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Linharta premalo poznamo in cenimo 
Prireditve ob 250- letnici rojstva A n t o n a T o m a ž a Linharta so se vrstile vse 
leto, še posebej s lovesno je bilo m i n u l i konec tedna. 

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

Radovljica - "Linhart je eden 
najpomembnejših Sloven-
cev, ki pa ga na žalost precej 
slabo poznamo in ga ne ceni-
mo dovolj," je v nedeljo na 
osrednji proslavi ob občin-
skem prazniku in 250-letnid 
Linhartovega rojstva dejal 
slavnostni govornik, pred-
sednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti dr. 
Boštjan Žekš in poudaril, da 
nam je Linhart lahko vzor 
tudi pri prilagajanju na nove 
čase življenja v Evropski uni-
ji. Tako kot je bil Linhart 
hkrati Evropejec in Slovenec, 
tako moramo biti tudi mi 
svetovljani, hkrati pa ostati 

navezani na svojo domovino 
in jezik. Medtem ko so v Lin-
hartovih časih cenili znanje 
in znanost, je danes za ves 
svet, še posebej pa za Slove-
nijo, značilen beg od znano-
sti. "Na univerzah se opaža 
zmanjševanje znanstvenih 
usmeritev, hkrati pa opaža-
mo nekontrolirano in nevar-
no rast šarlatanstva, kar briše 
mejo med resnico in lažjo," 
je dejal dr. Žekš. Radovljiški 
župan Janko S. Stušek, ki se 
je na proslavi najprej pred-
stavil z vlogo v prizoru iz Žu-
panove Micke, je podelil 
občinska priznanja. Linhar-
tove plakete so prejeli Brigita 
Avsenik, Glasi^na šola Ra-
dovljica in Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica, 
pečate občine Marija Zu-
pane, Valentin Jarc in katedri 
Naravosiovno-tehniške fa-
kultete, medalje občine pa 
Joža Eržen, Frand Čeme in 
Peter Urbanija. 

Ob Linhartovem jubileju 
so v Radovljid odprli prenov-
ljene prostore Graščine, raz-
stavi o oblačilni kulturi v Lin-
hartovem času in v Lectarjevi 
gostilni Muzej Lectarska de-
lavnica v živo, premiemo pa 
so uprizorili dokumentarni 
film Linhart - človek razsvet-
ljenstva in krajšo gledališko 
predstavo Eševa šola. Včeraj 
so v Ljubljani odkrili Linhar-
tu spominsko ploščo in se 
mu poklonili na Navju. 

Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart med prepevanjem podoknice pred Linhartovo 
rojstno hišo na Linhartovem trgu v Radovljici /Foto:TinjDoki 
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Kdor v torek nakupuje, se mu obrestuje! 

Vsak torek vam nakup v vrednosti 10 .000 tolarjev aJi več v 
Mercatorjevih prodajalnah z živili, Intersportu, Modiani , 
M o d n i hiši, Maximarketu (na oddelkih: živila, tekstil in 
drogerija) v prodajalnah Beautique in prodajalnah Hura! 
prinese kupon TO! , s katerim lahko v eni izmed prodajaln 
uveljavite 1 0 % p o p u s t na vrednost nakupa naslednjega torka, 
ko lahko kupon izkoristite!* 

• Itičuti s l;u(x)noni TO'., ki ga torek prejmete ob nakupu v vtcdnosri 10.000 S I T ali \ct, predlirfiie n i ^ n j i torek na blagajni v eni od 
odprtih prodajaln luJtctili progtamov' in priznali vam bomo 10 % popa-a naNtednost torkovega nakup,i. ko ste kupon predložili na blagajni. 
Popmt. namenjen končnemu potrošniku. NTlja za običajne količine gospodinjski^ lukiipj iz^alog piodajnegi pn«tora. Popusi ni namenjen 
pmvnim osc'b.)m in samostojnim podjetnikom in ne wlja za kavcijske vitdnosd embalai, mobi kartice mobilnih operaierjo-. p<iStnv vrednotnice, 
srečke, vnizin ii i«, koleke in pri nakupih \vč kot treh paketov tolxičnih t/.delkov. Akcija ne vdja v Mercuorjevih fciašiznih prodajalnah. 
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A K T U A L N O 

Bled potrebuje 
glasno podporo 

Novi župan Bleda janež Faj^r je pre-
pričan. da razcveta blejskega turizma 
ne bo brez sodelovanja vseh in tudi 
glasne podpore v državi, ki bo Se po-
sebej pomembna pri gradnji obeh 
obvoznic. Sam želi naredili čim več 
koristnega za občino. 3 

C O R E N j S K A 

Pri Lectarju spet lectarija 

v znani radovljiški gostilni Pri Lectar-
ju so v nedeljo znova odprli lectarsko 
delavnico, ki bo delovala tudi kot mu* 
zej. Jakob Krivic je v tej hiJi že leta 
1766 odprl lectarijo. medičarstvo in 
svečarstvo. leta 1822 pa so odprli ie 
gostilno. 

G O R E N J S K A 

Z a župana potrdili 

Draksierja 

v nadaljevanju seje občinskega sveta 
v Skofji Loki so svetniki potrdili man-
date, s 16 glasovi za in 11 proti pa so 
zavrnili pritožbo županskega kandi-
data Dušana Krajnika, ki meni, da po-
trditev Draksierjevega mandata ni za-
konita. in se bo pritožil. g 

K R O N I K A 

Pri Meji umrli trije ljudje 

v nedeljo zjutraj se je na regionalni 
cesti med Kranjem in Ljubljano pri 
vasi Meja zgodila najhujša letošnja 
prometna nesreča na Gorenjskem, V 
trčenju dveh osebnih vozil so umrii 
trije ljudje. Konec preteklega tedna je 
bil resnično tragičen: na slovenskih 
cestah je umrlo sedem ljudi, 

10 

V R E M E 

Danes bo sprva pretežno jasno, 
a se ho že ^pd^ od zahoda 
zmerno pooblačilo. 
V sredo se bo ragasnUo, 
včetrtdcbo pretežnoJasno. 

- 2 / 6 ° C 
jutri: nagosni/o se bo 



P O L I T I K A danica.zavH@g-glas.si 

Prostovoljci ne 
pričakujejo vračila 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Ob dnevu prosto-
voljstva so v Državnem svetu 
podelili priznanja za prosto-
voljno delo desetim najza-
služnejšim prostovoljkam in 
prostovoljcem. Priznanja 
vsako leto podeljujeta Dr-
žavni svet in Zveza društve-
nih organizacij Slovenije. 
Podpredsednik Državnega 
sveta Jože Stanič je ob tej 
priložnosti poudaril pomen 
prostovoljstva za dobro 
skupnosti. 

Slovenskem, ki seže v 19. 
stoletje. Prostovoljstvo je 
vrednota, zasnovana na ne-
sebičnosti s pridihom idea-
lizma, prostovoljci dajejo, ne 
da bi pričakovali povračilo. 
Take vrednote je treba spod-
bujati, zato naj država ustvar-
ja možnosti zanje. Čestitke 
in zahvale, ki jih je bilo letos 
deležnih deset prostovoljcev, 
so največkrat edini honorar 
za njihovo vnemo. Med do-
bitniki je tudi Kranjčan Vili 
Tomat, ki od svoje mladosti 
zavzeto dela v slovenski ga-

Priznanja je letos dobi lo deset zas lužnih prostovoljk in pros-
tovoljcev. Tretji 2 leve je Vil i T o m a t / fo»: co-aid Kav«.j 

Prostovoljci delajo v gasil-
stvu, društvih upokojencev, v 
Zvezi prijateljev mladine, pri 
ribičih, v kulturnih, športnih 
in še mnogih drugih dejav-
nostih. Dobitnikom priznanj 
je spregovoril tudi Janez 
Kocjančič, predsednik Olim-
pijskega komiteja Slovenije, 
ki združuje več kot tretjino 
društvenih (športnih) orga-
nizacij. Omenil je dolgoletno 
tradicijo prostovoljstva na 

silski organizaciji. Eden od 
nagrajenih prostovoljcev pa 
je tudi inženir Janez Gori-
šek, konstruktor skakalnice v 
Planici in dolgoletni zavzet 
športni delavec. Ob dnevu 
prostovoljstva pa so podelili 
tudi priznanja Turistične 
zveze Slovenije, ki letos praz-
nuje svojo stoletnico. S pes-
mijo je letošnje nagrajence 
obdaril zbor Vox Camiolus z 
Jesenic. 

LJUBLJANA 

Desetič priznanja vel ik im d r u ž i n a m 

Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa je 
prejšnji teden že desetič podelila priznanja številnejšim slo-
venskim družinam. Odločitev o tem, da bodo vsako leto javno 
podelili priznanja takšnim družinam, so leta 1997 sprejeli na 
zboru v Kranju, namen pa je opozarjati in ozaveščati sloven-
sko javnost o pomenu večjega števila otrok v družini za ohra-
njanje slovenskega naroda. Zbrane je ob tej priložnosti nago-
vorila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve Marjeta Cotman, ki je sedaj predlagana za minis-
trico v tem vladnem resorju. Med nagrajenimi družinami jih 
je tudi letos več z Gorenjskega: družina Novak iz Leš, družina 
Popelar iz Radomelj, družina Cartner iz Davče in družina Med-
ved iz Mengža. Slednja je dobila zlato priznanje. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Danes izredna, pojutrišnjem redna seja 
Danes se je državni zbor sestal na izredni seji, na kateri se 
ukvarja z interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za 
zdravje Andreja Bručana. Že v četrtek, 14. decembra, pa je 
sklicana redna decembrska seja državnega zbora. Na njej 
bodo med drugimi zakoni poslanke rn poslanci obravnavali 
predlog novele zakona o referendumu in ljudski volji, že 
tretjič bodo obravnavali predlog zakona o verski svobodi, 
napovedana pa je tudi tretja obravnava predlaganega zako-
na o občinskem redarstvu. Znova gre v državni zbor novela 
zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom. Odločali 
bodo tudi o predlagani kandidatki za ministrico za delo, 
družino in socialne zadeve Marjeti Cotman. D. Ž. 

Bivšim županom ne bo hudega 
v vseh občinah so delo v novem mandatu že prevzeli novi župani. Kakšna pa je usoda sedaj že 
bivših županov, ki jim volivci na letošnjih lokalnih volitvah niso znova zaupali vodenja občin? 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - V gorenjskih občinah 
je takih deset. Na Jesenicah, 
na Bledu, v Bohinju in 
Domžalah se dosedanji žu-
pani niso odločili za ponov-
no kandidaturo, tako da so 
že pred volitvami razmislili 
o svojih prihodnjih načrtih. 

Boris Bregant, ki ga je na 
Jesenicah nasledil novi žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger, še naprej ostaja v občin-
ski politiki. "Na ustanovni 
seji občinskega sveta me je 
novi župan predlagal za 
podžupana in v tej vlogi na-
daljujem tri projekte, pove-
zane 2 razvojem občine Je-
senice. Gre za revitalizacijo 
območja nekdanje železar-
ne, za razvoj poslovne cone 
in obnovo Stare Save. To tro-
je delam z veseljem," je po-
vedal Boris Bregant, sedaj 
občinski svetnik in podžu-
pan, ki slednjo nalogo oprav-
lja nepoklicno in pogodbe-
no. Nekdanja bohinjska žu-
panja Evgenija Kegl Korošec 
pa pravi, da bi bila lahko 
upokojena že poldrugo de-
sedetje, županovanje ji ni 
bilo pomembno zaradi ek-
sistence, češ da je bila tako ali 
tako le honorarna županja 
in je za to delo dobivala zgolj 
napitnino: "Sedaj bom poče-
la vse tisto, kar sem štiri leta 
odlagala, pa naj bo to zaseb-
no ali delo v korist domače-
ga kraja. Nadaljevala bom 
delo pri razvoju Koprivnika 
in Gorjuš, ki je bil v prete-
klih letih vključen v projekt 
razvoja podeželja in obnove 
vasi."-Tudi Jože Antonič se 

ni znova odločil za kandida-
turo za župana občine Bled. 
Kaj bo delal sedaj.' "Kar za-
deva moj status, čakam na 
upokojitev, sicer pa poma-
gam pri organizaciji koncer-
ta ob 40-letnici Alpskega 
kvinteta. Veliko je dela tudi s 
pripravo brošure. Rad pa bi 
dokončal tudi pregled dela v 
občini Bled v času mojega 
mandata. Šele sedaj imam to 
čas napisati," je povedal An-
tonič. Od županovanja pa se 
je že vnaprej poslovila tudi 
druga gorenjska županja, 
Cveta Zalokar Oražem iz 
Domžal, ki ji še dve leti ne 
bo treba skrbeti za prihod-
nost, saj bo dokončala po-
slanski mandat. Hudega ne 
bo tudi Tomažu Štebetu, ki 
ni bil izvoljen za župana 
Mengša, saj tudi on ostaja 
poslanec. 

Veliko ponudb 
za zaposlitev? 

Težje so se poslovili tisti, 
ki so se na volitvah znova po-
tegovali za župansko fimkci-
jo, pa jih ljudje niso več izvo-
lili. "Ker se sam nisem odlo-
čil za v pokoj, so me v to pri-
sile volitve," je s porazom 
sprijaznjen 68-1 etni Franc 
Pfajfar, pr^ejšnji župan Ži-
rovnice. "BU sem nepoklicni 
župan, s tem sem občini kar 
nekaj prihranil, a sem se za 
to zavestno odločil. Vse živ-
ljenje sem delal v teh krajih, 
tudi naprej bom še občinski 
svetnik. Izvoljen sem bil na 
listi SLS." V pokoj se lahko 
umakne tudi Jože Bogataj, 
prejšnji župan občine Gore-

Ivan Štular (Naklo) in M i l an Kocjan (Jezersko) sta znova 
župana, Mohor Bogataj (Kranj) je eden od desetih na 
Gorenjskem, ki niso bili več izvoljeni. /Fsmrm.Daki 

nja vas Poljane. Tudi on je 
bil župan nepoklicno, politi-
ko pa zapušča. "Vedno sem 
bil neodvisen in nikoli v poli-
tiki. Tudi sedaj nisem. 
Imam veliko hobijev, župa-
novanja ne bom pogrešal," 
je zatrdil Bogataj. Tako pravi 
tudi Franc Ekar, bivši župan 
Preddvora, češ da je na župa-
novanje tako ali tako pristal 
le za en mandat. "Statusno 
sem upokojenec, nekaj po-
nudb imam za svetovalno 
dejavnost, lahko se bom po-
svetil še drugim stvarem, 
ena teh stvari je svetovna 
konferenca na področju pla-
ninstva." pravi Ekar, sicer 
predsednik Planinske zveze 
Slovenije. Težje bo nilajšim 
nekdanjim županom, ki mo-
rajo v prihodnje poskrbeti za 
svoj obstoj. Mohor Bogataj, 
ki je izgubil župansko bitko 
v Kranju, pravi, da bo "hitel 
počasi". Tri mesece mu pri-

Bil je dan človekovih pravic 
Deseti december je razglašen za dan človekovih pravic. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - N a ta dan leta 1 9 4 8 je 
bila v Parizu sprejeta splošna 
deklaracija o človekovih pra-
vicah, ki naj bi predstavljala 
skupen ideal vseh ljudstev in 
narodov z namenom, da bi 
organi družbe in posamezni-
ki razvijali spoštovanje teh 
pravic in svoboščin ter zago-
tovili njihovo splošno prizna-
nje in spoštovanje. 

Varuh človekovih pravic 
Matjaž Hanžek je v svoji po-
slanici poudaril, da je zavze-
manje za človekove pravice 
ključni element strpnega 
ravnanja v družbi. Dogajanja 
v zadnjih tednih v Sloveniji 
pa po njegovem mnenju ka-
žejo, da je tragična in krvava 
šola iz polpretekle zgodovine 

pustila kaj malo spomina v 
našem skupnem zavedanju. 
Omenil je primer preselitve 
romske družine in upor zo-
f)er njihovo vrnitev v domače 
okolje, kar se kaže s cestnimi 
barikadami in demonstraci-
jami, zoper to pa so le redki 
dvignili glas in opozarjali na 
pogubne posledice takšnih 
ravnanj. Hanžek opozarja 
tudi na pasiven odnos držav-
nih institucij do nesprejem-
ljivih dogajanj, saj bi morala 
ravno dižava aktivneje zašči-
titi človekove pravice. 

Ob dnevu človekovih pra-
vic so na kršene delavske 
pravice opozorili sindikati, 
predsednik državnega zbora 
France Cukjati pa je ob tej 
priložnosti sprejel sindikal-
no delegacijo. Da so kršene 

delavske pravice, ni krivda 
"luknjičaste" zakonodaje, 
pač pa pri delodajalcih 
manjka človeškega odnosa 
do delavk in delavcev, je ugo-
tovil predsednik Cukjati, ko 
se je skupaj s sindikalnimi 
voditelji dotaknil nekaterih 
konkretnih primerov, deni-
mo kršenja pravic zaposle-
nih v Mehanu. Prepričan je, 
da je pri tako občutljivih 
vprašanjih potreben pred-
vsem dober partnerski dia-
log med delodajalci, delavci 
in sindikati. 

Mednarodni dan človeko-
vih pravic so zaznamovali 
tudi v lokalnih okoljih, v Go-
renji vasi denimo šolska ak-
cijska skupina Mladi za svet 
v sodelovanju z Amnesty In-
ternational. 

pada še nadomestilo, vmes 
se dogovarja za zaposlitev, ki 
jo namerava dobiti prej kot v 
treh mesecih. Ponudb je kar 
nekaj, zatrjuje, ko pa smo ga 
vprašali o morebitni zapo-
slitvi v Komunali Kranj, je 
dejal, da o konkretnih še ne 
želi govoriti. Kaj pa politika, 
se je od nje poslovil? "Nikoli 
ne red nikoli. Ob 49 odstot-
kih dobljenih glasov na volit-
vah lahko rečem, da me ljud-
je poznajo in da imam še kar 
nekaj političnega kapitala." 
Da ima več ponudb za delo, 
nam je dejal tudi Pavel Ru-
par in o njih tudi ni želel go-
voriti. Zanikal je, da se pote-
guje za mesto profesionalne-
ga podžupana v občini Tržič. 
Kot nekdanji poslanec držav-
nega zbora pa bo koristil na-
domestilo poslanske plače, 
vendar računa, da bo dobil 
zaposlitev prej, preden se 
mu to izteče. 

PogANE 

Pohodnik i v s p o m i n na 

Poljansko vstajo 

Borčevska organizacija iz 
Poljan in organizacijski od-
bor za prireditve Po poteh 
partizanske Jelovice bosta 
organizirala v soboto, l6. 
decembra v spomin na Po-
ljansko vstajo leta 1 9 4 1 po-
hod od Poljan do Vinharjev. 
Začetek pohoda bo ob io . 
uri pred gost i lno V i dem v 
Poljanah, opoldne pa bo na 
turistični kmetiji pri Ljubici 
v Vinharjih srečanje pohod-
nikov, borcev in drugih ude-
ležencev. Organizator pri-
poroča primerno pohodni-
5ko opremo. Sobotni pohod 
bo uvodna prireditev v po-
častitev 65-letnice boja Can-
karjevega bataljona januarja 
leta 1 9 4 2 v Dražgošah. 
Osrednja dražgoška sloves-
nost bo v nedeljo, 14. janu-
arja, ob 12. uri, slavnostni 
govornik pa bo minister za 
obrambo Kari Erjavec. J. K. 

mailto:danica.zavH@g-glas.si
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Bled rabi glasno podporo 
Novi župan Bleda Janez Fajfar je prepričan, da razcveta blejskega turizma ne bo brez sodelovanja 
vseh in tudi glasne podpore v državi, ki bo še posebno pomembna pri gradnji obeh obvoznic. 

V I L M A STANOVN IK ^ T 

Bled - Dobrih štirinajst dni 
je, odkar je na Bledu prisegel 
nov župan. Janez Fajfar si je 
zadnjih dvajset let velik ug-
led in spoštovanje pridobil s 
svojim delom v turizmu, kar 
mu priznavajo tako domači-
ni kot tujci. Sam pa si želi, 
da bi sedaj naredil čim več 
koristnega za vso občino. 

Radi poveste, da ste doma-
čin in da ste ponosni na 
Bled. Kako bi predstavili 
svojo družino? 

"Zrasel sem v petčlanski 
družini. Mama Marija - sicer 
doma iz Laškega Rovta v Bo-
hinju - in ata Ivan sta rojena 
v generaciji, ki je v drugi sve-
tovni vojni največ pretrpela. 
Srečala sta se po vojni, ko je 
bila mama kuharica na Od-
dihu v Ribnem, oče pa je bil 
avtomehanik. To, da sta se 
zaljubila in poročila, je bilo 
kar malce nenavadno, saj sta 
bila pač iz Bohinja in z Ble-
da. Posebno to, da se je 
mama poročila na Bled, je 
bilo precej čudno, saj so se v 
tistih časih v Bohinju večino-
ma poročali le mladi iz iste 
ali sosednjih vasi. Imam sta-
rejšo sestro Meto in mlajše-
ga brata Petra, vsi pa še sedaj 
živimo blizu skupaj tukaj na 
Bledu. Žal je oče umrl, 
mama, s katero živiva sku-
paj, pa se že težko giblje, 
tako da veliko pomaga tudi 
sestra. Nimam otrok in tudi 
nikoli nisem bU poročen, če-
prav sem bil vsaj trikrat 
temu že prav blizu. Sem pač 
človek, ki ima rad svobodo, 
ki rad odloča o razporejanju 
svojega časa. Imam pa rad 
otroke, zelo sem ponosen na 
vse tri nečake." 

Kakšne spomine imate na 
mladost? 

"Lepe, posebno na prva 
štiri leta, ko smo stanovali v 
Ribnem. Oče je namreč 
doma iz Bodešč, toda doma 
je ostal stric in mi smo zače-
li graditi hišo na Bledu. Saj 
bi radi ostali v Ribnem, toda 
tam ni bilo zazidljive parce-
le, pa smo prišli na Bled. Za 
nas otroke je bil to "šok", saj 
nam je bilo na vasi všeč, pov-
sod smo bili doma; kjer smo 
bili v času kosila, tam smo 
pojedli... Kasneje smo se se-
veda navadili tudi na Bled, 
po osnovi šoli sem šel na je-
seniško gimnazijo. Čeprav 
smo bili dijaki do te šole pre-
cej kritični, pa smo nato, ko 
smo šli na univerzo v Ljub-
ljano, vsi po vrsti ugotavljali, 
da smo dobili res dobro pod-
lago za študij. Sam sem nato 
diplomiral iz etnologije in 
geografije, zlasti etnologija 
me je zelo zanimala. Tako 
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sem tudi prvo službo imel v 
kovaškem muzeju v Kropi." 

Znani ste po tem, da govo-
rite precej tujih jezikov. Kje 
in kdaj ste se jih naučili? 

"Govorim osem jezikov, v 
petih tudi dobro pišem. Če-
prav sta bila starša preprosta 
doveka, sta imela oba velik 
smisel za učenje jezikov, po-
sebno oče, ki se je v avtome-
haniški delavnici moral gle-
de rezervnih delov dogovar-
jati v vsaj desetih tujih jezi-
kih. Doma smo tudi oddajali 
sobe za turiste in priložnosti, 
da sem se naučil različnih je-
zikov, je bilo res kar dosti. 
Spominjam se, da sem pri 
šestih letih prvič sam oddal 
sobo, in to kar našo dnevno 
sobo. Mamo je skoraj kap, 
ko se je vrnila domov ... 
meni pa se je zdelo, da sem 
naredil dober posel." 

Se je tako začelo vaše delo v 
turizmu? 

"Res se je začelo doma, ko 
smo se otroci pač igrali z 
otroki naših gostov. Nato 
smo pomivali posodo, po-
spravljali sobe, hodili v trgo-
vino po hrano, goste pa smo 
vodili tudi po Bledu in okoli-
ci. Po maturi sem začel dela-
ti kot vodič. Kmalu sem se 
naučil holandskega jezika, 
saj so bili Holandci na Bledu 
pomembni gostje. Spom-
nim se, da sem nekoč na iz-
letu od enega izmed njih do-
bil večjo napitnino, kot je 
znašala moja štipendija, in 
že takrat sem si mislil, da 
delo v turizmu že ne more 
biti slabo. Tudi sicer sem si 
med počitnicami kot vodič 
zaslužil večino denarja za 
študij pa tudi za potovanja." 

Ste videli veliko sveta? 
"Ja. vedno sem rad poto-

val. Največja izkušnja za vse 
življenje pa mi je ostala od 
potovanja po svetu takoj po 

končanem študiju. Šel sem v 
Ameriko, v Kanado, v Mehi-
ko, potem pa na Aljasko in 
tam mi je zmanjkalo denar-
ja. Mislil sem, da ga bom 
lahko zaslužil v konzervimi-
d rib. Vendar so ravno takrat 
vse propadle. Tako sem mo-
ral pomivati posodo, saj sem 
imel v žepu le še 20 dolarjev, 
potreboval pa sem denar za 
pot naprej v Avstralijo, Novo 
Zelandijo in nato proti 
domu. To je bila zame dobra 
življenjska šola." 

Potem ko ste bili kustos 
muzeja v Kropi, ste se za-
poslili v turizmu. Zakaj? 

"Leta 1984 so me prosili, 
da bi postal asistent na fakul-
teti za etnologijo, vendar so 
na zadnjem sestanku ugoto-
vili, da imam "negativen po-
gled na družbeno stvarnost." 
Takrat sem videl oglas, da se 
odpira Vila Bled, in sem se 
prijavil. Najprej sem bil šef 
recepcije, nato sem postal 
vodja hotela in v tem času 
smo iz Vile Bled naredili naj-
bolj znan slovenski hotel. S 
sodelavci smo zagotovo veli-
ko naredili ne le za prepo-
znavnost hotela, ampak tudi 
za Bled in vso Slovenijo. 
Vendar pa so se razmere v 
zadnjem času začele spremi-
njati, začel sem se počutiti 
odvečnega in zato sem letos 
poled sprejel izziv in se odlo-
čil, da kandidiram za župana 
Bleda." 

BiH ste kandidat Slovenske 
nacionalne stranke. Mnogi 
se sprašujejo, kako da ste 
sploh zašli v politiko? 

"Na Bledu so bili že rdeči 
pa črni, pa od vsega skupaj 
ni bUo nič posebnega. Sedaj 
mislim, da je čas, da nas 
podprejo udarni, kot je Jelin-
čič. Na Bledu preprosto po-
trebujemo nekoga, ki bo 
naše interese na ves glas za-
stopal tudi v državi. Smo si-

cer majhna, a pomembna 
občina in tudi država mora 
nekaj narediti, če se hoče ba-
hati z Bledom. Posebno je to 
pomembno pri reševanju 
problematike cest. Če tega 
ne bomo kmalu rešili, bo tu-
rizma konec. Državna cesta 
sredi promenade ... to pač ni 
vzdržno in sreča je, da še ni 
prišlo do hujših nesreč." 

Reševanje cestne proble-
matike bo gotovo vaša prva 
naloga? 

"To zagotovo, čeprav so 
stvari zelo zapletene. V štiri-
najstih dneh, odkar sem žu-
pan, iz dneva v dan ugotav-
ljam, da so stvari tako zbiro-
kratizirane, da so za vsako 
najmanjšo stvar zapisani 
tako komplicirani postopki, 
in čestitam vsem, ki jih zmo-
rejo prebrati in razumeti. K 
sreči je na naši občini veliko 
sposobnih ljudi, ki mi f)oma-
gajo, da se prebijam skozi 
vse papirje. Prvič v življenju 
pa imam tudi svojo tajnico." 

Bo v občinski upravi kaj 
sprememb? 

"Kakšna zagotovo, saj ne-
kateri odhajajo v pokoj, treba 
pa se bo dogovoriti tudi, kako 
bomo rešili stvari z Gorjami, 
Z županom Petrom Torkar 
jem sva se sicer že pogovarja 
la, vendar pa se bo že v pri 
hodnjem tednu treba o stva 
reh temeljiteje dogovoriti. 
Mislim, da si oba želiva ko-
rektnih dogovorov, oba do-
bro misliva in se nimava na-
mena prepirati. Treba bo na-
mreč delati v čim manjšo 
škodo obeh občin, na koristi 
pač ne računam, saj mislim, 
da odločitev Gonj za samo-
stojno občino ni bila potreb-
na. Toda sedaj smo, kjer 
smo, prav je, da sodelujemo, 
čeprav nam bo delitvena bi-
lanca vzela precej dragocene-
ga časa, ki bi ga lahko porabi-
li za kaj drugega." 

KOMENTAR 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Nenavadna loška koalicija 

Svetnik SDS Blaž Ku-
jundiičje združbo svet-
nikov z desnice in levice, 

kije podprla Igoija Draksletja 
za župana Škofe Loke, imeno-
val celo smrdljiva koalicija. 
Takšna je na slovenski politič-
ni sceni vladala dvanajst let, je 
dejal, pri čemer je najbrž mislil 
LDS, SD in SLS. Zadnje volit-
ve so jo spodnesle in tudi 
Ško§i Loki se bodo po Kujund-
žičevih besedah trudili, da 
bodo nasprotnike spravili z ob-
lasti. V Škofi Loki so sedaj ko-
alicija stranke SLS, NSi, LDS 
in SD, še do letošnjih lokalnih 
volitev dva nepomirljiva pola. 
Kako so se našli in sporazume-
li zagrizeni nasprotniki iz do-
sedanjih mandatov, marsiko-
mu ni jasno. 

Politika je posel, kjer se skle-
pajo različni dogovori, vsaka 
stran pa iz nj^a nekaj iztrži. 
Tako je bilo veijetno tudi v škof-

jeloškem primeru, ko sta k žu-
panovi koaliciji pristopili stran-
ki LDS in SD. Njuni akteiji so 
prekaljeni politiki in zato že 
vedo, kaj delajo in za takšno 
odločitev so najbrž tudi dobili 
mandat pri svojem članstvu. 
M pa tudi ne in so svoje poli-
tične cilje postavili pred interese 
članov. Včasih se to izkaže za 
usodno na dolgi rok. V Kranju, 
denimo, se je to pokazalo že na 
volitvah. Mohoiju Bogataju, ki 

je na volitvah nastopal s podpo-
ro stranke SD, se je sklepanje 
kupčij z desno politično opcijo 

za drugi krog maščevalo tako, 
da so ga zapustili volivci, ki se 
prepoznavajo kot levi. V Škofi 
Loki so svojo podporo tistemu, 
ki bo izvdjen za župana, pred 
volitvami sicer nakazovali bolj 
previdno. Ne podpiramo niko-
gar, so rekli v LDS, naveličani 
smo biti v opoziciji, zato bomo 
sodelovali z izvoljenim župa-
nom, so dejali v S D. In ko so se 
prešteli občinski svetniki in raz-
delili med privržence ali Duša-
na Krajnika ali Igorja Draks-
leija, so se odločili za slednjega. 
Nič več ne bodo opozicija, sedaj 
bodo prihodnja štiri leta soodlo-
čali v koaliciji. Kot rečeno, poli-
tika je posel, dogovori v njej so 
včasih nedoumljivi. Tudi na 
vladni ravni se je predsednik le-
vosredinske S D dogovarjal s 
predsednikom vlade in njegovo 
desno koalicijo, ko je šlo za re-

formne cilje. Sodelovali bomo 
projektno, pravijo v levem blo-
ku v Škofi Loki. V tej občini ni 
levo ali desno, so le cilji, po-
membni za občane, je komu-
nala, je cesta, je kanalizacija, 

je dejal Igor Draksler. Vse to 
drži. Drži pa tudi, da imamo v 
državi večstrankarski sistem, 
Jei ne deluje le na parlamentar-
ni, pač pa tudi lokalni ravni. 
In tudi tam so ljudje volili ne-
katere, ker so desni, in druge, 
ker so levi. Programsko se tako 
ali tako niso bistveno razliko-
vali. Tudi v Škofi Loki ne, kar 
priznava tudi novo izvoljeni 
župan. 

Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volijak 

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE 
Jože Košnjek, Cveto Zaptotnik 

UREDNIŠTVO 
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavči, Jože Košnjek, Uiža Petemel, 
Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zapkjtnik, Danka Zavrl Žlebir, 

Suzana P. Kovači, Štefan Žargi, Mateja Rant; 
stalni sodelavci: 

jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Matjaž Gregorič, 
Miha Naglič, Milena Mikjavčč, Simon Šubiq Maja Bertoncelj, Igor Žeijav 

OBUKOVNAZASNOVA 
Jernej Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
Grega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina DoH, Gorazd Kavčič, Gorazd Šinik 

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod it. 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izda)atel|: Gorenjski glas, d.0.0.. Kranj / 
Direlctorica; Marija Volčjak / t^asiov: Zoisova 1. 4000 Kranj / Tel.: 04/20142 00, f»x: 04/201 
42 13. e.mail: infotSlg-glas.si: mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na 
avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 7. do uie / 
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne 
priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno). Na potep in sedem lokalnih pn. 
log / Tisk; SET. d.d.. Ljubljana / NaroCnina: tel.; 04/201 42 41 / Cena izvoda; 290 SIT/1.21 
EUR. letna naročnina; 30.160 SrT/125,86 ELJR; Cene v drugi valuti so preračunane po cen-
tralnem paritetnem tečaju (1 EUR je 239. 64 SIT). Redni plačniki imajo ao % popusta, letni 
2S % popusta; naročnina za tujino: 126 EUR pieiačunano v tolarje po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije: v cene je vračunan DDV po stopnji 8.5 % ; naročnina se upoiteva od tekoče 
Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja 
/ Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trtenie; tel.: 04/ 20142 48. 

mailto:info@g-glas.si


GORENJSKA infolg)g-glas.si 

Šolska Mira se spominja 
Pri 83 letih je nekdanja učiteljica Mira Hiršel 
izdala svojo prvo knjigo. 

STOJAN SAJE 

Kovor - Učilnica Podružnič-
ne šole Kovor je bila pretes-
na za vse, ki so prišli na 
predstavitev knjige Spomini 
na Kovor pred 2. svetovno 
vojno. Knjigo Mire Hiršel je 
ob pomoči KS Kovor in Ob-
6ne Tržič izdal Tržiški mu-
zej. Direktorica Melanija Pri-
možič se je zahvalila vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi. 
Zadovoljstvo ob izidu knjige 
je izrazil tržiški župan Borut 
Sajovic, muzejski svetovalec 
Janez Šter pa je napovedal 
njeno širitev. 

V Tržiškem muzeju so po-
stali pozorni na dva članka 
Mire Hiršel o nekdanjem 
Kovorju, ki jih je objavila v 
Tržičanu. Zato so pred šesti-
mi leti začeli zbirati gradivo 
iz vasi. Po predlanskem pro-
jektu OS Kovor Germanizmi 
med kovorskimi obrtniki, 
kjer je sodelovala tudi Mira, 
so jo spodbudili k pisanju več 
zgodb. Vse to so povezali, do-
dali življenjepis, kratka pre-

voda v angleščino in nemšči-
no, slovarček narečnili izra-
zov in tujk, kazalo ključnih 
besed, dodatek z dokumenti, 
fotografije in recenzijo, je 
opisala urednica Tita Poren-
ta. Avtorica Mira Hiršel, ki že 
dolgo biva v Ljubljani, se je 
kljub 8} letom živo spomi-
njala nekdanjega življenja v 
Kovorju in domačinov. Kro-
jač Lojze Klemenčič, Šmo-
nov, ji je vedno naročal, kaj 
mora zapisati o kraju. Za vaš-
čane je bila kar Šolska Mira, 
saj sta bila starša Josip in Eli-
zabeta Bertoncelj učitelja. 
Tudi ona, z uradnim ime-
nom Marija Ana Elizabet, je 
postala učiteljica. Kako je bilo 
na mamin poročni dan pa 
kakšni so bili začetki turizma 
v Kovorju, je prebrala njena 
hči Stanislava Hiršel Mal-
menvall. Druga hči, Marija 
Jereb, je pripeljala iz krajev 
ob morju poslušalce, ki bodo 
morda novi gostje Gorenj-
cev. Vsem se je zahvalila za 
obisk v njihovi šoli Irma Li-
povec. 

Spomine Mire Hiršel (levo) je prebrala hči Stanislava. 

KRATKE NOVICE 

BLED 

Hotel Golf med prestižnimi hoteli 

Založba Conde Nast Johansens, izdajatelj mednarodnih 
vodnikov luksuznih hotelov, je v vodniku Recommended 
Hotels & Spas za Evropo in Sredozemlje 2007 objavila ho-
tel Golf kot priporočen hotel. Vodniki Conde Nast Jo-
hansens so namreč namenjeni zahtevnim gostom, ki iščejo 
vrhunske storitve In udobje in so najbolj obširni referenčni 
vodniki po neodvisnih hotelih, penzionih, letoviščih in kon-
gresnih prizoriščih. V vodniku za območje Evrope in Sre-
dozemlja je tako objavljenih več kot 430 hotelov, med njimi 
tudi hotel Golf kot edini v Sloveniji. "Od objave v tem 
prestižnem vodniku si obetamo predvsem večjo prepoz-
navnost," pravi direktor hotela Golf Fedja Pobegajlo. V. S. 

JESENICE 

Proračun že ta teden? 

Občina Jesenice bo ena prvih v državi, ki bo dobila proračun 
za leto 2007, In to v evrih. Potrjevali ga bodo jeseniških ob-
činski svetniki na četrtkovi seji občinskega sveta. V letu 
2007 bo občina imela predvidoma 4,1 milijarde tolarjev ozi-
roma 17 milijonov evrov prihodkov ter 4,8 milijarde tolarjev 
oziroma 20 milijonov evrov odhodkov. Razliko bodo pokrili 
iz ostanka sredstev na računu proračuna za leto 2006. Med 
večjimi investicijami so druga faza urejanja Poslovne cone 
Jesenice, urejanje območja Fiproma v stečaju, sofinancira-
nje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ureditev ob-
jekta na Hrušici 56, vrtca na Hrušici in tako naprej. U. P. 

Pridni, spretni, zavzeti 
s temi vrlinami so se Tržičani ponašali od nekdaj. Imajo jih tudi letošnji nagrajenci, 
je menil novi župan Borut Sajovic. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Cesar Friderik IIL je 
12. decembra 1492 povišal 
vas Neumarktl v trg. Na ta 
prelomni dogodek za Tržič 
je na petkovi akademiji ob 
občinskem prazniku spom-
nil župan Borut Sajovic. Kot 
je poudaril v Dvorani tržiških 
olimpijcev, so domačini to 
dosegli s pridnostjo, spre-
tnostjo in zavzetostjo. S temi 
vrlinami se ponašajo še da-
nes, zato verjame, da bodo s 
skupnimi močmi lahko gra-
dili še lepšo prihodnost. 
Kljub trenutno slabemu fi-
nančnemu stanju občine so 
odločeni uresničiti visoke ci-
lje. Zmožnost doseganja ta-
kih ciljev so dokazali tudi le-
tošnji nagrajenci, je menil 
župan Sajovic pred podelitvi-
jo občinskih priznanj. 

