo popularne glasbe. Z glasbo 
bomo torej odpotovali nazaj v 50. In 60. leta prejšnjega 
stoletja. Ob 18. url pa bo na sporedu oddaja Moda in čas, 
avtorica Karmen Klobasa pa bo govorila o tem, da je v 
modi beli jeans. Petek - ne zamudite petkovih novic z 
Oble gorice. Kaj počne major Njoha, pa oblanska zvezdni-
ca Patriclja Dajani? Je vesoljski popotnik In ponos Oble, 
)ohnny Podgoršek že prispel v ozvezdje Leva In ali so mu 
z Dlscove^jem dostavili denar? Kaj počne Dominko Prčlč, 
veliki popotnik z žogo z ročaji, ki je bil zadnjič, ko smo ga 
slišali, v zalivu Bakar pri Reki? Vse to v petek ob 7. url, po-
novitev oddaje bo na sporedu ob 14. uri. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radlo-sora.sl) 
Torkov dopoldan boste preživeli ob dobri glasbi, besedo-
vanjih o besedah, zastavljali bodo uganke In ob pol enaj-
stih prisluhnili Vrelcem zdravja in lepote -povabili vas 
bodo v Terme Lendava. Sredina rubrika aktualno ob 9. url 
je namenjena Invalidom, popoldanski del programa pa 
prežlvlmo na Planetu glasbe. Osrednja oddaja četrtkovega 
dopoldneva bodo tudi tokrat Vprašanja in pobude ob 11. 
uri. Ob 12.30 se bodo družili ob punkeljnu in govorili o čip-
karskih dnevih v Železnikih. Ob 17. url boste v živo sprem-
ljali delo policistov v "akciji" v oddaji Za varen vsakdan, 
Rudi Zevnik vas bo v svet avtomobilizma povabil ob i8. 
url, četrtkov večer pa bodo zaključili v ritmu polk in val-
čkov. V petek bodo ob 9. uri govorili o prireditvi, ki jo za 
kosce vsako leto pripravljajo v Oselici, kjer se srečujejo 
tudi Janezi. Dogodek, ki odmeva, bodo izbirali ob n.30, 
uro kasneje pa prelistali teden v informativni oddaji Od 
petka do petka. Sobota In nedelja pa bosta prežeti s čipkar-
skimi dnevi v Železnikih ter oddajami, ki so stalnica v na-
šem programu ob koncu tedna. 

http://www.radlo-kranj.si/progrm.php
http://radlo.ognjisce.sl/oddaje/index.php
http://www.radlotriglav.si/spored/
http://www.radlo-sora.sl


TOMOBILIZEM 
SLAČENJE JE MODNO 
Astra Tvvin Top je novo Oplovo orožje med mod-
nimi mešanci med kupeji in kabrioleti. 

M ed avtomobilski-
mi proizvajalci, 
ki jim z modeli 
zgoraj brez ne 

manjka izkušenj, je nedvo-
mno tudi nemški Opel. Spo-
min na prvega iz leta 1930, ki 
mu je bilo ime moonlight (lu-

Posebnost je gumb na notra-
nji strani prtljažnika, ki zlože-
no strešno konstrukcijo dvig-
ne za 25 centimetrov in s tem 
omogoči natovarjanje ali izto-
varjanje prtljage. Kljub sorod-
stvu z drugimi karoserijskimi 
različicami je pri astri twi)i top 
na novo razvitih kar 70 odstot-
kov vseh sestavnih delov. Pri-
memo športno zasnovani ob-

nin sij), sicer ni več zelo živ, 
zato pa je v skladu z modnimi 
zapovedmi nastala nova astra 
tvvin top. Gre za štirisedežni 
kupe-kabriolet, ki ga od pred-
hodnega modela s strešnim 
platnom poleg nove karoserije 
in mehanike loči tudi nova 
zložljiva trda streha. Tridelna 
streha s pomočjo elektro hi-
dravličnega mehanizma avto-
mobil spreminja v kupe ali ka-
briolet v manj kot pol minute. 
Zadošča le pritisk na gumb na 
armaturni plošd ali za dopla-
čilo na daljinskem upravljalni-
ku ključavnic. Zanimivo je, da 
je v zadku astre tvvin top prt-
ljažnik z več kot solidnimi 
440 litri prostora, ko pa se 
vanj zloži še streha, kovčkom 
še vedno ostane 200 litrov. 