Plaketo Občine Tržič za 
dolgoletno delo na športnem 
področju je prejel Silvo Ja-
pelj. Leta 1966 se je zapisal 
hokeju, kjer je tekmoval za 
Tržič in ljubljansko Slavijo, 
postal trener doma, v Kranju 
in državni reprezentanci 
mladih, vodil pa je tudi drsal-
ne tečaje v Tržiču. Znan je 
kot odličen športni pedagog, 
aktiven član Športne zve-
ze Tržič in organizator 
rekreativno-zabavnih prire--
ditev. Za uspehe v športu so 
podelili še dve diplomi. Prvo 
sta si prislužila plesalca akro-

Nagrajenci Silvo Japelj, Melanija Kogoj, Jure Marklč, Ana Jerman in Maks Djordjevič 
(predsednik zbora DU Tržič) ter župan Borut Sajovic (od leve) 

batskega rock'n rolla Jure 
Markič in Melanija Kogoj. V 
državni reprezentanci tek-
mujeta od 9. leta. Največ 
uspehov sta dosegla v letih 
med 2000 in 2003 med sta-
rejšimi mladinci. Trikrat sta 
postala najboljša športaika 
mesta Tržič, dobila pa sta 
tudi prvi kipec Povodni mož. 
Drugo diplomo je dobila Ana 
Jerman, ki se že 25 let ukvar-
ja z atletiko. Na evropskih in 
svetovnih prvenstvih za vete-
rane je osvojila 19 medalj ter 
v tekih postavila številne dr-
žavne rekorde. Uspešna je 
bila tudi v uličnih tekih 
doma in v tujini. Od letos je 

predsednica Združenja atlet-
skih veteranov pri AZS. Di-
plomo za uspešno 30-letno 
delo na kulturnem področju 
je prejel Moški pevski zbor 
Društva upokojencev Tržič. 
Njegov prvi pevovodja je bil 
Edo Ošabnik iz Kranja. Za 
njim je zbor 18 let vodil Trži-
čan Franci Šarabon. Moški 
zbor, kd ga sedaj vodi Stane 
Bitežnik, se je pred dvema 
letoma pridružil ženskemu 
pevskemu zboru v Kultur-
nem društvu Bistrica. 

Spominska darila ob 40-
letnici pobratenja občin Tr-
žič in Sainte Marie aux Mi-
neš so si prislužili za medna-

rodno sodelovanje Pihalni 
orkester Tržič, Pevsko druš-
tvo Zupan, Zabavni orkester 
in Ansambel harmonik 
Glasbene šole Tržič ter 
Združenje šoferjev in avto-
mehanikov Tržič. Župan Sa-
jovic je podelil še zahvale do-
sedanjim predsednikom kra-
jevnih skupnosti v občini Tr-
žič. V kulturnem sporedu, ki 
sta ga povezovala Andreja 
Meglič in Janez Kikel, so na-
stopili pevka Špela Srečnik, 
Ansambel harmonik s soli-
sti, pevci zborov iz osnovnih 
šol Tržič, Bistrica, Križe in 
Naklo ter Zabavni orkester 
glasbene šole Tržič. 

Pri Lectarju spet lectarija 
v znani radovljiški gostilni Pri Lectarju so v nedeljo znova odprli lectarsko delavnico, 
ki bo delovala tudi kot muzej. 

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

Radovljica - Kot sta ob odprt-
ju lectarske delavnice oz. 
muzeja povedala lastnika 
gostilne, zakonca Lili in Jože 
Andrejaš, je Jakob Krivic že 
1766. leta v hiši odprl lecta-
rijo, medičarstvo in svečar-
stvo. Obrt je nadaljeval nje-
gov sin, ki je 1822. leta odprl 
še gostilno. Nekaj časa sta 
vzporedno delovali obe obr-
ti, odtod tudi ime gostilne 
Lectar, kasneje je prevladala 
gostilna. Lili in Jože, ki sta 
pri Lectarju sedemnajst let, 
sta si vseskozi želela ponov-
no odpreti lectarsko delavni-
co, kakršna je bUa v 18. sto-
letju. Zamisel jima je uspe-
lo uresnidti. Poslovno sode-
lovanje z lectarijo Vere in 
Georga PeischI Škrajnar v 
Ljutomeru, kjer sta kupova-
la lectove srčke, se je razvilo 
v prijateljstvo. In ko sta Vera 
in Georg prenehala opravlja-

ti dejavnost, so starinsko de-
lavnico z recepti, postopki 
izdelave in skrivnostmi vred 
preselili k Lectarju. Tako je 
nastal Muzej Lectarska de-
lavnica v živo, v katerem 
bodo tri mojstrice, oblečene 
v oblačila iz 18. stoletja, izde-
lovale lect. Muzej so vključi-
l i v Gorenjske muzeje, pri 
"oživljanju" lectarije je sode-
lovala radovljiška občina, 
nad projektom je bedel et-
nolog dr. Janez Bogataj, v 
sodelovanju z akademsko 
slikarko Melito Vovk pa že 
razvijajo nove, posebne obli-
ke lecta na temo Linharta, za 
katere upajo, da bodo nekoč 
postali značilni slovenski 
spominki. 

Muzej Lectarska delavnica 
v živo je v nedeljo v okviru 
prireditev ob 250-letnid Lin-
hartovega rojstva odprl ra-
dovljiški župan Janko S. Stu-
šek, blagoslovil ga je radovlji-
ški dekan Jože Drolc, zbrane 

V Lectarjevem Muzeju Lectarska delavnica v živo /Foio Tmaooki 

pa je nagovorila Ida Gnilšak 
iz Čebelarskega muzeja, ki je 
dejala, da so se v Sloveniji 
prvi lectarji pojavili v 17. sto-
letju. Svoje izdelke so proda-
jali po sejmih in ob žegna-
njih, ljudje so jih kupovali za 

darila. Najpogostejša oblika 
lecta so bili srčki z značilni-
mi ljubezenskimi verzi, del-
ček bogate zakladnice verzov 
sta ob odprtju muzeja pred-
stavila tudi Lih in Jože An-
drejaš. 
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Prostovoljstvo bogati 
v Vogljah so pripravili prvo srečanje prostovoljcev občine Šenčur. 

S I M O N ŠUB IC 

Voglje - Krajevne organizacije 
Rdečega križa, društvo upoko-
jencev in humanitarno društvo 
Karitas, ki delujejo v občini 
Šenčur, so prejšnji ponedeljek, 
dan pred mednarodnim dne-
vom prostovoljstva, v Domu 
vaščanov v Vogljah pripravili 
prvo srečanje prostovoljcev s 
krajšim kulturnim progra-
mom. Medse so povabili tudi 
predsednika republike dr. Ja-
neza Drnovška, ki pa je imel 
druge obveznosti, zato je prire-
diteljem poslal pismo, v kate-
rem je med drugim zapisal, da 
je dragoceno zavedanje, da je 
treba skrbeti za ljudi in poma-
gati starejšim. "Ce si med seboj 
pomagamo, zmoremo več in 
življenje je lepše," je sporočil 
predsednik. 

"Kdor je deležen sadu vašega 
dela, vam je zagotovo hvaležen, 
zato se vam ves trud zahvalju-

Župan Miro Koželj je v zahvalo za dolgoletno prostovoljstvo podelil tri šopke cvetja. 

jem tudi v njihovem imenu," je 
v pozdravnem govoru dejal 
Miro Koželj, župan občine 
Šenčur, ki je bila ^ v n i pokro-
vitelj srečanja. Ob tej priložno-
sti je podelil šopke cvetja trem 

dolgoletnijn prostovoljkam 
Rdeč^ križa Šenčur - Mariji 
Cdjer iz Šenčurja ter Mariji Si-
tar in Angeli Kuhar iz Srednje 
vasi. Splošna ugotovitev prisrč-
nega večera, ki se je zaključil z 

manjšo pogostitvijo, je bih, da 
prostovoljci za svoje delo sicer 
ne prejmejo (in tudi ne priča-
kujejo) noben^ plačila, kljub 
temu pa so z vsakim dobrodel-
nim delom bc^tejši. 

Novi zvonovi v suškem zvoniku 
Tri nove bronaste zvonove je v nedeljo na pot v zvonik pospremil blagoslov ljubljanskega škofa 
dr. Antona jamnika. 

JOŽE KOŠNJEK 

Suha pri Predosljah - "Pred 
89 leti je dobila cerkev na Suhi 
pri Predosljah prve zvonove, ki 
jih je nato pobrala prva sveto-
vna vojna. Nadomestili so jih z 
dvema jeklenima in enim bro-
nastim, ki je s čudnim peljem 
kvaril sozvočje. Danes jih bodo 
nadomestili novi trije bronasti, 
ravno prav veliki in glasni za 
suški zvonik. So nekaj poseb-
nega. Bolj podolgovati so in 
spodaj zaobljeni Takih zvonov 
še nima nobena slovenska cer-
kev," je dejal v nedeljo, na slo-
vesni blagoslovitvi novih zvo-
nov in pred njihovim dvigom v 
zvonik dr. Matjaž Ambrožič, 
profesor na Teološki fakulteti v 
Mariboru in odgovoren za zvo-

nove v ljubljanski nadškofiji. 
Nove zvonove so ulili 20. okto-
bra letos v zvonami Rudolfa 
Pemerja v bavarskem mestu 
Passau. Veliki zvon, posvečen 
zavetniku cerkve sv. Štefenu, je 
težak 627 kilogramov, srednji 
zvon, posvečen sv. Florijanu, je 
težak 389 kilogramov, mali 
zvon, posten Mariji Brezma-
dežni, pa je težak 264 kilogra-
mov. 

Množica domačinov, okoli-
čanov in ljubiteljev ubranega 
zvonjenja se je udeležilo ne-
deljske slovesnosti na Suhi. 
Zvonove je pred dvigom v zvo-
nik blagoslovil ljubljanski po-
možni škof dr. Anton Jamnik, 
ki je skupaj z botri zvonov, klju-
čarji in župnikom iz Predoselj 
Janezom Jenkom z lesenim 

Na nove zvonove je z lesenim kladivom udaril tudi župnik 
iz Predoselj Janez Jenko. 

kladivcem preizkusil njihov 
zven. Blagoslovitev novih zvo-
nov na Suhi, ki se prvič omenja 
leta 1288, prva ceAev sv. Štefa-

na pa nekaj let kasneje, je bila 
za kraj velik in dolgo pričako-
van prazrrik, na katerega so se 
izvrstno pripravili. 

Direktor med kupci v trgovini 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - V soboto dopoldne je v 
nabito polnem Hipermarketu 
Mercator na Primskovem pri 
Kranju zavihal rokave tudi 
Miha Sekne, direktor malo-
prodaje in namestnik izvrš-
nega direktorja v maloprodaji 
v Mercatorju, d. d. Na police 
trgovine je po navodilih vodje 
centra zlagal pločevinke, pre-
našal polne škatle ... "Nova 
uprava ima novo strategijo in 
se je odločila, da vsi zaposleni 
pomagamo tudi v malopro-

daji. Direktorji moramo to 
obvezno izvesti brezplačno v 
mesecu decembru. Zdi se 
mi, da je to še posebej dobro 
za službe, ki niso toliko vpete 
v maloprodajo," je povedal 
Sekne in dodal: "Prišel sem 
ob 11. uri in bom nekaj ur de-
lal v enakih razmerah kot 
drugi. Mogoče moram biti še 
malo bolj priden, ker sem ko-
nec koncev tudi zgled." Sek-
ne je ugotovil, da bi včasih 
kakšno delovno uro, prežive-
to v pisarni, z veseljem zame-
njal za delo v trgovini. 

Od leve: Miha Sekne in Veljko Tatič, samostojni strokovni 
sodelavec v Mercatorju 

KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Popravni izpit za kranjsko bolnišnico 

Računsko sodišče je revidiralo računovodske izkaze in pra-
vilnost poslovanja javnega zavoda Bolnišnica za ginekologi-
jo in porodništvo Kranj v letu 2005. Pri računovodskih izka-
zih je sodišče izreklo mnenje s pridržkom, saj je, ob sicer 
pravilno prikazanih bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 
odhodkov, našlo nekaj napak (preveč obračunana amortiza-
cija, precenjeno stanje obveznosti za dolgoročne finančne 
naložbe in previsok presežek odhodkov nad prihodki iz pre-
teklih let...). O pravilnosti poslovanja Bolnišnice v letu 2005 
pa je računsko sodišče izreklo negativno mnenje, ker je ugo-
tovilo pomembne nepravilnosti na področju določanja in 
obračunavanja plač, pri opravljanju dela na podlagi pogodb 
civilnega prava ter na področju javnega naročanja materia-
la, storitev in osnovnih sredstev. Bolnišnica večine ugotov-
ljenih nepravilnosti pri poslovanju med izvajanjem revizije 
ni odpravila, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev 
odzivnega poročila. S. K. 

KRANJ 

Priznanji tudi Gorenjcema 

Planinska zveza Slovenije je minulo soboto povabila v Na-
zarje dobitnike najvišjih planinskih priznanj za leto 2006. V 
tamkajšnjem kulturnem domu je 17 nagrajencev iz Sloveni-
je nagovoril predsednik Franc Ekar. Izrazil je zadovoljstvo, 
da je v 258 društvih okoli šestdeset tisoč članov, med kate-
rimi se tako mladi kot starejši vključujejo v izobraževalne in 
druge dejavnosti. Ob kritičnem pogledu na sedanji položaj 
planinske organizacije pa je izpostavil predvsem neustrezno 
zakonodajo in pomanjkanje denarja za posodobitev planin-
skih koč. Med planinci, ki so dobili spominske plakete PZS 
ob visokih življenjskih jubilejih, sta bila dva tudi iz Gorenj-
ske. Ob 70-letnici je priznanje prejel Franci Lakota iz Moj-
strane, ob 80-letnici pa Franci Česen, starejši, iz Križev. S. S. 

NALOŽBENO ZAVAROVANJE 
Z JAMSTVOM GLAVNICE 
Triglav ALFA 

POVEČATTE SVOJ 

Uspešnost nevtralnih naložbenih strategij je neodvisna 
od smeri gibanja finančnih trgov. 

nooMliuntt* 
((C«080 5S5"55D trlglav 
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KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Drugič dobrodelni bazar 

V Osnovni šoli Škofja Loka Mesto so v soboto drugič 
pripravili dobrodelni bazar, kjer so učenke in učenci skupaj 
z učitelji in nekaterimi starSi ter prostovoljci pripravili vrsto 
izdelkov. Ti so namenjeni predvsem za obdarovanje, med 
njimi pa smo opazili številne izdelke iz gline, nakit, lesene 
palčke, obeske za ključe, ogledala z zanimivimi okvirji, do-
mače dobrote ... "Narezali smo karton in ga zlepili skupaj, 
da smo dobili lepe škatlice. Po vrhu smo nalepili riž in 
makarone ter vse skupaj s srebrnim ali zlatim sprejem 
poškropili v lepe darilne škatlice," so nam povedale Neža, 
Tjaša in Nina iz 3.b (no sliki). "Izkupiček od prodanih 
izdelkov bo šel v šolski sklad, iz katerega črpamo sredstva 
za kritje stroškov šol v naravi in ekskurzij učencem iz so-
cialno šibkejših družin," pa nam je o namenu povedal rav-
natelj Marko Primožič. Bazar je spremljal tudi pester kul-
turni program slovenskega in angleškega dramskega 
krožka. B. B. 

Za župana potrdili Draksierja 
četrtkovo nadaljevanje ustanovne seje občinskega sveta v Škofji Loki se je po slabih dveh urah 
izteklo z ugotovitvijo, da je Igor Draksier izvoljen za župana. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ško^a Loka - Svetniki so po-
trdili tudi svoje mandate, s 
16 glasovi za in 11 proti pa 
zavrnili pritožbe, ki jih je v 
zvezi z domnevnimi nepra-
vilnostmi na nekaterih škof-
jeloških voliščih nanje naslo-
vil Dušan Krajnik Pred gla-
sovanjem se je razvnela ži-
vahna razprava, v kateri je 
najprej Anton Peršin (SDS) 
znova opozoril na domnev-
ne nepravilnosti, predlagal, 
naj se seja prekine in vsaj na 
najspomejših voliščih razpi-
šejo ponovne volitve, za njim 
pa enako tudi Blaž Kujund-
žič (SDS), ki je kar županu 
samemu predlagal razpis 
ponovnih volitev, občinske-
mu svetu pa demokratično 
koalicijo. K slednji je pozval 
veterane demokratičnega gi-
banja iz leta 1990 ter leve 
stranke, ki so bile v doseda-
njih občinskih svetih vselej 
opozicija sedanjemu župa-
nu. Dejal je, da v Škofji Loki 
že 12 let vlada "režim SLS 

partije" in ga primerjal z ne-
demokratičnim režimom v 
Sloveniji, ki se je moral po-
sloviti v začetku devetdesetih 
let. Pred glasovanjem so Du-
šan Krajnik (Lista za napre-
dek in tradicijo) in predstav-
niki njegove koalicije še ne-
kajkrat opozorili na kršeno 
zakonitost volitev. Igor 
Draksier se kljub obtožbam 
ni vključil v razpravo, napove-
dal je le, da o pritožbi ne bo 
glasoval (na sliki levo). Zanj 
je glasovalo 16 svetnikov SLS, 
NSi, Liste za boljšo Loko, 
LDS in SD, proti pa 11 svetni-
kov Uste NIT, SDS, Glasu 
žensk Slovenije in DeSus. 
Koalidji, ki je znova ustoličila 
Draksierja, je Blaž Kujundžič 
očital, da je smrdljiva, več 
očitkov je slišala tudi svetnica 
SD Mirjam Jan Blažič, češ da 
je sklenila sodelovanje z ob-
lastjo, ki jo je v prejšnjih 
mandatih ignorirala. Blažiče-
va je pozvala k večji kulturi 
dialoga, svetnik LDS Blaž 
Kavčič je dejal, naj se naspro-
tja čim prej nehajo, da bo ob-

činski svet lahko začel nor-
malno delati, o pritožbah pa 
naj odloči kompetentna insti-
tucija, |anez Jenko (SLS) pa 
je pozval k pomiritvi. 

Po končani seji je Igor 
Draksier dejal, da odločitev 
občinskega sveta pomeni ze-
leno luč za nadaljnje delo ob-
čine Škofja Loka, da začne iz-
vajati projekti in delo. po-
membno za občane. O nena-
vadni koaliciji, ki jo je kot 
desni sklenil z levico, pa pra-
vi, da se bo poskušalo v ob-
činskem svetu delati pro-
gramsko. T u ni ne leve in 

desne, so le komunalne za-
deve, ki jih je v občini Škofja 
Loka treba reševati. Dušan 
Krajnik, prepričan, da potrdi-
tev mandata Drakslerju ni v 
skladu z zakonodajo, češ da 
je rezultat nastal na podlagi 
nepravilnosti na voliščih, ki 
jih je ugotovila tudi občinska 
volilna komisija, vendar j ih 
ni sankcionirala, torej tam, 
kjer so bile nepravilnosti, 
razveljavila volitve in razpisa-
la nove. V osmih dneh mora 
na upravno sodišče vložiti 
pritožbo, to pa mora o njej 
odločiti v 30 dneh. 

FREE PERFORMA« 
moški ali ženski bombažni puli I kratka zadrga I različne barve' 

MERRELL THERMO 6 WPF 
obutev za prosti čas I visoka obutev iz vodoodbojnega materiala I ' 

Polaitec 200 Thermo podloga in Coldproof vložek I podplat iz Vibram guii 

Trgovina Hervis Jesenice je odprta tudi ob nedeijah od 8.-12. ure! 

i 

P • 
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ALPINA H4 
moški ali ženski smučarski čevlji I znamenjeni rekreativnim smučarjem I Shel/Cuff PP zunanji čevelj I 

Makro zaponke 

HSCHER 

CTX 200 TREND -i- PSI O 
smučarski set I za rekreativne smučarje I 
tehnologija plasma edge in power core/lite I radij zavoja 16 m/160 m 

OPOMBA; cena "NAMESTO" je priporočljiva maloprodaina cena dobavitelja oz. proizvajalca. Pri smučarskem setu montaža vezi nI vklučena v ceno. Ponudba velja v trgovini Hervis Kranj do 16.12.2006. v trgovini Hervis Jesenice do 17.12.2006. 
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Dekleta presenetila 
celo trenerja 
"Kar verjeti nisem mogel, kako so se dekleta borila, kako so se želele izkazati," je po zmagi na finalni 
tekmi državnega prvenstva starejših pionirk povedal trener košarkaric Triglava Vadolije Dejan Bucalo. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Mlade kranjske košar-
karice so 2a prvo presenečenje 
poskrbele že lani, ko so nepri-
čakovano postale državne prva-
kinje med starejšimi pionirka-
mi, zato so pred letošnjim fi-
nalnim turnirjem v Kranju no-
sile tudi nekaj bremena, kako 
obraniti naslov najboljših. Ker 
pa je bil turnir v domači dvora-
ni, kamor sta jih skupaj z navi-
jači prišla pozdravit tudi doma-
či laanjski župan Damijan 
Peme in predsednik Državne-
ga sveta Republike Slovenije 
Janez Sušnik, ki je tudi uradno 
odprl dvodnevni turnir, so si 
seveda še kako želele potrditi, 
da so najboljše v državi. 

Tako so Triglavanke že na 
uvodni sobotni tekmi z rezulta-
tom 68 : 6r premagale ekipo 
Pivke, v velikem nedeljskem fi-
nalu pa so se pomerile z ddpo 
A) M, saj so Mariborčanke v 
drugi sobotni tekmi ugnale Tr-
boveljčanke kar z 71:44. V fi-
nalni tekmi pa Kranjčanke 
niso dovolile presenečenja in 
so zanesljivo zmagale 64 : 56. 

"Dekleta so me res presenetila, 
saj kar nisem mogel verjeti, 
kako pogumno so začela na 
prvi tekmi in tako nadaljevala 
do konca. Še enkrat več se je iz-
kazalo, da se trud in trdo delo 
poplačata, in nagrajeni smo 
bili tudi s kančkom športne 
sreče," je po finalni zmagi po-
vedal trener Triglava Vadolije 
Dejan Bucak), ki je imel v vr-
stah svojih varovank tudi naj-
boljšo igralko in strelko turnir-
ja Tjašo Gortnar, v najboljšo 
peterko turnirja pa je bila ob 
njej iz vrst domačih igralk iz-
brana še Bojana Adamovič. 

Seveda so si pohvale trener-
ja, pa tudi navijačev zaslužila 
tudi preostala dekleta doma-
čega Triglava Vadolije, ki so 
se zasluženo veselila zmage 
in novega naslova državnih 
prvakinj. Drugo mesto je 
osvojila ekipa AJM, v boju za 
tretje mesto pa je ekipa Pivke 
s 85 :46 premagala ekipo Tr-
bovelj, ki je v Kranj prišla 
oslabljena, saj je v njej zaradi 
bolezni manjkala ena najbolj-
ših slovenskili mladih košar-
karic Nika Barič. 

Mlade kranjske košarkarice so navdušile s požrtvovalno 
igro. I foto: Tin« Doki 

Prvaki pred veliko preizkušnjo 
Potem ko so odbojkarji Autocommerca minuli konec tedna v srednjeevropski ligi zabeležili že 12. 
zaporedno zmago, jih ta konec tedna v Zagrebu čaka nastop na kvalifikacijskem turnirju Top Teams. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Moštvo Autocommer-
ca se je tudi z zadnjega go-
stovanja v srednjeevropski 
ligi v Kaposvarju, kjer so se 
minuli petek pomerili z eki-
po Kometa, domov vrnilo z 
novo, že 12. zaporedno zma-
go v letošnji sezoni. Domači-
ne so namreč ugnali z 1 : 3 (-
21, • 20, 22, -16). 

"Vedeli smo, da bo prvi niz 
odločilen, in menim, da smo 
ga zasluženo dobili, prav 
tako drugega. V tretjem smo 
malce popustili v končnici, 
četrtega pa smo zopet zaig-
rali na vso moč in ga tudi 
suvereno, predvsem po za-
slugi bloka, tudi dobili," je 
po tekmi na kratko povedal 
igralec Davor Čebron, po-
močnik trenerja OK Auto-
commerca Radovan Gačič 
pa je dodal: "V prvih dveh 
nizih smo prikazali najbolj-
šo igro v tej sezoni. V tret-
jem smo naredili nekaj na-
pak, četrti niz pa smo odig-
rali v slogu prvih dveh in si 

s tem priigrali novo zmago, 
s tem pa tudi dvignili samo-
zavest pred turnirjem v Za-
grebu." 

Ekipa Autocommerca bo 
namreč od 15. do 17. decem-
bra nastopala na kvalifika-
cijskem turnirju za uvrstitev 
v osmino finala evropskega 
pokala T O P Teams, poleg 
Blejcev pa se bodo za zmago 
na turnirju borile še ekipe 
Tehnopribora Bela Mogile-
va iz Belorusije, Modriča 
Optime iz Bosne in Herce-
govine ter domača Mladost. 

"Uvrstitev na finalni tur-
nir četverice evropskega po-
kala TOP Teams je eden iz-
med prvih ciljev ekipe Auto-
commerca to sezono, zato je 
kvalifikacijski turnir ta ko-
nec tedna v Zagrebu za nas 
še kako pomemben. Treba 
pa je povedati, da le zmaga 
vodi v nadaljevanje tega tek-
movanja," pravi izvršni di-
rektor blejskega odbojkar-
skega kluba Gregor Humer-
ca, ki v Zagreb vabi tudi slo-
venske navijače. Ekipa Auto-

« 3 » 

\Jo 

M ; 
I Jbs.: \ k 

Blejski odbojkarji v tej sezoni v srednjeevropski ligi še ne 
poznajo poraza ne doma ne na tujem./Foto Tini dou 

commerca bo prvo tekmo 
turnirja v Domu odbojke na 
Jarunski z Belorusi odigrala 
v petek ob 19.30, z ekipo Mo-

driča se bodo Blejci pomerili 
v soboto ob 19.30, z Mladost-
jo pa na zadnji tekmi turnir-
ja v nedeljo ob 19.30. 

GORENJSKI SEMAFOR 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev • 1. DOL za moške: A s t e c 
Triglav : Calcit Kamnik i : 3 (- 24, 22, - 1 6 , - 20). Salonit 
Anhovo (30) je ohranil pet točk naskoka pred Marchiolom 
Prvačlno in Galex-Mirom. Calcit Kamnik (i6) je prehitel 
Astec Triglav in je sedaj peti, Kranjčani pa so z dvema 
točkama manj na 6. mestu. 
1. DOL za ženske: jesenice Bled : Broline Kamnik 3:1 (20, 
-19,14, 20). Kljub tekmi manj je še vedno v vodstvu HIT 
Nova Gorica (32) pred Slovingom Vitalom (30). je-
senlčanke so si priigrale prvo prvollgaško zmago, 
navkljub temu pa so še vedno na 8. mestu s 5 točkami. 
2. DOL moški: Termo Lubnik : Prigo Brezovica 3 : o (i2, 
21,16), Kekooperma Žužemberk : Telemach Žirovnica 3 : 
1 (18, - 21, 20, 23). Moški so že končali jesenski del 2. 
DOL. jesenski prvak je Olimpija (26) pred Svitom (20). 
Termo Lubnik (16) je četrti, Telemach Žirovnica pa je z 12 
točkami na 6. mestu. 
2. DOL ženske: Prevalje : ŽOK Partizan Šk. Loka 3 : o (19, 
20,16). MTD ŽOK iz Ptuja ima na prvem mestu dve toč-
ki naskoka pred Magro-MZG Grosuplje (26). ŽOK Parti-
zan Šk. Loka je s 16 točkami na šestem mestu. 
3. DOL moški: TOM Mokronog : Kamnik 1 1 3 : 0 , Astec 
Triglav II : UKO Kropa 3 : 1. VC Portorož (27) je v 
prepričljivem vodstvu, pred TOM Mokronogom (21). Astec 
Triglav II (17), Kamnik II (16) in UKO Kropa (15) pa so na 4., 
5. in 6. mestu. 
3. DOL ženske Piran : Bled 3 : o, Pizzeria Morena : Euroka-
bel Neptun 1 : 3 , Triglav Kranj: HIT Nova Gorica 113:2, Bo-
hinj : Solkan o : 3. Po zmagi v derbiju je vodstvo prevzela 
ekipa Slovlng Vital II (27) pred Taborom Ljubljano (24). 
Triglav Kranj (16) je na 6. mestu, Pizeria Morena (8), Bled 
(3) in Bohinj (O) pa so na mestih od 10 do 12. B. M. 

HOKEJ 
Avstrijska liga EBEL, 28. krog: Acroni Jesenice : Liwest 
Linz 6 : 7 (i : 1, 2 : 3, 3 : 2, o : 1) - po kazenskih strelih; 29. 
krog: Acroni Jesenice : Liwest Linz 2 : 4 (1 : 1 , o : 3,1 : o). 
Na lestvici vodi ekipa Res Boli Salzburga s 24 točkami, 
ekipa Acronlja Jesenic na 6. mestu pa ima 14 točk. Prven-
stvo se bo nadaljevalo 19. decembra, ko ekipa Acroni Je-
senic gostuje pri Vienni Capitals. 
Elitna ženska hokejska liga, 1 7 . krog: T r i g l a v : S l o v a n 

Bratislava 1 : 1 2 (o : 4,1 : 3, o : 5). V. S. 
EKL, 7. krog: ECS Spitall: HK MK Bled 2 : 6 (1 : o, o : 4 , 1 
: 2 ) . T . T . 

KOŠARKA 
Liga NLB, 13. krog: Helios - FMP 92 : 96. Na lestvici vodi 
ekipa Cibone s 24 točkami, Helios na 9. mestu pa ima 19 
točk. 

Liga UPC Telemach za moške, 9. krog: Kraški Zidar : 
Triglav 95 : 75, Elektra Esotrech : Loka kava TCG 90 : 96, 
Helios : Zagorje 100 : 69. Na lestvici vodi ekipa Heliosa z 
18 točkami. Loka kava na 4. mestu Ima 15 točk, Triglav na 
11. mestu pa 10 točk. 

1. SKL za ženske, 9. krog: Odeja : Neso lahke 74 : 52, AJM : 
Domžale 70: 62, KED Panter Ilirija : HIT Kranjska Gora 88 : 
76. Na lestvici vodi ekipa Ilirije, ki Ima prav tako kot HIT 
Kranjska Gora in AJM 8 zmag in en poraz, na četrtem mestu 
je ekipa Domžal, ekipa loške Odeje pa je na 8. mestu. V. S. 

KEGLJANJE 
Zadnji jesenski krog Gorenjske lige, 8. krog: Kranjska G o r a : 
Foto Bobnar Adergas 1 : 7 (3242:3366), Železniki-2: Ljubelj-
3 5 : 3 (3151 : 2998), Triglav Boris mizarstvo : Termo Polet-2 
3 : 5 (3088:3108). Jesenski prvak je Foto Bobnar Adergas, 13 
točk, 2. Kranjska Gora, n točk, 3. Triglav Boris mizarstvo 10, 
4. Železniki 8, 5. Termo Polet 4, 6. Ljubelj brez točk. DrugI 
del v vseh ligah se prične 20. januarja 2007. M. F. 

ROKOMET 
V 1 . B ligi za moške sta ekipi Terma in Istrabenz Plinov tek-
mo 10. kroga preložili na 23. december. Rezultati v 2. ligi za 
moške - zahod: Aiples Železniki: Duplje 20 : 28, Radovljica 
: Kranj 25 :42, Ajdovščina : Cerklje 26 : 27. V. S. 

NAMIZNI TENIS 
1. SNL, ženske, 9. krog: Vesna : Merkur 2 : 6. Na lestvici 
vodi Iskra Avtoelektnka z i8 točkami, ekipi Fužinarja In-
terdiskonta in Merkurja na drugem in tretjem mestu pa 
imata po 14 točk. V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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VABILA, PRIREDITVE 

Hitropotezni turnir ŠS Torrio Zupan - ŠŠ Tomo Zupan 
Kranj vabi na osmi šahovski turnir v hitropoteznem šahu, 
ki bo jutri, v sredo, 13. decembra, z začetkom ob i8. uri. 
Prijave sprejemajo do 17.45. Tekmovanje bo potekalo v 
klubskih prostorih, Cesta Staneta Žagarja 27, igralo se bo 
9 krogov, s tempom 10 minut za vsakega igralca, šahov-
ske rekvizite zagotovi organizator. Dodatne informacije: 
Aleš Drinovec, GSM: 041/621-106 ali na elektronski na-
slov: ales.drinovec@siol.net. O. O. 

Košarkarski spored - V 5. krogu pokala Spar za moške bo 
jutri, v sredo, povratna tekma med ekipama Triglava in 
Loka kave TCG. Kranjčani bodo gostitelji v dvorani na Pla-
nini, tekma pa se bo začela ob 20. uri. jutri bo na spore-
du tudi prva tekma 10. kroga za košarkarice v 1. SKL. Eki-
pa Domžal bo gostovala pri K. Special Ribiču. Že danes in 
jutri pa se nadaljuje tekmovanje v ligi UPC Telemach za 
moške. Ekipa Geoplin Slovana danes gosti Kraški zidar 
JK, jutri pa Helios odhaja na gostovanje k Zlatorogu. Tri-
glav s Krko igra v soboto, Loka kava TCG pa z Zagorjem 
v nedeljo. V. S. 

Zimska liga v malem nogometu - NK Naklo razpisuje, po 
vzoru NK Šenčur, tekmovanje v malem nogometu za sta-
rejše dečke (U 14), ki bo potekalo v januarju, v sobotah in 
nedeljah, predvidoma v treh terminih, v novi dvorani Bio-
tehnične srednje šole v Strahinju pri Naklem. Prijave po-
šljite po pošti na naslov: NK Naklo, p. p. 37, 4202 Naklo, 
ali po elektronski pošti: Franc Porenta@tele-cable.net. Ker 
je število ekip omejeno na 12, organizatorji prosijo, da s 
prijavami pohitite oz. jih pošljete najkasneje do 16. decem-
bra. Dodatne informacije o skupinah in razporedu boste 
prejeli pravočasno po elektronski pošti. Morebitne druge 
informacije lahko dobite na št. 031/505-172 (Porenta). V. S. 

HOKEJ 

BLED 

Članska reprezentanca od jutri na Bledu 

Ta konec tedna, od petka do nedelje, bo na Bledu potekal 
tako Imenovani "Evro Ice Hockey Challenge, na njem pa 
bodo poleg naše reprezentance nastopile še ekipe hokejskih 
reprezentanc sosednje Madžarske. Italije in Hrvaške. Sloven-
ski risi na čelu z vsemi najboljšimi igralci, tudi jeseniškimi re-
prezentanti (razen Anžeta Kopitarja), se bodo na Bledu na 
uvodnem treningu zbrali že jutri dopoldne, prva tekma pa jih 
čaka v petek, ko se bodo ob 19. uri najprej pomerili z ekipo 
Hrvaške. Že prej, ob 15.30, bo tekma med ekipama Italije in 
Madžarske. V soboto bo ob 15.30 tekma med ekipo Hrvaške 
In Italije, ob 19. url pa še med Madžarsko In Slovenijo. Ne-
deljski spored se bo začel ob 14. uri s tekmo med ekipa Mad-
žarske In Hrvaške, zadnja tekma turnirja pa bo v nedeljo ob 
17.30, ko se bosta pomerili ekipi Slovenije in Italije. V. S. 

W W W . C O R E N j S K I G L A S . S I 

Rcidio Triolcir 
AAOlO TRiOLAV JESEHiCE. O O.O.. Tî  T«<Mtta CL'«r.> JESEMICe 

G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Slovenska športna revija 
DECEMBER 

• v osrednjih prispevkih se predstavtiajo: 
Rok Urbane, Andreja Vezjak, Jure Dobelšek, Nina Potočnik, Aleš 

Pipan, Urban Planlnšek, Aleš Aberšek, Nina Jerančič, Tadeja So-| 

dec, Miha Thaler, Robert Ferko, Viljem Sekereš, Robert Kubica ...§ 
8 

• Š K L , N B A , S A H , O K S . F o t o a k t u a l n o . . . 

• Nove štiri kandidatke za MISS ŠPORTA 2007: 
Tajda Ratajc, Valerija Kralj, Nina Petrovčič, Maja Pungaršekl 

(www.mis&sportasi) 

Prestižna številka slovenske športne revije Š P O R T 
(na naslovnici je Nina Jerančič) , vas čaka pri vašem 

prodajalcu časopisov. Revijo Š P O R T lahko naročite na 
0 1 / 5 4 1 7 6 4 8 aH na e-sport@siol.netl 

Mladi risi na Danskem 
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 2 0 let, kjer moči merijo tudi slovenski risi, je že v polnem teku. 

TINATOSIČ 

Brnik - Minulo soboto zjutraj 
so se naši mladi hokejski te-
prezentanti odpravili na 
Dansko, natančneje v Oden-
se, kjer se je včeraj pričelo 
svetovno prvenstvo v hokeju 
na ledu divizije I skupine A 
za igralce do 20 let. Naši 
mladi upi so se včeraj najprej 
srečali z Ukrajinci (tekma se 
do zaključka naše redakcije 
še ni končala), danes se bodo 
pomerili z Estonci, v četrtek 
z Danci, v petek z Latvijci in 
v nedeljo s Poljaki. 

Reprezentanca se je mi-
nuli teden pripravljala v Ma-
riboru, pred tem pa so se 
udeležili tudi pripravljalne-
ga turnirja v avstrijskem 
Telfsu. Vodstvo reprezen-
tance s trenerjem Jožefom 
Pethom na čelu je odločilo, 
da barve Slovenije zastopajo 
vratarja Jure Veriič (HC Vse-
tin) in Aleš Sila (HDD 
ZMO), branilci Klemen So-
držnik (HDD ZMO). Jaka 
Zupane, Jan Bobnarič (oba 
H K Slavija), Aijoša Kirič, Pa-
trik Unuk (oba H K Mari-
bor), David Slivnik (VSV Be-

Mladi hokejski reprezentanti upajo, da se bodo na Danskem čim bolje odrezali. /Fo»;i.h..u 10 

Ijak), Damir Ejup in Luka 
Tošič (oba HK MK Bled) in 
napadalci Klemen Žbontar, 
Rok Jakopič, Miha Brus, 
Sašo Rajsar (vsi H D Jesenice 
mladi), Maks Selan, Martin 
Jamar, Žiga Jeglič (vsi H K 
MK Bled), Jaka Pintar, Le-
nart Strniša (oba H K Tri -
glav), Jan Muršak (Saginavv 
Špirit), i i g i Pance (Oshawa 
Generals) ter Anže Ropret 
(HDD ZMO). Reprezentan-
co poleg trenerja Petha 

Največ naslovov v Kranj 
šahovsko društvo Gorenjka Lesce je v osnovni šoli 
prof. dr. josipa Plemlja organiziralo posamezno 
osnovnošolsko šahovsko prvenstvo Gorenjske. 

OSKAR OREL 

Bled - V kategoriji deklet do 
15 let sta bili razred zase Pa-
tricija Frlež in Janja Gornik 
(obe OS Radovljica), ki sta 
osvojili 5 točk iz šestih sre-
čanj. D(^atni dvoboj je do-
bila Patridja in postala prva-
kinja. Tretja je bila Maja 
Krek (OŠ Poljane). V skupi-
ni do 12 let je zmagala Liza 
Škrlep (OŠ Stražišče), ki je 
zbrala 6,5 točke iz sedmih 
srečanj. Poldrugo točko za-
ostanka sta imeli Mojca Kri-
vec Gorenšek in Iva Cvetko-
vič Ramuš (obe OŠ P. Vo-
ranc Jesenice). Med naj-
mlajšimi deklicami do 9 let 
sta nastopili le dve učenki, 
ki sta igrali skupaj z dekleti 
do 12 let! 3oljša je bila še ne 
8-letna Anja Kokalj (OŠ 
Škofja Loka Mesto), ki je do-
bila medsebojni dvoboj z 
drugouvrščeno Julijo Ra-
muš (OŠ P.Voranc Jeseni-
ce), med deklicami do 12 let 
pa osvojila odlično 8. mesto. 

Pri fantih do 15 let je na-
stopilo le 10 učencev, prvo 
mesto pa je pričakovano 
osvojil Mitja Rozman (OŠ 
Stražišče) s petimi točkami 

iz petih partij. Drugi je bil 
prav tako zanesljivo Simon 
Šori (OŠ Bled) s štirimi toč-
kami, tretje mesto je zasedel 
Domen Mihelčič, ki je imel 
enako točk kot Anže Rako-
vec in Marko Mlakar (vsi OŠ 
P. Voranc Jesenice), vendar 
najboljši dodatni kriterij. Pri 
fantih do 12 let je bil Gal Dr-
novšek (OŠ Ivana Groharja 
Škofja Loka) premočan za 
svoje nasprotnike, saj je na-
nizal vseh sedem zmag. 
Drugo mesto je osvojil Da-
vor Tratnik (OŠ Ivana Gro-
harja Škofja Loka), s petimi 
točkami, tretji je bil Matic 
Mikec (OŠ Radovljica). V 
najmlajši konkurenci fantov 
do 9 let je zmagal 8-letni 
Maj Mazi (OŠ Stražišče), ki 
je premagal vseh svojih se-
dem naspromikov. Zelo do-
bro je igral drugo uvrščeni 
Anže Žnidarič (OŠ Stražiš-
če), ki je izgubil le proti 
Maju. Pet tekmovalcev je 
imelo štiri točke, najboljši 
med njimi je bil Jernej 
Rauh (OŠ Radovljica). Naj-
boljši so se uvrstili na držav-
no osnovnošolsko prven-
stvo, ki bo januarja 2007 v 
Miu-ski Soboti. 

spremljajo njegov pomočnik 
Andrej Hebar, tehnična vod-
ja Aleš Vinčec in Dragan 
Unuk ter vodja ekipe Dam-
jan Režek. 

"Glede na mladost ekipe 
in glede na nepoznavanje 
večine nasprotnih ekip, je 
težko postaviti cilje za sveto-
vno prvenstvo. Z borbeno 
igro si želimo doseči čim 
boljši rezultat, pridobiti iz-
kušnje za prihodnja leta in 
mladim igralcem (letnik 

1989) dati novo znanje in iz-
kušnje, ki j ih bodo lahko 
uporabili na svetovnem pr-
venstvu U-18 leta 2007 v 
Mariboru," je pred odho-
dom na Dansko povedal Re-
žek in dodal, da napredova-
nje v elimo skupino omogo-
ča le osvojeno prvo mesto. 
Naj dodamo, da vse tekme 
lahko spremljate tudi v živo, 
in sicer na spletni strani 
mednarodne hokejske zveze 
(vww.iihf.com). 

PLAVANJE 

HELSINKI 

Mankoč z dvema medaljama 

Na evropskem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih so 
slovenski plavalci osvojili dve medalji. Obe je dobil Ilirijan 
Peter Mankoč, in sicer zlato v tekmovanju na 100 m mešano 
(to je že njegov sedmi naslov evropskega prvaka v tej disci-
plini) in srebro na 100 m delfin. Dva plavalca sta se uvrstila 
v finale: Emil Tahirovič (Triglav Kranj) s 5. mestom v disci-
plini 50 m prsno in Anja Klinar (Žito Gorenjka Radovljica) s 
7. mestom na 400 m mešano. Anja je bila uspešna tudi na 
200 m mešano, kjer je bila 10., omenimo še 13. mesti Anje 
Čarman (Triglav Kranj) na 800 m prosto in Emila Tahiroviča 
na loo m prsno, ter 15. mesti Aleša Aberška (Triglav Kranj) 
na 200 m delfin in Monike Močnik (Žito Gorenjka Radovlji-
ca) na 800 m prosto. D. Ž. 

KEGLJANJE NA LEDU 

JESENICE 

Jeseničani po tradiciji začeli uspešno 

Nova tekmovalna sezona v kegljanju na ledu se je za gorenjske 
tekmovalce že po tradiciji začela uspešno. V prvem krogu 
državnega ekipnega prvenstva v Mariboru so osvojili največ 
točk. Zmagala je ekipa TURBO HIT Jesenice, ki je že nekaj let 
nepremagljiva ekipa s kopico osvojenih naslovov državnih 
prvakov. Nastopila je v postavi: Borut Berčič, Milan Radanič, 
Brane Štefelin, Matjaž Kocjan in Milan Lasnik. Druga je bila 
ekipa Štof Bled, tretja pa ekipa Rateče Tromeja. J. R. 

G G mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: maliogla5i@g-glas.5i 
www.gorenjskiglas.si 

mailto:vUma.stanovnik@g-glas.si
mailto:ales.drinovec@siol.net
mailto:Porenta@tele-cable.net
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
http://www.gorenjskiglas.si
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PREDBOZICM 
GRADEC 
Kdaj: sobota, 16. decembra 

Novo; odhodi avtobusa: ob 
5.00 z Jesenic, 5.30 iz Radov-
ljice, ob 6.00 izpred Gorenj-
skega glasa na Zoisovi 1 v 
Kranju in ob 6.30 iz Ljubljane. 

Program: Barnbach, poznan 
po tovarni stekla že od leta 
i8o6, in cerkev svete Barbare, ki jo je postavil slavni arhi-
tekt Hundertvvasser - Piber z avstrijs^mi lipicanci - Gradec, 
potep po glavnem trgu z mestno hišo, pred katero je postav-
ljena adventna tržnica, od tod po ulicah do fianČiSkanske 
cerkve, deielne hiše, mestne farne cerkve, katedrale^ rnimo 
Številnih muzejev in pomembnih kulturnih stavb in s l a v n i ' 
ga Urinega stolpa. Leto 2003 je Gradec dobil Številne nove 
'fiituristične' stavbe. Ena od teh je tudi t. i. Murinsel. Po 
ogledih nekaj prostega časa za nakupe. 

Cena: 5^x5 sit (24,20 evra) 

FUSJ A VAS r 
Kdaj: sobota, 23. decembra 
Program: izlet v zamejsko vas v Italiji, ki se v decembru vsi^ 
spremeni v jaslice - 5.500 sit (22,95 evra) 

Gorenjski G las Informacije:, 

Agencija Unda;'^ 
tel.: 04/235 84 20 ali infolgilinda.si ! 

Spiei si zagotovite s predplačilom akontacije. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10 % popusta.^ 

RADI FOTOGRAFIRATE? 
O b j a v i t e v a š e i z d e l k e n a r a z s t a v i ! 

Časopis Gorenjski glas bo v prihodnjem letu praznoval 60-letnico 

izhajanja. Jubilej bodo spremljale številne aktivnosti, med drugimi 

pripravljamo fotografsko razstavo, ki bo v galeriji Gorenjskega 

muzeja na ogled v začetku marca 2007 Ob pripravi tega dogodka 

tudi Vas, spoštovani bralci, vabimo k sodelovanju! 

Vabimo Vas, da nam pošljete fotografije, ki ste jih že posneli, ali pa 

jih še boste, ki predstavljajo svetlo, prijazno in pozitivno stran 

življenja na Gorenjskem, s poudarkom na življenju. Vsak petek bo 

razpisana nova tema za natečaj fotografij, povzeta po rubrikah 

Gorenjskega glasa. Prva razpisana tema je: 

"RADOSTI Ž I V U E N J A : DRUŽINA, IGRA, HOBIJI" 

Vsak teden si bomo vse prispele fotografije ogledali skupaj s 

priznanimi gorenjskimi fotografi, ki bodo naredili izbor 5 najboljših 

fotografij na razpisano temo. Izbrane fotografije bodo nagrajene, 

objavljene v Gorenjskem glasu in na ogled na razstavi. 

Vaša avKKska pričakujemo v obUci po etektronsfci pošti na naskT/ 
to» "̂ g t̂aŝ  5 pnp$cyTi *Za foio r^eČaj 'na CD^ z m i ^ ^ 
X 1636 (bhto so tudi skentrani posnetki). p o S ^ lahkoti 
gatofmata 15x21 cn\nan8sicv:Gorenrsfc>gla&Zoccwa 1.4000 Kfaof. prav tako 
s pnpisom 'Za foK> natečč̂ ', Vesekrrto se VaSega odziva m va&h fotograf̂  
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VLADO KRESLIN 
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Gorenjski Glas Z A V A S B E L E Ž I M O Č A S 

t V o l l H ^ ^ l A l t ^ U t 

Lokal Tvojih 5 Minut v ccntru 
Merkur Primskovo v Kranju 

VODJA LOKALA (m/ž) 

Kandidati-tkc morajo imeti 
gostinsko izobrazbo, delovne 
izkušnje v strežbi in vodenju. 

Delo je izmensko. 
Pismene prošnje pošyite na 

naslov uprave podjetja: 

Privlačen v 
vseh pogledih 

SMW je od oekdaj prrvtefian rafoin •ivojegii zcif>©Jjivoq/i 
vi(toz3, f<iemnih jrffjoglJtvostj. prehfjjOKr? f,»i«-;Qtvw:i? 
mBporinegasnaaaia. 

Zdaj je privlačna tudi njegova cena. 
Serija 3 z d ize lsk im motorjem in avtomatsko 

kl imatsko napravo že od 6.398.856,00 SIT (20 /02,00 EURJ 

Izkbtistil« pfMačcn pohfdtiok pil nohvpv vo/il 
BMW tf Kobčina je ornojena. 

VseKfOffTRcip} 50 nas-^ pn 
Avto Aktiv Trzin 3605fl00; 
Avto AKthr d.0.0.. Cestd v Mesm iOQ88a. lOOC l ^ c i . KLO 123 03 • Vj 
AvtoAktivPE W>3!33.100QUUbfeft\««J:m244«58?(V. 
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PRIVLAČNA 
CENA 
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KOMENTAR 
S I M O N Š U B I C 

Hitrost, kako te brzdati? 

Celo vsega hudega vajeni 
policisti in poklicni ga-
silci, ki ob najhujših pro-

metnih nesrečah rešujejo voz-
nike in sopotnike iz z^>eriiene 
pločevine, so v nedeljo zjutraj 
ob pogledu na avtomobilski 
razbitini pri Meji malodane 
obnemeli. Veijamemo, da ni 
bilo nič drugače večer prej na 
Štajerskem, kjer so tta avtocesti 
pri Slovenski Bistrici ugasnila 
štiri življenja. Obe tragični ne-
sreči, ki sta vzeli kar sedem živ-
ljenj, je zakrivila prevelika hi-
trost. 

Prav hitrost je po podatkih 
policije vedno znova pogfavitni 
vzrok prometnih nesreč. V letu 
200J seje tako zaradi prehitre 
ali neprilagojene vožnje v Slo-
veniji zgodilo kar "j.iij pro-
metnih nesreč oziroma skoraj 
2j odstotkov vseh nesreč. Veije-
ti pa je policiji, ki navaja, da se 
tudi v drugih vzrokih za pro-
metne nesreče največkrat skri-
vajo elementi neprilagojene hi-
trosti, zato rtaj bi neprilagoje-
na hitrost posredno in nepo-
sredno povzročila kar 85 od-
stotkov vseh nesreč. 

Za nameček so posledice 
prometnih nesreč zaradi preve-
like hitrosti tudi najhujše. 
Lani, na primer, je v njih umr-
lo 114 oseb, 522 udeležencev se 

je hudo poškodovalo, prek štiri 
tisoč pa lažje. Skrb zbuja pred-
vsem dejstvo, da približno šest-
deset odstotkov takih nesreč 
povzročijo mladi med 18. in 
34. letom starosti. Najbolj vital-
ni del prebivalstva torej. Stro-
kovnjaki namreč opozarjajo, 
da pri mladih željo po sprošča-
nju adrenalina in zatorej hitri 
vožnji največkrat spremlja po-
manjkanje vozniških izkušenj. 

Kaj torej storiti, da bi željo 
po hitro vožnji obrzdali? Mož-
na rešitev bi bila, da bi morali 
imeti mladi vozniki na avto-
mobilih oznako voznika začet-
nika (kar v nekaterih zahod-
nih državah že poznajo), v za-
četnih vozniških letih pa bi jim 
bilo dovoljeno voziti le avtomo-
bile z omejeno mo^o motorja. 

Podobno kot je že sedaj urejeno 
pri motoristih. Spet drugi se 
zavzemajo za dosledno in stro-
go kaznovalno politiko ter po-
stavljanje stacionarnih kamer 
in radarjev na nevarnih odse-
kih, kakršen je tudi pri Meji. 
Povzročitelje hudih prometnih 
nesreč bi nekateri kaznovali z 
delom v centrih za rehabilita-
cijo, kjer bi na lastne oči videli, 
kakšne posledice nosi nepre-
mišljenost za volanom. S tem 
bi lahko kandidate za voznike 
seznanili že v okviru teoretič-
nega usposabljanja v avto šo-
lah, kjer bi poslušali izkušnje 
hudo ponesrečenih, kakršna je 
tudi naslednja izkušnja vozni-
ka. kije v pismu policiji napi-
sal: "Ob nesreči sem bil totalno 
polomljen in samo vam in 
zdravstvenemu osebju se lahko 
zahvalim, da sem preživel. 
Zlomljeno sem imel hrbtenico, 
medenico, golenico, komplici-
ran zlom obeh rok, odpoved 
ledvic, stalno pljučnico, hema-
tom v jetrih, endem v možga-
nih, notranje šivane žile... za-
menjanih mi je bilo 30 litrov 
krvi... Imam tri majhne otro-
ke, stare osem, pet let in pol ter 
20 mesecev. Za to, da sem pre-
živel, se imam zahvaliti še 
osebju v Kliničnem centru in 
"Soči" ter svoji trmi. Vozil sem 
prehitro, k sreči pa nisem niko-
gar poškodoval. Zdaj imam 
končno dovolj časa (sem 80-
odstotni invalid), da razmis-
lim o lastni neumnosti in ne-
previdnosti ... Tako je en trenu-
tek povsem spremenil moje živ-
ljenje. Konec koncev pa sem 
lahko srečen, da sem sploh še 
živ in imajo otroci očeta. Niko-
li si ne želim več voziti v na-
sprotju s predpisi..." 

Pravega recepta menda ni. 
Tuje izkušnje pravijo, tako po-
licija, da se lahko stanje izbolj-
ša le na osnovi načrtnega in si-
stematičnega delovanja vseh 
vpletenih, to je izboljšanja pro-
metne infrastrukture, spre-
membe vedenjskih vzorcev voz-
nikov, učinkovitega policijske-
ga nadzora... 

TRŽIČ 

V trgovino po denar 

V noči na soboto je nekdo vlomil v trgovino na Cankarjevi 
ulici v Tržiču. V skladišču je našel in vzel izkupiček zadnjih 
dveh dni. Lastnika je oškodoval za okoli 600 tisoč tolarjev. 

ŽENITNA POSREDOVAUtilCA 
VITAUS vam nudi 

posredovanje stikov za 
resne zveze afi prijateljstva 

po vsej državi in tujini za vsa 
starostna olxlobja. Pridru-

žile se našim ̂ evilnlm 
zadovoljnim uporabnil<om. 
Diskretnost zagotovllena. 

Tel.:041/234-330. 
• 031/782-870 

BLED 

Vlomilca prijeli 

Včeraj ob 1. uri je 24-letni 
Blejec vlomil v lokal Hlapon 
na železniški postaji in od-
nesel več steklenic alkohol-
ne pijače in zavojev cigaret. 
Nepovabljenega gosta je 
opazil lastnik lokala, ki je ob-
vestil blejske policiste. Ti so 
kasneje storilca prijeli. S. Š. 

Na Meji trije mrtvi 
v najhujši letošnji prometni nesreči na Gorenjskem so v nedeljo zjutraj v silovitem trčenju osebnih 
vozil pri Meji umrli trije Kranjčani. 

S I M O N Š U B I C 

Meja - Regionalna cesta 
Kranj-Medvode je v nedeljo 
zjutraj znova terjala človeška 
življenja. V letos najhujši 
prometni nesreči na gorenj-
skih cestah so v silovitem tr-
čenju osebnih avtomobilov 
pri Meji umrli 42-letni Boži-
dar Stanarevič, 22-letni Luka 
Podlesnik in 18-letni Matej 
Badalič, vsi iz Kranja. Letos 
je na Gorenjskem v štirinaj-
stih prometnih nesrečah 
ugasnilo sedemnajst živ-
ljenj, v enakem obdobju lani 
pa dvajset 

Že grozljiv pogled na do 
nerazpoznavnosti izmaličen 
BMW in spredaj povsem 
uničeno Hyundai Lantro je 
povedal, da je do silovitega 
trka prišlo zaradi prevelike 
hitrosti. To so kasneje ugoto-
vili tudi policisti, ki so potre-
bovali kar štiri ure, da so raz-
jasnili vse okoliščine tragič-
ne nesreče. Sledi so pokaza-
le, da je 22-letni Luka Pod-
lesnik z osebnim vozilom 
BMW peljal od Jeprce proti 
Kranju. Pred Mejo je v bla-
gem in preglednem desnem 
ovinku zaradi neprilagojene 
hitrosti izgubil oblast nad vo-
zilom, da ga je zaneslo po 
vozišču in je začelo bočno 
drseti v smeri Kranja. 

Tedaj je nasproti v lantri 
pravilno pripeljal 42-letni 
Božidar Stanarevič, ki se 
trku ni mogel več izogniti. 
Vozili sta tako silovito trčili. 

PogŠICA PRI PODNARTU 

Zagorelo v novi hiši 

Mlada družina Razinger s 
Poljšice pri Podnartu je v če-
trtek spoznala, da nesreča 
nikoli ne počiva. Komaj štiri-
najst dni je minilo, ko so se 
vselili v novo stanovanjsko 
hišo, že je v njej zagorelo. 
Bilo je okoli 20. ure, ko je 
ogenj izbruhnil v bližini 
dimnika v prvem nadstrop-
ju. "Mož je bil z otrokoma 
ravno pri večerji," je razloži-
la Špela Kalan Razinger. K 
sreči so hitro posredovali 
gasilci iz Podnarta, Radovlji-
ce in Ljubnega. Ogenj se je 
namreč z lesenih oblog 
dimnika hitro razširil tudi na 
tramove ostrešja. "Zelo 
smo hvaležni gasilcem, da 
so tako hitro posredovali," 
je dejala mlada mati, ki se 
zaveda, da so imeli tudi veli-
ko srečo v nesreči, ker je za-
gorelo zvečer in ne ponoči. 
Požar je namreč izbruhnil v 
otroški sobi... Kot je ugoto-
vila policija, je požar najbrž 
povzročilo pregretje dimni-
ka, po nestrokovni oceni pa 
je nastalo vsaj za štiri milijo-
ne tolarjev škode. S. S. 

da je BMW prepolovilo in 
ga odbilo z vozišča na trav-
nik. Njegovega voznika je 
pri tem vrglo iz vozila, med-

tem ko je 18-letnega sopo-
tnika Mateja Badaliča ukleš-
čila zverižena pločevina. 
Lantro je po trku odbilo pri-

bližno deset metrov nazaj 
in jo zasukalo. Vsi trije so 
hudim poškodbam podlegli 
na kraju nesreče. 

Razbiti BMW, v katerem sta umrla mlada Kranjčana, je pristal na bližnjem travniku. 

z 

•M 
Silovito trčenje je bilo usodno tudi za 42-letnega Kranjčana, ki se je v nedeljo zjutraj z lantro 
peljal proti Ljubljani. 

Bombe ni bilo 
v petek so zaradi grožnje z bombo izpraznili sodno stavbo v Kranju. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V kranjski sodni pala-
či, v kateri sta okrožno in 
okrajno sodišče, so morali v 
petek dopoldne za približno 
dve uri prekiniti delo. Stavbo 
na Zoisovi ulici 2, v kateri je 
bilo takrat približno 150 za-
poslenih in strank sodišča, 
so četrt pred deseto izprazni-

li zaradi anonimnega klica, 
da je na sodišču podtaknjena 
bomba. 

"S policije so o domnevno 
podtalcnjeni bombi obvestili 
najprej našo varnostno služ-
bo, ki je nato sporočilo takoj 
prenesla v urad predsednika 
sodišča. Sodno stavbo smo 
izpraznili v približno osmih 
minutah," je pojasnil pred-

Pri iskanju domnevno podtaknjene bombe v kranjski sodni 
stavbi je policija uporabila tudi službenega psa. /FOIO T.I. DOH 

sednik Okrožnega sodišča v 
Kranju Mihael Kersnik. Poli-
cija, ki je k sodišču takoj po-
slala več patrulj, je do 11.25 
pregledala vse prostore. Pri 
pregledu so sodelovali tudi 
kriminalisti in policist - vod-
nik s službenim psom za od-
krivanje eksplozivnih teles. 
Na srečo se je izkazalo, da je 
bil bombni preplah lažen. 
Sodne obravnave, ki so bile 
sklicane za petkovo dopol-
dne, so preklicali. 

"Klic neznanega moškega 
o podtaknjeni bombi na te-
lefonsko številko 113 je ob 
9.40 prejel Operativni ko-
munikacijski center PU 
Ljubljana, ki je obvestilo ta-
koj posredoval kranjski poli-
cijski upravi. Identiteta kli-
catelja, zoper katerega 
bomo podali kazensko ovad-
bo, še ni znana, policisti še 
zbirajo obvestila," je povedal 
tiskovni predstavnik PU 
Kranj Zdenko Guzzi. 

mailto:simon.subic@g-glas.si


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

-PROSTADELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM 

« U K C V TKOIML- n * <ki: 20.12.06. SGP TEHNM. O D. 
STARA C 2. SK LOKA 
odARC Bffiz raidju 
(Okdo 1512.06. ALPETOUR POTOVALNA AGENaM.0. 
0 . MfRKAVAONOVASfKRl^ 
RAOOVUICA.rDk(lo 16l206;aEANlKG.0QI)..C.24 
JUNUA 2S. 1231 LJUnJAMA • ČRNUČE 
rokdo 151206.EUW.000.B£GUNJE I.BEGUNJE 
rak (to- tS.}2 06: ELAN MARME. O.O.O.. 1.8E-
GuruE 
rak do. i a t 2 0 6 : I S S . 0 0 . 0 , K 0 R 0 $ K A C » C . KRANJ 
KRAUJ. tok 151^06: ISS SEftVISVSTiM. 0.0,0. 
PTUJSKA C 9S. 2000 MARI80A 
rek do t912.06: PETEA SlATNAR S t ICNACA BORŠT-
NIKA 16. CERKLJE 
rok dCK 1612.06; OUICK INŽINffitNG. 0.0,0. PREOMOST 
22. POLJANE NAD SK LOKO 
KRAHJ. rak do. 1S,12i)6. SOOEXHO. 0.0,0. ŽELEZNA C 
16. LJUBLJANA 
rok d a >2.12.06; V2G0JM ZAVOD KRANJ, ŠEMPETER-
SKALIL 3.KRANJ 
OSHMfÔ UlM UniltfBA 
KRANJ, tok « r 15.12.06. AOECCO H.R KADROVSKO 
SVnOVANJE. D.OO. TTO«OVA UL 9. LJUBLJANA 
rak do: 121206: AGENCUA^ SERVIS. D.O.O.. SLOVEN-
SKI TDG 8.KRAMJ 
LESC€. BEGUNJE. (Ok do, 15.12 06. PfiOSEN COM.. 
0.0.0.SPDUPUE8, OUPUE 
rak do; 21.1206. ŠOBA MlHA AVTOPftALHlCA M PO-
SREDNIŠTVO ŠOBA KAUNŠKOVA UL 18. KRANJ 
OBKinAUC KOm. n* da 23.12 06, INOX. 0.0.0. OKOA-
N0VAUL8.KRANJ 
HMSaCi POMOdmC n * dO 19.12.06; MARMTE D 0.0. 
KOROŠKA C. 10. KRANJ 
SnOJM UIMk rak do 2312.06. UBER DO.O. KOPAU 
Š K A U L 1 5 . Š K LOKA 
POSTNI MAmPUlANT: rok dO 1912 06: POŠTA KRAMJ, 
ORAŽGOŠKAULa.KRANJ 
CmUfAR: fOk do 2 1 1 2 0 6 ; POOACNIK SELCA. 0.00. 
S£lCA2l,SaCA 

lOk dO >212.06, OBLAK MILAN S P ALPSKA C 30. 
LESCE 
n k do 231206: RESMAN JOŽE SP. 2G0ŠA 44 BEGUNJE 
KUUČAVmtUt. KUPM; rok do 30.12 06: SGP TEHNIK. 
0 0 . STARA C 2.SK,L0KA 
mUKOMUCKDflN 
rok do: 1&I2.06. ČEPIN BOJAN S P. SAJOVČEVO NASE-
U E 24, ŠENČUR 
rok dO 13.12 06: GAUOT TOaMŽ S P . GRAO 6. CER-
KLJE 
lABIlEC; rok do: 16.12.06: OUtCK MŽINlAtNC. 0 0 . 0 . 
PREOMOST 22. POUANE NAO ŠK LOKO 
miruR m m. EKRsnum rok do: 2712.O6:00-
LUS. 0 0 0..A0ERGAS 60. CERKLJE 
MMTL 0G8EV«LIIN NAPRAV, rOk dO 261206:10. D.0.0. 
UL JANEZA PUHARJA 6. KRANJ 
SnOJNK; rok do: 15.12.06. WEC0 COMMERCE. D.0.0. 
ROŽNA DOLINA 40, LESCE 
SnOJM MMNK rok do: 23.12.06; NOVAK FRANC S P. 
KIORtČEVAC 26. ŠK LOKA 
AnOMNAHR 
rok do: 12t2.06: AUTO lAiESCE. FINŽGAR/EVA UL 5. 
LESCE 
rokdo: 06,01,07:OUCK iNŽiNiniNa 0,0.0.. PREOMOST 
22. POUANE NAO ŠK. LOKO 
AfTttliKTRIMit; rok dO 19,1206: JEVŠEK RUDOLF. BRl-
TOf 209. KRANJ 
a m n i K : tok 6a 191206: BOHliLI VODNI PARK. DO.O. 
TRKKAVSKAC 17. BOH BiSTRiCA 
STttJMD; lUI: rok do 30l2D6.SGPTEHKlK.DQ.STA-
RA C 2. ŠK LOKA 
roZMK/AITDKHUUK 
rok do; 15.1206: KOLI ŠPEO. DO.O. SAVSKA C ^ ^ 
KRANJ 

rok do 16,1206: VALENTA LJUBO S P , PREČNA UL 9. 
KRANJ 
KRANJ; rok der 19.1206: ZVEZA SONČEK. ROŽANSKA 
U L 2 . LJUBUANA 
rok do: 06 01,07: HAMZIČ VEMO S P̂  ORILA TAVČARJA 
38. JESENICE 
rokdo-12.12.06: ŠKEiUANCSREČKOSP.ŠENTURŠKA 
G0RA1.CERKUE 
ŠK LOKA: n * do: 27.12.06: ŠPIK IVAN S P, POUANE 
23.S2B2C£RKN0 
rok do 16.1206; VALTER DOMiNlK S P. OORiCE 61. 
GOLNIK 
PROOAJAUC 
6LE0; rok do: 22.12 06. UON STYLE, D.0.0, STELETO-
VA8,1241 KAMNIK 
rok dO 151206: MONiCOLOft. 0 0 0 . DRAŽGOŠKA UL 
2. KRANJ 
rok dO. 15.12.06. POGAČNIK LEA - LEKARNA PLAVŽ. O-
fllLA TAVČARJA 3. JESENICE 
rok do: 19.12.06. TCC TRANSCOMMERCE DO.O. KOSO-
vaOVAULl6.3000CajE 
rok da 15.12.06; WECO COMMERCE. D.OO, ROŽNA 00-
IINA 40. LESCE 
KUMU MTAKM: KRANJ: rok d « 03 01,07. ARESS. do.o. 
TOPNIŠKA 35 E. LJUBLJANA 
miMil 
rokdo 1512.06:BGP.W0RIČ£VAa38A. KRANJ 
rGfcda t91206:KREKR)6NaO.O.O.SAVSKAC35.8LEO 
rok tfo. MARMITE, 0.0.0,, KOROŠKA C 10, 
KRANJ 
NAtMAA 

rok do: 211206. ANASSV. D.OO. GOLNIK 63. GOLNIK 
rokdo: 121206; BOHNJVOONI PARK.OOO,TAGUV-
SKAC. tr.eOH BiSTRKV^ 
rok da 19.1206. KREK RI8N0. 0.00. SAVSKA C 35. 
81E0 
(Ok dO 15.1206: Spomv BAR. 80ROVŠKA C. 102 A. 
KRGORA 
KRANJ, rok do: 1512.06. SOOEXHO. D OO, ŽELEZNA C 
16. LJUBUANA 
$S£IWJAra)UJCNA1/D8WW 
rok da 15,1206; 1 AGENT. 0,0,0. SAVSKA LOKA 20, 
KRANJ 
rok d a 22:1206; UB PREVOZI 0.0,0 .C MARŠALA TITA 
63.jeS£NICE 
n * do: 15.12.06; ZORflRC MIKLAVŽ S P. POT NA LISICE 
17. BLED 
rokdo 1912.06.ElAN MARINE. D.OO.BECUNJE1.BE> 
CUNJE 
M a i TDOaK: rok do 2 3 1 2 06: RAKOVEC SIMON S.P. 
STRUŽEVO 7. KRANJ 
nnuiH mm 
tok do. 1512.06; ČCPIN BOJAN S P. SAJOVČEVO NASE-
LJE 24. ŠENČUR 
rok do. 22.0107: HENNUCK D O.O. POONART 33. POO-
NART 
rokdo 2312.06: HEHNLJCH, 0,0,0, POONART 33. POO-
NART 
rok da 23.1206: UBER. D.0.0. KOPAUŠKA UL 15. Š K 
U » A 
rok do 12.12,06; MEŽMAR FRANC S.P. C, NA LOKO 21. 
TRŽJČ 
STRAHIHJ. rok d a 15.1206. NUS. 0.0,0. TBILJSIJSKA 
UL 81. UUBUANA 
r A M U o m n TDnncrok da 15.12.O6: POGAČNIK LEA -
LEKARNA PLAVt C. ORILA TAVČARJA 3. JESENICE 
fiRASeON KIOVOOJA 
rok do: 22.1206: GRADBINEC GlP. 0.0.0. NAZORJEVA 
UL. 1, KRANJ 
rok dO 3012.06. SGP THHMK. DO, STARA C 2, ŠK LOKA 
tok do. 06 0107: VGP. 0 0 . MIRKA VADNOVA 5. KRANJ 
rok do: 19.12.06. VGP O 0.. MffiKA VAONOVA 5. KRANJ 
e&UBOU TtHMK: rok dO 301206: SGP TEHNIK. 00., 
STARA C. 2. ŠK LOKA 
IKOVncn POSlOnOJA. rok do. 27.1206, P0UTEX. D.0.0. 
a BORCEV 1. t23$RAD0MUE 
miM KUitfSm rok da IS.IŽOS; CAP HOTEU BlEO. 
D OO.. CANKARJEVA C. 6. BL£0 
»OMMSKI nHNUt 
rok do: 261206: JANCOMM. 0 0 0 . RETNJE 54. KRIŽE 
rok do: 15.12.06: JEK04N. O O.O.. C. MARŠALA TITA St. 
JESENICE 

rok d a 3012.06: SGP TEHNIK. 0,0,. STARA C. 2. ŠK 
LOKA 
tiM da 19.1206: TCC TRANSCOMMERCČ, 0.00, KOSO-
VaOVAUL t6.3000CEUE 
AomisTRAnmi M : NAKLO. rok do. is . i206. NEFROO^ 
AL D.00. DOBRAVA 14, 3214 ZREČE 
ZORUSIVIM TBMIK; lok dO 12.12.06:60LNIŠMCA GOL-
NIK. GOLNK 36. GOLNIK 
6«MA2USX1 MTUMNT. rok dO: 30.12.06: GENERAU 2A 
VAROVALNICA. DO. KRŽ)CEVA UL 3. UUBUANA 
S»DNJA STKIK. MJ SnOŽNA UOSMm 
rok do 19.1206: GAMAJ, OO.O . STRAHINJ 141. NAKLO 
rok do, 1512.06. INTEGRAL AVTO. O 0.0 • SKUPINA AL-
PETOUR POTOVALNA AGENCUA. C MARŠALA TTTA 67. 
JESENICE 
n * do: 20,12.06. TARANTELA. 0.0 O. KiDRiC^VA C 75. 
ŠKLOKA 
NLUAOSDBSTM 
rek do: 22.1206; GRAOeiNEC GlP. 0.0,0, NAZORJEVA 
UL I.KRANJ 
rok do 30.1206; SGP TEHNIK. 00.. STARA C. 2. ŠK 
LOKA 
(KOMOMST. lOk do: 1212.06: SGP GORENJC. 0.0.0.. 
UUBUANSKA C 11. RADOVUlCA 
f i n STMKOVM IzmuSA. rok dO: 12.12.06; REP SLOVE-
NIJA. UPRAVNA ENOTA KRANJ. SLOVENSKJ TRG 1. 
KRANJ 

DVL Uil IfSAnnA: rok do: 2712.06; L EGOLES, O D. KI-
DRIČEVA C ŠK, LOKA 
UNIV. MPL M l EUKTRimH: rok da 27.12 06. tSKRA MIS. 
OD. LJUBLJANSKA C 24 A. KRANJ 
UNIV OIPl mL GIW»(W$niA: tok do 2212.06. GRADBl-
NECOP.OOO.NAZOaiEVAUL I.KRANJ 
DffL Mi SM08(NdTYA: rok do, 30.1206: SGP TEHNIK 
O O . S T A R A a 2 . Š K LOKA 
m . IKl PMMHA- rok dO. 14,1206. AXENT. DO.O. PR^ 
STAfflŠKAUL 3.6000 KOPER 
mm.amm 
rok do: 30.1206; SGP TEHNIK DJ). STARA C. Z šK 
LOKA 
tok do: 15.12.06: ZAVAROVALMCA TRKiLAV. BlEtWB-
SOVAC 20.KRANJ 
on. tmmt: tok do. 14.1206. AX£NT, 000. PRISTA-
UŠKAUL 3.6000 KOPER 
UNIV. Oin. OKAMIZAIM. Oin. lAiMOSnil iN!. (Ok do. 
30.12.06: SGP TEHNIK 0 0 . STARA C 2. ŠK, LOKA 
m . umVNI DKANtZAfIHI: rok dO: 1S.12.06. Z P I I OE 
KRANJ. STARA C 11. KRANJ 
miezBaif 
rok do: 27.12.06; 02G KRANJ. ZD 3ESENICE. C MARŠA. 
U i n A 78. JES£WCE 
tok do: 23.12.06: OZG KRANJ, ZO BL£0. ZO BOHINJ. 
MLADINSKA a l.BLEO 
rok do. 23.12.06. OZG KRANJ. ZO RADOVUKM. KOPALI-
ŠKA C. 7. RADOVUlCA 
DR. ooTAuiE mms. 
rok d a 1512.06; OZG KRANJ. ZO TRŽIČ, BLEJSKA C 1 0 . 
TRŽtČ 
rok do-1512.06: OZG KRANJ, ZOBNA POUKLMIKA. GO 
SPCSVETSKAUL8.KRANJ 
66. » R O K SPtC, SPL MHHCaiL rok do: 06 0107; OZG 
KRANJ. ZD Š K LOKA. STARA C 10. ŠK LOKA 
M. K S i a i C SnCUUST PfMHUt 
rok do: 0601.07; OZG KRANJ. ZD BLED. ZD BOHINJ, 
MLADINSKA C. 1. BlEO 
nk do: 06.0107; OZG KRANJ. ZO RAD0VL9CA. KOPAU-
ŠKA C 7. RAOOVUKA 

Piosta detoM rrKsta ot)jiiv1fafln pO p o d a ^ 
n zaposlovanje Zara(S pcmanjiot^ proisttca ni$o o t ^ 
l|crwi VS3. Prsiv t3ko msdi prciotcdtiosli objiv upuitsmo 
pogoje, ki jih p o s t a v i l deiod^aM n doiočeri e s i 
2i3^iBvjw dcktvriA ukujr^. possbno sunic rnofcbftnt 
dtugo n M m ) V$i Ts««dm iit iTorVojoti podatki» 
SkJpnt 

ta ogbsnih d«kah obrTK>črih idužb ff) uradov a ddo o -
vsda: 
- ta dormet strani Zavoda RS a ^aposJovanie 
Ml»://«Mmfr(jL 
-pridek)daialcih 
Btfdcs opo^ao^TKi, d3 so rnorctKttv! l u j u l s prtot)i3vi(n& 
floC« 

MojeDeloxom 
— ^ izsesi pfiiHooNOsr 

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACU IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
Vtfvyw.moig<ĵ !P.Cgm. info@mojedelo.com 

Regijski analitik / Alocator proizvodnje (Product 
controller) m/z (Kranj) 
Potrebna znanja: visoka tzobrazt^ ekonomske, organiza-
cijske ail tehnične smeri. ctotHO znanje angleškega jezi-
ka, znanje uporabe računalnika, analitične, organizacij-
ske in komunikacijske sposobnosti. Krnska naravnanost, 
natančnost. Ponufamo; dinamično delo, obilo izzivov in 
priložnosti v okviru koorperacije Goodyear. n>ožnost stal-
nega izpopolnjevanja... SavaTires. d. o. o.. Škofjeloška 
6.4000 Kranj, prijave zbiramo do 20. 12. 2006. 

Prodajalec/ka (Kranj) 
Od kandidatov/- k pričakujemo ustrezno izobrazbo za 
opravljanje del na delovnem mestu, in najmanj 1 leto de-
tovnih izkušenj pri prodaji. Prednost pri izbiri bodo imeli 
kandidati/- ke. ki irnajo hkrati zaključeno izobrazbo lesar-
ske smeri in izkušnje na področju prodaje stavbnega po-
hištva in pohištva. 2 izbranim/-© kandidatom/4(o bo skle-
njeno delovno razmerje za dolo<ien (6 mesecev) z mož-
nostjo podaljšanja oz. redne zaposlitve. Lip Bled. d. d., 
Rečiška 61 a. 4260 Bled. prijave zbiramo do 20. 12. 
2006. 

Gradbeni inženir m/ž (Ljubljana) 
V svoj kolektiv vabimo gradbenega inženirja s VI. oz. VII. 
stopnjo izobrazbe. Od prijavljenih kandidatov pričakuje-
mo: poznavanje računalniških aplikacij: MS Offrce. pred-
vsem dobro znanje Excel. organizacijsko sposobnost, 
komunikativnost, sposobnost vodenja večjih skupin, voz-
niški izpit &4<ategorije. vsaj 5 tet izkušenj in strokovni izpit 
gradbene stroke. Zaposlitev za nedoločen čas. Oema 
piLis. d. o. o.. Kongresni trg 3. 1000 Ljubljana, prijave 
zbiranro do 20. 12. 2006. 