liki in v prid užitkom med 
vožnjo zgoraj brez so na voljo 
štirje bencinski motorji, naj-
šibkejši 1,6-litrski razvije 77 
kW/io5 KM, 1,8-litrski 103 
kW/i40 KM. 2,0-litrski 125 
kW/i70 KM in 2,0-litrski tur-
bo kar H5 kW/200 KM. Če-
prav se morda dozdeva, da v 
takšen avtomobil dizelski mo-
tor ne sodi, je alternativa ben-
cinskim strojem 1,9-litrski 
turbodizel s 110 kW/i50 KM. 
Za doplačilo k osnovnemu ni-
voju enyoj je pri dražjem cos-
mu mogoče izbrati še Oplove 
napredne elektronske sisteme 
za nadzor podvozja in vrsto 
dodatkov za večje udobje. 
Cene na slovenskem trgu se 
gibljejo med 5,34 in 7,11 mili-
jona tolarjev. 

Renaultova dizelska ofenziva 
Renaultov 2,0-litrski turbodizelski štirivaljnik z največ moči 
med sebi podobnimi. Francoski Renault je pred kratkim v 
modela megane In laguna začel vgrajevati nov 2,0-litrski tur-
bodizelski motor. Gre za pogonski stroj, ki je nastal v okviru 
naveze Renault Nissan in je trenutno najmočnejši v tem ve-
likostnem razredu. V meganu razvije moč n o kilovatov (150 
KM) in doseže 340 Nm pri 2000 vrtljejih v laguni zmore 127 
kilovatov (175 KM) in 360 Nm navora pri 2000 vrtljajih. 
Kljub veliki moči in navoru je motor v obeh primerih tudi 
zelo ekonomičen, saj šibkejša različica v modelu megane 
porabi v povprečju 5,4 litra, v laguni pa močnejša 6 litrov 
plinskega olja na 100 kilometrov. Obakrat se moč na pogon-
ska kolesa prenaša s pomočjo šeststopenjskega ročnega 
menjalnika. V razvoj motorja je Renault vložil kar 500 mili-
jonov evrovd. M. G. 

POZOR TOČA!!! 
• popravila poškodb od toče, 

brez barvanja 
• avtol<leparska in ličarska 

popravila za vse vrste vozil 
• menjava stekel 
• avtovleka 

Imamo sklenjeno pogodbo z 
vsemi zavarovalnicami. 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 
Pooblaščeni prodajalec in 

serviser: 
AVTOHIŠAAHČIN 
Ludvik Ahčin s.p.. 

Voklo 75, 4208 Šenčur 
tel.: 04/27 99 200, 
gsm: 041/614 048 

PRESTIŽ V DIVJINI 
Test: Toyota RAV4 2.2 D - 4 D X 

Statistično opredelitev 
terenskih avtomobi-
lov za pretežno upo-
rabo na asfaltiranih 

cestah so tudi proizvajalci 
vzeli resno. Špormi terenci 
so zasnovani vse bolj limu-
zinsko in vse manj primemo 
za premagovanje preprek iz-
ven urejenih cest. Tako tudi 
Toyota z novo generacijo mo-
dela RAV4 zvesto sledi tej fi-
lozofiji. RAV4, Id je bil v svo-
ji prvi generaciji tudi prvi 
manjši športni terenec, v novi 
(tretji) podobi izraža še več di-
namike in športnosti. Visoko 
privihnjen nos in nabuhla 
sprednja blatnika izražata 
moč, maska hladilnika pa z 
razpotegnjenim spodnjim 
robom daje videz razjarjene 
zveri. Velika kolesa z giuna-
mi, ki imajo precej nizek pre-
sek, pa že nakazujejo, da se 
avtomobil na asfaltu počuti 
bolj domače kot v blatu, še 
največ terenskega karakterja 
je mogoče opaziti na za-
dnjem delu. kjer poševnooki 

trmasto vztrajajo pri krilnih 
prdjažnih vratih. Ker se ne-
prikladno odpirajo od leve 
proti desni, je tudi povsem 
jasno, da RAV-4 prihaja iz de-
žele vzhajajočega sonca. 