Prodajni predstavnik s področja poslovnega najema 
vozil m/ž (Ljubljana) 
Odgovorni boste za razvoj/izviajanje prodajnih aktivnosti s 
področja poslovnega najema vozil in upravljanja voznih 
parkov na slovenskem trgu ter sooblikovanje načrta pro-
dajnih strategij. Pričakujemo univerzitetno izobrazbo, od-
lične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, vsaj 
3 leta detovnih izkušenj na področju prodaje, aktivno zna-
nje angleščine, znanje MS orodij. Prijave v stovenskem in 
angleškem jeziku. ALO Automotive, d. o. o.. Tivolska ce-
sta 30, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 20.12. 2006. 

Oblikovalec kovin m/ž (Šenčur) 
K sodelovanju vabimo natančno, dosledno in zanesljivo 
osebo, z vsaj enim letom detovnih izkušenj na podobnem 
dek)vnem mestu, zaželene so izkušnje pri delu z nerjave-
čo pločevino. Za delo v naših novih, modemih prostonh 
bo kandidat imel možnost priučitve. Zaposlitev nudimo za 
določen čas enega leta, kasneje možna zaposlitev za ne-
določen čas. Logar Trade. d. o. o., Mlakarjeva ulica 99. 
4208 Šenčur, prijave zbiramo do 30.12. 2006. 

Serviser m/ž (Kranj) 
Sprejemanje izdelkov v servis, izvajanje servisiranja, vo-
denje evidenc o servisih, izdelava analiz napak na izdel-
kih. Za opisano delovno mesto pričakujemo: III.. IV. ali V. 

stopnjo izobrazbe, elektro smeri ali 2 leti delovnih izku-
šenj, osnovno poznavanje računalniških programov 
Word, Excel. Internet. Elektronska pošta, sposobnost re-
ševanja konfliktnih situacij, urejenost, vozniški izpit. Abe-
na Trade. d. o. o.. PE Savska cesta 34.4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 21. 12. 2006. 

Tehnični direktor za podružnico v Moskvi m/ž (Mo-
skva) 
Pričakujemo: ima univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo 
gradbene sn>eri. vsaj pel let ustreznih delovnih izkušenj v 
gradbeni ali sorodni dejavnosti, organizacijske sposo-
bnosti. natančnost in samoiniciativnost, znanje ruskega 
jezika, poznavanje računalniških orodij. Izkušnje na ru-
skem trgu so prednost. Nudimo: delo v mednarodnem 
okolju, osebni razvoj, napredovanje glede na dosežene 
rezultate. Energoplan. d. d.. Pod hribom 55.1000 Ljub-
ljana, prijave zbiramo do 22.12. 2006. 

Referent v salonu parketov Domžale m/ž (Domžale) 
Pričakujemo V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali dmge 
ustrezne smeri, 1 leto delovnih izkušenj, poznavanje dela 
z računalnikom, komunikativnost, znanje angleškega in 
nemškega jezika. Ponujamo vam delo v uspešnem pod-
jetju, sodobnih in prijetnih delovnih prostorih, prijeten ko-
lektiv. Vaše delo bo obsegalo administrativna deta v pro-
daji v našem novem salonu parketov. Regeneracija, d. o. 
o.. Alpska 43, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 31. 12. 
2006. 

Nabavni referent m/ž (Kranj) 
Skrbeli tx>ste predvsem za nabavo blaga, spremljanje 
proizvodnje naročenega blaga in skrb za transport naro-
čenega blaga. Pričakujemo samostojnost pri opravfjarsju 
svojega dela: vestnost, natar>čnost in odgovornost. Nudi-
mo vam samostojno delo v dinamičnem kolektivvi. 
DONNA. d. o. o., Savska loka 21. 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 31. 12.2006. 

Prodajalec stavbnega pohištva v prodajnem salonu 
m/ž (LJubljana) 
Pričakujemo IV. ali V. stopnjo izobrazbe strokovne ali 
splošne smeri, dobro znanje nemškega jezika, osnovr^ 
računalniška znanja. Zaposlitev za določen čas enega 
leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Gradal. 
d. o. o.. Šmarlinska cesta 152, 1000 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 31.12.2006. 

Računovodska, komercialna In ostala pisarniška 
dela m/ž (Dobrunje, Ljubljana) 
Pričakujemo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ekonomske 
smeri, vozniški izpit B-kategorije ter lasten prevoz, zelo 
dobro znanje MS Office računalniških orodij, znanje an-
gleškega jezika. Prednost irrtajo kar>dldati s poznavanjem 
računovodstva in programa Pantheon. Dinamično delo v 
uspešnem podjetju. Zaposlitev za določen čas enega 
leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Elekbo 
prodaja, d. o. o.. Preradovičeva ulica 10. 1000 Ljublja-
na, prijave zbiramo do 31. 12. 2006. 

mailto:info@mojedelo.com
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SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porofilalvps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroeila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Radovedni Tâ ek: Ježica 
09.20 Risanka 
09.30 Martina in ptičje straJilo: Opora 
09.40 Podstreije, igr. nan., 10., zad. ep. 
lO.OOZgodbe iz Školjke 
10.35 Na vrtu, odd. tv Maribor 
10.35 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 
II.IOKuhamzzvezdami 
11.45 Pri Jožovcu 2 Natalijo 
13.00 Poročila, Šport, vreme 

(vps 13.00) 
13,15Tedenski izbor 
13.15 Pogovor s predsednikom vlade 

Janezom Janšo 
14.20 Morje presenečenj, avstral. 

poijud.-znan. odd. 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangolasok (vps 15.05) 
15.40 Marjan, konj, ki pleSe step, ris. 

nan.J3., zad. del {vps 15.40) 
16.05 Ali me poznaS: Jaz sem jesen-

sko listje (vps 16.05) 
16.10 Zlatko Zakladko: Ajdova zlej-

vanka za balonarje (vps 16.10) 
16.35 Knjiga mene briga - Antonio 

Tabucdii: Tristano umira, pon. 
(vps 16.30) 

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

17.30 Kako živijo slovenski gradovi: 
Velenjski grad, dok. odd. 
(vps 17.40) 

18.00 Resnična resničnost (vps 18.10) 
18.35 Andne nogice, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, Šport 
20.00 Piramida (vps 20.00) 
21.00 Pogovor z opozicijo (vps 21.00) 
22.00 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Vzporedna ekonomija, 2. odd. 

(vps 22.50) 

VZPOREDNA EKONOMU A 
V drugi oddaji razkrivamo, 

. kako 50 nastala številna slo-
venska podjetja sredi pet-
desetih let 20. stoletja. Niko 
Kavčič Je namreč Iz dobička 
ilegalne trgovine, pred-
vsem po tem, ko je bila pre-
povedana, ustanavljal go-
spodarska podjetja „ 

23.50 Kako živijo slovenski gradovi: 
Velenjski grad, dok. odd., pon. 

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

Šport, pon. 
01.50 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 OtroSki infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
14.20 Tedenski izbor 
14.20 Hri-bar 
15.25 Aritmija 
16.05 Studio aty 
17.05 Alpe-Donava-Jadran, podolie 

iz Srednje Evrope 
17.35 Mostovi • hidak: Potepanja • 

barangolasok 
18.05 Labirint (vps 18.10) 
19.00 Aleksander Marodič: Mali 

oglasi: Nelikvidnost, izvirna tv 
nad., 9/13 (vps 19.05) 

20.00 Tamara Doneva: Kosilnica, 
tv film (vps 20.00) 

KOSILNICA 
Televizijski fitm po noveli 
Tamare Doneve "Ab ovc" 
iz knjige "Jutro, proga, 
pes". Kosilnica pripovedu-
je o vsakdanje banalnih re-
čeh, toda avtorica v značil-
no postmodernističnem 
postopku menja pripo-
vedne optike, in s tem po-
stavlja celotno dogajanje 
pod vprašaj. So se Petru 
in drugim protagonistom 
dogodki, v katere so se za-
pletli, res zgodili, ali pa Je 
vse le plod živčnega odzi-
vanja na življenje in zna-
menje-negotovega bivanj-
skega položaja? 

21.00 Najboljša podjetniška ideja 
(vps 21.00) 

21.30 Dušan JovanoviČ: Zid, jezero, tv 
prir. predstave SN6 Drama 
Ljubljana (vps 21.35) 

23.00 Solidarnost, polj. film (vps 23.05) 

SOUDARNOST 
Letos mineva 26 let od 
ustanovitve sindikata Soli-
darnost, ki se je zgodila v 
pristaniškem Gdansku in 
je pomenila nadaljevanje 
vrenj v vzhodnem sociali-
stičnem bloku, ki se Je pri-
čelo s padcem beriinske-
ga zidu in združitvijo obeh 
Nemčij. Na pobudi slovi-
tega poljskega avtorja. An-
drzeja VVajde se je zbralo 
trinajst vodilnih poljskih 
filmskih režiserjev, ki so 
posneli vsak svoj kratko-
metražni film, ki se tako ali 
drugače navezuje bodisi 
na Solidarnost ali pa na 
tranzicijske čase, ki so 
spremenili poljski obraz. 

00.55 Dnevnik zamejske tv 
(vps 01.00) 

01.20 Infokanal 

06.4024 UR, pon. 
07.40 Ricki lake, pon. pog. odd. 
08.30 Vihar ljubezni, 

pon. 151. dela kolumb. nad. 
09.30 Cista nedolžnost, 

pon. 126. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Nova priložnost, 

pon. 52. dela venez. nad. 
11.50Peregrina, 

pon. 19. dela meh. nad. 
12A5 Najneverjetnejie poroke sveta, 

amer. dok. odd. 
13.45 TV prodaja 
14.15 Ricki Lake, pog. odd. 
15.10 Peregrina, 20. del meh. nad. 
16.05 Nova priložnost, 

53. del venez. nad. 
17.00 (ista nedolžnost, 

127. del meh. nad. 
17.55 24 UR-vreme 
18.00 Vihar ljubezni. 

152. del kolumb. nad. 

VIHAR UUBEZNI 
Argemiro pade pod streli 
neznanca. Ricardo prepri-
čuje Fuentesa, da bi pre-
vzel obrambo Mane Tere-
se, ko pripeljejo ranjenega 
neznanca, ki Je streljal na 
Argemira. Mož prepozna 
Ricarda. Santos prosi Altria 
za pomoč pri osvoboditvi 
Marie Terese. 

19.00 24 UR 
20.00 Preverjeno 
21.05 Življenjska zgodba: 

Združena v snegu, amer. film 

ZDRUŽENA V SNEGU 
fVladdie Partner se ločuje in 
se za božične praznike od-
pravlja v Chicago. Na leta-
lišču se znajde skupaj z od-
tujenim možem Mattom, 
ki ima načrtovan let v Mia-
mi. Ko so zaradi hude snež-
ne nevihte vsi poleti odpo-
vedani, Maddie in Matt do-
bita novo priložnost, da 
ovrednotita svoje razmer-
je. Tako ugotovita, da se 
imata v resnici še vedno 
rada. Bosta zbrala pogum, 
da poskusita znova? 

22.45 Na kraju zločina; Miami, 20. 
del amer. nan. 

23.45 Seks v mestu, 4. del amer. nan. 
00.15 Alias, 9. del amer. nan. 
01.05 24 UR. pon. 
02.05 Nô na panorama 

07.55 TV prodaja 
08.00 Transformerji, sinhr. ris. serija 
08.25 Vsi moji otroci, 

203. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemirni, 

36. del amer. nad. 
10.05 MacGyver, 13. del amer. nan. 
11.00 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Sre6ia linija 
13.40 Umor, je napisala, amer. nan. 
14.35 Dvojčka, amer. film 
16.15 Dva moža in pol, 

8. del amer. humor. nan. 
16.45 Pri sestri doma, 

2. del amer. humor. nan. 
17.10 Raztresena A)ly, 5. del amer. nan. 
18.00 E+ 
18.55 TV Dober dan, 2. del slov. nan. 

TV DOBER DAN: 
STANOVANJE 
Ano vržejo iz stanovanja, 
zato z vsemi kufri priroma 
na televizijsko . postajo. 
Tam se zasmili predvsem 
moSkemu delu osebja in 
vsi so polni predlogov in 
ponudb 

19.50 E+ 
20.05 Akcija: Panika v zraku, amer. film 

PANIKA V ZRAKU 
Nekaj tednov pred dne-
vom neodvisnosti, pride 
do hude letalske nesreče. 
Nekaj dni kasneje strmo-
glavi ie eno letalo. Ko kma-
lu zatem pride še do tretje 
tragedije, ameriške oblasti 
verjamejo, da Je za vse sku-
paj kriva pakistanska tero-
ristična organizacija. Ven-
dar Neil McCabe, sistemski 
analitik pri Zvezni upravi za 
letalstvo, ni prepriiin v to. 
Po njegovem mnenju za 
tem stoji nekdo, ki dobro 
pozna računalniške siste-
me za nadzor ameriškega 
zračnega prostora. 

21.40 JA6,19. del amer. nan. 
22.35 Nora ordinacija, 17. del amer. 

humor. nan. 
23.05 Mladi zdravniki, 6. del amer. 

humor. nan. 
23.35 Vsi županovi možje, 20. del 

amer. humor. nan. 
00.05 Skrivnost mojega uspeha, 

amer. film 

06.30 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
mâ ka. tel., pon. 08.55 Sončni zaliv, 
nad., pon. 09.25 eeverly Hills 90210, se-
rija, pon. 10.20 Naj domač video 1135 
TV-prodaja 12.05 Interaktivni program 
12.25 Raztreseni profesor, fant. kom., 
ZDA, 1997 14.25 Divja maika, tel., Ve-
nezuela, 12. det, 2002 15.20 Roseanne, 
humor, serija, 3. sezona, 56. in 57. del 
16.20 Beveriy Hills 90210, serija, 3. se-
zona, 56. det 17.15 Sončni zaliv 17.45 
Ameriiki super model 18.40 Naj domači 
video 19.55 Divji angeli, krim. serija, 
Nemfija, 2003 21.30 Ubij me pozneje, 
rom. drama, ZDA. 2001 23.10 Rosean-
ne, humor, serija, pon. 00.10 TV-proda-
ja 00.25 SMS klepet, razv. odd 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 Državni svet RS 10.00 Potuj z 
mano 10.30 SKL 11.30 Slovenska glas-
bena lestvica 12.30 Turistične zvezde 
13.00 Glasbeni mozaik 14.30 To morate 
vedeti: Zdrav način prehranjevanja 15.00 
Jana 15.30 Podjetništvo danes za jutri 
16.00 PIKAsto, svetov, odd. 17.00 Klepet 
z jasnovidko Maručo 17.30 Štiri tačke 
18.00 Do zdravja tudi tako: Blospekter 
center 18.30 Mreža 19.00 Na piki 20.00 
Slovenski jezik - jezik sveta 20.30 Repor-
taža o zaključku izbora '10 najvplivnejših 
pravnikov 2006 21.00 Jana 21.30 24 ur 
22.30 Mreža 23.00 Naša mala klinika, 
humor. nan. 00.00 Indija • Delhi in zlati 
trikotnik 00.30 Turistične zvezde 

I Tv Paprika 
17.20 Pap klub 17.30 Prava kombinaci-
ja 17.35 Dobre novice 17.40 Osrednji 
gost dneva 18.00 Prava kombinacija 
18.05 Dobre novice 18.10 Za zdravje 
18.30 Prava kombinacija 18.35 Poma-
gamo vam zaslužiti več 18.45 Pičolina -
pravljice za najmlajše 19.00 Prava kom-
binacija 19.05 Osrednji gost dneva 
19.30 Prava kombinacija 19J5 lepota 
in stil 20.00 Prava kombinacija 20.05 
Evro na evro 20.20 Bonbonček 20.30 
Vizionarji 21.00 Prepričajte Erazma 
22.00 Moje delo 22.30 Adam in Eva z 
napako 23.30 Beremo skupaj 00.00 
Ideje za dom 00.30 Lahko noč 

I Gorenjska TV 
09.00 Športni pregled, odd. o gorenj-
skem iponu 09 J5 Kako preživeti pozimi 
09 J5 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Go-
renjska TV poroaia 10.00 Zimski večeri s 
Tanjo Zaje Zupan, 4. del glas. prir. 11.30 
GTV mix, glasba & koristne inf. 17.00 
Maksim Gaspari 17.30 V Božičkovi deže-
li 17.40 M-ov božični plesni žur,2. del 
oir. odd. 18.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
18.45 Gorenjska TV poročila 19.00 Aktu-
alno v regiji 19.10 Zeleni vodnik: Trajni-
ce v zimskem času 19̂ 40 Pravljične mi-
nule za najmlajše 19.50 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 20.00 Skrbimo za zdravje, v 
živo 21.00 Mozaik kulture: Čufarjevt 
dnevi na Jesenicah 21.35 Ste vedeli, sv̂  
tov. odd. 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Aktualno v regiji 22.10 Večer z 
Mladimi Dolenjci, 2. del glas. prir. 23.10 
Gost tedna: Janez Kres 23.35 Ste vedeli, 
svetov, odd. 23.45 Gorenjska TV poročila 

Deželna LokaTV 
17.00 U občinskih klopi 18.00 Dve ne-
vesti, predstava, 2. del 18.50 Termo 
19.00 Preprosto najboljši 20.00 Asova 
gibanica 20.35 Besede in dejanja 21.35 
Belo zlato 22.00 Poklid me nocoj 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Potovanja 10.00 Mini Super 
zvezda 11.30 TV-prodaja 12.00 Zakulis-
je 12.30 Videolestvica 13.30 TV-kviz -
Pokliči in zadeni 14.00 Poetovio 15.00 
Videolestvica 15.25 Kdo sploh potrebuje 
ljubezen, rom. kom., ZDA, 2003 17.15 
Kennedyjeve žene, biograf, drama, ZDA, 
l.del. 200118.45 TV-kviz- Pokliči in za-
deni 19.30 Nenavadno 20.00 Exploziv. 
kont odd. 21.30 Spoznala sem serijske-
ga morilca, drama, Kanada/ZDA, 2003 
23.40 Grand Tour: Dissaster In Time, zf. 
film, ZDA, 199201.30 TV-prodaja 02.00 
ZNetTVvnoč 

06.50 TV-kotedar 07.00 Dobro jutro, 
HrvdšSta 09.10 Vila Marija 10.00 Poroči-
la 10.05 Peta dimenzija: Jezik znakov 
10.30 Podnebje, vreme, katastrofe 
10.55 Kulturna poročila 11.05 Tretje 
obdobje 12.00 Dnevnik 12.16 TV-
koledar 12.30 Ob svitu, tel., Mehika 
13.15 Delovno kosilo 14.15 Odletel 
bom, nad., ZDA 15.00 Poročila s prevtH 
dom za gluhe 15.10 Timon in Pumbaa 
15.32 Nora fora 16.00 Glas domovine 
16.35 Življenje v živo 17.20 Poročila 
17.40 Najšibkejši člen 18.25 Navadni 
ljudje, tel., Hrvaška, 47. del 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.10 Piramida 21.15 
Sodni poziv21.55Odkrito22.50Ku]tur-
na poročila 23.00 DrugI format 23.55 
Poročila 00.05 Tihi dotik, drama, Polj-
ska/VB, 1992 01.40 Odletel bom 

08.00 Rumenokljunec 08.55 Grimmove 
pravljice 09.20 Nična ura 09.35 Mladi 
športniki 09.55 Nad črto 10.20 Zaseda-
nje sabora 13J0 Poročila 13.25 Vojna 
zvezd: Epizoda II • Napad klonov, zf. film, 
ZDA, 2002 15.45 Hrvaška danes 16.00 
Poročila 16.10 Povsem navadni ljudje 
16.45 One Tree Hill 17.35 Evropski ma-
gazin 18.10 Zupanijska panorama 
18.32 Poročila 18.55 Dežele, ljudje in 
pustolovščine 19.45 Ta nora služba 
20.10 Sesti čut, srh., ZDA, 1999 21.55 
Poročila 22.10 Galaktika, zf. serija, ZDA, 
10. del 22.55 24 ur, omnibus. Hrvaška, 
2002 00.10 One Tree Hill, serija, ZDA, 3. 
sezon.a, 3. det 

t>Hcovcry 
06.00 Diricač: Hitrost 06.55 Divje vre-
me: Mokro 07.50 Po divjini z Rayjem 
Mearsom: Potovanje s kanujem 08.45 
Rojstvo MG-ja 09.10 Ekstremni stroji 
10.05 Ekstremni inženiring: Tunel v Ma-
leziji 11.00 Uničevalci 11J5 Dirkač: Hi-
trost 12.50 Divje vreme: Mokro 13.45 
Po divjini z Rayjem Mearsom: Potovanje 
s kanujem 14.40 Ameriška igralnica, S. 
del 15.35 Sanjski stroji: VW Hrošč Kabri-
olet 16.00 Trgovci z avtomobili; Landa 
Delta Integrale, 2. del 16.30 Rojstvo 

MG-ja 17.00 Ekstremni stroji 18.00 Tek-
ma v sestavljanju motorjev 19.00 Razbi-
li mit: Pobeg iz zapora Alkatraz 20.00 
Najbogatejši Evropejci: Kakšno življenje 
21.00 Dr. G: Medicinska izvedenka: Na-
slednje jutro 22.00 Na lovu 23.00 Fo-
renziki: Zastrupitev 00.00 Travma: Ka-
dar se preveč zabavaš 01.00 Detektivi 
na bojišču: Kdo je bil srečnež 01.55 Dos-
jeji FBI-ja: Krvni bratje 

Animal planet 

08.30 Geladski pavijani 09.00 Konji 
09.30 Življenje 5 konji 10.00 Lovec na 
krokodile 11.00 Živalski policisti v Hou-
stonu 12.00 Opičji posti 12.30 Geladski 
pavijani 13.00 Naravni svet 14.00 Neto-
pitji 15.00 Divja Indija 16.00 Lovec na 
krokodile 17.00 Živalska potidjav Mia-
miju 18.00 SOS v diioini 19.00 Geladski 
pavijani 19.30 Opičji posli 20.00 Džun-
gla 21.00 Življenje sesalcev 22.00 Žival-
ski policisti v Houstonu 23.00 Ubijalo 
23.30 Plenilčeva past 00.00 Najbolj 
smešne živali sveta 

National Geographic 

08.30 Opičji posli 09.00 Megagradnje 
10.00 Megagradnje 11.00 Pravi borci 
12.00 Iskanje izgubljenega lovca 13.00 
Opičji posli 13.30 Opičji posli 14.00 Me-
gagradnje 15.00 Megagradnje 16.00 
Zmaga življenja: Večna borba 17.00 Ka-
tastrofa: Potres v San Frandscu 18.00 
Lov na lovca: Zasledovanje morskih psov 
19.00 Opičji posti 19.30 Opičji posli 
20.00 Znanost iz Holtywooda: Sile nara-
ve 22.00 Megagradnje: Nemška avtoce-
sta 23.00 Sekunde do katastrofe: Gorski 
cunami 00.00 Megagradnje: Morska iz-
strelitev 01.00 Megagradnje: Nemška 
avtocesta 02.00 Lov na lovca: Zasledo-
vanje morskih psov 

• Hallmark 
08.00 Sestrin varuh, drama, ZDA, 2002 
10.00 Trgovina za radovedneže, minise-
rija, ZDA, 1. del, 1995 1 2.00 Naša sodni-
ca, serija, ZDA. 2. sezona, 10. del 13.00 
Sestrin varuh, drama, ZDA, 2002 1 5.00 
Kmalu, serija, ZDA, l. sezona, 1. del, 
1998 1 6.00 Trgovina za radovedneže, 
ZDA, 1. del 18.00 Naša sodnka, serija, 
ZDA, 2. sezona, 10. del 19.00 Kmalu, se 
rija, ZDA, 1. sezona, 1. del, 1998 20.00 
Sreča iz balona, drama, ZDA, 2000 22.00 
Jordan v novi službi, 4. sezona, 5. del 

TravelChanell 
13.00 Potni list: Tanzanija 14.00 Žejni 
popotnik: Kentucky 14.30 Žejni popo-
tnik: Turčija 15.00 Svetovni popotnik: 
Rlo De Janeiro 16.00 Carrera Mediterra-
na: Grčija 16.30 Popotniki: Gvatemala 
17.00 Sanjska potovanja: Tahiti, Bora 
Bora 17.30 Klic divjine 18.00 Svetovni 
popotnik 19.00 Na obzorju: San Teodoro 
20.00 Z vilicami po Sredozemlju 20.30 
Viva: (ile 21.00 Graingerjev svet 22.00 
Svetovni popotnik 23.00 Žejni popotnik: 
Mehika 23.30 Serengeti 

09.00 Lokacija 09.30 50 stvari pred 
smrtjo 10.30 Kako poslali vrtnar 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši aen 
12.30 Naravnost fantastično 13.15 Ra-

dikalni izzivi 13.30 Dobro življenje 
14.00 Rojen in vzgojen 15.00 Bolnišni-
ca Holby 16.00 Močni fantje 16.30 Lo-
kadja 17.00 Vama hiša 18.00 Porridge 
18.30 Dobro življenje 19.00 50 jedi 
pred smrtjo 20.00 čas, ki mineva 21.00 
Dalziel in Pascoe 22.00 Kumarjevi 
22.30 Swiss Toni 23.00 Tajni agenti 
00.00 Dobro življenje 

O MTVAdria 
06.00 Glasba za dobro jufro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
10.00Top10ob10hll.OOBIokl2.00 
Samo Adria 12.15 Samo glasba 13.30 
Vroče 14.00 Laguna Beach 14.30 Glas-
ba 14.40 Samo Adria 15.00 3 od 1 
15.20 Glasba 15.30 Laguna Beach, 
resn. serija 16.00 Klubska lestvica, z 
Lano17.00Top5ob 17 h 17.30 Samo 
glasba 18.05 Samo Adria, spoti 18.30 
MTV v živo: Koncert izvajalke Pink 19.30 
Vroče, novi spoti domačih in tujih glas-
benikov 20.00 Ličkov šov 21.00 Blok, 
Martina vas popelje po svetu hiphopa in 
vam predstavi stare in nove glasbenike 
22.00 Od razvaline do umetnine, z X2i-
btiom in West Coasi Customs 23.00 Lič-
kov šov. videospoli 00.00 Ekipa Sanc-
hez, res. serija 01.00 Noč z VJ-em 

O EURO ŠPORT 
08.30 Motošport. pripravljalno poročilo 
pred začetkom relija Dakar 2007 09.00 
Curiing: Evropsko prvenstvo, prenos 
enega od dvobojev v Baslu 12.00 Nogo-
met, posnetek prve polfinalne tekme na 
azijskih igrah v Dohl 13.00 Biatlon (ž), 
posnetek štafetne preizkušnje 4 x 6 km 
za pokat narodov v Hodifilznu 14.15 Bi-
atlon (ž), prenos posamične tekme na 15 
km za svetovni pokal v Osrblieju na Slo-
vaškem 15.45 Curiing (m): Evropsko pr-
venstvo, prenos predtekmovalnega dvo-
boja Svka - Nemčija v Baslu 18.00 No-
gomet (ž), prenos ene od tekem na azij-
skih igrah v Dohi 19.00 Jadranje: Za ku-
lisami Alinghija 19.05 Sredni izbor špor-
tov na Eurosportu: KonjeniŠtvo, snooker 
... 19.15 KonjeniŠtvo, posnetek tekmo-
vanja za svetovni pokal v Ženevi 20.15 
Snooker, prenos dvobojev na odprtem 
prvenstvu Velike Britanije v Yori(u 23.00 
Biatlon (ž), posnetek današnje posamič-
ne tekme na 15 km za svetovni pokal v 
Osrblieju 00.00 Curiiog (ž): Evropsko pr-
venstvo, posnetek predtekmovalnega 
dvoboja Švica - Danska v Baslu 

06.00 Rokomet (m), posnetek tekme 
osmine finala v nemškem pokalu 08.00 
TV-prodaja 08.30 Poker 11.00 TV-pro-
daja 12.00 Normalno 12.30 TV-prodaja 
13.45 Motodklizem 14.30 Športni kviz 
16.55 Rokomet (ž): Evropsko prvenstvo, 
prenos tekme v Goteborgu 18.30 Nogo-
metne novice 20.15 Nogomet, prenos 
tekme Fenerbahče tstanbul • Eintracht 
Frankfurt v pokalu UEFA 23.00 Športni 
kviz 

06.00 Otroški program 08.05 Polna 
hi$a, serija 08.25 Smallville, serija 
09.10 Čarovnice, serija 09.50 Glavca, 
serija 10.15 Policijska enota Kitzbuhel: 
Zasledovanje 10.55 Kaj je novega 11.40 

Otroški program 14.00 Zmajev zaklad 
14.30 Polna hiša, serija 14.55 Simpso-
novi, serija 15.20 Kaj je, očka 15.40 No-
vice 15.45 Sabrina. mlada čarovnica: 
Rojstni dan 16.10 Se dma nebesa: Pozna 
poroka 16.55 Smallville: Vedno govori 
resnico 17.35 Novice 17.45 Čarovnice: 
Nič ne vidimo, nič ne slišimo 18.30 Glav-
ca, serija 19.00 Simpsonovi: Žat nam je. 
Lisa 19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Nogomet • pokal 
UEFA, odštevanje 20.35 Nogomet - po-
kal UEFA, prenos tekme Espanyol Barce-
lona - Austria Magna; iz Barcelone 22.35 
Nogomet - pokal UEFA. analiza tekme 
22.50 Brez sledi: Dolgo slovo 23.40 Za-
kristija, srh., ZDA, 2000 

09.05 Sveže pripravljeno 09.30 Drzni in 
lepi, 2934. del 09.50 Drzni in lepi, 2935. 
del 10.10 Julia, 277. del 10.55 Vihar lju-
bezni, 281. del 11.45 Vreme 12.00 Po-
ročilo 12.55 Pogledi od strani 13.00 Cas 
v sliki 13.15 Sveže pripravljeno 13.40 
Drzni in lepi, 2936. del 14.00 Drzni in 
lepi, 2937. del 14.25 Julia, 278. del 
15.10 Vihar ljubezni, 282. del 16.00 Od-
daja Barbare Kariich: Razmerje v krizi -
lahko ljubezen preživi 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 19.30 Čas v sliki 19.53 
Vreme 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Ženska v rdečem, drama. Nem., 2006 
21.45 Živeti lepše: Iz Radžastana proti 
Delhiju 22.00 čas v stiki 2 22.30 Sveto-
vno poročilo, inf. odd. 23.15 Revšdna ni 
zapisana z usodo, portret: Mohamed Ju-
nus, Nobelov nagrajenec za mir 00.00 
čas v sliki 3 00.20 Tri sestre,: Igra moči 
00.40 Dr. Štefan Frank 01.25 Na prizo-
rišču 01.55 Oddaja Barbare Kartidi: Raz-
merje v krizi - lahko ljubezen preživi 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Vse, kar 
šteje 10.00 Kazensko sodišče 11.00 Naj-
ino prvo stanovanje 11.30 Moj dojenček 
12.00 Opoldanski magazin 13.00 Oliver 
Geissen 14.00 Kazensko sodišče 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko so-
dišče 17.00 Najino prvo stanovanje 
17.30 Med nami 18.00 Eksplozivno 
18.45 Poročila 19.05 Vse, kar šteje 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3636. del 
20.15 Supervaruška 21.15 Naloga med 
štirimi stenami 22.15 Stem TV, mag. 
00.00 Poročila 00.35 Na kraju zlodna: 
Miami 

09.00 Supergospodarice 11.00 Super-
gospodinja 11.30 Vražji čistila 12.40 
Otroški program 17.00 Korak za kora-
kom: Mladostne sanje 18.00 Se vedno 
srečna: Inštruktorica 19.00 Jimova dru-
žina: Motenje nočnega miru 20.00 Poro-
aia 20.15 Zvezdna vrata: Babilon 22.05 
Andromeda, zf. serija, Kanada: Izdajalec 
23.55 Poročita 

O RTLiup«r 
06.20 Otroški program 13.30 Skriti ko-
tički 14.00 Vsemogočna Kim 14.30 
Spužva Bob 15.00 Cosmo in Wanda 
15.30 Božičkov skrivni svet 16.00 Pet 

junakinj 16.25 Ogijeva druščina 16.45 
Leno mesto 17.15 Lovci zmajev 17.50 
Božičkov skrivni svet 18.20 Skriti kotički 
18.50 Sabrina 19.15 Vsemogočna Kim 
19.45 Spužva Bob 20.15 Gospod Usoda, 
kom., ZDA, 1990 22.20 Čisto popolnoma 

07.00 Gatileo, mag. 08.00 Naredi sam 
09.00 Priznanje 10.00 Najina ljubezen 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio, 
mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 Tako živi 
Nemčija 15.00 Najina ljubezen 16.00 
Čarovnice, serija: Princ za Paige 17.00 
Taff, mag. 18.00 Simpsonovi, anim. se-
rija: Besni divjak 19.00 Gatileo, mag. 
20.00 Newstime, poročila 20.15 Grof 
Monte Cristo, pust. fitm, ZDA. 2002 
22.50 TVtotal,razv. 23.50 Pro7-rep. 

08.20 Mestece za vedno 09.15 Varuška 
10.15 Midve z mamo 11.10 Popolna 
večerja 11.55 Poročila 12.00 Živeti po 
želji 12.30 Lačen znanja 13.00 Ljudje, 
živali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mestece za vedno: Sanjski poljub 
16.00 Midve z mamo 17.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki, dok. serija 17.55 Poro-
čila 18.00 Lačen znanja 18.30 Nič ni 
brez okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 
Živeti po želji 20.15 Zakon in red: Zločin-
ski um: Skesanka 21.10 Pogajalka. seri-
ja 22.05 Boston Legat 23.00 Privid zlo-
čina 00.00 Poročila 00.15 Zakon in red: 
Zločinski um 01.10 Pogajalka 

RealityTV 
12.40 Jane Goldman 13.30 Zločin v Hol-
lywoodu 13.55 Kraja na delovnem me-
stu 14.45 Oko za oko 15.10 Viharne 
zgodbe 15.35 Zapiski iz Tajpeja 16.00 
Lovd na glave 16.25 Poznavalec 17.15 
Reševanje živali 17.40 Napaka 18.05 
Zdravniške kartoteke 18.30 Zločin v Hol-
lywoodu 19.00 Lovd na glave 19.25 Po-
znavalec 20.15 Novinar v modrem 
21.05 Zadnja priložnost 22.00 Video-
nadzor 22.25 Newyorška polidja 23.15 
Mestni utrip 

12.20 Ah. ta ljubezen, 36. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 182. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 37. dellS.OO Sam-
ska in ponosna, 21. del 15.55 Dora, 81. 
del 16.45 Dora, 82. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 29. del 18.35 Mana Rosa 
išče ženo, 7. del 19.30 Judeževa žena, 
14. del 20.20 Samska in ponosna, 21. 
del 21.10 Naše skrivno življenje, 78. del 
22.05 Dora, 82. del 23.00 Sreča v lju-
bezni, 20. del 

O Cartoon/tan 
13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed. Edd in Eddy 15.35 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
Camp Lazio 16.50 Ben 1017.15 Robot-
boy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj 
Jack 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 
20J5Dexterjev laboratorij 

Uredniftvo nr odgovar)« j fmbf. ki Mtiaofio v tv projMm.h po trd*ic.ff Uft̂ mstvo ftc odgovir,! ^fitti l< n«t4nfi© v »v p<«Kr4m.h po fcdjkoje 
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SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Poročila {vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poro<:ila 
08.05 Oobro jutro 
09.00 Poroeilalvps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Pod klobukom - Jemen, 3. 

odd.: Vek v kamen ujet 
09.35 Odd. za otroke 
10.00 8eriin, 8erfin, nem. nan., 

19/39 
10.30Julija.av5trij. nad. 6/13 
11.20 Izzivi 
11.45 Sveto in svet 
13.00 PoroTila, p̂ort, vreme (vps 

13.00) 
13.25 Tedenski izbor 
13.25 Večerni gost 
14.15 Podoba podobe 
14.40 Odpeti pesniki 
15.00 Poročila, promet (vps 15,00) 
15.05 Mostovi - hidak: Moj gost, 

moja gostja ...-vendegem... 
(vps 15.05) 

15.40 Kljukec $ strehe, ris. nan.. 8/26 
(vps 15.40) 

16.05 Zajec v klobuku, kratki igrani 
film ebu iz Srbije (vps 16.05) 

EBU FILM: 
ZAJEC V KLOBUKU 
Pavle in njegov očka sta po-
tujoča čarovnika. VPavla se 
zagleda deklica iz občin-
stva, ker jo navdušijo nje-
govi triki. Pavle tako dobi 
prijateljico, a izgubi zajčka, 
ki nastopa v glavni vlogi v 
očetovi glavni točki nasto-
pa. Bosta Pavle in Jasna še 
pravočasno naSla zajčka. 

16.20 Enajsta ^la, odd. za 
radovedneže (vps 16.20) 

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

17.35 Štafeta mladosti (vps 17.40) 
18.20 Duhovni utrip (vps 18.25) 
18.40 Policaj r̂t, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.00 Prvi in drugi (vps 21.00) 
21.20 Osmi dan (vps 21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, ipori, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Knjiga mene briga - Antonio 

Tabucchi: Tristano umira (vps 
22.50) 

23.10 Glasbeni večer - Mate Bekavac, 
Simfonični orkester RTV 
Slovenija in En Shao (vps 
23.10) 

00.40 Štafeta mladosti, pon. 
01.25 Dnevnik, vreme, magnet, 

Šport, pon. 
02.25 Infokanal 
U«cd«.«tvo n«odforJna ipreoK̂ b̂c. "Mlme;© v N pfopjmih po redikciie 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 OtroSki infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
17.00 Tedenski izbor 
17.00 Prisluhnimo tišini 
17.30 Mostovi - hidak: Moj gost, 

moja gostja ...-vendegem ... 
18.00 Košnikova gostilna (vps 18.00) 
19.00 Izbranec, amer. nad,, 6/12, 

pon. (vps 19.05) 
2035 Ljubljana: Evroliga v ko r̂ki, 

Union Olimpija - Cibona, 
prenos (vps 20.35) 

EVROLIGA V KOSARKI: 
UNION OUMPUA 
-CIBONA, PRENOS 
Košarkarji Uniona Olimpi-
je Se upajo na boljše čase. 
V evroligi so možnosti si-
cer majhne, a so. Začenja-
jo se povratne tekme v 
skupini B in prvi nasprotnik 
Ljubljančanov bo zagreb-
ška Cibona. Z njo je Union 
Olimpija v tej sezoni izgu-
bila dvakrat, enkrat v evro-
ligi in en krat v ligi NLB. Čas 
je torej tudi za prvo zmago 
zmajčkov. Tekma bo v 
Ljubljani in pred polno le-
deno dvorano i^do ob 
spodbudi gledalcev mož-
nosti košarkarjev iz Tivolija 
še toliko večje. 

22.35 Svila in pepel, fr.tv film, 2., 
23d. del (vps 22.40) 

00.10 Komedije in pregovori: Štiri 
dogodivščine Reinette in 
Mirabelle, fr. film, pon. 
(vps 00.05) 

ŠTIRI DOGODIVŠČINE 
REINETTE IN MIRABELLE 
Sesti del 'Komedij in pre-
govorov'. Reinette je mla-
denka s podeželja, ki si 
želi postati slikarka, Mira-
belle pa pariška študent-
ka, ki ji ponudi skupno bi-
vanje v pariškem stano-
vanju. V štirih povsem ne-
dramatičnih pustolovšči-
nah se kažejo njune raz-
lične reakcije na stvari, ki 
ju obdajajo. Resnično 
pretanjena študija karak-
terjev in ne le 'besediče-
nja', kot smo vajeni Roh-
merja. V ospredju je seve-
da Vaška' Reinette, ki ji je 
velemestno življenje pov-
sem tuje... 

01.45 Makka gledata malčke, amer. 
ris. humor, nan., 12/13, pon. 

02.05 Dnevnik zamejske tv 
(vps 02.05) 

02.30 Infokanal 

06.30 24 UR, pon. 
07.30 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.20 Vihar ljubezni, pon. 148. dela 

kolumb. nad. 
09.20 Cista nedolžnost, pon. 123. 

dela meh. nad. 
1 0 . 1 5 TV prodaja 
10.45 Nova priložnost, pon. 49. dela 

veriez. nad. 
11.45 Peregrina, pon. 16. dela meh. 

nad. 
12.40 Animalia, amer. dok. serija 
13.10 Animalla, amer. dok. serija 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Uke, pog. odd. 
15.05 Peregrina, 17. del meh. nad. 
16.00 Nova priložnost, 50. del venez. 

nad. 
17.00Cista nedolžnost, 124. del meh. 

nad. 
17.55 24 UR-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 149. del 

kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Trenja 
21.45 BAR 
22.15 Na kraju zloana:NewYorkJ7. 

del amer. nan. 
23.10 Najbolj grozljivi kraji: Urbane 

legende, dok. odd. 

URBANE LEGENDE 
Z izrazom urbane legende 
označujemo sodobne 
zgodbe, ki se prenašajo z 
ustnim izročilom, preko 
elektronske pošte aH In-
terneta. Te zgodbe naj bi 
bile resnične in mnoge 
med njimi so naravnost 
srhljive. V dokumentarcu 
bomo spoznali nekaj 
takšnih urbanih legend. 
Obiskali bomo hišo, kjer 
se je zgodil eden najbolj 
razvpitih umorov v ame-
riški zgodovini, ko je Lizzie 
Borden umorila svojo 
družino. V Zahodni Vir-
giniji leži zabaviščni park, 
kjer so se v preteklosti do-
gajale strašne reči, zdaj pa 
naj bi tam bivali duhovi. 

00.05 Zahodno krilo, 15. del amer. 
nan. 

01.00 Seks v mestu, 2. del amer. nan. 

SEKSVMESTU 
Carrie in BiH naposled sko-
čita med rjuhe. Toda saj vsi 
vemo, kakšni so politiki. 
Na zunaj so vsi poštirioni, 
znotraj pa izprijeni. Carrie 
kmalu spozna, da Bili ni nič 
boljši. Charlotte se resno 
loti načrta, da se bo do 
konca leta poročila. 

01.30 24 UR, pon. 
02.30 Nô na panorama 

07.55 TV prodaja 
08.00 Transformerji, sinhr. ris. serija 
08.25 Vsi moji otroci, 200. del amer. 

nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 33. del amer. 

nad. 
10.05 Mac6yver, 10. del amer. nan. 
11.00 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, amer. nan. 
14.35 Popolno telo, amer. film 

POPOLNO TELO 
Najstnica Andie Burton se 
aktivno ukvarja z gimna-
stiko in ne skriva želje, da 
bi nekoč nastopila na 
olimpijskih igrah. Odloče-
na je, da bo naredila vse, 
da bo prišla v olimpijsko 
reprezentanco, in kmalu 
začne s trdim treningom. 
Že prvi dan trener od nje 
zahteva, da mora shujšati. 
Andie si njegove besede 
vzame k srcu. Ne mine 
dolgo, ko zboli za anorek-
sijo in zdaj se mora odloČi-
ti, ali je več vredno njeno 
življenje ali zlata medalja. 

16.15 Dva moža in pol, 5. del amer. 
humor. nan. 

16.45 Pri sestri doma, amer. humor, 
nan. 

17.10 Ra2tre$er»ARy,2.delamer.nan. 
18.00 E-t-
18.55 Popolna preobrazba, 22. del 

amer. dok. nan. 
19.50 E+ 
20.05 Britanski trojček: Cracker: 

Zlorabljeno dekle. ang. film, 
2/2 

CRACKER: 
ZLORABUENO DEKLE 
Policija zasliši Joanno, ki 
kmalu zatem v bolnišnici 
umre. Zdi se, da je Dean 
kriv za njeno smrt, toda 
Fitz ve, da je za umor v 
resnici odgovoren nekdo 
drug... 

21.35 Uganke inšpektorja Lynleyja, 
zad.del sng. nan. 

22.30 Moja družina - božična oddaja 
2004, ang. humor, nan., 2/2 

23.05 Navigator, pon. 
23.35 Zene nogometašev, 7. del ang. 

nad. 
00.35 Sestrin vamh, amer. film 

06.30 TV-proda|d 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja mač-
ka. tel. 08.55 Sončni zaliv. nad. 09.25 
Bevefly Hills 90210, serija 10.20 Naj do-
mači video 11.15 Nogomet - Fifa Club 
World Cup. nogometna tekma: Polfinale 
13.20 TV-prodaja 13.50 Interaktivni pro-
gram 14.25 Divja madia, tel, Venezuela, 
200215i0 Roseanne, humor, serija, 3. 
sezona, 53. in 54. del 16.20 Beveriy Hills 
90210, serija, ZDA, 3. sezona, 53. del 
17.15 Sončni zaliv 17.45 Ameriški super 
model 18.40 Naj domaa vkleo 19.55 
Preiskovalci na delu, krim. serija, 1. se-
zona, 10. del 20.50 Kobra 11, krim. serija, 
4. sezona, 11. del 21.45 Konec vsake vo-
jne, voj. drama, ZDA/VB, 2001 23.50 
Roseanne, humor, serija 00.50 TV-proda-
ja 01.05 SMS klepet, razv. odd. 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 Kultume drobtinice 10.00 Sijaj 
10.30 Drom pot 11.00 Preverjeno 12.00 
V harmoniji z naravo 12.30 Turistične 
zvezde 13.00 Glasbeni mozaik 14.00 5KL 
15.00 Pri na vasi 16.00 Potuj z mano 
16 JO Navigator 17.00 Jana 17 JO V har-
moniji z naravo 18.00 Zrela leta z Melani-
jošter 18.30 Mreža 19.00 Do zdravja tudi 
tako 19J0 Živeti zdravo 20.00 PIKAsto 
21.00 Zakaj - Zato 21.30 24 ur 22.30 
Mreža 23.00 Zadnja beseda 23 JO iana 
00.00 ABCD 0030 Turistične zvezde 

I Tv Paprika 
17.40 Osrednji gost dneva 18.00 Prava 
kombinadja 18.05 Dobre novice 18.100pi-
ka 18.30 Prava kombinacija 18J5 Spol 
dneva 18.45 Pičolina - zapleSimo skupaj 
19.00 Prava kombinacija 19.05 Osrednji 
gost dneva 19J0 Prava kombinac$a 1935 
Kraljestvo živali • nasveti za vaše ljubljenčke 
19.45 Spot dneva 20.00 Prava kombinadja 
20.05 Amnesty irtemational 20.25 Bon-
boni 2030 Stiki z javnostjo in oglaševanje 
21.00 Razmeoa 2 22.00 Portfê 2230 Dile-
ma 23.40 Razsvetljenje 00.00 Optika 00.10 
Pregled dneva 

Gorenjska TV 
09.00 Vredno je stopiti noter Železniški 
muzej 09 J5 Kako preživeti pozimi 0935 
Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Gorenjska 
TV poročila 10.00 Skrbimo za zdravje: 
Anevrizma, pon. 11.00 GTV mix, glasba & 
koristne informadje 17.00 Večer z Mladi-
mi Dotenjd, 1. del glas. prir. 17.50 Dobro 
je vedeti: Marija in Lojze (op 18.45 
Gorenjska TV poročila 19.00 Aktualno v 
regiji 19.10 Športni pregled, odd. o 
gorenjskem Športu 19.40 Pravljične 
minute za najmlajše 19.50 Ste vedeli, 
svetov, odda. 20.00 Apok>n: Vlado Pore 
doš, razv. odd. 20.50 Karate klub Pondok-
vvan Zagorje, Šport. odd. 2135 Ste vedeli, 
svetov, odd, 21.45 Gorenjska TV pon)Čila 
22.00 Zvezdni okruški z astmbginjo Rožo 
Kaač, razv. odd,, v živo 23.00 Nostalgija: 
Big foot mama, Peter Lovšin, Orlek, 1, del 
glas. odd. 2335 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska TV poročila 

I Deželna UkaTV 
10.00 VIdeostrani 17.00 Iz občinskih 
klopi 18.00 Sloventan Open 200519.00 

tehnika 20.35 Božično-novoletna raz-
stava 20.50 Timeline 21.00 Železniki 

05.55 Dobro jutro z Net TV 0730 TV pro-
daja 08.00 Dobro jutro z Net TV 09.00 
Grdi raček 09.30 Modro 10.00 Super 
zvezda 20071130IV prodaja 12.00 Po-
tovanja 13.00 Vsa čudesa sveta 1330 TV 
kviz • Pokliči in zadeni 14.00 Peta noč 
15.40 Največji hiti 80', zab.-glas. odd. 
16.25 Sreča, kom. drama. ZDA, 1998 
18.45 TV kviz-Poklifi in zadeni 19.30 
Rdeča preproga, serija o novostih s sveta 
zabave 20.00 Ena na ena, kont. odd. 
21.00 Koncert Pink 2230 Astronet, s Te-
odoro 2330 Martini Worid Orcuit, šport-
ni dogodki 00.00 Ena na ena 01.00 TV 
prodaja 0130 Z Net TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Vila Marija 10.00 Poroči-
la 10.05 Peta dimenzija: (uvaji grebena 
10.30 Podnebje, vreme, katastrofe: V 
očesu nevihte - viharne piime in pošast-
ni vak)vi 10.55 Kulturna poročila 11.05 
Ekumena 12.00 Dnevnik 12.15 TV-
koledar 12.30 Ob svitu, tel., Mehika 
13.15 Delovno kosilo 14.15 Odletel 
bom, nad., ZDA 15.00 Poročila s prevo-
dom za gluhe 15.10 Timon in Pumbaa 
15.32 Nora fora 16.00 Eko cona 16.35 
Življenje v živo 17.30 Poročila 17.40 
Metro življenje 17.50 Najšibkejši člen 
18.35 Navadni ljudje, tel.. Hrvaška, 51. 
del 1930 Dnevnik 20.10 Latinica: Da-
rujmo jim upanje 21.40 Dok. odd. 22.20 
Odkrito 23.15 Kulturna poročila 23.25 
Na robu znanosti: Iluzionizem 00.30 Po-
ročila 00.35 Prijetno uglajen večen Por-
tret maestra Milana Horvata 0135 Od-
letel bom, nad., ZDA, 15. del 

07.50 TV-koledar 08.00 Rumenokljunec 
08.55 Animanijaki 09.20 Nična ura 
09.35 Prebrani 09.55 Kratki stik 10.20 
Štirje proti Z-ju 10.45 Risanka 10.55 
Fantastični Štirje 11.55 Polkijska akade 
mija 5, kom., ZDA, 198713.25 Poročila 
13.30 Morse 15.00 Pod moško streho 
15.20 M. A. S. H..15.45 Hrvaška danes 
16.00 Poročila 16.10 Maja 16.45 One 
Tree Hill 17J5 Direkt 18.10 Zupanijska 
panorama 18.33 Poročila 18.55 Dežele, 
ljudje in pustolovščine 19.45 Moja žena 
in otroci 20.10 Na kraju zk)čina, serija, 
ZDA, 6. sezona, 15. del 20.55 Nora hiša, 
humor, serija. Hrvaška 21.35 Poročila 
21.50 Usodno zapeljevanje, srh., ZDA, 
23.40 One Tree Hill, serija 

Di$cov«y 
06.00 Dirkači 06.55 Znanstvena fantasti-
ka: Vesoljski kavboji 07.50 Planet Ne-
Zemljanov, dok. serija 08.45 Rojstvo MG-
ja 09.10 Ekstremni stroji: Katastrofe na 
morju 10.05 Velikan neba: Gradnja Atr-
busa A380,3. del 11.00 Najvecle letalo na 
svetu; Testiranje Airbusa A380, 1. del 
11.55 Dirkači 12.50 Znanstvena fantasti-
ka: Vesoljski kavboji 13.45 Planet Ne-
zemljanov, dok. serija 14.40 Ameriška ig-
ralnka, 11. del 1535 Sanjski stroji 16.00 
Karavana 16.30 Rojstvo MG-ja 17.00 
Ekstremni stroji: Katastrofe na morju 
18.00 Discovery Atlas: Odkritje Kitajske 
Ufedn.Mvo rtt edtO««t|i tt »p̂ m̂finbe k« rutt»r»«jo • 

20.00 Smrtonosni ulov: Človek/ Led 
21.00 Preživeli: Izgubljen v snegu 22.00 
Zadnjih 24: Hunter S. Thompson 23.00 
Forenziki: Elementi umora 00.00 Travma 
01.00 Velike vojaške nesreče, 2. del 
0135 Smrtonosni ulov: Posebna oddaja 

Animat planet 

08.00 Družina prerijskih psov 09.00 
Divji veterinarji 10.00 Lovec na krokodi-
le 11.00 živalski policisti v Houstonu 
12.00 Najbolj smešne živali sveta 13.00 
Gorile 14.00 Opičji posli 15.00 Najbolj 
smešne živali sveta 16.00 Lovec na kro-
kodile 17.00 Živalska policija v Miamiju 
18.00 Živalski park 19.00 Družina pre-
rijskih psov 20.00 Živalske bitke 21.00 
Kače 22.00 Živalski polkisti v Houstonu 
23.00 živalska postaja 00.00 Najbolj 
smešne živali 01.00 Živalske bitke 

National Geographic 
08.00 Potovanje v Amazonijo 09.00 
Skrivna biblija 10.00 Razkrivanje da Vin-
cijeve šifre 11.00 Znanost iz Hollywooda 
12.00 Smrtonosna pomorska katastrofa 
13.00 Potovanje v Amazonijo 14.00 
Skrivna biblija 15.00 Razkrivanje da Vin-
cijeve šifre 16.00 Plenilci v vojni 17.00 
Zemeljski šok: Megapoplava 18.00 Raz-
iskave, ki jih poganja DuracelI: Prvinski 
strah 18.30 Vihame zgodbe: Orkan Ivan 
19.00 Potovanje v Amazonijo: Prerojena 
zemlja 20.00 Katastrofa v zraku: Razkri-
vanje katastrofe Boeinga 747 21.00 
Skrivna biblija: Apokalipsa 22.00 Judov 
evangelij 23.00 Sekunde do katastrofe: 
Nesreča trajekta v Zeebrugeu 00.00 
Skrivna biblija: Apokalipsa 01.00 Razis-
kave. ki jih poganja DuracelI: Prvinski 
strah 01.30 Vihame zgodbe: Orkan Ivan 
02.00 Zemeljski Šok: Megapoplava 

08.00 Božični gost, drama. ZDA. 2003 
10.00 Življenje ob reki, drama, ZDA, 
1998 12.00 Naša sodnica, serija, ZDA, 2. 
sezona, 13. del 13.00 Božični gost, druž. 
drama, ZDA, 2003 15.00 Kmalu, serija, 
ZDA, 1. sezona, 4. del, 199816.00 Življe-
nje ob reki, drama, ZDA, 1998 1 8.00 
Naša sodnica, serija, ZDA, 2. sezona, 13. 
del 19.00 Kmalu, serija, ZDA, 1. sezona. 
4. del, 1998 20.00 Veliko hrupa za pra-
zen nič, drama. VB 22.00 Tiha priča, se-
rija, VB, 9. sezona, 3. del, 2005 23.00 Za-
gonetka, srh. drama, ZDA, 1996 01.00 
Veliko hrupa za prazen nič, drama, VB 

TravelChanell 
14.00 Treking: ZDA 1430 Z vilicami po 
Afriki: Cape Town 15.00 Svetovni popo-
tnik: Nakupi 16.00 Križarjenje: Oueen 
Mary 216.30 Yatra: Bengalija 17.00 Re-
stavracija: New Orieans 1730 Klic divji-
ne: Avstralija 18.00 Caprice potuje: La-
ponska 18.30 Duh gora: Švica 19.00 
Svetovni popotnik: Krtajska četrt 20.00 
Italijanska kuhinja 20.30 Okusi Cila 
21.00 Restavracija: Burrow Lodge 
21.30 Treking: Zahodna Virginija 22.00 
Svetovni popotnik: Inka 

09.00 Lokacija 09.30 Lov na starine 
10.30 Kako postati vrtnar 11.00 Beg na 
deželo 11.45 Najšibkejši člen 12.30 2,4 
tv po 

otroka 13.30 Dobro življenje 14.00 Ro-
jen in vzgojen 15.00 Bolnišnica Holby 
16.00 Močni fantje 16.30 Lokacija 
17.00 Vama hiša 18.00 Porridge 1830 
Dobro življenje 19.00 Velika pojedina 
1930 PoroSva se 20.00 Moja družina 
21.00 Trupla 22.00 Lahko noč 22.30 
Swiss Toni 23.00 Nevarna igra 00.00 
Dobro življenje 00.30 Trupla 

O MTVAdrU 
06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 Samo 
Adria 0730 Glasba za dobro jutro 10.00 
Top 10 ob 10 h 11.00 Klubska lestvica, z 
Lano 12.00 Samo Adria 12.15 Samo 
glasba 13.30 Vroče 14.00 Laguna Beach 
1430 Glasba 14.40 Samo Adria 15.00 3 
od 115.20 Glasba 1530 Uguna Beach. 
resn. serija 16.00 Bk>k lestvica 17.00 Top 
5 ob 17 h 17.30 Samo glasba 18.05 
Samo Adria 18.30 Samo glasba, glasbeni 
videospoti 1930 Vroče, trenutno najbolj 
popularni spoti 20.00 Superock 21.00 
Ročk lestvica, lestvica desetih videospo-
tov 22.00 Resnični svet proti Cestnim 
pravilom 22.30 Resnično življenje, res-
ničnostna serija 23.00 Metat, intervjuji, 
videospoti, skupine 00.30 Nočz VJ-em 

O EURO ŠPORT 
08.30 Avtomobilizem, vrhund dirke pr-
vakov v Parizu 09.30 Zimski športi 10.00 
Slak>m (m), prenos prve proge tekme za 
SP v Alta Badii 11.00 Biatlon (ž), posne-
tek štafetne preizkušnje 4 x 6 km v Hoch-
filznu 12.00 Smučarski skoki, posnetek 
druge tekme za SP v Engelbergu 13.00 
Slalom (m), prenos druge proge tekme za 
SP v Alta Badii 14.00 Biatlon (m), posne-
tek štafetne preizkušnje 4 x 7,5 km v 
HochfrlzflU 15.00 Snooker, posnetek fi-
nala odprtega prvenstva Velike Britanije 
v Vorku 17.00 Najboljši športni prizori na 
Eurosportu 17.30 Nogomet: Evrogoli 
18.30 Nogomet: Najlepši goli na Euro-
sportu 19.00 Nogomet, vrhunci doseda-
njih tekem v kvalifikacijah za nastop na 
evropskem prvenstvu 2008 20.00 Nogo-
met, prenos podelitve nagrad svetovne 
zveze FIFA v Zurkhu 21.45 Nogomet: 
Najlepši goli na Eurosportu 22.00 Konje-
ništvo, prenos mednarodnega olimpij-
skega šova v Londonu 2330 Nogomet: 
Evrogoli 00.30 Motodklizem, posnetek 
nedavnega moštvenega tekmovanja v 
spretnostni vožnji iz Malage 

06.00 Poker, vrhunci medcelinskega pr-
venstva v Las Vegasu 08.00 TV-prodaja 
08.30 Športni kviz 09.00 Dvojna podaja 
11.00 TV-prodaja 13.30 Nogomet: 2. 
nem. liga, 17. kolo 15.00 Športni kviz 
17.30 Nogomet: 1. nem. liga, 17. kolo 
18.30 Nogometne novice 19.45 Nogo-
met: 2. nem. liga, pripravljalno poročilo 
in prenos tekme 17, kola: TSV 1860 
Munchen - Erzgebirge Aue 2330 Nogo-
met:!, nem. liga, 17. kolo 

06.00 Otroški program 08.05 Felicity: 
Navodila za varanje 08.45 Čarovnice 
09.30 Slalom (M), prenos 1. proge iz 
Alta Badie: SP v alpskem smučanju 
11.20 Slalom (M): Analiza 1. proge 
1130 Otroški program 12.45 Slalom 
(M), prenos 2. proge iz Alta Badie: SP v 

alpskem smučanju 14.00 Slalom (M): 
Anali2a 2. proge 14.10 Otroški program 
14.35 Polna hiša 15.00 Simpsonovi 
15.25 Jimova družina: Zamrznjeni ma-
ček 1S.45 Novice 15.50 Sabrina, mlada 
čarovnica: Volilni boj 16.15 Sedma ne-
besa: Moč govoric 17.00 Smallville 
17.41 Novice 17.45 Čarovnice 18.30 
Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Sport 20.15 Na 
kraju zločina, 1/2 del; V toči krogel 
20.5S Novice 21.05 Na kraju zloana, 
2/2 del: V toči krogel 2130 Talenti v be-
lem, serija: Smrt in deklica, zad. del 
22.35 Seks v mestu 23.05 Las Vegas 
23.45 Zakon in red: Enota za posebne 
primere 00.35 Tretja izmena 

09.00 Cas v sliki 09.05 Sveže pripravlje-
no - Kuhar. odd. 09.30 Drzni in lepi 
09.50 Drzni In lepi 10.10 Julia 10.55 Vi-
har ljubezni 11.45 Vreme 12.00 Orien-
tacija 1230 Tednik 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 Cas v sliki 13.15 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 13.40 Drzni in 
lepi 14.00 Drzni in lepi 14.25 Poti k sre-
a, 281. del 15.10 Vihar ljubezni, 285. del 
16.04 Oddaja Barbare Karikh: Kult hudi-
ča in prikazovanje angelov 17.00 Cas v 
sliki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 
18.20 Kakšno bo vreme 18.30 Dober 
nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna de-
žela danes, mag. 1930 Cas v sliki 19.53 
Vreme 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Lepo je biti milijonar, kviz z voditeljem 
Armifiom Assingerjem 21.10 Tema, dok. 
rep. C aktualnem dogodku tedna 22.00 
Cas v stiki 2 22.30 Kulturno srečanje: 
Odd. D kulturi s prispevki in gosti s po-
dročja kulturnega ustvarjanja v živo 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Vse, kar 
šteje 10.00 Kazensko sodišče 11.00 Naj-
ino prvo stanovanje 1130 Moj dojenček 
12.00 Opoldanski magazin 13.00 Olhrer 
Geiss?n 14.00 Kazensko sodišče 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko so-
dišče 17.00 Najino prvo stanovanje 
1730 Med nami 18.00 Eksplozivno 
18.45 Poročila 19.05 Vse. kar šteje 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3639. del 
20.15 Lepo je biti milijonar, nagr. kviz 
21.15 V imenu zakona: Kdor ima, ta ima 
22.15 Ekstra 23.30 Trendi 

09.00 Supermame 11.00 Supergospo-
dinja 1130 Vražji astllci 12.40 Otroški 
progiam 16.00 Alf, serija: Havajska za-
bava 17.00 Korak za korakom: Dve 
mami za Franka 18.00 Se vedno srečna: 
Brianova prva izkušnja 19.00 Jimova 
družina: Usodna menjava žoge 20.00 
Poroaia 20.15 Letni pregled 21.15 Veli-
ka družina 23.15 Dog - lovec na glave: 
Kot oče, tako sin 

O RTL super 
06 JO Otroški program 13.30 Skriti kotič-
ki 14.00 Vsemogočna Kim 14,30 Spužva 
Bob 15.00 Cosmo in Wand315.30 Božič-
kov skrivni svet 16.00 Prstne zvijače 
16.45 Leno mesto 17.15 Lovci zmajev 
17.50 Božičkov skrivni svet 18.20 Skriti 
kotičKi 18.50 Sabrina 19.15 Vsemogočna 
Kim 19.45 Spužva Bob. ris. 20.15 Tista 

druga sestra, drama, ZDA, 1999 22.40 
Cisto popolnoma 23.45 T. V. Kaiser 

08.05 Vsi kraljičini možje, kom., ko-
prod., 2000 10.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 15.00 Najina ljubezen 
16.00 Čarovnice, serija: Prstan muze 
17.00 Taff, mag. 18.00 Simpsonovi, 
anim. serija: Saj je samo rokenrol/ Raz-
redni boji 19.00 Galileo, mag. 20.00 
Newstime, poročila 20.15 Znamenja: 
Odkritje 21.15 Skrivnostni otok: Vsa res-
nica 23.15 Bully in Rid( 23.45 Ouatsdi 
ComedyCIub00.15Moške zadeve 

08 JO Mestece za vedno 09.15 Vaniška 
10.15 Midve z mamo 11.10 Popolna več-
erja 11.55 Porofila 12.00 Živeti po želji 
12.30 Lačen znanja 13.00 Ljudje, živali 
In zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 
Mestece za vedno 16.00 Midve z mamo 
17.00 Ljudje, živali in zdravniki, dok. seri-
ja 17.55 Porocda 18.00 Lačen znanja 
18.30 Nič nI brez okusa, kuhar. odd. 
19.00 Popolna večerja 19.45 Živeti po 
želji 20.15 Na kraju zlodna: Nevv York: 
Zeleni grob 21.10 Zakon in red: Zločinski 
um: Poslednji trip 22.00 Jordan, serija 
22.55 Suddeutsche TV 23.45 Porofila 
00.05 Čudovita dekleta, kom., ZDA, 1996 

RealityTV 

11.50 Reševanje živali 12.15 Klic 12.40 
iane Goldman 1330 Živalski vrt 13.55 
Zaobljuba 14.45 Oko za oko 15.10 Vi-
hame zgodbe 15.35 Zapiski iz Tajpeja 
16.00 Lovd na glave 16.25 Reševalci 
17.15 Reševanje živali 17.40 Napaka 
18.05 Zdravniške kartoteke 18.30 Zlo-
an v Hollyv/oodu 19.00 Afriška pusto-
lovšana 19.25 Reševanje živali 20.15 
Živalski vrt 22 J5 Požar v Avstraliji: Re 
sevanje živali 23.15 Švalski vrt 

12.20 Ah, ta ljubezen, 39. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 185. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 40. del 15.00 Sam-
ska in ponosna, 24. del 15.55 Dora, 84. 
del 16.45 Dora, 85. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem. 32. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 10. del 19.30 Judeževa žena, 
17. del 20.20 Samska in ponosna, 24. 
del 21.10 Naše skrivno življenje, 81. del 
22.05 Dora, 85. del 23.00 Sreča v lju-
bezni, 23. del 2335 Maščevanje ljubez-
ni, 40. del 00.50 Ah, ta ljubezen, 39. det 

O Cartoon/tcm 

1330 Derterjev laboratorij 13.55 Dogo-
divšane kralja Arturja 14J0 Fantje Iz so-
seščine 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed, Edd in £ddy 1535 Juniper Lee 16.00 
Moja prijatelpca opka 16J5 Camp Lazk) 
1630 Ben 1017.15 Robotboy 17.40 Me-
gas XLR 18.05 Samuraj Jack 18.30 Navi-
dezni prijatelji 1830 Derterjev laboratorij 
19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed. Edd in 
Eddy 19.45 Fantje iz sosešane 20.10 Po-
werpuff dekleta 20.35 Deflerjev labora-
torij 21.00 Sladka ptica mladosti, drama, 
ZDA 23.00tick... tidc... tickdranfia, 
ZDA00.35 SummerHoIiday, muzikal, ZDA 
02.05 The Prime Minister, drama. VB 
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SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Porodila {vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08,00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Umko. najboljša zabava za 

umne glave, 7/9 
09.55 $tifje proti zlodeju, nem. nan., 

1/13 
10.25 Tistega lepega popoktneva, pon. 
13.00 Porodila, $pori, vreme (vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Tistega lepega popoldneva -

vikend paket 
14.25 Turistika 
15.00 Porodila, promet (vps 15.00) 
15.05 Ooberdan,Koroika (vps 15.05) 
15.40 Telebajski.otr. nan., 32/45 

(vps 15.40) 
16.00 Podstrešje, igr. nan.. 10., zad. 

ep. (vps 16.00) 
16.20 Ančine nogi«, ris. (vps 16.30) 
16.35 Traktor Tom, ris. (vps 16.35) 
16.45 Martina in ptičje strašilo: 

Opora (vps 16.20) 
17.00 Novice, slovenska kronika, 

Šport, vreme (vps 17.00) 
17.35 Sanlonino v Savinjski dolini, 

igr.-dok. film (vps 17.40) 
18.25 žrebanje 3x3 plus 6 {vps 18.30) 
18.40 Pavle, rdeč fajaček. ris. (vps ia40) 
18.45 Joko! 2akamoko! Toto!, ris. 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet. Spon 
20.00 Pogovor s predsednikom vlade 

Janezom Jan$o (vps 20.00) 
21.00ju0ja,avstrij.nad.,7/13(vps21.00) 
22.00 Odmevi, kultura. Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Pisave (vps 22.50) 
23.15 DedtSdna Evrope: SmodnlK izdaja 

in zarota, ang. nad., 1/2 (vps 23.15) 

SMODNIK, IZDAJA 
IN ZAROTA 
Mlada Matija Stuart se kot 
kraljica vrne iz Francije na 
Škotsko, kjer jo čaka nepri-
jazen sprejefTi Škotskih lor-
dov. Da bi utrdila položaj, 
se sklene porodti in si izbe-
re mladega lorda Damleyja. 
Ana, nezadovoljna z mo-
žem, se zaljubi v škotskega 
lorda Bothvvella. Skupaj z 
njim da ubiti svojega moža 
in se poroči z Bothweltom. 
Da bi njenemu sinu nekoč 
pripadla angleška krona, se 
preda Angležem. 

01.00 Santonino v Savinjski dolini, 
igr.-dok. film, pon. 

01.50 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport. pon. 

02.50 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
09.55 Alta Badia:SP v alpskem 

smuianju, slalom (m), prenos 
1. vožnje (vps 09.55) 

11.30 Otroški infokanal 
12.30Zabavni infokanal 
13.10 Alta Badia:SP v alpskem 

smučanju, slalom (m), prenos 
2. vožnje (vps 13.10) 

14.00 Zabavni infokanal 
1430 Tedenski izbor 
14.30 Š-Šport. odd. 
14.50 Slovenci v Italiji 
15.20 Operna arija, tenorist Andrej 

Debevec - G. Donizetti: 
Ljubezenski napoj 

15.20 Umetnost glasbe in plesa 
15.25 Po poteh slovenske opere, 

operni razcvet, glas. dok. seri-
ja, 7/8 

16.15 V 80 zakladih okoli sveta, ang. 
dok. serija, 1/10 

17.30 Tekma, debat. odd. (vps 17.30) 
18.20 Z glavo na zabavo, 10., zad. 

odd. (vps 18.20) 
18.55 Monroe: SoSold leta 1976, 

ang. nad., 2., zad. del, pon. 
(vps 18.55) 

MONROE: 
SOŠOLCI LETA 1976 
Smrt Pata Fisherja, ki se je 
vrgel pred tovornjak, kaže 
na to, da je storil samomor. 
Vendar detektiv Monroe 
tega ne verjame, saj je na-
še! posnetek, kjer Pat reče: 
"Vsi smo bili umorjeni." V 
Patovem stanovanju Mon-
roe odkrije, da je bil Pat 
obseden z umorom, ki se 
je zgodi l teta 1976 in ni bil 
nikol i pojasnjen. Žrtev je 
bila desetletna sošolka 
Amy. Pri preiskovanju 
Monroe cxlkrije še niz ne-
pojasnjenih smrti, ki so vse 
izgledale kot nesreča, ven-
dar pa j im je bilo skupno 
to, da so bile vse žrtve iz 
istega razreda, letnik 1976. 
Monroe je prepričan, da v 
nobenem primeru ni Šio 
za nesrečo. Odločen je, da 
bo odkril resnico in doka-
zal, da so bili vsi sošolci 
umorjeni. 

20.10 Slon: Umor ne zastara, nem. 
nad., 6/10 (vps 20.05) 

21.00StudioCity (vps 21.00) 
22.00 Aritmija, glas. odd. (vps 22.00) 
22.40 MaUka gledata makke, 

amer. ris. humor, nan., 13., 
zad. ep. (vps 22.40) 

23.00 Brane Ron̂ el izza odra 
(vps 23.00) 

00.25 Dnevnik zamejske tv 
(vps 00.25) 

00.55 Infokanal 

06.55 24 UR, pon. 
07.55 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.45 Vihar ljubezni, 

pon. 150. dela kolumb. nad. 
09.45 (JSta nedolžnost, 

pon. 125. deia meh. nad. 
10.40 TV prodaja 
11.10 Nova priložnost, 

pon. 51. dela venez. nad. 
12.05 Peregrina, 

pon. 18. dela meh. nad. 
13.00 Športna scena, pon. 
13.45 TV prodaja 
14.15 Ricki lake, pog. odd. 
15.10 Peregrina, 19. del meh. nad. 
16.05 Nova priložnost, 

52. del venez. nad. 
1 7 . 0 0 Cista nedolžnost, 

126. del m e h . nad. 
17.55 24 UR-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 

151. del kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Na$a mala klinika,, 

zad. del slov. nan. 
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NASA MALA KLINIKA: 
Silvester 
V zadnjem delu 5. sezone 
so na NMK že vsi v mislih 
na svojih silvestrskih za-
bavah. Vsi računajo, da 
bo spet dežural najmlajši, 
sekundarij Muc. Potem 
pa Velepičeva vse prese-
neti z odločitvijo, da bo 
tokrat dežurstvo prevzel 
doktor Jarc. 

20.50 Razočarane gospodinje, 
16. del amer. nan. 

RAZOČARANE 
GOSPODINJE 
Noah je tako vztrajen, da 
poskrbi, da Paula aretirajo. 
Kasneje ga sicer pripeljejo 
nazaj, toda Zach se odloči, 
da bo najbolje, če privoli v 
srečanje z Noahom. Tom 
in Lynette ne preživljata 
najboljšega obdobja. Su-
san čaka na operacijo, ki jo 
bo izvedel dr. Ron. 

21.45 Zdravnikova vest. 
13. del amer. nan. 

22.40 Skrivnostni otok, 
16. del amer. nan. 

23.35 Na kraju zločina: Miami, 
19. del amer. nan. 

00.30 Seks v mestu, 3. de! amer. nan. 
01.00 24 UR, pon. 
02.00 Nočna panorama 

07.55 TV prodaja 
08.00 Transformerji, sinhr. ris. serija 
08.25 Vsi moji otrod, 

202. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 

35. del amer. nad. 
10.05 M3c6yver, 12. del amer. nan. 

MacGVVER 
MacGyver opravlja dobro-
delno delo v centru za rev-
no mladino. Tamkajšnji di-
rektor Booker VVilliams ga 
prosi, naj prevzame skrb-
ništvo nad bivšim Članom 
poulične tolpe Rayem Co-
llinsom, ki so ga pred krat-
kim obtožili kraje. Ker je 
Ray nedolžen, ga Mac pre-
priča. naj se bori za svojo 
pravico. Ray tako razkrije 
načrte tekalnega poslov-
neža, ki namerava zapreti 
njihov dobrodelni center. 

11.00 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, amer. nan. 
14.35 Ponovno na nogah, amer. film 

PONOVNO NA NOGAH 
Film je posnet po resnični 
zgodbi. Rebecca Dubro-
vich je lepa, mlada in am-
biciozna športnica. Rada 
bi postala zdravnica in se 
udeležila zahtevnega tri-
atlona. Ko spozna šar-
mantnega milijonarja Di-
cka Stranga, se z njim za-
plete v vihamo razmerje. 
Šele kasneje spozna, da je 
Dick poročen. Ko se odlo-
či, da ga bo zapustila, Dick 
njene odločitve ne more 
sprejeti. Začne jo nadle-
govati, nazadnje povzroči 
celo, da Rebecca postane 
paralizirana. A je odloče-
na, da bo spet shodila in 
zase poiskala pravico. 