Vstop v notranjost še en-
krat potrjuje občutek, da so se 
nekoč grobi terenci prelevili v 
skoraj luksuzne avtomobile; 
Toyota je svoj RAV4 na naj-
bolj prestižni ravni opreme 
opremila celo z usnjem na 
sedežih, sicer pa je med do-
datki za varnejšo in udobnej-
šo vožnjo vrsta zanimivih ele-
mentov, med drugim tudi za-
slon na sredinski konzoli, ki 
med vzvratno vožnjo samo-
dejno prikaže sliko za avto-
mobilom. Do zaslona, ki je si-
cer namenjen prikazovanju 
delovanja radijskega spre-
jemnika, potovalnemu raču-
nalniku in navigacijskemu si-
stemu. jo "prenaša" kamera, 
nameščena nad prostorom 
za registrsko tablico, pripo-
moček pa je vsekakor dobro-
došel, predvsem za voznike, 
ki imajo težave s parkira-
njem. Voznikovo delovno 
mesto sicer prav nič ne za-
ostaja za bolj prestižnimi mo-
deli te japonske znamke, vo-
lan je športno majhen z do-
danimi stikali za upravljanje 
radia, merilniki so pregledni, 
k dobremu ozračju pripomo-
re samodejna klimatska na-
prava, k občutku cenenosti 
pa ne preveč ugledna plasti-
ka. Sicer pa je to poleg ne pre-
več natančne izdelave tudi 
edina kritika, ki si jo prisluži 
prostorna in udobna notra-
njost. 

Turbodizelski štirivaljnik, 
ki ob 2,2-litra gibne prosto-

rnine razvije visoko moč, je 
najnovejši izdelek iz Toyoti-
nih razvojnih oddelkov, ki se 
ukvarjajo z dizelsko tehnolo-
gijo. Motor bi bil primeren 
tudi za kakšen bolj športno 
naravnan avtomobil, saj zvez-
no vleče že od območja niz-
kih vrtljajev in zagotavlja tudi 
visoko potovalno hitrost. Med 
zamere mu gre šteti, da je na 
trenutke preveč glasen, šest-
stopenjskemu ročnemu me-
njalniku pa preveč grobosti 
pri premikih prestavne roči-
ce. RAV4 ima na novo zasno-
van štirikolesni pogon, ki s 
pomočjo elektroriike sam do-

TEHNIČNI PODATKI 

loča, katero kolo naj dobi več 
navora; to se na voznih podla-
gah, ki niso asfaltne, izkaže 
tako, da se avtomobil lažje iz-
vleče iz blata ali snega, občuti 
pa se tudi že na mokri ceste, 
kjer je manj zdrsavanja. 
RAV4 tako kot njegovi bližnji 
tekmed seveda ni kakšen iz-
jemen plezalec in zgodba se 
konča tam, kjer se je začela: 
večina uporabnikov naštnin-
kanih terencev se le občasno 
zapelje izven urejenih cest. 
Če ima avtomobil še tako na-
pihnjeno ceno kot najprestiž-
nejši RAV4, je vožnja po div-
jini že skoraj nespametna. 

Mere: d. 4,395 m š. 1,815 m, v. 1,685 m, medosje 2,560 m 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o-ioo km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

586 I 
1585/2190 kg 

štirivaljni, turbodizelski, 16V 
2231 ccm 

130 kW/i77 KM pri 3600 
400 pri 2000 

200 km/h 
9,3 s 

6,1/7,1/6,6 l/ioo km 
8.950.000 tolarjev (37.348 evrov) 

Toyota Adria, Ljubljana 

KONEC DAVČNIH IGRIC 
Uvozniki predhodno registriranih vozil Iz držav Evropske unije se ne morejo več izogniti 
plačilu DMV-ja. 

Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah 
Zakona o davku 
na motorna vozila, 

ki je začel veljati konec 
maja, naj bi zaustavil izogi-
banje plačevanju davka na 
motorna vozila pri uvozu 
rabljenih avtomobilov. Uvo-
znik takšnega vozila mora 
namreč pri davčnem orga-
nu najpozneje v 15 dneh od 
dneva pridobitve vložiti na-
poved za odmero davka, to 

je izvirnik računa o nakupu 
vozila in izvirnik ali overje-
no kopijo registracijskega 
dokumenta oziroma pro-
metnega dovoljenja. Po pla-
čilu odmerjenega DMV-ja 
davčni organ izda potrdilo o 
plačilu oziroma o oprostitvi 
plačila. Šele tako uvoznik 
lahko pridobi potrdilo o 
skladnosti vozila, ki ga po-
oblaščena organizacija sicer 
ne sme izdati. Potrdilo o 
plačanem DMV oziroma o 
oprostitvi plačila se glasi na 
posamezno konkretno vozi-
lo in ne na uvoznika. V pri-

meru preprodaje rabljenega 
motornega vozila se mora 
kujKU vozila ob vsakokrami 
prodaji tega vozila izročiti 
tudi potrdilo, ki ga izda 
davčni organ. Davčni zave-
zanec (kupec), ki želi za 
konkretno motorno vozilo 
pridobiti potrdilo o skladno-
sti vozila, mora razpolagati 
z izvirnikom potrdila. Davč-
na osnova za odmero DMV 
je nakupna cena vozila, če 
ustreza prometni vrednosti, 
sicer je davčna osnova pro-
metna vrednost vozila, ki jo 
ugotovi davčni organ; tudi 

ta novost je bila uvedena z 
zadnjimi spremembami. 
Za nova, še neregistrirana 
vozila, uvožena iz drugih 
držav EU, ki so namenjena 
nadaljnji prodaji, davčni za-
vezanci še naprej sami ob-
računavajo DMV, vendar 
morajo odslej v svojih evi-
dencah. ki ji predložijo 
davčnemu organu, zagoto-
viti še podatke o konkret-
nem vozilu, vključno z 
vrednostjo, državo dobave, 
davčno osnovo, stopnjo dav-
ka in zneskom obračunane-
ga davka. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
24.mDi(Mm KfiAn noc 

KRANJ 

27 - JULIJ 2006 

Rešitve križanke (nagradno 
geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj In vpisano 
v kupon iz križanke) pošljite 
na dopisnicah do srede, 26. 
julija 2006, na Gorenjski 
glas, Zoisova i , 4001 Kranj, 
p. p. 124. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred po-
slovno stavbo na Zoisovi i . 

d 225 o® 

Nagrade: 1.-3. nagrada: celodnevno kopanje v Termah Snovik 
4.-6. nagrada: praktične nagrade - podarja Deželna banka 
7. nagrada: vino Vipava - podarja Agroind Vipava 1894 

VIPAVA 

5 5 
MEHKA 

VOU<ENA 
TKANINA 

EVROPSKJ 
DRŽAVA 

IGRAL-
NIŠKO 
MESTO 
V ZDA 

PODOBA 
GOLEGA 
TELESA 

IBSENOVA 
DRAMA 

AMERTSKA 
IGRALKA 
(UNDA) 

LEON 
ECHART 

GORUIV 
PUN 

SESTAVIL 
F.KALAN 

raovAONA 
PRVINA. 
SALTO 

TRAVNIK 
OB VODI 

OTOK V 
PACIFIKU 

HROŠČ 
VMOKI 

BOJAN KRGtAJ 

OOVRSNI pRgr^ 

AUBUNAR 
AStAGO 

HROVATIN 
0NA6ER 
TRIGON 

HRVASKJ 
OTOK 

EVROPSKA VESOUSKA 
ORGANI-
ZACUA 

SIMBOL ZA 
SLUCU 

IME NEKO. 
ROMUNSKE 
raOVADKE 
COMANECi 

MEM 
PfUlMEK 
NAŠEGA PESNIKA 

p. G.) 