16.15 Dva moža in pol, 
7. del amer. humor. nan. 

16.45 Pri sestri doma, 
l.del amer. humor. nan. 

17.10 Raztresena Ally, 4. det amer. nan. 
18.00 E+ 
18.55 TV Dober dan, 1. del slov. nan. 
19.50 E-i-
20.05 Filmski dklus - Demi Moore: 

Razkritje, amer. film 
22.20 JA6,18. del amer. nan. 
23.15 Nora ordinadja, 16. del amer. 

humor. nan. 
23.45 Mladi zdravniki, 5. del amer. 

humor. nan. 
00.15 Vsi županovi možje, 19. del 

amer. humor. nan. 
00.45 Kloniranka, amer. film 

07.00 Pokemoni, ris. serija 07.45 TV> 
prodaja 08.00 Divja mačka, tel. 08.55 
Sončni zaliv, nad. 09.25 8everly Hills 
90210, serija 10.20 Moj neprebavljivi 
zaročenec resn. serija, pon., 5. del, pon. 
11.15 TV-prodaja 11.45 Interaktivni 
program 12.50 Tečnoba v hlačah, kom., 
Nemčija, 200014.25 Divja mačka, tel., 
Venezuela, 11. del, 200215.20 Rosean-
ne, humor, serija, 3. sezona, 55. in 56. 
del 16.20 Beveriy Hills 90210, serija, 3. 
sezona. 55. den7.15 Sončni zaliv 17.45 
Ameriiki super model 18.40 Naj domaČi 
video 19.55 Razgaljene zvezde 20.50 
Ubila bom Billa 2, akc. srh., ZDA, 2004 
23.20 Roseanne, humor, serija, pon. 
00.20 Marienna, pon. 01.20 TV-prodaja 
01.35 SMS klepet 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 ABCD 10.00 Oo zdravja tudi tako 
10.30 Prvi na vasi 11.30 Do zdravja z 
Irmo 12.30 Glasbeni mozaik 13.30 Tre-
nja 15.00 Slovenska glasbena lestvica 
16.00 Za vas in mesto 17.00 To morate 
vedeti 17.30 Vitafon 18.00 To morate 
vedeti: Evrodenarnica 18.30 Mreža 
19.00 Klepet z jasnovidko MaruČo 
19.30 Jana 20.00 Na piki 21.00 Podjet-
ništvo danes za jutri 21.30 24 ur 22.30 
Mreža 23.00 TV dražba z Mariom 00.00 
Potuj z mano 00.30 Turistične zvezde 

I Tv Paprika 
1230 Glasbeno popoldne 17.00 Bonbo-
niera 17,05 Dobre novice 17.10 Dogod-
ki 17.20 Papkiub 17.30 Prava kombina-
cija 17.35 Dobre novice 17.40 Osrednji 
gost dneva 18.00 Prava kombinacija 
18.05 Dobre novice 18.10 Ideje za dom 
18.30 Prava kombinacija 18.35 Spot 
dneva 18.45 Pičolina • telovadba za naj-
mlajše 19.00 Prava kombinadja 19.05 
Osrednji gost dneva 19.30 Prava kombi-
nacija 19.35 Beremo skupaj 20.00 Prava 
kombinacija 20.05 Moje delo 20.30 Ev-
ropski poslanec 21.00 Adam in Eva z na-
pako 22.00 Bonboniera 

Gorenjska TV 
09.00 Predstavljamo vam KS Mekinje 
09.35 Kako preživeti pozimi 09.45 Go-
renjski obzornik 10.00 Slovenska glas-
bena lestvica 11.00 GTV mix, glasba & 
koristne inf. 17.00 Apolon: Vlado Pore-
doš, razv. odd. 17.45 Nova tržnica v Liti-
ji 18.00 Kranjski magazin 18.35 Ste ve-
deli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV 

rofila 19.00 Aktualno v regiji 19.10 
;stvo, ang. dok. film 19.35 Pravljične 

minute za najmlajše 19.50 Ste vedeli, 
svetov, odd. 20.00 V jedru resničnosti: 
Naši dečki z ulice, pogovor z Vlasto Nuss-
dorfer, v živo 21.00 Športni pregled, 
odd. o gorenjskem športu 21.35 Ste ve-
deli, svetov, odd. 21.45 Gorenjska TV 
poročila 22.00 Aktualno v regiji 22.10 
Zimski večeri s Tanjo Zaje Zupan, 4. det 
glas. prir. 23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska TV poročila 

Deželna LohaTV 
18.00 Ormož 18.45 Srednjeveške skupi-
ne 19.00 Besede in dejanja 20.00 Zave-
zani generacijam zanamcev 20.10 Agro-

Apolon 20.00 Tomadovd obrali jabolka 
20.25 Razstava 20 J5 Koncert: Christina 
Aguilera 22.00 ABC kmetijstva 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Grdi raček 09.30 Mali Nemo 
10.00 E)(ploziv 11.30 TV-prodaja 12.00 
Nenavadno 12.30 Otroška aerobika iuvi 
13.00 Videolestvica 13.30 TV-kviz -
Pokliči in zadeni 14.00 Super zvezda 
2007 15.30 Rdeča preproga, svet 
zabave 16.00 Zakulisje, odd. o tračih 
16.35 Spoznala sem serijskega morilca, 
drama, ZDA, 2003 18.45 TV-kviz - Pok-
liči in zadeni 19.30 Za telo in dušo 
20.00 Kennedyjeve žene. biogr. drama.. 
ZDA, 2. del, 2001 21.40 Cimra, humor, 
odd. 22.30 Karin. odd. o vedeževanju 
23.30 Ena na ena, pog. odd. 00.30 TV-
prodaja 01.00 Z Net TV v noč 

06.45 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Vila Marija 10.00 Poroči-
la 10.05 Peta dimenzija: Vohun s Kelpa 
10.30 Podnebje, vreme in katastrofe 
10.55 Kulturna poročila 11.05 Hrvaška 
kulturna dediščina 11.35 Nevreka 
12.00 Dnevnik 12.16 TV-koledar 12.30 
Ob svitu, tel., Mehika 13.15 Delovno 
kosilo 14.15 Odletel bom, nad., ZDA 
15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
15.10 Timon in Pumbaa 15.32 Nora 
fora 16.00 Čiribird. dok. odd. 16.35 
Življenje v živo 17.30 Poročila 17.50 
Najšibkejši den 18.35 Navadni ljudje, 
tel.. Hrvaška, 49. del 19.30 Dnevnik 
20.10 Lepo je biti milijonar, kviz 21.10 
Brisani prostor 22.05 Pol ure kulture 
22.45 Odkrito 23.40 Kulturna poročila 
23.50 Cena zdravja, kom. drama, ZDA. 
1997 01.40 Poročila OMS Odletel bom 

08.00 Rumenokijunec 08.55 Pravljice 
09.20 Nična ura 0935 Na koncu jezika 
09i5 Glasbena abeceda 1020 Zasedanje 
sabora 13J0 Poročla 1325 Sobomi kiub, 
drama. ZDA, 1985 15.00 Pod moško streh(» 
1520 M. A. S. H. 15.45 Hrvaška danes 
16.00 Poroala 16.10 Povsem navadni ljudje 
1645 OneTree Hill 1735 Znati živeti 18.10 
2upan§ska panorama 1832 Poroala 18.52 
Kam za vikend 18J5 Dežele, ljudje in pus-
totovšone 1945 Ta nora služba 20.10 Kdo 
neld tam poje, ona kom., Jugoslav̂ . 1980 
2140 Na l(J3ju zfodna: Miami 2230 Porod-
la 2245 Sopranovi 2335 One Tree Hill 
0020 Košarka • Evropska Liga, posnetek: 
UnkmOlimpija-Gbona 

• Olscovtfv 
06.00 Dirkaa 06.55 Zgradili smo mesto: 
London 07.50 Urbani raziskovaki: Okago 
0845 MG-ja 09.10 Ekstremni stroji 
10.0SNajbô tejšiEvropejd:Kakšnoživ̂ en-
je 11.00 Leti z menoj: Zgodovina letalskih 
poletov 11SS Dirkad 12.50 Zgradili smo 
mesto: London 1345 Urbani raziskovalci: 
(jkago 1440 Ameriška igralnica, 9. del 
1535 Sanjski stroji: Porsd>e 356 16.00 Tr-
govdzavtomobili: Range Rover, l.dell630 
Rojstvo MG-ja 17.00 Ekstremni stroji 18.00 
Korak naprej 19.00 Razbiti mrt: Nastavi 
kokoš 20.00 Kriv aR nedolžen: Umor Garvja 
Gaugerja 21.00 Jasnovidci in kraj umora: 
U'Ntnrt(«« ne ifmrnfmhe. b nitun«io 

Mark Green/ Lawrence Mbroh 22.00 Foren-
zičii faktor Forenziki na obravnavi 23.00 
Forenziki: Materialna priča 00.00 Travma 
01.00 Bojišče - Umetnost vojskovanja: Wa-
terioo in Napoleon Bonapaite 0135 Dosjeft 
FBI-ja: Nevarno vesejjačenje 0230 Ameriška 
igralnica, 9. del 0345 Trgovd z avtomobil: 
Range Rover, 1. del 04.10 Korak naprej 
05.05 Razbiti mit Nastav̂ na kokoš 

AnimaJ planet 
09.00 SOS v divjini 10.00 Lovec na 
krokodile 11.00 Živalski poliosti v Hous-
tonu 12.00 Opičji posli 1230 V iskanju 
tigrov 13.00 Naravni svet 14.00 
Džungla 15.00 Življenje sesalcev 16.00 
Lovec na krokodile 17.00 Živalska polici-
ja v Miamiju 18.00 Reševalci živali 
19.00 V bkanju tigrov 19.30 Opičji posli 
20.00 Živalski policisti v Detroitu 21.00 
Živalska postaja 22.00 Živalski polidsti v 
Houstonu 23.00 Ubijanje za preživetje 

• National Geographic 
09.00 Lov na tovca 10.00 Divji velikani iz 
narodnega parka Denali 11.00 Samurajski 
meč 12.00 Spopad med ladjama Hood in 
Bismardt 13.00 Pfezaki 14X>0 Lov na kivca 
15.00 Dnji velikani iz naiočncgi parka De-
nali 16.00 Zmaga življenja: Zmagovalne 
ekipe 17.00 Katastrofa: Izbruh vulkana 
Pinatubo 18.00 Lov na kivca: Levi 19.00 
Plezata: Moč geladskihsamic20.00 Znanost 
iz Hollyvn)oda: Neverjetna vozila 21.00 Lov 
na tovca: Severnoameriški volkovi 22.00 Or-
jaške pande: Izgubljene gore Oinlinga 23.00 
Sekunde do katastrofe: Strmoglavljenje na 
avtocesti 00.00 Lov na tovca: Severnoamer-
iški volkovi 01.00 Orjaške pande: Izgubljene 
gore Oinlinga 

• Halimark 
10.00 Trgovina za radovedneže, miniseî , 
ZDA, I del, 1995 MM Naša sodnica, serija, 
ZDA, 2. sezona. 11. de) 13.00 Materin dar, 
pust. film, ZDA, 199515.00 Kmalu, serija. 
ZDA, 1. sezona, 2. del, 199816.00 Trgovina 
za radovedneže, ZDA, I del 18.00 Naša sod-
nica, serija, ZDA, 2. sezona. 11. del 19.00 
Kmalu, serija, ZDA, 1. sezona, 2. del, 1998 
20.00 Jane Doe: Napačen obraz, krim., ZDA, 
2005 22.00 Podtaknjeni umor, ser|a, VB, 5. 
del, 2006 23.00 Dobri sosedje, kom. drama, 
ZDA, 2003 

TravelChaneil 
14.00 Okusi Cila 14.30 Igralnica: Detroit 
15.00 Svetovni popotnik: Anglija, Wales 
16.00 Carrera Mediterrana 1630 Z vili-
cami po Sredozemlju: Benetke 17.00 
Vzhodna Nemčija 17.30 Klic divjine 
18.00 Pustolovščina: Novi južni Wales 
19.00 Potni list: Južna Koreja 20.00 
Sanjska potovanja: Karibi 20.30 Klic di-
vjine: Kimberley 21.00 Potni list: Južna 
Afrika 22.00 Svetovni popotnik: Viet-
nam 23.00 Žejni popotnik: Francija 
23.30 Popotniki: Argentina 

09.00 Lokadja 09.30 50 jedi pred sm-
rtjo 10.30 Kako postati vrtnar 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši člen 
12.30 Cas, ki mineva 13.30 Dobro živl-
jenje 14.00 Rojen in vzgojen 15.00 Bol-
nišnica Holby 16.00 Močni fantje 1630 
Lokacija 17.00 Varna hiša 18.00 Por-

> Iv p<o(iijm>h pe rfdAo)« 

ridge 18.30 Dobro življenje 19.00 Brez 
poti nazaj 20.00 Fina gospa 21.00 
Dalziel in Pascoe 22.00 Lahkonoč 2230 
SvvissToni 23.00 Popcorn 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
10.00 Top 10 ob 10 h 11.00 Rodtleslvi-
ca, lestvica desetih videospotov 12.00 
Samo Adria 12.15 Samo glasba 13.30 
Novo 14.00 Uguna Beach 1430 Glasba 
14.40 Samo Adria 15.00 3 od 11520 
Glasba 15.30 Laguna Beach 16.00 Adria 
Top 20, regionalna lestvica 17.00 Top 5 
ob 17 h 17.30 Samo glasba 18.05 Samo 
Adria, spoti regionalnih zvezdnikov 
18.30 Samo glasba 19.30 Novo, trenut-
no najnovejši videospoti 20.00 Alter, 
videospoti skupin in izvajalcev z alterna-
tivne glasbene scene 21.00 Blok lestvi-
ca, lestvica desetih videospotov z Gale-
bom 22.00 Jamie Kennedy raztura, resn. 
serija 23.10 Ustvarjanje filma 23.30 
Ustvarjanje videa: Danity Kane 00.00 
Uničevalec domov 00.30 Cudenčki 
OI.OONočzVJ-em 

O EURO ŠPORT 
0830 Cuding (m): Evropsko prvenstvo, 
prenos predtekmovalnega dvoboja Švedska 
• Nemdja v Baski 11.00 Nogomet vrhunci 
tekem četrtega kroga v pokalu UEFA 12.00 
Kajakaštvo, prenos dmgega dne na azijskih 
igrah v Dohi 13.00 Biatlon (ž), posnetek 
včerajšnje posamične tekme na 15 km za SP 
v Osrblieju 14.15 Biatlon (m), prenos 
posamične teknfw na 20 km za SP v Osrbfieju 
na Slovaškem 1545 Snooker, prenos četrtfi-
nalnih dvobojev na odprtem prvenstvu Ve-
like Britanije v Vorku 1730 Nogomet, pos-
netek telane za tre^ mesto na azijskih igrah 
v Dohi 1830 Biatkm (m), posnetek današn-
je posamične tekme na 20 km za SP v Osr-
blieju 20.00 Snooker, prenos četrtfinalnih 
dvobojev na odprtem prvenstvu Velike Bri-
tanije v Yori(u 23.00 Nogomet, vriiunci 
današnjih tekem petega kroga v pokalu 
UEFA 2330 Bonini športi: KI, tajski boks, 
karate... 

06.00 Nogomet, posnetek tekme Fener-
bahče Istanbul - Eintracht Frankfurt v 
Mkalu UEFA 08.00 TV-prodaja 08.30 
Športni kviz 11.00 TV-prodaja 13.30 
Odbojka (m), posnetek tekme v ligi 
prvakov: Evivo Duren - Lokomotiva Bel-
gograd 14.45 športni kviz 16.55 
Rokomet (ž): Evropsko prvenstvo, prenos 
tekme v Goteborgu 18.30 Nogometne 
novice 20.15 Nogomet, prenos tekme 
Leverkusen - Bešiktaš v pokalu UEFA 
23.00 Športni kviz 

06.00 Otroški program 0735 Polna hiša 
08.20 Smallville 09.00 Čarovnice 09.45 
Glavca 10.10 Policist iz Tolza: Božiček je 
mrtev, krim.. Nemfija, 200511.40 Otroški 
program 1335 Deskanje na snegu, prenos 
preizkušnje v snežnem krosu Iz Bad 
Gasteina 14.15 Tom in Jerrv 1430 Polna 
hiša 14.55 Simpsonovi 15.15 Jimova 
družina 15.40 Novice 15.45 Sabrina, mla-
da čarovnica: E-pošta 16.10 Sedma nebe-
sa: Prvi šolski dan 16.55 Smallville, fant 
serija: Lara in Ullian 17.35 Novice 17.45 

Čarovnice, fant. serija; Carovniiki krst 
18.30 Glavca, serija 19.00 Simpsonovi, 
anim. serija: Biblijske zgodbe mak» dfugače 
19306s v sBki 1933 Vreme 20.00 Šport 
20.15 Na kraju zk}dna: New York: Smrt v 
vodnem zbiralniku 20.55 Novice 21.05 
Razočarane gospodinje: Majhna usluga 
21.55 Dorferjevi pogovori 222 5 50 let 
avstrijskega popa 23.20 Kdor trikrat laže 
23.45 Sunshine Mm 3.0 00.10 
Ugrabljeni:Slovo:Stovo013024 

09.05 Sveže pripravljeno 0930 Drzni in 
lepi, 2936. del0930 Drzni in lepi, 2937. del 
10.10 Julia, 278. del 1035 Vihar ljubezni. 
282. del 11.45 Vreme 12.00 Podobe 
Avstrije: Nova arhitektura 1225 Nevrton, 
iz sveta znanosti 1235 Pogledi od strani 
13.00 Cas v sliki 1 3 . 1 5 Sveže priprav^eno 
1340 Drzni in lepi, 2938. del 14.00 Drzni 
in lepi, 2939. del 14.25 Julia. 279. del 
15.10 Vihar ljubezni, 283. del 16.00 Odda-
ja Barbare Karlich: Spremeni se že. ne pre-
našam te 17.00 Cas v sliki 17.10 Do-
brodošla, Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo 
vreme 18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v sli-
ki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Univerzum: Dragocenosti Kamijsloh 
Alp 21,05 Primavera: Za vaše zdravje 
22.00 Cas v stiki 2 2230 Eco 23.00 Primer 
za dva, krim. serija: Obračun OO.OO Cas v 
sliki 3 0020 Tri sestre: Materinski dan 
0040 Dr. Stê n Frank 0125 Univerzum: 
Dragocenosti Kamijskih Alp 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Vse. kar 
šteje 10.00 Kazensko sodišče 11.00 Na-
jino prvo stanovanje 11.30 Moj do-
jenček 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko 
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 
Mladinsko sodišče 17.00 Najino prvo 
stanovanje 17.30 Med nami 18.00 Ek-
splozivno 18.45 Poročila 19.05 Vse. kar 
šteje 19.40 Dobri časi, slabi časi, 3637. 
del 20.15 Kobra 11: V navzkrižnem ogn-
ju 21.15 Na kraju zločina: Krvava trata 
22.15 Kosti: Ženska v avtu 23.10 Pre-
brisani 

05.15 Korak za korakom 05.5S Jimova 
družina 06.50 Informacijski oglasi 
09.00 Supermame 11.00 Super̂ ospod-
inja 11.30 Vražji fistild 12.40 Otroški 
program 17.00 Korak za korakom; Za-
menjan otrok 18.00 Se vedno srečna: 
Plišasti medvedek Smokej 19.00 Jimova 
družina: Izkoriščevalec vdov 20.00 
Poročila 20.15 Zakon in red: Enota za 
posebne primere: Cma duša 21.10 Men-
java žensk 23.10 Ekskluzivno - rep. 
00.10 Poročila 00.25 Zakon in red: Eno-
ta za posebne primere 01.20 Kraljica 
mečev 

O RTL supei 
06.20 Otroški program 13.30 Skriti 
kotički 14.00 Vsemogočna Km 14.30 
Spužva Bob 15.00 Cosmo in Wanda 
15.30 Božičkov skrivni svet 16.00 Pet 
junakinj 16.25 Ogijeva druščina 16.45 
Leno mesto 17.15 Lovci zmajev 17.50 
Božičkov skrivni svet 1820 Skriti kotički 
18.50 Sabrina 19.15 Vsemogočna Kim 

19.45 Spužva Bob 20.15 Najbolj 
smešne zagate 21.15 Božične us-
pešnice, glasba 22.15 Cisto popolnoma 

09.00 Priznanje 10.00 Najina ljubezen 
11.00 Talk. talk. talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Najina ljubezen 16.00 Čarovnice: 
Miselne utvare 17.00 Taff, mag. 18.00 
Simpsonovi. serija 19.00 Galileo, mag. 
20.00 Newstime, poročila 20.15 Pop-
stars, glasba 21.15 Hvala Bogu... ste tu, 
vodi: Knacki Deuser 22.20 TV Total - Noč 
pokranja, razv. 00.25 Talk, talk, talk, 
vodi: Sonya Kraus 01.15 Sarah in Marc 
praznujeta Božič, razv. 

0820 Mestece za vedno 09.15 Varuška 
10.15 Midve z mamo 11.10 Popolna 
večerja 11.55 Poročila 12.00 Živeti po 
želji 12.30 Lačen znanja 13.00 Ljudje, 
živali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mestece za vedno 16.00 Midve z 
mamo 17.00 Ljudje, živali in zdravniki, 
dok. serija 17.55 Poročila 18.00 Lačen 
znanja 18.30 Nič ni brez okusa 19.00 
Popolna večerja 19.45 Živeti po želji 
20.15 Zgodba o Pepelki. rom. kom., 
ZDA, 1998 2225 Zvezdniki, mag. 23.00 
Zvezda v vesolju 

Real(tyTV 
13.30 Zločin v Hollywoodu 13.55 
Ponarejevalci in tatovi 14.45 Oko za oko 
15.10 Viharne zgodbe 1535 Zapiski iz 
Tajpeja 16.00 Lovd na glave 16.25 Pre-
saditveni turizem 17.15 Reševanje živali 
17.40 Napaka 18.05 Zdravniške kar-
toteke 18.30 Zločin v Ho!lywoodu 19.00 
Udar strele 19.50 Pod nožem 20.15 
Zamolčane zdravniške zgodbe 22.00 
Preživeli 2225 Poznavalec 23.15 Medi-
cinski detektivi 00.05 Pod nožem 

12.20 Ah, ta ljubezen, 37. del 13.10 
Ženske s poslanstvom. 183. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 38. del 15.00 Sam-
ska in ponosna, 22. del 15.55 Dora, 82. 
den6.45 Dora, 83. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 30. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 8. del 19.30 Judeževa žena, 
15. del 20.20 Samska in ponosna. 22. 
del 21.10 Naše skrivno življenje, 79. del 
22.05 Dora, 83. del 23.00 Sreča v 
ljubezni, 21. del 

O Cartoon/tcm 

13.30 De)cterjev laboratorij 1335 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 15.35 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
Camp Lazk) 16.50 Ben 1017,15 Robot-
boy 17.40 Megas XLR 18,05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19,05 Johnny Bra-
vo 1920 Ed. Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 Pen-
nies From Heaven. drama, ZDA, 1981 
22.45 The Split, krim., ZDA, 1968 00.15 
Postman's Knodt, kom., VB, 1962 01.45 
A Yank atEton, drama, ZDA, 1942 03.15 
Speedway. muzikal, ZDA, 1968 



S L O l SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Poroeila(vps 0 7 . 0 0 ) 

07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski Izbor 
09.05 Babar, ris. nan. 
09.30 Zajec v klobuku, kratki igrani 

film ebu iz Srbije 
09.45 Enajsta šota.odd. za 

radovedneže 
10.15 Modro 
10.45 Z vami 
11.35 Peter Pavel Glavar, dok. odd. 
12.25 Osmi dan 
13.00 Poročila, §port. vreme (vps 

1 3 . 0 0 ) 

13.15 Tedenski izbor 
13.15 Obzorja duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Dosje 
15.00 Poročila, promet (vps 1 5 . 0 0 ) 

15.05 Mostovi-hidak (vps 1 5 . 0 5 ) 

15.40 Mali Mozarl.ris. nan., 11/26 
( v p s 1 5 . 4 0 ) 

16.05 Iz popotne torbe: Sneženi mož 
( v p s 1 6 . 0 5 ) 

16.25 Štirje proti zlodeju, nem. nan., 
1 / 1 3 ( v p s 1 6 . 2 0 ) 

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

17.35 Egipt, ang. dok. serija, 1/6 
(vps 17.40) 

EGIPT V ISKANJU 
TUTANKAMONA 
Zgodba o deškem kralju 
Tutarikamonu je postala 
neločljivo povezana z živ-
ljenjem Angleža Howarda 
Carterja. Carter je v Egipt 
najprej prišel kot umetnik, 
ki so ga najeli za skiciranje 
in slikanje starodavnih 
spomenikov. Hitro je po-
stal tudi razgledan arheo-
log. 

18.25 Žrebanje Deteljice 
( v p s 1 8 . 3 0 ) 

18.35 Želejčki, ris. (vps 1 8 . 4 0 ) 

18.40 PujsaPepa, ris. 
18.55 Vreme (vps 1 8 . 5 5 ) 

19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, 5port 
20.00 Pri Jožovcu z Natalijo, v živo iz 

gostilne Avsenik v Begunjah 
(vps 20.00) 

21.20 Turistika (vps 2 1 . 2 0 ) 

22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 

22.50 Polnočni klub (vps 2 2 . 5 0 ) 

00.05 Egipt, ang. dok. serija, 1/6, 
pon. 

00.55 Dnevnik, vrenr̂ e, magnet. 
ipon, pon. 

01.50 Pri Jožovcu z Natalijo, pon. 
03.10 Infokanai 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otro5ki infokanal 
12.10 Val Gardena:SP v alpskem 

smučanju, superveleslalom 
(m), prenos (vps 12.10) 

13.30 Tedenski izbor 
13.30 lady Hamilton, amer. čb film 

(vps 13.30) 
15.30 štafeta mladosti 
16.15 Kako sem videl svet izpod 

mize: Veliko in malo, igr. nan., 
1/10 

16.35 Šport 5pas, odd. o iportu, 
zdravju in okolju, 11., zad. del 

17.05 Zdaj, odd. za razgibano živl-
jenje (vps 16.50) 

17.35 Prvi in drugi, pon. 
17.55 Med valovi, odd. tv Koper 

Capodistria (vps 17,55) 
18.25 študentska (vps 18.25) 
19.00 Idiot, rus.lit. nad., 10., zad. 

del, pon. (vps 19.00) 
20.00 Kamnita plošča kralja Sa-

lomona, ang. dok. odd. (vps 
20.00) 

KAMNITA P L O ^ 
KRAUA SALOMONA 
Julija 2001 se je v Izraelu 
skrivnostno pojavila edin-
stvena kamnita plošča z 
napisom. To je bilo pravo 
arheološko čudo, ki je do-
zdevno razvozlalo eno iz-
med velikih ugank Svete-
ga pisma. Potem ko so jo 
preučili nekateri vrhunski 
izraelski znanstveniki, seje 
izkazalo, da je pred 3000 
leti v Jeruzalemu resnično 
obstajala ena izmed le-
gend antičnega sveta - ve-
ličastni tempelj kralja Salo-
mona.-

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

21.20 Turiki čaj: V send starega drevesa, 
dok.feIiton,3/6(vps21i5) 

21.50 Začeiniška sreča, ang. film 
(vps 21.55) 

ZAČETNISKA SREČA 
f^ark Feinman ve, da bo 
nekoč velik v shovvbizni-
su. V trenutnem navdihu 
se odloči, da o s Shakespe-
arovo igro prepotoval Ev-
ropo. Knows he's going to 
be big in shov/business... 
ifs just a matter of time. In 
a flash of inspiration he 
decides to tour a Shake-
speare play around Euro-
pe. 

23.20 Atlantis, fr. film, pon, (vps 23i5) 
00.35 Dnevnik zamejske tv 

(vps 00.40) 
01.00 Infokanal 

06.35 24 UR, pon. 
07.35 Vihar ljubezni, pon. 149. deta 

kolumb. nad. 
08.35 Čista nedolžnost, pon. 124. 

deta meh. nad. 
09.30 TV prodaja 
10.00 Nova priložnost, pon. 50. dela 

venez. nad. 
11.00 Peregrina, pon. 17. dela meh. 

nad. 
11.55Trenja, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog.odd. 
15.05 Peregrina, 18. det meh. nad. 
16.00 Nova priložnost, 51. del venez. 

nad. 
17.00 Cista nedolžnost, 125. del meh 

nad. 
17.55 24 UR-vreme 
18.00 Vihar ljubezni, 150. det 

kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.45 BAR 
21.15 Akdja: Vohunske spletke, 

amer. film 

07.55 TV prodaja 
08.00 Transformerji, sinhr. ris. serija 
08.25 Vsi moji otroci, 201. del amer. 

nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 34. del amer. 

nad. 
10.05 Mac6yver, 11. del amer. nan. 
11.00 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, amer. nan. 
14.35 Ljubezen v malem mestu, 

amer. film 
16.15 Dva moža in pol, 6. del amer. 

humor. nan. 
16.45 Pri sestri doma, amer. humor, 

nan. 
17.10 Raztresena Ally, 3. del amer. 

nan. 
18.00 E-t-
18.55 Popolna preobrazba, zad. del 

amer. dok. nan. 
19.50 E+ 
20.05 Komedija: Jola ročka, amer. 

film 
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VOHUNSKE SPLETKE 
Agent CIE Nathan Muir 
(Robert Redford) dan pred 
upokojitvijo izve, da se je 
njegov varovanec Tom 
Bishop (Brad Pitt) znašel v 
hudih težavah. Na Kitaj-
skem so ga ujeli, obtožili 
vohunstva in obsodili na 
smrt. Ker je delal na lastno 
pest, ga CIA ne namerava 
rešiti. Muiru seveda ni 
vseeno, zalo tvega vse, da 
bi rešit svojega varovanca. 
Na voljo ima samo 24 ur. 

23.30 Brez sledu, 16. del amer nan. 

BREZ SLEDU 
Claire fVletcalf je izginila iz 
psihiatrične bolnišnice, 
potem ko je doživela nov 
psihotični napad. Agentje 
kmalu podvomijo, da je 
Claire sploh duševno bol-
na. Bolničarka in Clairin 
fant trdita, da je z njo vse v 
najlepšem redu, drugi 
menijo, da je zelo bolna. 

00.20 Bele peiiine, amer. film 
02.10 24 UR, pon. 
03.10 Nočna panorama 

ŠOLA ROČKA 
Kitarist Dewey Finn obo-
žuje ročk glasbo. Pravza-
prav sploh ne zna živeli 
brez nje. Na odru se pre-
pušča dolgim solističnim 
vložkom in je trdno pre-
pričan, da bo njegova sku-
pina zmagala na izboru za 
najboljši bend. A žal ga 
prijatelji prej naženejo iz 
skupine. Ker potrebuje 
denar, Dev^ey išče prilož-
nost za delo. Nekega dne 
zazvoni telefon. Ravnate-
ljica prestižne Šole kliče 
njegovega sostanovalca 
Neda, kije učitelj.Takoj ga 
čaka delo. Dewey v njego-
vem imenu sprejme služ-
bo. čeprav se mu ne sanja, 
kaj naj počne. Zato začne 
otroke učiti edino stvar, ki 
jo pač zna - igranje ročka. 

22.05 Midve z mamo, 8. del amer. 
nan. 

23.00 2enska za tri, amer. film 
00.30 Posteljne ležave, 4. del ang. 

nad. 

06.30 TV-proddja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
maeka, let. 08.55 Sončni zaliv, nad. 
09.25 Beverly Hills 9 0 2 1 0 , serija 10.20 
Naj domafi video 11.35 TV-prodaja 
12.00 Nogomet - Liga pivakov: Žreban-
je parov za drugi del lige 13.00 Za son-
cem, drama, Brazilija, 2001 14.30 Divja 
mačka, tel., Venezuela, 1 0 . del, 2 0 0 2 

15.20 Roseanne, humor, serija, 3. se-
zona, 54. in 55. del 16.20 Beverly Hills 
9 0 2 1 0 , serija, 3 . sezona, 54. del 17.15 
Son î zaliv 17.45 Ameriški super mod-
el 18.40 Naj domači video 19.55 Moj 
neprebavljivi zaročenec, resn. serija, 5. 
del 20.50 m Show 21.20 Izgubljena 
praznina, fant. kom., Kanada, 2 0 0 3 

23.00 Roseanne, humor, serija 00.00 
Vrodica nodi, erot. program 01.00 TV-
prodaja 01.15 SMS klepet 

08.20 Kultumo-umetniiki utrinki 0830 
T(flistid>e zvezde 09.00 Mreža 0930 Drom 
pot 10.00 Zadnja beseda 1030V harmonip 
z naravo 11.00TVskrinja • Nonina kuhinja za 
otroke m odrasle 11.00 Glasbeni mozaik 
1430 Jana 15.00 2rveti zdravo 1530 
PIKAsto1630Zakaj-Zato17.00Sij3j1730 
Zdravljenje z Biosinhronom 18 J)0 To morate 
vedeti 1830 Jaka Ukovî  Gregor Fudca In 
JoUnda Cepidk na tu em 19.00 Zadnja bese-
da 1930 Podjetništvo danes za jutri 20.00 
Predah v gMu 21.00 kiri taace 2130 24 
ur2230NaivTt23.00Tref̂  

Tv Paprika 
09.00 Bonboniera 12.30 Razmerja 2 
13.30 Stiki z javnostjo in oglaševanje 
17.00 Bonboniera 17.05 Dobre novice 
17.10 Pregled dneva 17.20 Pap klub 
17.30 Prava kombinacija 1735 Dobre 
novice 17.40 Osrednji gost dneva 18.00 
Prava kombinacija 18.05 Dobre novice 
18.10 Fit in zdrava 1830 Prava kombi-
nacija 18.35 Aktualno 18.45 Pičolina 
19.00 Prava kombinacija 19.05 Osred-
nji gost dneva 19.30 Prava kombinacija 
1935 Preveliki čevlji 20.00 Prava kom-
binacija 20.05 Lepa v petek 20.30 
Evropski poslanec 21.00 Poiš̂  razliko 

Gorenjska TV 
09.00 Karate ktub Pondokwan Zagorje, 
šport. odd. 0935 Ste vedeli, svetov, odd, 
09.45 Gorenjska IV porodta 10.00 2upan 

. pon. 11.00 GTVmbt glasba & ko-
ristne inf. 17.00 Pre(fl)0ži6ii &s v vaseh pod 
î titovcem 18.00 Kranjski magazin 1835 
Ste vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska IV 
pofoaia 19.00 AktualnovTeg|p19.10PrBva 
stvar, odd. o kî rskih mojstrovinah 19.40 
Pravl̂ ene minute za najmlajše 1930 Ste 
vedeti, svetov, odd. 20.00 GTV mix, razv. 
odd. z glasbenimi gostt v Svo 21.00 BožidM 
koncert romantikov Jana in Oliverja, 1. del 
posnetka 2135 Ste vedeli, svetov, odd. 
21.45 Gorenjska IV poročla 22.00 Polka in 
majolka, zab. glas. odd. 23.00 Pojdimo v 
gledališke 2335 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska IV poroaia 

Deželna UluTV 
18.00 Laboratorij za meroslovje Lotrič 
18.30 Ansambel Iskra 19.00 Preprosto 

namcev 21.00 Agrotehnika 21.15 Belo 
zlato 21.35 Dan šole $kof]a Loka Mesto 
21.50 Poribljavanje Save 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV 
prodaja 08.00 Dobro jutro z Nel TV 
08.30 Živalski vseved 09.00 Risanke 
0930 Mali Nemo 10.00 Grdi râ ek 
10.30 Izumi in izum k̂i 11.00 Vsa čude-
sa sveta 1130 TV prodaja 12.00 Peta 
non3.30 Mini Idol 2 0 0 6 , pon. 15.00 
Videolestvica 15.30 Stilist, odd. o modi 
16.00 Podalpski večer 17.30 Modro, 
odd. o navtiki 18.00 Hamlet, drama, 
ZDA, 2 0 0 0 19.30 Martini World Circuit 
20.00 Super zvezda 2 0 0 7 , zab.-glas. Šov 
z Lucijo Guben̂ k 21.30 Sreča, drama, 
ZDA, 1998 23.30 Sexnet, erot. odd. 
00.30 TV prodaja 01.00 Z Net TV v noč 

07.50 TV-koledar 08.00 Ljubimec iz ve-
solja, kom., ZDA 0930 Nove pustolov-
ščine medvedka Puja 0935 Lili in Zverca 
10.15 Poročila 10.25 Morse, krim. seri-
ja, VB 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Plodovi zemlje 13.25 Morje 
14.00 V nedeljo ob dveh 15.05 Poroaia 
15.20 Planeti: Atmosfera, dok. serija 
16.15 Zvonko Bogdan 17.00 Metro Živ-
ljenje 17.05 Vzemi ali pusti 17.45 Poli-
cijska akademija S, kom., ZDA, 1987 
19.15 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 Lepo 
je biti milijonar, kvtz 21.10 Dolga, tem-
na noč, drama, Hrvaška, 2 . del, 2 0 0 4 

22.55 Poročila 23.05 Obrazi nacije 
00.05 Kulturna poročila 00.15 Črno-
belo v... 01.45 Poročila 0330 Planeti; 
Atmosfera 

08.20 Navadni ljudje, tel.. Hrvaška 
10.05 Opera Box 10.35 Skica za portret 
10.50 Biblija 11.00 Maša, prenos iz 
Stankovcev 12.00 (as ljubezni, nad., 
Italija 13.40 Mir in dobrota 14.05 Ro-
nin,akc film, ZDA, 1998 1 6.05 EP v ro-
kometu (Ž), prenos finala 17.45 Dvoran-
ski nogomet 18.30 Arena 19.30 Moja 
žena in otrod, humor, serija, ZDA 20.05 
Ves šlmi svet, biogr. drama, ZDA, 1996 
22.00 Shpitzza 22.45 Šport 22.55 Sati-
rikon, kom. drama, Francija/Italija, 1969 

Discovtry 
06.00 Sprehod s pošastmi: Dolgi zgomji 
podočnjaki/ Mamutovo popotovanje 
06.55 Tekma v sestavljanju motorjev 
07.50 Posebna vozila: Hotlywood 08.45 
Masivni stroji 09.10 Ribolov z Rexom 
Huntom, 13. del 09.35 Predan ribolovu: 
Losos in postrv na severu Norveške 
10.05 Družina kitov glavačev in boj za 
preživetje 11.00 Reka Nil: Srce Egipta 
11.55 Sprehod s pošastmi: Dolgi zgomji 
podočnjaki/ Mamutovo popotovanje 
12.50 Tekma v sestavljanju motorjev 
13.45 Posebna vozila: Holtywood 14.40 
Kako nastane ... 15.35 Masivni stroji 
16.00 Ekstremni inženiring: Tunel v Ma-
leziji 17.00 Brainiac 18.00 Ameriški čo-
perji: Motor za Carrolla Shelbyja, 1. in 2. 
del 20.00 Razbili mit: Dvigalo smrti/ 
lebdeči stroj 21.00 Največja križarka: 
Svoboda na morju 22.00 Največje letalo 
na svetu: Testiranje Airbusa A380,1. de! 
23.00 Jasnovidci in kraj umora: Mark 
Ufrdftttm r» t* HHTtflrtnbr. ki ntmn«!«« 

Green/ Lavvrence Mbroh 00.00 Telesni 
popravki 01.00 Forenzični faktor: Foren -
ziki na obravnavi 01.55 Kako nastane... 
02.50 Po divjini z Rayem Mearsom: P&-
tovanje s kanujem 03.45 Masivni stroji 

Animal planet 

08.00 Najbolj smešne živali sveta 09.00 
Dnevnik šimpanzov 10.00 lovec na kro-
kodile 11.00 Opičji posli 12.00 Vzgaja-
nje losa 13.00 Bitke volkov 14.00 Dirka 
po Savani 15.00 Divja Južna Amerika 
16.00 Živali od A do Ž 17.00 Konji 
17.30 Življenje s konji 18.00 Družina 
prerijskih psov 19.00 Dnevnik šimpan-
zov 20.00 Življenje sesakev 21.00 Žival-
ski policisti v Houstonu 22.00 Živalska 
policija v Miamiju 23.00 Bitke volkov 
00.00 Najbolj smešne živali sveta 01.00 
Življenje sesalcev 02.00 Živalski policisti 

National Geographic 
08.00 Bitbi 09.00 Ubijalci z otroškim 
obrazom 10.00 Sove 11.00 Poredne ži-
vali 12.00 Orjaške pande 13.00 (udni 
dnevi na planetu Zemlja 14.00 Skrivno-
sti tornada 15.00 lovci na morju: Smrt v 
Dardanetah 16.00 Krvavi čudež 17.00 
Lov na lovca: Napad volkov 18.00 Cou-
steaujeve morske pustolovščine: Ovire 
sivih kitov 19.00 Med Sokom in občudo-
vanjem 20.00 Raziskovanje Zemlje: Roj-
stvo vesolja 21.00 Pošast iz loch Nessa: 
Največji poskus 22.00 Preživetje v kaz-
nilnici v Sacramentu 23.00 Katastrofa v 
zraku: Bomba na krovu 00.00 Razisko-
vanje Zemlje: Rojstvo vesolja 01.00 Div-
ji seks: Težavna prodaja spolnosti 02.00 
Cousteaujeve morske pustolovščine 
03.00 Med šokom in občudovanjem 

08.00 Jaka in čarobni fižol, miniserija, 
ZDA, 2. del, 2001 10.00 Izgubljena lju-
bezen, drama, ZDA, 2002 1 2.00 Divji v 
srcu, serija, VB, 6. del, 2005 13.00 Dotc-
tor Martin, nad., VB, 2. sezona, 14. del 
14.00 Jaka in čarobni fižol, miniserija, 2. 
del 16.00 Izgubljena ljubezen, drama, 
ZDA, 2002 18.00 Divji v srcu, serija, VB. 
6. del, 200S 19.00 Doktor Martin, nad., 
VB, 2. sezona, 14. det 20.00 Nenavadna 
vez, srh. drama, ZDA, 2005 22.00 Pro-
jekt Jekin, kom. drama, ZDA, 2003 
00.00 Sneg v avgustu, drama, ZDA, 
2001 02.00 Nenavadna vez, srh. drama. 
ZDA,2005 

# Travel Chandl 
14.00 Pustolovščina: Kilimandžaro 
14.30 Vatra: Orisa, Karnataka 15.00 
Planet hrane: Karibi 16.00 Restavracija: 
Boston 1630 Z vilicami po Sredozemlju: 
Benetke 17.00 Klic divjine: Kimbertey 
17.30 Treking: Karakorum 18.00 Sveto-
vni popotnik: Državljanska vojna 19.00 
Potni list: Južna Afrika 20.00 Svetovni 
vodnik 20.30 Klic divjine: Safari 21.00 
Viva: Cle 21.30 Z vilicami po Sredozem-
lju: Maroko 22.00 Svetovni popotnik: 
Maroko 23.00 Od Balija do Sejšelov 

07.30 BalamofV 07.50 Tvveenies 08.10 
Fimblovi 08.30 Domovi pod kladivom 
09.30 Živeti sanje 10.30 Kako postati 
vrtnar 11.00 EastEnders 12.00 Preživeli 
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zmaji 13.00 Divjina 13.30 Sloni 14.00 
Dva tisoč akrov neba 15.00 Popcorn 
16.00 Domača fronta 16.30 Pravila opre-
mljanja 17.00 Supefdomovi 18.00 Ea-
stEnders 19.00 Potovanje z vlakom 20.00 
Dnevi, ki so pretresli svet 21.00 Ooveški 
instinkt 22.00 Skrivnosti preživetja 23.00 
Nevama igra 00.00 EastEnders 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
08.00 Alter 10.00 Top 10 ob 10 h, le-
stvica 11.00 Ustvarjanje videa: Jessica 
Simpson 11.30 Od razvaline do umetni-
ne 12.00 Samo Adria 12.15 Glasba 
12.50 TRI, odd. z gosti iz sveta glasbe in 
filma 13.30 Vroče 14.30 MTV vikend 
novke 15.00 3 od 1, trije videospoti 
enega izvajalca 16.00 Alter 17.30 Glas-
ba 17.40 Samo Adria, videospoti doma-
čih zvezd 18.00 MTV vikend novice, z 
voditeljem hranom 19.00 Alter, glas. vi-
deospoti alternativnih skupin 21.00 
Adria Top 20 22.00 Avanture Chica & 
Guapa, anim. serija 22.30 Kje so moji psi 
23.00 Avanture Chica & Guapa 23.30 
Kje so moji psi 00.00 MTV vikend novice, 
z Ivanom 00.30 Noč z VJ-em 

O EURO ŠPORT 

08.30 Curiing (ž): Evropsko prvenstvo, 
posnetek finala v Bastu 09.45 Velesla-
lom (m), prenos prve proge tekme za SP 
v Alta Badii 10.30 Biatlon (ž), prenos 
štafetne preizkušnje za pokal narodov v 
Hochfilznu 12.15 Smučarski tek (m), 
prenos štafetne preizkušnje 4 x 10 km za 
pokal narodov v La Clusazu 13.00 Vele-
slalom (m), prenos druge proge tekme 
za SP v Aha Badii 13.45 Smučarski skoki, 
prenos tekmeza SPvEngelbergu 15.30 
Snooker, prenos finala odprtega prven-
stva Velike Britanije v Voricu 18.30 Bia-
tlon (m), posnetek štafetne preizkušnje 
4 X 7,5 km za pokat narodov v Hochfilznu 
19.30 Zimski športi, vrhunci včerajšnjih 
in današnjih odločitev na snegu 20.00 
Avtomobilizem, vrtiunci včerajšnje dirke 
prvakov v Parizu 21.00 Snooker, prenos 
6nala odprtega prvenstva Velike Britani-
je v Yori(u 00.00 športna poročita 00.15 
Biatlon (m), posnetek štafetne preizkuš-
nje 4 X 7,5 km v Hochfilznu 01.00 Zimski 
športi, vrhunci včerajšnjih in današnjih 
odločitev na snegu 

06.00 Poker 06.45 TV-prodaja 08.45 
Reportaža 09.00 Tuning TV 09.30 No-
gomet: 1. nem. liga, 17. kolo 11.00 
Dvojna podaja 13.00 Nogomet: 1. nem. 
liga, 17. kolo 1330Poker 14.30 Športni 
kviz 15.55 Rokomet (ž): Evropsko pr-
venstvo, prenos finalne tekme v Gdte-
borgu 18.00 Reportaža: Pripravljeni, po-
zor, zdaj 18.30 Motonrizije 19.30 Nogo-
met: 2. in 1. nem. liga, 17. kolo 22.00 
Nogomet: 1. nem. liga, 17. kolo 

06.00 Otroški program 08.40 Športni 
pregled 09.15 Veleslalom (M), 1. proga 
iz Alta Badie: SP v alpskem smučanju 
1035 Veleslalom (M): Analiza 1. proge 
10.45 Superveleslalom (2), prenos iz Val 
d'isera: SP v alpskem smučanju 11.50 
Nordijska kombinacija - Sprint: Smučar-

ski skski, prenos iz Ramsaua: SP 1235 
Veleslalom (M), 2. proga iz Alta Badie: SP 
v alpikem smučanju 13.40 Smučarski 
skoki, prenos iz Engelberga: SP 15.30 
Nordijska kombinacija - Sprint: Tek na 
7,5 kn, prenos iz Ramsaua: SP 16.15 Dr. 
Dolitt e, kom., ZDA, 1998 1 7 3 5 Šport v 
nedeljo 19.00 Newton: Novice iz sveta 
znancsti 19.30 Cas v sliki 19.45 Vreme 
19.54 Sport 20.15 Gospodar in bojev-
nik, pjst. film, ZDA, 2 0 0 3 22.25 Kraj zlo-
čina: Romanca v Weimarju, krim., Nem-
čija, i 0 0 6 23.55 Columbo: Ko pomaga 
smrt. krim., ZDA, 1971 

09.01 (as v stiki 09.05 Čarobni božič, 
2/2 det 09.35 Paganinijeva skrivnost, 
dok. film 10.30 Na kraju zk^na v operi • 
Spot an, dok. film 11.00 (as v sliki 
11.05 Novinarska ura 12.00 Visoka hiša 
12.30 Orientacija 13.00 Cas v stiki 
13.05 Tednik 13.30 Domovina, tuja do-
moviaa 14.00 Pogledi od strani - Revija 
14.10 Sanjska potovanja: Južno morje 
14.35 Sabrina, komedija, ZDA, 1995 
16.35 Božični čas s Harrvjem Prunster-
jem 17.00 tasv sliki 17.05 Živeti lepše 
18.00 Igra na srečo 18.25 Moja vera 
18.31 Podobe Avstrije 19.00 Zvezna de-
žela danes 19.17 Loto 19.30 Cas v sliki 
19.45 Vreme 19.54 Pggledi od strani 
20.15 Gospod varuška, kom., Nemčija, 
200621.45 Cas v sliki 21.55 Odkrito po-
vedano 23.00 Cas v sliki 23.05 Kari Kra-
us, dok. film 23.55 Blackout Journey. 
drama, Avstrija/Nemčija/VB, 2004 
01.15 Živeti lepše 

05 J5 Otroški program 06.10 Pametnja-
kovič 06.35 Addamsovi, serija 07.05 Po-
potovanja 0735 TV-prodaja 08.30 Princ 
z Bel Aira 09.30 Vse, kar šteje 12.15 Ne-
verjetno 14.40 Družinsko slavje 15.40 
Naš novi dom 16.45 Zvezdniška kuhinja 
17.15 Katjine najtežje službe, dok. serija 
1735 Biblijske zgodbe 17.45 Ekskluziv-
no 11.45 Poročila 19.05 Rach ocenjuje 
gostihe, mag. 20.15 Gospodar In bojev-
nik, drama, ZDA, 2003 23.00 Spiegel TV 
2330 Podjetje Nemčija 23.55 Reševalci 
00.45 Prime Time 01.00 Rach 

05.15 Hvala, nebesa, kom., ZDA, 2001 
06.45 Življenjska pot. kom. drama, ZDA, 
2 0 0 0 08.55 Vsak dan božič, kom., ZDA, 
1995 10.45 Ukradeni božič, rom. kom., 
ZDA. 2 0 0 3 12.30 Svet čudes 1330 Svet 
čude. 14.30 Faktor X 16.30 Ameriški 
ČoperjI 17.30 Dobro je vedeti: Bonton za 
vsakogar 18.00 Svet čudes: Sestavine 
hitrî  prigrizkov 19.00 Svet čudes: Res-
nica o božiču 20.00 Poročila 20.15 Jack 
Frost kom., ZDA, 1998 22.10 Dr. G: Me-
dicinska izvedenka 23.10 Obdukcija: 
Umor v Big Benu/ V temini noči/ Jalovo 
iskanje trupla 00.20 Poroola 01.10 Dr. 
G: Medicinska izvedenka 02.10 Nepojas-
njeni umori - zkkincem na sledi 

O RTI super 
07.15 Otroški program 13.00 Božičkov 
skrivni svet 1330 Skriti kotički 14.00 
Vsemogočna Kim 1430 Spužva Bob 
15.00 Disneyjevo božično darilo 16.00 
Prstne zvijače 16.45 Napad umetnosti 

17.15 Toggo 17.50 Božičkov skrivni 
svet 18.20 Skriti kotički 18.50 Vsenno-
gočna Kim 19.15 Raziskovalci 19.45 
Spužva Bob 20.15 Razglednice iz pet<la. 
drama, ZDA, 1990 22.10 Ouincy 

05.40 Dva moža in pol 06.05 Mladi 
zdravniki 06.55 Iona se zaljubi 07.30 
Michael Mittermeier: Paranoik 09.30 
Hvala bogu ... ste tu 10.30 Popstars 
11.30 Bravo TV, mag. 12.00 TV-kino, 
mag. 12.10 Disnevjeva filmska parada, 
mag. 14.05 Iz džungle v džunglo, kom., 
ZDA, 199716.05 Kar se ne ujema 1635 
Skeči, razv. 17.05 Simpsonovi, serija 
18.00 Galiteo, mag. 19.00 Svet znanja 
20.00 Nevvstime, poročila 20.15 Skriv-
nostno okno, fant. film, Kanada/ZDA. 
2 0 0 4 22.20 Brezglavi jezdec, fant. film, 
ZDA, 1999 00.30 Operacija Sandman, 
akc.srti.,Z0A, 2000 

07.55 Ura mofi 08.55 Suddeutsche TV 
09.45 Sonce - zvezda v vesolju, dok. 
odd. 10.40 Suddeutsche TV 12.45 Med-
vedov dnevnik, dok. serija 13.45 Maga-
zin o živalih 14 J5 Mojstri na štirih tač-
kah, rep. 14.55 Super kuža 16.00 Juna-
ki na cesti 17.00 Avto-moto šport TV, 
mag. 18.15 Živeti po želji 20.15 Ber-
mudski trikotnik, srti., ZDA. 2001 22.00 
Norišnica, groz., ZDA, 2 0 0 4 23.40 Strast-
ne noči, erot. film, ZDA, 2 0 0 4 01.00 Do-
brodošli v Sarajevu, drama, VB 

• Rcal{tyTV 
11.50 Afriška pustolovščina 12.15 Proti 
vrhu 13.05 Obsedenost 13.55 Živalski 
Vrt 14.20 Živeti sanje 15.10 Hujšanje 
1535 čudaško 16.00 Motorji 16.25 
Lovci na glave 16.50 Raziskovalci kata-
strof 17.40 Oko za oko 18.05 Reševanje 
živali 18.30 Afriška pustolovščina 19.00 
Počitniški posnetki 19.25 Brodolom 
19.50 Počitniški posnetki 20.15 Proti 
vrhu 21.05 Živeti sanje 22.00 Delo ni 
šala 22.50 Poznavalec 23.40 Skrivnosti 
las Vegasa 00.30 Prevaranti 

06.50 Judeževa žena, 12.-16. del 11.00 
Zvezdniški intervju 11.50 Sreča v ljubez-
ni, 18. - 22. del 16.00 Mladi Casanova, 
1/2 del 18.00 Živeti, 40. det 19.00 Sve-
tovni popotnik 20.00 Hočem biti zvez-
da, 12. del 22.00 Življenje z Anito, 7.-8. 
del 00.00 Nezvestoba, 1. del 01.00 Mla-
di Casanova, 1/2 del 

O Cartoon/ton 

13.05 6illy in Mandy 1330 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in £ddy 1535 Powerpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj jack 
17.1 S Megas XIR 17.40 Bitty in Mandy 
18.05 Hrabri kužek 1830 Navidezni pri-
jatelji 18.50 OeKterjev laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščne 20.10 Power-
puff dekleta 2035 Dexterjev laboratorij 
21,00 Noč iguane, drama, ZDA, 1964 
23.00 Operation Cro$sbow, akc film, VB, 
1965 00.55 Mali cezar, krim., ZDA. 1930 
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SL01 SLO 2 PORTV KANAL A 
07.00 h m : Kljukec s strehe, ris. 

nan., 16/26; Marcelino kruh in 
vino, ris. nan., 13.,zad. ep. 
{vps 07.00) 

09.10 Uko, najboljša zabava za umne 
glave, 7/9 (vps 09.10) 

1
10.00 Kako sem videt svet izpod 

mize: Oroslan, igrana nan., 
2/10 (vps 10.00) 

10.20 Morje preseneienj, avstral. 
poljud.-znan. odd. (vps 10.20) 

MORJE PRESENEČENJ 
Indonezija je največje oto-
čje na svetu. Sestavlja Jo 
skoraj 14 tisoč otokov, ob-

• danih z globokimi morji. 
Približno na sredini leži Su-
lavvesi ali Celebes. Na nje-
govi konici je majhno oto-
čje Bunaken. Ti odročni 
otoki so v resnici vrhovi 
ugaslih vulkanov 

lO.SOSledi, odd. o ljubiteljski kulturi 
tv Koper Capodistria 
(vps 10.50) 

11.200zare,pon. 
11.25 Obzoija duha (vps 11.25) 
12.00 Ljudje in zemlja, 

odd. tv Maribor (vps 12.00) 
13.00 Poročila, Jport, vreme 

(vps 13.00) 
13,10 Pri Joiovcu z Natalijo, pon. 
14.30Tisteg3 lepega popoldneva 

(vps 14.30) 
14.35 5minut slave 
14.40 Človeški ^ktor 
14.45 Drugo mnenje 
14.50 Nedeljsko oko 

• 15.00 Glasbeni dvoboj 
15.20 Planet Slovenija 
15.40 Avdicija 2025 
15.50 Šport in cas 
15.55 Športne novice 
16.00 Angleika nogometna liga 
16.10 Predsedniki & predsednice 
16.15 Odprto 
16.20 Osmi potnik 
16.30 Lorella 
16.45 (2)me5ani zakoni 
17.M Porodla, Jport, vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Tistega lepega popoldneva -

vikend paket (vps 17.20) 
18.3« Žrebanje lota (vps 18.30) 

- 18.40 Kravica Katka, ris, (vps 18.40) 
18.45 SneiinkecFlok, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo tedna 
19.40 Vreme 
19.45 Spon 
20.00 Spet doma (vps 20.00) 
21.35S-šport. odd. (vps21.35) 
22.00 Družinske zgodbe (vps 22.00) 
22.55 Poroaia, vreme (vps 22.55) 
23.10 Belo blago, ang. tv film, 2., 

zad. del, pon. (vps 23.10) 
00.40 Dnevnik, vreme, Šport, pon. 
0U5lnfokanal 

06.30 Infokanal 
08.00 Skozi čas 
OS.IOTedenski izbor 
08.10 Hri-bar 
09.15 26. srečanje tamburaikih 

in mandolinskih skupin in 
orkestrov Slovenije, posnetek 
konc. s Ptuja, 3. odd. 
( v p s 0 9 . 1 5 ) 

26. SREČANJE 
TAMBURAŠKIH IN 
MANDOUNSKIH SKUPIN 
IN ORKESTROV 
SLOVENUE 
V tokratni oddaji se bosta 
predstavili zasedbi, ki sta 
za svoje muziciranje na 
tem srečanju prejeli srebr-
ni priznanji:" 
Tamburaški orkester fo/-
khrne skupine Javorje 
(vodja: Helena Vidic) in 
TamburaŠka skupina KUD 
Oton Župančič Vinica 
(vodja: Primož Bartolj). Na 
spored sta uvrstili skladbe: 
Mali venček slovenskih pes-
mi, Pingvinčki (Helena Vi-
dic), Ples s sabljami (Aram 
Hačaturjan) „ 

09.40 Alta Badia:SP v alpskem 
smučanju, veleslalom (m|, 
prenos l.voinje (vps 0 9 . 4 0 ) 

10.55 Val D'lsere:SP v alpskem 
smučanju, superveleslalom (ž), 
prenos (vps 1 0 . 5 5 ) 

12.15 Slovenski vodni krog: Tržî ka 
Bistrica, izobr. dok. nan., 
p o n . ( v p s 1 2 . 1 5 ) 

12.40 Alta 6adia:SP v alpskem 
smučanju, veleslalom (ml, 
prenos 2 . vožnje (vps 1 2 . 4 0 ) 

13.40 Engelberg: SP v smučarskih 
skokih, prenos (vps 1 3 . 4 0 ) 

15.55 Stockholm; Evropsko 
prvenstvo v rokometu (ž), 
finale, prenos (vps 1 5 . 5 5 ) 

17 J 5 Ljubljana: Ko r̂ka, ligaNLB, 
Union Olimpija-Geoplin 
Slovan, prenos (vps 1 7 . 5 5 ) 

20.00 V 80 zakladih okoli sveta, ang. 

dok. serija, 1/10 (vps 20.00) 
21.00 Umetnost glasbe in plesa 
21.00 Operna arija, tenorist Andrej 

Debevec-G.Donizetti: 
Ljubezenski napoj (vps 2 1 . 0 0 ) 

21.05 Po poteh slovenske opere, 
opemi razcvet, glas. dok. 
serija, 7 / 8 (vps 2 1 . 0 5 ) 

21.55 Sledi v času, avstral. nad., 3/4 
(vps 22.00) 

22.50 Z glavo na zabavo, 9. odd., 
pon. 

23 JO Evropsko prvenstvo 
v rokometu (ž), finale, 
posnetek izStockholma 
( v p s 2 3 . 2 0 ) 

00.40 Dnevnik zamejske tv 
( v p s 0 0 . 4 0 ) 

Ol.lOInfokanal 

07.00 IV prodaja 
07.30 Ringa-Raja 
0730 Malinji dol. sinhr. ris. serija 
07.40 Naš mali svet, sinhr. ris. serija 
07.50 Drobižki, sinhr. ris. serija 
08.00 Altair v Zvezdolandiji, sinhr. 

ris. serija 
08.15 Veseli avtobuski, 

sinhr. ris. serija 
08.25 Art Attack, otr. zab.-izobr. odd. 
08.55 Jaka na Luni, sinhr. ris. serija 
09.05 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
09.30 B-Oaman, sinhr. ris. serija 
09.55 Vu-gi-oh, sinhr. ris. serija 
10.20 Račje dogodivščine, ris. serija 
10.45 Power Rangers, mlad. nan. 
11.10 Mumija, ris. serija 
11.40 Šolska košarkarska liga, pon. 
12.40 Diagnoza: 

Umor, 19. delamer.nan. 
13.35 Posledrtji zmaj, amer. film 

POSLEDNJI ZMAJ 
Najstnik Geoff sanja o tem, 
da bi nekega dne postat 
vitez. Življenje se mu spre-
meni, ko za zidovi temač-
ne samostanske kleti od-
krije mladega zmajčka 
Drakea. Drake j e edini Se 
živeči zmaj in z Geoffom 
postaneta nerazdružljiva 
prijatelja. Toda preti jima 
nevarnost v podobi zlo-
bnega kraljevega pomoč-
nika, k( hoče z Drakeovo 
pomočjo zavladati deželi. 

15.05 Danielle Steel: 
Zvezda, amer. film 

DANIELLE STEEU 
2VEZDA 
Film Zvezda je poln ču-
stev, hrepenenja in nikoli 
končane ljubezni. Crystal 
Wyatt že pri šestnajstih 
izgubi ljubljenega očeta, 
kar j i popolnoma spre-
meni življenje. Mati jo za-
čne izkoriščati in kriviti za 
bratovo nesrečno smrt. 
Vsa zmedena in brez de-
narja Crystal zapusti dom 
in v San Franciscu začne s 
pevsko kariero ter hkrati 
sreča Spencerja Hilla, svo-
jo ljubezen iz otroških 
dni. 

16.45 Jamie Oliven Božič v Nevkf 
Yorku, kuhar. odd. 

17.55 24 UR-vreme 
18.00 Raketa pod kozolcem 
19.00 24 UR 
20.00 Slovenski film: Srečno, Kekec, 

slov. film 
21.30 Športna scena 
22.15 Časopis, amer. film 
00.1524 UR, pon. 
01.15 Nô na panorama 

07.40 TV prodaja 
08.10 Triki Jamieja Oliverja, 

kuhar. odd. 
08.40 Entrada - kuhinje Latinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09.10 Finske razglednice, 

fin. dok. S€rija 
09.40 Duhovi ljudožerskih otokov, 

ang. dok. odd. 
10.40 Video odbitki, amer. serija 
II.IOGlavca, 

14. del amer. mlad. nan. 
11.40 Življenje na plaži, 

2. del amer. nan. 
12.30 Srečna linija 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.10 Čarovnice, 21. del amer. nan. 
16.05 Umori na podeželju: 

Daviteljev gozd, ang. film 

UMORI NA PODEŽEUU: 
DAVITEUEVGOZD 
V mirni vasici Midsomer 
Worthy se zgodi umor, ki 
med prebivalci zdrami te-
mačne spomine na prete-
klost. Bojijo se, da je spet 
udaril neznan morilec, ki je 
pred leti že umoril tri de-
kleta, umori pa so takrat 
ostali nerazrešeni. Barna-
by in Troy se morata prebi-
ti skozi labirint številnih 
skrivnosti, da bi odkrila 
resnico-

18.00 E+ 
20.00 TV kriminalka; Brez izhoda, 

amer. film 

BREZ IZHODA 
Kevin Costner nas bo oča-
ral kot poročnik Tom Fa-
rrell, ki so ga po drznih ak-
cijah v mornarici dodelili v 
urad obrambe k Davidu 
Briceu. Na sprejemu, kjer 
se spozna z Briceom, Fa-
rrell naleti na prijazno 
skrivnostno damo in usod-
na privlačnost ju popelje v 
noč... 

22.00 Talenti v belem, 3. del amer. 
nan. 

22.55 Navigator 
23.25 Iskanje krivde 6, ang. film, 1/2 
01.15 Dannyjeve zvezde, pon. 
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07.00 TV-prodaja 08,00 Risanka 08.25 
Ameriški idol, glas. odd., ZDA, 5. sezona, 
28. in 29. del, 2006 10.15 8&B Show, 
humor $ov. 3. in 4. del 11.15 Nogomet • 
FIFA Club VVofId Cup, prenos tekme: Fi-
nale 13.20 Interaktivni program 14.55 
Nogomet - Italijanska nogometna liga, 
prenos tekme: Catania - Empoli 17.00 
Nissanova športna avantura, odd. o eks-
tremnih iportih, 11. in 12. del 18.00 Naj 
domafi video, razv. odd. 19.15 Tê nova 
v hlafah, kom., Nemčija, 2000 20.50 
Zbiralci perja, drama, Jugoslavija, 1967 
22.40 Ubila bom Billa, akc. srh., ZDA, 
2003 00.40 SMS klepet 

08.30 Turistidie zvezde 09.00 Mreža 
10.00 Rad igram nogomet 1030 Kultur-
ne drobtinice 11.00 Za vas in mesto 
12.00 TV skrinja • Sprehodi po Ljubljani 
12J0Vharmonijiznaravo13.00Glasbe-
ni mozaik 14.00 Do zdravja z Irmo 15.00 
Jana 1530 Biseri turizma 16.00 Sadovi 
znanja 16J0 Jana 17.00 To morate ve-
deti! 1730 Jana 18.00 Podjetništvo da-
nes za jutri 1830 Štiri tadce 19.00 Zadnja 
beseda 1930 Jana 20.00 Prvi na vasi 
21.00 ABCD 2130 24 ur 2230 Glasbena 
lestvica 2330 Klepet z jasnovidko Marušo 
00.00 Turistidie zvezde 00.30 Glasba 

Tv Paprika 
17.10 Dobre novke 17.15 Osrednji gost 
dneva 1735 Prava kombinacija 17.40 Do-
bre novice 17.45 Optika 17.55 Spot dneva 
18.05 Prava kombinacija 18,10 Spotdne-
va 18.15 Pî olina - zaplenimo skupaj 
1830 Prava kombinacija 1835 Osrednji 
gost dneva 19.00 Prava kombinacija 
19.05 Kraljestvožffali 19.15 Prava kombi-
nadja 19 JO Amnesty International 1945 
Odpiranje šefa 19.55 Spot dneva 20.05 
Portfelj 2030 Dilema 2130 Razmerja 
22.00 Stiki z javnostjo in oglašanje 
2230 Evropski poslanec 23.00 Lahko noč 

Gorenjslia IV 
08.50 M-ov božični plesni žur, I del otr. 
odd. 0945 Vera, ljubezen in upanje, ver. 
odd. 10.00 Skrbimo za zdravje: Anevriz-
ma, pon. 11.00 Polka in majolka, zab.-
glas. odd. 12.00 Zupan pred kamero: Le-
opold Pogačar, župan občine Žirovnica, 
pon. 13.00 Srečanje slovenskih folklomih 
skupin v Ingolstadtu v Nemaji 2 0 0 6 , 1 . 

del 1430 GTV mi*, glasba & koristne in-
formacije 16.00 Predbožični čas v vaseh 
pod Ratitovcem 17.00 Pri Ga^rju s Ga-
udio 18.06 Tomadovci obrali jabolka 
1835 Ste vedeti, svetov, odd. 18.45 Go-
renjski obzornik 19.00 Le umo, le umo 
obmi pete, 2. del etnografske prir. 1940 
Pravljične minute za najmlajie 19 JO Ste 
vedeli, svetov, odd. 20.00 Slovenska 
glasbena lestvica 21.00 Nai sosed: Mar-
jan {esen 2130 Ste vedeli, svetov, odd. 
2145 Gorenjski obzornik 22.00 Pred-
stavljamo vam KS Mekinje 22.50 Jazz 
večer Jure Tori in Evald Oberteitner, 3. del 
posnetka konc. 2335 Ste vedeli, svetov, 
odd. 2345 Gorenjski obzornik 

Deželna LokaTV 
19.00 ŠKL 20.00 Pravljica 20.35 Advent 
v steklu 20.45 Zavezani generacijam za-

najboljii 20.00 Pravljice 20.35 Pokliči 
me nocoj 21.35 Strokovnjak svetuje 
22.30 Zvezani generaciji zanamcev 
NetTV 

05.55 Dobro jutro z NetTV 07.30 TV 
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Potovanja 10.00 živalski vseved 
10.30 Jole 1130 TV prodaja 12.00 Za 
telo in duio, odd. o zdravem načinu živl-
jenja 1230 Videolestvica 1330 TV kviz 
- Pokliči in zadeni 14.00 Karin 15.00 
Ena na ena 16.00 Gmra 16.50 Izumi in 
izumčki 17.15 Kennedyjeve žene 18.45 
TV kviz - Poklia in zadeni 19.30 Stilist, 
odd. o modi 20.00 Peta noč, zab. odd. 
2145 Sonny, drama, ZDA, 2 0 0 2 23.45 
Sexnet, pog. odd. z Brigito Novak 00.30 
Francesca, erot. film 01.30 TV prodaja 
02.00 Z NetTV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Vila Marija 10.00 Poroči-
la 10.05 Peta dimenzija: Ljubezen med 
kiti 1030 Podnebje, vreme, katastrofe: 
V očesu viharja - moč hurikana 10.55 
Kulturna porodla 11.05 Med nami 
12.00 Dnevnik 12.16 IV-koledar 1230 
Ob svitu, tel., Mehika 13.15 Delovno 
kosilo 14.15 Odletel bom, nad., ZDA 
15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
15.10 Timon in Pumbaa 15.32 Nora 
fora 16.00 Znanstvena petka 16.35 
Življenje v živo 17.25 Poročila 17.35 
Novice iz znanosti 17.50 Najšibkejši člen 
18.40 Navadni ljudje, tel., Krvaika, SO. 
del 19.30 Dnevnik 20.15 Gremo v 
Ameriko: Disneyland 21.05 Showtime, 
akc. kom., ZDA, 2 0 0 2 2245 Poročila 
22.55 Oddaja sploine prakse 00.00 Kul-
tuma poročila 00.05 Kam za vikend 
00.10 Prek vsake mere, drama, VB, 1990 
02.05 Poročila 02.15 Nova doba. kom. 
drama, ZDA, 1994 04.05 Peklenska igra, 
srh., ZDA/Kanada/VB. 1994 

07.50 TV'koledar 08.00 Ru-
menokljunec 08.55 Animanijaki 09.20 
Nična ura 09.35 10 minut 09.55 Kokice 
10.20 Zasedanje sabora 13J5 Poročila 
1330 Košarkarski čudež, šport, drama, 
ZDA 15.00 Pod moško streho, humor, 
serija, ZDA 15.20 M. A. S. H., humor, ser-
ija, ZDA, S. sezona 15.45 Hmlki danes 
16.00 Poročita 16.10 Večerja za pri-
jatelje 16.45 One Tree Hill, serija, ZDA, 3. 
sezona, 6. del 17.35 Življenje je lepo 
18.10 županijska panorama 18.33 
Poročila 18.55 Dežele, ljudje in pus-
tolovščine. dok. serija 19.45 Ta nora 
služba, humor, serija. ZDA, 3. sezona 
20.10 Geniji, zabavni kviz 20.45 Večer-
na šola 2 U 0 Porofila 2135 Nestrpno 
srce, minlserija, VB 23.35 Metro življen-
je 23.40 Popolna oblast, humor, serija, 
VB, 2. sezona 00.10 One Tree Hill, serija, 
ZDA, 3. sezona, 6. del 

08.45 Rojstvo MG-ja 09.10 Ekstremni 
suoji: VeHka letala 10.05 Pot Ala Murray-
ja v Bedin 11.00 Velika misija SASa 1135 
Dirkaa 12 JO Veliki graditelji 1345 Kako 
jim uspe 1440 Ameriška igralnica, 10. del 
1535 Sanjski stroji 16.00 Trgovci z avto-

mobili: Range Rover. 2. del 1630 Rojstvo 
MG-ja 17.00 Ekstremni stroji 18.00 Kako 
nastane ... 19.00 Razbiti mit 20.00 
Brainiac 21.00 Adrenalinski šoki, 7. in 8. 
del 22.00 Ameriške maiine: Rat Rod, 2. 
del 23.00 Forenziki: Izdan 00.00 Travma: 
Na voznikovem sedežu 01.00 Vojaški 
stroji 21. stol. 01.55 Dosjeji FBI-ja: 
Družinske skrivnosti 02.50 Ameriška 
igralnica, 10. del 

• Animal planet 

08.00 Opičp posli 08.30 Živali od A do Ž 
09.00 Reševalci živali 10.00 Lovec na 
krokodile 11.00 Živalski policisti v Kous-
tonu 12.00 Opî i posli 1230 Živali od A 
do Ž 13.00 Let domov 14.00 Živalski 
polidsti v Detroitu 15.00 ?ival$kd 
16.00 Lovec na krokodile 17.00 ' 
policija v Miamiju 18.00 Najbolj smešne 
živali sveta 19.00 Živali od A do Ž1930 
Opî i posli 21.00 Družina prerijskih psov 
22.00 Živalski policisti v Houstonu 23.00 
Strup na urgenci 00.00 Najbolj smešne 
živali sveta 01.00 Opî i posli 

National Geographlc 

08.00 Globoko v džungli 09.00 Od blizu 
10.00 Od blizu 11.00 Azija svetu 12.00 
Spopad med ladjama Hood in Bismarck 
13.00 Globoko v džungli 14.00 Od blizu 
15.00 Od blizu: Vesoljska izstrelitev 
16.00 Zmaga življenja; Moč možgan 
17.00 Katastrofa: Smrtonosni orkan Floyd 
18.00 Lov na lovca: Morski krokodili 
19.00 Globoko v džungli: Pošasti gozda 
20.00 Znanost iz Hollywooda: Vohunski 
izumi 21.00 Nori laboratoriji 2130 Nori 
laboratoriji 22.00 Zemeljski šok: 
Megapoplava 23.00 Sekunde do katas-
trofe: Izbruh vulkana na gori Sv. Helene 
00.00 Nori laboratoriji 

08.00 Nebo nad Louisiano, drama, ZDA, 
2001 10.00 Zmenkarije, rom. kom., 
ZDA, 2 0 0 3 12.00 Naša sodnica, serija, 
ZDA, 2. sezona, 12. del 13.00 Nebo nad 
Louisiano, drama, ZDA, 2001 15.00 
Kmalu, serija, ZDA, 1. sezona, 3. del, 
1998 16.00 Zmenkarije, rom. kom., 
ZDA, 2 0 0 3 18.00 Naša sodnica, serija, 
ZDA, 2. sezona, 12. del 19.00 Kmalu, 
serija, ZDA, 1. sezona, 3. del, 1998 20.00 
Poletje v Aricansasu, drama, ZDA, 2 0 0 3 

22.00 Umori na podeželju: Lažno pre-
rokovanje, krim., VB. 2 0 0 5 00.00 Strah 
pred višino, srh., ZDA, 1998 

Travel Chanell 
14.00 Viva: Gle 1430 Oddaljene obale: 
Stromboli 15.00 Svetovni popotnik: ZDA 
16.00 Carrera Mediterrana: Tunizija 
1630Caprice potuje: Jordanija 17.00 Klic 
divjine: Komodo 17.30 Sanjska potovan-
ja: Kalifornija 18.00 Velika pustolovščna: 
Nepal 19.00 Svetovni popotnik: Marakeš, 
Dubaj 20.00 Oddaljene obale: Damask 
2030 Z vilicami po Sredozemlju 21.00 
Svetovni popotnik: Malezija, Borneo 
22.00 Svetovni popotnik: Karibi 23.00 
Planet hrane: Skandinavija 

O BBC Prime 
09.00 Lokacija 09.30 Brez poti nazaj 
10.30 Kako postati vrtnar 11.00 Beg na 
deželo 1145 Najšibkejši aen 12.30 Fina 

gospa 1330 Dobro življenje 14.00 Ro-
jen in vzgojen 15.00 Bolnišnica Holby 
16.00 Močni fantje 16.30 Lokacija 
17.00 Vama hiša 18.00 Porridge 1830 
Dobro življenje 19.00 lov na starine 
20.00 2,4 otroka 21.00 Tajni agenti 
22.00 Lahko noč 22.30 Sv/iss Toni 
23.00 Popcom 00.00 Dobro življenje 
00.30 Tajni agenti 0130 2,4 otroka 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
10.00 Top 10 ob 10 h 11.00 Blok lestvi-
ca, lestvica desetih videospotov 12.00 
Samo Adria 12.15 Samo glasba 13.30 
Vroče 14.00 Laguna Beach, resn. serija 
14.30 Glasba 14.40 Samo Adria 15.00 
3 od 1 15.20 Glasba 15.30 Laguna 
Beach 16.00 Blok 17.00 Top S ob 17 h 
17.30 Samo glasba 18.05 Samo Adri3, 
spoti domačih glasbenikov 18.30 MTV 
vikend novice, z voditeljem Ivanom 
19.00 Alter 21.00 Klubska lestvica, ples 
in klubi z Lano 22.00 Živeti v sedemde-
setih. resn. serija 23.00 Cas za žur, 
videospotiOl.OONočzVJ-em 

O EURO ŠPORT 
08.30 Sankanje, posnetek tekmovanja za 
SP v Caigaiyju 09.00 Curling: Evropsko pr-
venstvo, prenos dvobojev iz Basla 12.00 
Nogomet, prenos Žrebanja parov osmine 
finala lige prvakov v Nyonu 12.30 No-
gomet, vrhunci včerajšnjih tekem petega 
kroga v pokalu UEFA 13.00 Nogomet, 
prenos žrebanja parov osmine finala 
pokala UEFA v Nyonu 13.30 Superve-
leslalom (m), posnetek tekme za SP v Val 
Gardeni 14.15 Biatlon (ž), prenos sprinta 
za SP v Hochfilznu 16.00 Curling (ž): 
Evropsko prvenstvo, prenos polfinalnih 
dvobojev iz Basla 18.00 Nogomet: Na-
jboljši evropski klubi 18.30 Nogomet, 
posnetek finalne tekme na azijskih igrah v 
Dohi 20.00 Snooker, prenos polfinalnega 
dvoboja odprtega prvenstva Velike Bri-
tanije v Yori(U 23.00 Nogomet: Najboljši 
evropski klubi 23.30 Ekstremni športi, 
odd. za drzne 00.00 Ekstremni športi, 
odd. za drzne, vrhunci letošnjih iger X v 
Los Angelesu 01.00 Nogomet: Najboljši 
evropski klubi 

06.00 Nogomet, posnetek včerajšnje 
tekme Bayer Levê usen • Bešiktaš is-
tanbul v pokalu UEFA 08.00 TV-prodaja 
08.30 Športni kviz 11.00 TV-prodaja 
1330 Ekstremni športi 14.00 Motodkl-
izem, predstavitev motorja triumph 
speed triple 1430 Športni kviz 1730 
Poker 18.00 Ameriški nogomet 1830 
Nogometne novice 19.45 Športni kviz 
20.15 Reportaža: Pripravljeni, pozor, 
zdaj 20.45 Tuning TV 21.15 Poker 
2230 Nogomet: 2. nem. liga, 17. kolo 

06.00 Otroški program 0745 Polna hiša 
08.10 čarovnice 08.55 Glavca 09.15 
Razočarane gospodinje 10.00 Dave, 
komedija, ZDA, 1993 11.45 Superve-
leslalom (M), prenos iz Val Gardene: Sve-
tovni pokal v alpskem smučanju 13.30 
Superveleslalom (m): Analiza 13.45 
Otroški program 14.30 Polna hiša 1435 
Simpsonovi 15.20 Jimova družina: Spol-

ni maraton 15.40Novice 15.45 Sabrina, 
mlada čarovnica: Deseti oblak 16.10 
Sedma nebesa: Ljube2ensko šepetanje 
16.55 Smallville: Mož. kije nekoč padel 
z neba 17.35 Novice 1745 Čarovnice 
18.30 Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 
Čas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Spoft 
20.15 Lepo je biti milijonar, kviz z 
voditeljem Arminom Assingeijem 21.10 
Starmania: Avstrija iSče novo zvezdo 
22.30 Novice 22.40 Starmania: Rezul-
tati glasovanja 23.05 Kaj je novega, zab. 
odd. 23.50 Ljubezen na St. Pauliju, 
kom., Nemčija. 1998 01.20 Pravi McCoy, 
krim., ZDA, 1993 03.00 NFLBUst 

09.00 Čas v siiki 09i)5 Sveže pripravljeno -
Kuhar. odd. 0930 Drzni in lepi 0930 Drzni 
in lepi 10.10 Julia 10.55 Vihar ljubezni 
1145 Vreme 12.00 Umetniki Svljenja: Niki 
Lauda 12.50 Živeti lepSe - Potovati lepše 
13.00 čas v sliki 13.15 Sveže pripr3vr)eno -
Kuhar. odd. 1340 Drzni in lepi 14.00 Drzni 
in lepi 14.25 Julia, 280. del 15.10 Vihar 
P ) ^ , 284. del 16.00 Oddaja 6art»re Kar-
kh: Za božič se ne bom več prepiral 17.00 
Čas v slSd 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 
18.20 Kakšno bo vreme 1830 Dober 
nasvet Za potrošnike 19.00 Zvezna dežela 
danes, mag. 1930 Čas v siki 1933 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Božična 
groza, diama, Nemdja/Avstrija, 2006 2145 
Pogledi od strani 22.00čas v sSki 2 22.25 Od 
primera do primera: Stubbi in Bli. krim., 
Nem ,̂ 1997 2335 Evromijoni 

09.00 Točno ob devetih 0930Vse, kar šteje 
10.00 Kazensko sodišče IIUK) Najino pivo 
stanovanje 1130 Moj dojenček 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 OliverGeissen 
14.00 Kazensko sodišče 15.00 Dnižinsko 
sodišč 16.00 Miad^ sodišče 17.00 Naji-
no pivo stanovanje 17 JO Med nami 18.00 
Eksptozivno 1845 Poročla 19.05 Vse. kar 
št^ 1940 Dobri časi, slabi časi, 3638 . det 
20.15Lepojeb(timili|onar,ndgr.kviz21.15 
Življenje in jaz: Preizkušnja zrelosti 2145 
Angie, serija 22.15 Hape KerkeKng v živo 
23.15 Petkova nočna p<^la 

05.15 Korak za korakom 0535 Jimova 
družina 06.50 Informacijski oglasi 
09.00 Supermame 11.00 Supergospod-
inja 11.30 Vražji astild 12.40 Otroški 
program 17.00 Korak za korakom: Na-
pačna slika 18.00 Se vedno srečna: Un-
dina poroka 19.00 Jimova družina: 
Zabava v las Vegasu 20.00 Poročila 
20.15 Najbolj nor božič, kom., ZDA, 
1989 22.10 Tuja vrsta. zf. srh., ZDA, 
1995 00.15 Tekmovanje v karateju 2. 
akc. film. ZDA, 1993 

06.20 Otroški program 13.00 Božičkov 
skrivni svet 1330 Skriti kotidd 14.00 Vse-
mogočna Kim 1430 Spužva Bob 15.00 Cos-
mo In Wanda 1530 Božičkov skrivni svet 
16.00 Pet junakinj 16 J5 Ogijeva dniščina 
1645 Leno mesto 17.15 Lovd zmajev 
1730 B0žid(0v skrivrri svet 18J0 Skriti 
kotidd 1830 Sabrina 19.15 Vsemogočna 
Kim 1945 Spužva Bob 20.15 Disneyjevo 
božično darik) 21.15 Vse o smricdh 22.20 
Sledge Hammer 2305 Nori TV.razv. 