ZOBNA 
ZAUVKA 

13 

NAS 
PEVEC 
m 

18 

GRM IZ 
KATEREGA 
SE PRIDO-

BIVA 

NAŠ 
OPERtST 

(LADiSUV) 

20 

VRTNA 
UTA 

UMETNOST NI SLOG 

REKA V 
NEMCUI 

LETOVIŠČE VrTALLR 

PISANA 
VRTNA 

CVETK̂ A 

ATA 
(NAREČNO) 

PESNIK 
ELEGU 

POSEKAN 
DEL GOZDA 

VODNA 
ZIVAL 

NADA 
VIDMAR 

DELOVNI 
KOLEGA 
STROK. 
ZA ANA. 
TOMUO 

KRATKO 
BESEDILO. 
NAPISEK 

VODJA 
LADJE-

DELNIŠKA 
NAPRAVA 

NOČNI 
LOKAL 

ANGLEŠKI 
PLES. 
GTGUE 

SREDSTVO 
ZA PRANJE 
POSODE 

HRVAŠKI 
POUTIK 
MESIČ 

HRVAŠKI 
OTOK 

LETOVIŠČE 
VŠVKa 

14 

STAR 
lavtfZA 
RAVMLO 

BOG 

STARA 
KRAMA 

PISÂ  isî  

MESTO 
INREKAV 

RUSUl 

STOPNJA 
PRIDEV-

_JiK&_ 

POLŽ]IZ 
MDUSKE' 

GA OCEANA 
GROM 

CLOVESN 
ZAJBMVEC 

JAVOROV 
GOZD 

10 

PRIPRAVA 
ZAOBRA-

ČAMJE 

JtfONSKO 
ŽGAKJE 

MESTO V 
VOJVODMI 

DRŽAVA 
V ZDA 

TELESNI 
POLOŽAJ 
PRI JOGI 

ROŽEVMAST 
IZRASTEK 
NA PRSTU 

LUKA V 
IZRAELU 

AZUSKi 
POLOSa 

12 

GORENJSKI 
GUS 

DEUVECV 
TKALNKI 

IME PEVKE 
POWER 

ŽIVALSKI 
IZRASTEK 

I^ENO 
ŠOLSKO 

DELO 

SIMBOL 
ZABROM 

MNOŽIČNA 
ZMEDA. 
KAOS 

ZAČETNIK 
ARUNIZMA 

POJAVNA 
VODI 

NAŠ NOVI. NAR(CRT) 
GLM8ST0 
ALBANIJE 

TRIKOTNA 
STMIO. 
GRŠKA 
HARFA 

PLENILEC 

IKAROS 

16 

PLETENA 
POSODA 

ALENKA 
PINTERIč 

OBRI 

19 

SIMBOL 
ZA BARU 

SESTAVINA 
V SVETIL-

NEMPLMU 

12 

18 

SBITBOLZA 
ATTEFTICU 

JUTRANJA 
ZARJA 

VZDEVEK 
ONASSISA 

15 

UMETNOST 
(LAT) 

KRAJ PRI 
RAKEKU 

IGRALKA 
MINNELLL 

OSKAR 
NEBDAL 
KRAJ PRI 

REKI 

17 

MTTO 
TREFALT 

ZNAK 
ZATON 

2006 
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14 
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MIT. ŽIVAL 
Z ROGOM 
NAČELU 

FIGURA 

MOČVIRSKA 
RASTLJKA 

15 

DAVEK PRI 
UVOZU 

IZDELKA 

PRILOGA 
\2A 

(Hi^^t NO) 

10 

16 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 

www.kranfe5t.(oiii 

¥ 

PO 

Terme Snovik • Kamnik d . 0 , 0 . Moikova pot 5,1241 Kamnik 
informacije in rezervacije; 01/ 83 44100, 

info@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si 

5 - DNEVNI NAJEM APARTMAJAže od 67.600 SIT 
7 - DNEVNI NAJEM APARTMAJA že od 89.500 SIT 
Vključuje: namestitev v apartmajih"", kopanje v termalnih bazenih 
2- dnevni paketi s polpenzionom že od 21.800 SIT/osebo 

Ta oglas p(inesjle$set)oj rfm sodelujete v nagtadnemžietiaî  za priviaî  G&i 

mailto:info@terme-snovik.si
http://www.terme-snovik.si


DRUŽABNA KRONIKA 
ZAJCICE,MISICA IN NOGOMET 
Miss Universe Slovenije 2006 Nataša Pinoza je pretekli torek odpotovala na svetovni izbor v Los An-
geles, tretji Playboyev Vip turnir na Kraljevem golf igrišču Bled je bil podoben lanskemu, je pa dej-
stvo, da je do nedelje večini krojil življenje nogomet. 

Po skoraj desetih letih so se 
Američani odločili finalni iz-
bor za Miss Universe pripra-
viti v Los Angelesu. 55. izbor 
za Miss Universe bo tako po-
tekal 23. julija 2006 od 21. ure 
naprej po lokalnem času. Po-
snetek izbora si boste lahko 
ogledali 26. julija ob 20. uri 
na Kanalu A, ponovitev po-
snetka pa 29. julija ob 22.45. 

Dan pred odhodom Nataše 
Pinoza, Sevničanke, katere 
sokiajanki je pred časom us-
pel veliki met, saj je Melanija 
osvojila kar očeta izbora Miss 
Universe, so v Mediaparku v 
Ljubljani pripravili tiskovno 
konferenco, kjer so predstavi-
li tudi tri obleke ki jih bo Na-

taša nosila v Los Angelesu: 
vedemo toaleto (oblikovala jo 
je Maja Ferme, ki so jo z gla-
sovanjem izbrali uporabniki 
Planeta), nacionalno obleko 
(delo Iris Mulej in Slavke 
Pajk, kjer najprej pomisliš na 
francosko revolucijo, potem 
šele na slovensko zastavo) ter 
posebno belo obleko, ki pa je 
delo Maje Štamol in jo bo Na-
taša nosila na Candle light 
dinner - posebni večerji, po-
svečeni spominu na žrtve 
AIDS-a. 

Gorenjska oblačila pa so 
pred dobrim tednom v svojih 
prostorih v Kranju pripravila 
modni dogodek, kje so pred-
stavili kolekdje Analina (veli-
kosti od j6 do 46), Evelina 
(velikost od 42 dalje) in no-
vost, kolekcijo Extra Analina, 

ki pa je namenjena ženskam 
z višjimi kakovostnimi zahte-
vami. 

Pričela pa se je prva od treh 
letošnjih poletnih šol me-
nedžmenta, ki jih lEDC-
Poslovna šola Bled organizira 
že štirinajsto leto. V soboto je 
v okviru praznovanj dvajse-
tletnice lEDC potekalo tudi 
srečanje mladih, ki so se 
mednarodnih poletnih šol 
udeležili v preteklosti, oziro-
ma se jih udeležujejo letos. 
Popoldne so se lahko udele-
žili tudi okrogle mize na 
temo "Kje smo in kam gre-
mo?". Med govorniki sta bila 
tudi Tomaž Štefe, direktor 
Zavoda Šouhostel (hostel Ce-
lica je namreč postal "naj-
boljši hostel na svetu" po iz-
boru Lonely Planeta) in Ra-

šeljka Maras-Juričič, direkto-
rica MeritorMedia, Hrvaška. 
Sledil je družabni sprejem, 
srečanje pa se je zaključilo z 
raftingom po reki Soči v ne-
deljo. 

Tretji Playboyev VIP golf 
tumii na 'tazaresnem' Kra-
ljevem golf igrišču Bled pa je 
tako kot vsako leto postregel 
z nagradami za mini Play-
boy Vip golf turnir (bližanje, 
ciljanje, najdaljši udarci), te-
stirali so golf opremo, bile so 
poskusne vožnje s terenski-
mi štirikolesniki, k dobri hra-
ni pa spada tudi degustacija 
vrhunskili vin. Vsem skupaj 
pa je malce 'štrene' mešal no-
gomet, saj je večino moških 
iz golf zelenice spravil pred 
mali ekran v bližnjih klub-
skih prostorih. 

Rašeljka Maras-Juričič, Tomaž Stefe, Nina Bandelj, direkto-
rica programov Poletne šole na lEDC, Danica Purg, dekanja 
in direktorica lEDC, ter Eldina Knez, vodja odnosov z alum-
niji na lEDC. / fow: Tin« oon 

Vanda Klemene je oblikovala kolekcijo Evelina, direktor Gorenj-
skih oblačil Izidor Bajec, vodja komercialnega sektorja Tatjana 
BašarCegič in Minca Rihtaršič, marketing. /f««:Ai,nn8.un 

Sevničanka Nataša Pinoza je s seboj v LA odnesla troje za-
nimivih oblek: nacionalno, obleko za Candle light dinner in 
večerno toaleto. / f010: aics »oih 

Odgovorni urednik Playboya Boštjan Jevšek (levo) je pode-
ljeval nagrade, golfistke s pršutom kot nagrado so bile red-
kost, zajčice pa normalen pojav na t u r n i r j u . / FUO: TMA DOU 

... ko nogomet 'premaga' veselje do golfa ... / FOIO:rin«ooki Iz m a l ^ a , bo nekoč zrasel veliki golfist Matic. / FOIO:T»UDOM 

VRTIMO GLOBUS 
Shakira zaključila SP 

Kolumbijska pevka Shakira je bila glav-
na zvezda zaključne slovesnosti sve-
tovnega nogometnega prvenstva, n-
minutna prireditev s 400 nastopajočimi 
je bila pred maratonskimi vrati na 
berlinskem olimpijskem stadionu. Po-
leg Shakirinega hita Hips Don't lle je 

bilo mogoče slišati uradno himno prvenstva v izvedbi 
skupine II Divo, zapel pa je tudi sloviti španski tenorist 
Placido Domingo. Organizatorji so s sproščenim za-
ključkom skušali pokazati, da je Nemčija tudi dežela 
plesa in zabave. 

Pavarotti okreva 
Luciano Pavarotti je prekinil svetovno 
poslovilno turnejo, potem ko so mu 
zdravniki ob rutinskem pregledu odkrili 
tumor na trebušni slinavki. Maligno tvor-
bo jim je uspelo v celoti odstranili, čeprav 
je rak trebušne slinavke pogosto usoden, 
pa posebna zdravniška ekipa ostaja opti-

mistična, saj je 70-letnl italijanski tenorist še vedno v dobri 
fizični In psihični kondicljl. Dominga je novica o kolegov! 
bolezni tako pretresla, da med berlinskim nastopom ob 
zaključku SP v nogometu nI mogel zadržati solz. 

Kate je najbolj poželjiva 
Da hollywoodske suhice niso Ideal lepote, 
je pokazala anketa britanske ženske revije 
Closer, v kateri so bralke za žensko z na-
jbolj poželjivim telesom izbrale Kate 
Winslet. Zvezdnica filma Titanik, ki je 
mati dveh otrok, se na očitke glede oblin 
že dolgo ne ozira več in pravi, da je s svo-

jim telesom popolnoma zadovoljna. S svojo samozavestjo 
je očitno prepričala tudi povprečne Britanke, ki so za naj-
manj poželjivo žensko razglasile Victorlo Beckham. 

Russell že drugič očka 
Russell Crovve in soproga Danieile 
Spencer sta dobila drugega sina. Zdrave-
ga dečka, ki je na svet prijokal v Sydneyju 
in je tehtal 3,6 kilograma, sta poimenovala 
Tennyson. Kot kaže, slavna Avstralca nista 
upoštevala želja prvorojenca Charileja, ki 
je star dve leti. Že v začetku leta sta mu 

povedala, da bo dobil bratca in ga povprašala, kakšno ime 
bi izbral. Rekel je Pumpkinhead, naslednji dan pa si je 
premislil in ga spremenil v Stlnky. 

Maja Brezar prihaja iz Britofa pri Kranju. Škorpijonka, ki 
ima rada zanimive modne kreacije in tatuje, kozmetičar-
ka in vegeterijanka že dobrih deset let, ki največ časa 
posveti svojemu sedemletnemu francoskemu buldogu 
Odinu. /Fi.Io:|ine2 Pipan 