05.00 Taff, mag. 06.00 Hiša dražb 07.00 
Galileo, mag. 08.00 Nare(fi sam 09.00 Priz-
nanje 10.00 Najina ljubezen 11.00 Talk, 
talk. talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam, 
mag. 14.00 Tako živi Nemdja 15.00 Najina 
ljubezen 16.00 Čarovnice: črno kot premog 
17.00 Taff, mag. 18.00 Simpsonovi: Odca 
ima povsem novo znadco 19.00 Galileo, 
mag. 20.00 Newstime, poročla 20.15 
Michael Mittermeier Paran^ razv. 22 JO 
TV total - paralelni slalom, prenos kvafifikadj 
00.10 3-Way. drama, ZDA. 2003 0130 
Nočni klid, erot. film. ZDA. 1997 03.10 
Porodla 03.15 20.000 milj pod morjem, 
pust fHm, ZDA, 1954 

08i0 Mestece za vedno 09.15 Varuška 
10.15 Mkive z manx), serija 11.10 Popoku 
večerja 1135 Pomola 12.00 Živeti po želji 
1230 Lačen znanja 13.00 gudje, živali in 
zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 
Mestece za vedno 16.00 Midve z mamo 
17.00 žMli in zdravniki dok. serija 
1735 Porodla 18.00 Lačen znanja 1830 
Nič nI brez okusa 19.00 Popolna večerja 
1945 Živeli po želji 20.15 Podgane, groz., 
ZDA, 2002 2130 Spiegei IV 2330 Poročla 
00.10 Polnoč)! magazin 00^ SptegellV 

RealityTV 

1445 Oko za oko 15.10 Vihamezgodbe 
1535 Zapiski iz Tajpeja 16.00 lovd na 
glave 16.25 Peterčki in četverdci 17.15 
Reševanje živali 17.40 Napaka? 18.05 
Zdravniške kartoteke 18.30 Zločin v Hol-
lywoodu 18.55 Polidsti na Havajih 
19.25 Poznavalec 20.15 Živalski vrt 
20.40 Vihame zgodbe 21.05 Motorji 
21.30 Zločin v Hollywoodu 22.00 Pre-
varanti 22.50 Pod nožem 23.15 Oh, ta 
ljubezen 00.05 Poznavalec 00.55 Vi-
hame zgodbe 01.20 Živalski vrt 

1220 Ah, ta ̂ ubezen, 38. del 13.10 Ženske 
s poslanstvom, 184. del 14.05 Maščevanje 
fjubezni, 39. del 15.00 Samska m ponosna, 
23. del 1535 Dora, 83. del 1645 Dora. 84. 
del 1740 Poroka z mUijonarjem, 31. del 
1835 Maria Rosa išče ženo, 9. del 1930 
Judeževa žena, 16. del 2620 Samska in 
ponosna, 23. del 21.10 Naše skrivno živijen-
je. 80. del 22.05 Dora, 84. del 23.00 Sreča v 
ûbezni, 22 del 2335 Maš̂ anje ̂ ubezni, 

39.del 0030 Ah, ta ljubezen, 38. del 

O Cartoon/tcm 
13.05 Billy in Mandy 13.30 Fantje iz 
sosešdne 13.55 Derterjev laboratorij 
1420 Dvojda 1445 iohnny Bravo 15.10 
Ed, Edd in Eddy 1535 Povverpuflf dekleta 
16.00 Fantje iz sosešdne 1625 Deicterjev 
laboratorij 1630 Samuraj Jack 17.15 
Megas XLR 17.40 Billy in Mandy 11.05 
Hrabri kužek 1830 Navidezni prijatelji 
1830 Dextenev laboratorij 19i)5 Johnny 
Bravo 1920 Ed, Edd in Ed^ 1945 Fantje 
iz sosešdne 20.10 Povverpuff dekleta 
2035 Derterjev laboratorij 21.00 Brain-
stomi, zf. film, ZDA, 1983 2245 Clash of 
the Trtam, ^ t film, ZDA, 198100.40 Za 
ljubezen in svobodo: Sean 0'Casey 00.5« 
Za ljubezen in svobodo, drama, VB, 1965 
0240 Private Potter, drama, VB. 1963 
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06.20 Tedenski izt>or 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Ali me poznaš: Jaz sem potok 

prenaidtec 
07.05 Iz popotne torbe: Sneženi mož 
07.25 Pod klobukom - Jemen, 3. 

odd.: Vek v kamen ujet 
08.00 Kino Kekec: Peter Bell: Milijon 

časopisov, niz. film (vps 08.00) 

PETER BELL: 
MILUON ČASOPISOV 
Peter Bell je pravi nepridi-
prav, ki v Rotterdamu po-
čenja vse mogoče vragoli-
je in njegovo inne je vse 
pogosteje na straneh ča-
sopisov, saj mu nazadnje 
začnejo pripisovati stvari, 
ki jih sam sploh nt storil. V 
srcu je Peter namreč do-
ber In prijazen fant in taka 
je tudi njegova družina. 
Oče ga je naučil, kateri sta 
najpomembnejši dve 
stvari v življenju: da stvari 
deliš in da lahko zaupaš 
drug drugemu. Njegov 
prijatelj Pega pa nima take 
sr^e... 

09.50 Umko, najboljia zabava za 
umne glave, 6/9, pon. 

10.45 PolnofnI klub, pon. 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Uživajmo v zdravju, 

poui.-izobr. odd., 9/10, pon. 
13.40 Slovenci v Italiji (vps 13.40) 
14.10 Piramida, pon. 
15.10 Čarobni napoj dr. Jerryja, 

amer.film (vps 15.15) 
17.00 Porofila, šport, vreme 

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

(vps 17.25) 
17.25 Na vrtu, odd. tv Maribor 
18.05 Kuham z zvezdami 
18.40 Prihaja Nodi, ris. (vps 18.40) 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 5port 
20.00 Vojko Anzetjc, Tomaž Grubar, 

Miran Mate, SaJo KoMiMise 
mm radi, domala (v nad., 
10/13 (vps 20.00) 

20.30 Hri-bar(v[K 20.30) 
21.40 Glava družine, amer. nad., 5/6 

(vps 21.35) 
22.30 Porodila, iport, vreme 

(vps 22.25) 
23.05 HiJa izganjalcev hudima, iiat. 

film (vps 22.55) 
00.30 Dnevnik, vreme, ipon, pon. 
01.10 Hri-bar, pon. 
02.20 infokanal 

06.30 Infokanal 
08.00 Zabavni infokanal 
09.15 Skozi eas 
09.25 Tedenski izbor 
09.25 Zgodbe iz Školjke 
09.55 Turški žaj: V senci starega 

drevesa, dok. feljton, 3/6 
10.25 Val D"lsere: SP v alpskem 

smučanju, smuk (ž), prenos 
(vps 10.25) 

12.10ValGardena:SPvalpskem 
smučanju, smuk (m), prenos 
(vps 12.10) 

13.40 Engelberg: SP v smučarskih 
skokih, prenos (vps 13.40) 

16.15 Zdaj, odd. za razgibano 
življenje, pon. 

16.40 Šport (vps 16.40) 
20.00 Božanski dnevi, amer. film 

(vps 20.00) 

BOŽANSKI DNEVI 
Film še danes velja za eno 
najlepših in najbolj pre-
tresljivih filmskih zgodb. 
BiH, delavec iz Chicaga, s 
svojim dekletom Abbey In 
sestro Lindo pobegne v 
Texas, da bi se izognil soje-
nju za umor. BiH in Abbey, 
ki se pretvarjata, da sta 
brat in sestra, ter Linda se 
kot sezonski delavci zapo-
slijo pri bogatem kmetu 
Chucku. Ko se ta zaljubi v 
Abbey, jo BiH spodbuja naj 
se poroči z njim zaradi de-
narja. Toda Chuck kmalu 
Izve za Abbeyino razmerje 
z Billom in ga napade. V 
spopadu Bilt ubije Chucka, 
sam pa kasneje pade pod 
streli policije. 

21.35 Sever in jug, ang. lit. nad., 2/4 
(vps 21.35) 

SEVER IN JUG 
Nezadovoljni delavci v 
predilnicah bombaža po 
vsem Miltonu začnejo 
stavko. Thornton se zave-
da. da jo bo finančno tež-
ko zmogel. Kljub temu 
družina priredi veliko ve-
čerjo za miltonske veljake. 
Na njej se Margaret tovar-
narjem zameri s svojimi 
humanitarnimi pogledi na 
stavko. Bessy Higgins bo-
lezen vse bolj pobira moči, 
izkaže pa se, da je hudo 
bolna tudi gospa Hale... 

22.30 Sobotna nô : Kristina Oberžan, 
konc. (vps 22.35) 

23.30 Dokaz, irs. nad., 2/8, pon. 
(vps 23.35) 

00.20 Dnevnik zamejske tv 
(vps 00.20) 

00.45 tnfokanai 

07.00 TV prodaja 
07.30 Ringa-Raja 
07.30 Nai mali svet, sinhr. ris. serija 
07.50 Drobižki, sinhr. ris. serija 
08.00 Altair v Zvezdolandiji, sinhr. 

ris. serija 
08.15 Art Attack, otr. zab.-izobr, odd. 
08.40 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
09.05 B-Daman, sinhr. ris. serija 
09.30 Yu-gi-oh, sinhr. ris. serija 
09.55 Vsi psi gredo v raj, 

sinhr. ris. film 
11.20Šolskakoiar1(arskaliga 
12.20 Raketa pod kozolcem, pon. 
13.20 Vikend na deželi, amer. film 
15.00 Skrivnost afriSkega figovca, 

ang. dok. odd. 
16.05 Geo - spoznajte svet, nem. 

dok. odd. 
17.10 24 UR-vreme 
17.15 Njen drugi jaz, amer. film 
19.00 24 UR 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.45 BAR, v živo 

BAR 
Zadnja oddaja, po kateri 
bo znan zmagovalec. Dve-
ma finalistoma se bo pri-
družilo vseh dvanajst izpa-
dlih tekmovalcev. Z Bastja-
nom Kepicem bodo obu-
dili najbolj zanimive tre-
nutke letošnjega dogaja-
nja v baru. Predvsem pa 
bo v zadnji oddaji pouda-
rek na zadnjih dveh finali-
stih, ki se bosta borila za 12 
milijonov tolarjev. 

22.45 Tajna naloga, 8. del amer. nan. 
23.40 Ne pozabite velikanov, 

amer. film 

07.40 TV prodaja 
08.10 Triki Jamieja Oiiverja, 

kuhar. odd. 
08.40 Entrada - kuhinje Latinske 

Amerike, kuhar. odd. 
09.10 Finske razglednice, 

fin. dok. serija 
09.40 PoreijeZambezi, 

ang. dok. odd. 
10.40 Video odbitki, amer. serija 
II.IOGlavca, 

13. del amer. mlad. nan. 
11.40 Življenje na plaži, 

l.del amer. nan. 
12.30 Srečna linija 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Čarovnice, 20. del amer. nan. 
15.50 Skrita kamera, zab. odd. 
16.20 Neverjetno potovanje 2, 

amer. film 
18.00 E+ 
20.00 Družinski film: Hišna varuSka, 

amer. film 
21.45 las Vegas, 16. del amer. nan. 

LASVEGAS 
K Edu pride ženska, ki se 
mu zahvali, ker je njeriemu 
očetu reSil življenje. Moni-
cina prijateljica Norma v 
hrani najde nekaj, kar zago-
tovo ne spada na krožnik. 
Vsi se bojijo, da jih bo toži-
la, vendar Norma nima 
takšnega namena. Želi si le 
Dannyja. Sam ima proble-
me s težavnim gostom Oli-
verjem Grimaldljem. 

22.40 Življenje za Lorenza, amer. film 

NE POZABITE 
VEUKANOV 
Film temelji na resničnih 
dogodkih iz leta 1971, ko v 
Ameriki vladajo globoko 
zakoreninjeni rasni pred-
sodki. V mestu Alexandria 
v Virginiji je nogomet na 
tamkajšnjih Šolah način 
življenja ne le za študente, 
ampak za celotno mesto. 
Ko je mestni svet prisiljen 
združiti šolo povsem Črnih 
študentov s popolnoma 
'belo' šolo, se zamajejo te-
melji trdne nogometne 
tradicije. 

01.40 Pijana ljubezen, amer. film 
03.20 Nô na panorama 

ŽtVUENJE ZA LORENZA 
Ganljiva drama je posneta 
po resnični zgodbi. Loren-
zo Odone je bil do svojega 
petega leta zdrav in živa-
hen otrok. Nenadoma pa 
so se v njegovem organiz-
mu začele pojavljati ne-
pravilnosti, ki so se izražale 
kot izguba zavesti, spomi-
na, govora In druge mot-
nje. Zdravniška diagnoza 
je pokazala, da je zbolel za 
neozdravljivo možgansko 
boleznijo. 

01.05 Oannyjeve zvezde, pon. 

07.00 TV-prodaja 08.00 Sondni zaliv, 
nad,, Avstralija, 17. sezona, 50.-54. del, 
2004 10.30 Raztreseni profesor, fant. 
kom., ZDA, 199712.05 Interaktivni pro-
gram 13.30 Izgubljena praznina, fant. 
kom., Kanada, 2003 15.10 Preiskovalci 
na delu, krim. serija. 1. sezona. 10. del 
16.10 Kobra 11, krim. serija, 4. sezona, 
11. del 17.05 Razgaljene zvezde 18.00 
fieporter X 19.00 Ameriiki idol. glas. 
odd., ZDA, 5. sezona, 28. in 29. del, 2006 
21.05 Izpovedi nevarnega uma, kom. 
drama, ZDA, 2002 23.00 Marlenna 
00.00 Vrodca nô , erot. program 01.00 
SMS klepet 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
10.00 TV skrinja - Sprehodi po Ljubljani 
10.30 Otroika aerobika 11.00 Predah v 
gibanju: Matej Peacehiker 12.00 Klepet 
z jasnovidko Marušo 12.30 TV skrinja -
Nonina kuhinja za otroke in odrasle 
13.00 PIKAsto, svetov, odd. 14.00 Na 
piki 15.00 Glasbeni mozaik 15.30 Zakaj 
- Zato, soočenje 16.00 Prvi na vasi 
17.00 Kulturne drobtinice: Pod (ufarĵ  
virai žarometi 17.30 ABCD 18.00 Rad 
igram nogomet 18.30 Do zdravja z Irmo 
19.30 Do zdravja tudi tako 20.00 Biseri 
turizma 20.30 Indija - Delhi in ziati tri-
kotnik 21.00 Jana 21.30 24 ur 22.30 Ži-
veti zdravo 23.00 Jana 23.30 Sijaj 
00.00 Turistične zvezde 01.00 Glasbeni 
mozaik 

Tv Paprika 
17.10 Pregled dneva 17.20 Rumene 
novice 17.30 Prava kombinacija 17.35 
Dobre novice 17.40 Osrednji gost dneva 
18.00 Prava kombinacija 18.05 Za 
zdravje 18.30 Prava kombinacija 18.35 
Dobre novice 18.40 Lepota 18.50 Pičo-
lina - prav. za najmlajše 19.00 Prava 
kombinacija 19.05 Osrednji gost dneva 
19.30 Prava kombinacija 19.35 Poma-
gamo vam zaslužiti več 20.00 Prava 
kombinacija 20.05 Evro po evro 20.20 
Bonbonček 20.35 Adam in Eva z napako 
21.35 Evropski poslanec 22.00 Prepri-
čajte Erazma 23.05 Vizionarji 23.30 
Lahko noč 

CorenjsluTV 
09.00 Povej: Računalniška revolucija, 
mlad. odd. 09.35 Kako prežwcti pozimi 
09.45 Gorenjska TV porofila 10.00 Apo-
lon: Vlado Poredo?, razv. odd. 10.45 Slo-
venija v stiki 11.00 Slavnostna akademija 
ob prazniku občine Žirovnica, posnetek 
12.00 GTV mix. glasba & koristne infor-
macije 16.00 Prava stvar, odd. o kuhar-
skih mojstrovinah 16.30 Mozaik kulture: 
Dobitnik Borštnikovega prstana 17.00 
Polka in majolka, zab.-glas. odd. 18.00 
Vera, ljubezen in upanje, ver. odd. 18 JO 
Gradec 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Le urno, le umo obrni pete, 1. del 
etî raf. prir. 19.40 Pravljične minute za 
najmlajše 19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 
20.00 Pri Gašperju s Oaudio 21.00 Kranj-
ski magazin 21.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 
Koncert skupine Evanescence, posnetek 
23.00 Barcelona 23.35 Ste vedeli, sve 
tov. odd, 23.45 Gorenjska IV poročila 
00.00 Vera, ljubezen in upanje, ver. odd. 

10.00 Videostrani 17.00 ABC kmetijstva 
18.00 Žametne vnnice 19.00 Preprosto 
najboljši 20.00 Minute za najmlajše 
20.35 Turistični kažipot: Tržič 21.00 
Naia fara 21.35 Hej, ustavi konje 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV 
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Peta noč 10.30 Poetovio 11.30 
TV prodaja 12.00 Stilist 12.30 Potoval-
no 13.00 Exploziv 14.30 Cimra 15.30 
Izumi in izumčki 16.00 Vsa čudesa sveta 
16.30 Sonny, drama, ZDA, pon., 2002 
18.30 Mini Super zvezda 20.00 Podalp-
ski večer 21.40 Hamlet, drama, ZDA, 
2000 23.40 The Spreading Ground, srh., 
Kanada/ ZDA, 2000 01.30 TV prodaja 
02.00 Z Net TV v noč 

07.50 TV-koledar 08.00 Gremo v Ame-
riko, pon. 08.45 Poroaia 08.50 Morilec 
stanuje na številki 21, krim.. Francija, 
1942 10.10 Umazani Harry - original, 
dok. film 10.55 Kulturna poročila 11.05 
Tarča 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Ob svitu, tel., Mehika 13.20 Pri-
zma 14.10 Duhovni izzivi 14.30 Poroči-
la 14.45 Oprah Show 15.35 Poročevalci: 
Primeren čas za otroke 16.45 Poročila 
17.00 Vzemi ali pusti 17.40 Dogodov-
ščine družine šimpanzov. dok. serija 
18.35 TV Bingo 19.15 Loto 19.30 Dnev-
nik 20.10 Gledališče v hiši, humor, seri-
ja. Hrvaška 20.50 Ples z zvezdami 21.55 
Ronin, ZDA. 1998 00.00 Poročila 00.10 
Kulturna poročila 00.20 Davitelj proti 
davitelju, črna kom., Jugoslavija, 1984 
01.55 Poročila 

08.00 Navadni ljudje, tei.. Hrvaška 
10.15 Hišni ljubljenčki 10.45 Mozart v 
Varaždinu 11.40 Briljantina 12.30 
Orange County 13.15 Simpsonovi 13.40 
Avtomagazin 14.15 Misijon. drama, VB, 
198916.25 Midve z mamo. serija. ZDA, 
6. sezona. 11. del 17.10 Showtime, akc. 
kom., ZDA, 2002 18.45 Post scriptum 
19.30 Moja žena in otroci, humor, serija 
20.05 Planet teme, zf. srh., ZDA, 2000 
21.50$portna poročila 21.55 Dvoranski 
nogomet 22.15 Morilske misli, serija, 
ZDA 22.55 Deadwood, serija, ZDA23.50 
šepet duhov, serija, ZDA 

Dit<evtfy 

06.00 Razbiti mit: Starodavna smrt/ Kaj 
pomeni neprebojno za naboje 06.55 Od 
razvaline do umetnine: Christine Camaro 
07,50 Ameriške mašine: Rat Rod, 2. del 
08.45 Zlobne mašine: Tovornjaki 09.10 
Ribok)v z Rexom Huntom 09.35 Predan 
ribolovu: Lovljenje krapov na Škotskem 
10.05 Lovci na skrivnosti: Puščavske 
mumije/ Duh/ Divji labod 11.00 Spopad 
pošasti: Krokodil/ Črni medved 11.55 
Razbiti mit: Starodavna smn/ Kaj pome-
ni neprebojno za naboje 12.50 Od raz-
valine do umetnine: Christine Camaro 
13.45 Ameriške mašine: Rat Rod, 2. del 
14.40 Veliki graditelji: Otočki fantazij -
Dubaj 15.35 Zlobne mašine: Tovornjaki 
16.00 Uničevalci 17.00 Kako jim uspe 
18.00 Adrenalmski šoki. 7. in 8. del 

19.00 Smrtonosni ulov: Dim na vodi 
20.00 Ameriški čoperji: Motor za Carrol-
la Shelbyja, 1. in 2. del 22.00 Posebna 
vozila: Hollywood 23.00 Preživeli: Beg iz 
Amazonke 00.00 Seksualni iui. Zasvo-
jen s spolnostjo/ Sleči se 01.00 Na lovu: 
Ko v sprva mirnem domu začne strašiti 
01.55 Dr G: medicinska izvedenka: Jutro 
pO tem 02.50 Kako jim uspe 03.45 Zlo-
bne mašine: Tovomjaki 

Animal planet 

08.00 Najbolj smešne živali sveta 09.00 
Družina prerijskih psov 10.00 Lovec na 
krokodile 11.00 Živalski park 12.00 Ži-
vali od A do Ž 13.00 Ekstremne živali 
14.00 Živalski policisti v Houstonu 
15.00 Opičji posli 16.00 Družina prerij-
skih psov 17.00 Lastna čreda 18.00 Ži-
valske ikone 19.00 Romeo in Julija 
20.00 Življenje z opicami 21.00 Nevar-
ne vode 22.00 Živalske bitke 23.00 Eks-
tremne Živali 00.00 Najbolj smešne ži-
vali 01.00 Romeo in Julija 02.00 Življe-
nje z opicami 03.00 Nevarne vode 
04.00 ŽivaKki policisti 

National Ceographic 
06.00 Zemeljski šok 07.00 Sekunde do 
katastrofe 08.00 Leopardov® oko 10.00 
Cousteaujeve morske pustolovščine 
11.00 Lov na lovca 12.00 Megagradnje 
13.00 Megagradnje 14.00 Najboljša 
podmornica 15.00 Katastrofa v zraku: 
Napad nad Bagdadom 16.00 Raziskova-
nje epidemije: Skrivnost Filadelfije 
17.00 Orjaške pande: Izgubljene gore 
Oinlinga 18.00 Vojna letala: Reaktivno 
letalo 19.00 Lovci na morju: Smrt v Dar-
danelah 20.00 Raziskovanje nesreč: Tr-
čenje vlakov 21.00 Se več neverjetnih 
trenutkov 22.00 Raziskovanje Zemlje: 
Rojstvo vesolja 23.00 Nori laboratoriji 
23.30 Nori laboratoriji 00.00 Lovci na 
morju: Smrt v Dardanelah 01.00 Razis-
kovanje Zemlje: Rojstvo vesolja 

06.00 Afera v Nairobiju, drama. ZDA, 
1985 08.00 Jaka in čarobni fižol, minise-
rija. ZDA, 1. del. 200110.00 V ljubezni in 
vojni, drama. ZDA, 2001 12.00 Divji v 
srcu, serija, VB, 5. del, 2005 1 3.00 Dok-
tor Martin, nad., VB, 2. sezona, 13. del 
14.00 Jaka In čarobni fižol, miniserija. 1. 
del 16.00 V ljubezni In vojni, drama, 
ZDA, 2001 18.00 Divji v srcu. serija. VB, 
5. del, 2005 1 9.00 Doktor Martin, nad., 
VB, 2. sezona, 13. del, 1860 20.00 Noč 
volkov, pust. drama, ZDA, 2002 22.00 
Čudna razmerja, kom. drama, ZDA, 2001 
00.00 Umori na valovih, kom. krim., 
ZDA. 2001 02.00 Noč volkov, pust. dra-
ma, ZDA, 2002 

TravilChantU 
13.30 Z vilicami po Sredozemlju 14.00 V 
prvem razredu: Vinamaggio 14.30 Klic 
divjine: Avstralija 15.00 Graingerjev svet 
16.00 Sanjska potovanja: Monako 16.30 
Žejni popotnik 17.00 Igralnica: Zlata 
obala 17.30 Viva: Cile 18.00 Pustolovšfi-
na: Arktika 19.00 Svetovni popotnik: 
Malezija 20.00 Okusi Ola 20.30 Restav-
racija: Boston 21.00 Potni list: Južna Ko-
reja 22.00 Svetovni popotnik: Indonezija 
23.00 Igralnica: Montreal 23.30 Žejni 
popotnik: Turčija 00.00 lan Wrighl 

07.25 Angelmouse 07.30 Balamory 
07.50 Prijatelji 08.10 Fimblovi 08.30 
Domovi pod kladivom 09.30 Živeti sanje 
10.30 Kako postati vnnar 11.00 EastEn-
ders 12.00 Povabilo na ples 13.45 Radi-
kalni izzivi 14.00 Dva tisoč akrov neba 
15.00 Popcom 16.00 Preživeli zmaji 
17.00 Divjina 17.30 Sloni 18.00 Ea-
stEnders 19.00 Domača fronta 19.30 
Pravila opremljanja 20.00 Superdomovi 
21.00 Naravnost fantastično 00.00 Ea-
stEnders 01.00 Naravnost fantastično 

O MTVAdrla 
06.00 Glasba za.dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
08.00 Alter 09.00 Alter 10.00 Top 10 
ob 10 h 11.10 Ustvarjanje filma 11 JO 
Bajte 12.00 Samo Adria 12.15 Samo 
glasba 13.00 MTV vikend novice 13.30 
Novo 14.00 Alter 17.00 Top 5 ob 17 h 
17.30 Glasba, videospoti domaČih in tu-
jih zvezd 17.40 Samo Adria. spoti regio-
nalne produkcije 18.00 Adria Top 20, r^ 
gionalna lestvica dvajsetih najpopular-
nejših videospotov z voditeljico Gigio 
19.00 Alter, videospoti skupin alterna-
tivne scene 21.00 MTV vikend novice, z 
Ivanom Saričem 21.30 Najboljše iz 
Samo Adria, izbor spotov 22.00 MTV v 
živo: Nastop skupine Scissor Sisters 
23.00 MTV v živo: Koncert Wolfmother 
00.00 Noč Z VJ-em, glasbeni videospoti 

O EURO ŠPORT 
08.30 Nogomet: Najboljši evropski klubi 
09.00 Sankanje (m), posnetek druge 
vožnje tekme enosedov za SP v Naganu 
09.30 Smučarski tek (ž), prenos teka na 
15 km v prostem slogu za SP iz La Clusa-
za 10.30 Smuk (ž), prenos preizkušnje 
za SP v Val d'lseru 11.45 Smučarski tek 
(m), prenos teka na 30 km v prostem slo-
gu za SP iz La Clusaza 12.15 Smuk (m), 
prenos preizkušnje za SP v Val Gardeni 
13.45 Smučarski skoki, prenos tekme za 
SP v Engelbergu 15 JO Curiing (m): Ev-
ropsko prvenstvo, prenos sklepnega 
dvoboja v Baslu 18.00 Biatlon (m), po-
snetek sprinta za SP v Hochfilznu 19.00 
Avtomobilizem, prenos dirke prvakov v 
Parizu 21.00 Snooker, prenos 2. polfina-
la odprtega prvenstva Velike Britanije v 
Vorku 23.30 Športna poročila 23.45 Bo-
rilni športi 01.45 Športna poročila 

06.05 Poker 06.45 TV-prodaja 08.45 
Reportaža 09.15 Motociklistični življenj-
ski sk̂  10.15 Motociklizem 10.45 Mo-
torvizije 11.45 Normalno 12.15 Nogo-
met: 2. nem. liga, 17. kolo 13 JO Šport-
ni kviz 14.00 Reportaža: Pripravljeni, 
p o z o r , zdaj 14.30 bportni kviz 17.45 Tu-
ning TV 18.15 Motociklistični življenjski 
slog 18.45 Poker: Sola pokra z Michâ  
lom Kijrnerjem in Eduardom Scharfom 
19.15 Poker, vrhunci medcelinskega pr-
venstva v Las Vegasu 22.15 Športni kviz 
00,00 Erotični Spoti 

06.00 Otroški program 09.30 Nordijska 
kombinacija - Tek na 10 km s skupinskim 
startom, prenos: SP 10.15 Smuk (Ž), 
prenos iz Val d isera: SP v alpskem smu-

čanju 11.50 Smuk (M), prenos iz Val 
Gardene: SP v alpskem smučanju 13.30 
Smuk (M) - Analiza, prenos iz Val Garde-
ne: SP v alpskem smučanju 13.40 Smu-
čarski skoki, neposredni prenos iz Engel-
berg: SP 15.45 Nordijska kombinacija -
Skoki, prenos iz Ramsaua: SP 19.00 Mla-
di zdravniki 19 JO Cas v sliki 19.53 Vre-
me 20.00 Sport 20.15 Lepo je biti mili-
jonar - Za juniorje, kviz z voditeljem Ar-
minom Assingerjem 21.50 Past, srh., 
ZDA. 1999 23.40 Poljub za lahko noč, 
akc. film, ZDA. 1996 01 JO Na nevamem 
terenu, akc. film, ZDA. 1993 03.05 Pravi 
McCoy, krim., ZDA, 1993 

09.05 Čarobni božič: St. UIrich 09 JO 
Zadnji most, drama, Avstrija/Nemčija, 
195311.10 Božična groza, drama, Nem-
čija/Avstrija, 200612.35 Zakladi sveta -
Dediščina človeštva: Viktorijini slapovi 
12.50 Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 
13.10 Dunajski sen kresne noči, posn. 
gled. kom. 15.00 Beli bezeg, drama, 
Nemčija. 1957 16.25 Dežela in ljudje 
16.55 Religije sveta 17.00 Cas v sliki 
17.05 Doživetje v Avstriji: Od čarovni-
ških gričev do zdravilnih izvirov na Gra-
diščanskem 17.45 Ljudski odvetnik: 
Enake pravice za vse 18.20 Bingo 19.00 
Zvezna dežela danes, mag. 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Pes je prišel v kuhinjo, 
krim., Avstrija, 2001 21.45 Cas v sliki 
21.55 Policisti iz Rosenheima, krim. se-
rija: Sled svetega Antona 22.40 Doke 
Vita & Co. 23 JO Cas v sliki 23 J5 Umor, 
je napisala 00.20 Arzen in stare čipke, 
krim., ZDA, 1944 02.10 Pes je prišel v 
kuhinjo, krim., Avstrija, 2001 

05.30 Otroški program 06.15 Pamet-
njakovič 07.10 TV-prodaja 08.20 Nalo-
ga med štirimi stenami 09.20 Dobri časi, 
slabi časi 11.50 Ljubezen ne potrebuje 
oddiha, dok. 12.20 Vzorno vedenje, 
kom., ZDA, 2000 14.15 Peklenski sosed-
je: Razkošno stranišče 15.20 Najbolj 
smešne zagate na svetu, razv. 15.50 
Hape Kericeling v živo 16J5 Vojna med 
štirimi stenami 17.50 Smallvilie, serija 
18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
20.15 Lepo je bili milijonar, nagr. kviz 
21.15 Neverjetno, razv. 23Jt5 Termina-
tor, zf. film, ZDA, 1984 01.30 Dolg po-
zdrav in kratko slovo, srh.. Nem., 1999 

05.55 Varuhi luke 07.40 Faktor X 09.25 
Kuhinja do nazga 10.45 Jamiejeva kuhi-
nja 11.50 Kuharski mojstri na obisku 
13.25 Vsak dan božič, kom., ZDA, 1996 
15.15 Najbolj nor božič, kom., ZDA. 
1989 17.00 The Dome 20.00 Poročila 
20.15 Ukradeni božič, rom. kom., ZDA, 
2003 22.05 Zakon in red: Enota za po-
sebne primere: Tretji človek 00.00 Po-
tomci. srh., ZDA, 1998 01.55 Poročita 
02.05 Zakon in red: Enota za posebne 
primere 03.55 Faktor X 

O RTI «ip«r 
07.15 Otroški program 13.30 Skriti ko-
tički 14.00 Vsemogočna Kim 14.25 Iz-
bor Kiddy 200615.40 Spužva Hob 16.10 
Izbor Kiddy 2006 16.45 Toggo 17.15 

Raziskovaki 17.50 Božičkov skrivni svet 
18.20 Skriti kotički 18.50 Vsemogočna 
Kim, ris. 19.15 Raziskovalci: Brazilija 
19.45 Spužva Bob, ris. 20.15 Limonada, 
kom., ZDA, 199122.05 Umor, je napisa-
la 23.05 Teguila in Bonetti 

09.45 Kar se ne ujema 10.15 Skeči 
10.45 Ekstremna dejavnost 11.45 Bui-
lyjeva parada 12.20 Bully in Rick 12.50 
Simpsonovi, serija 13.20 Dva moža in 
pol 13.50 Vsi sovražijo Chrisa: Loterija 
14.15 Glavca, serija 15.10 Mladi zdrav-
niki 16.10 Talenti v b«lem 17.05 Razo-
čarane gospodinje: Nore ideje 18.00 Ča-
rovnice, serija 19.00 Talk, talk, talk 
20.00 Newstime, poročila 20.15 TV to-
tal - paralelni slalom, prenos tekme 
23.55 Ubiti je lahko, srh., ZDA, 2000 
02.10 Služabnik Linfc, srh., VB, 1985 
03.55 Vdaja, erot. film, ZDA, 1999 

08.05 NZZ Format 08.55 Spiegel TV 
11.00 Stem TV, mag. 12.05 Senca sanj, 
drama, ZDA. 1992 14.40 Zgodba o Pe-
pelki, rom. kom., ZDA, 1998 1 7.00 Brez 
oblačka 17.30 Popotovanja 18.00 Cas 
za živali 18J0 Magazin o živalih 19.15 
Divja dnevna soba, dok. serija 20.15 
Humcane, drama, ZDA, 1999 22.55Sud-
deutsche TV, mag. 01.00 Strastne noči, 
erot film, ZDA, 2004 

R«ailtyTV 
14.20 Klic 14.45 Lov za rekordi 15.35 
Smučarska sezona 16.00 Majhni čudeži 
16.50 Zaobljuba 17.40 Napaka? 18.05 
Reševanje živali 18.30 Mladi zdravniki 
19.00 RPA 19.25 Udariti po žensko 
19.50 Smučarska sezona 20.15 Obsede-
nost 21.05 Lov na duhove 21 JO Več kot 
bizarno 22.25 Jane Goldman 23.15 Vi-
deonadzor 23.40 Zapiski bruca 00.05 
Obalna straža 00 JO Na robu 01.20 Ob-
sedenost 02.10 Več kot bizamo 

• Romantica 
06.00 Živeli, 40. del 06.50 Dora, 80.-84. 
del 11.00 Zvezdniški intervju 11.50 
Samska in ponosna, 19. -23. del 16.00 
Mladi Casanova. 1/2 de! 18.00 Živeti, 
41. del 19.00 Svetovni popotnik 20.00 
Hočem biti zvezda, 11. del 22.00 Življe-
nje z Anito, S.-6. del 00.00 Ljubezen na-
prodaj, 11. del 01.00 Mladi Casanova, 
1/2 del 

O Caitoon/tcm 
13.05 Billy in Mandy 13 JO Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in Eddy 15 J5 Powerpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj Jack 
17.15 Megas XLR 17.40 Billy in Mandy 
18.05 Hrabri kužek 18.30 Navidezni pri-
jatelji 18.50 Derterjev laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 20 J5 Dexterjev laboratorij 
21.00 Mačka na vroTi pločevinasti strehi, 
drama, ZDA, 1958 22.45 Leto nevarnega 
življenja, pust. film, Avstralija. 1982 
00.40 Vsepovsod vohuni, kom., VB. 1956 
02J0Jezebel, drama. ZDA, 1938 

• f* Otfgflvvja« »pfrni«nbf. ki n»iUr«r9V tv p*Of»«m.h po >)• /4 »pTTiMnbf. k- n*»Ufvf)d viv p«,̂ "'''''' P® 
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Srbija želi prehiteti Evropo 
Srbija namreč želi v prihodnjih letih dohiteti in prehiteti evropske države na področju e-uprave. Velika 
priložnost za slovenska informacijska podjetja, menijo v kranjskem Cenisu. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Minister za finance 
Republike Srbije Mladan 
Dinkid je na konferenci 
Smart e-govemment & Secu-
rity 2006, ki se je konec ok-
tobra odvijala v Beogradu, 
napovedal, da bo srbska vla-
da v prora6inu za leto 2007 
za informatizacijo v javni 
upravi namenila 44 milijo-
nov evrov. Srbija namrei želi 
v prihodnjih štirih letih dohi-
teti in prehiteti evropske dr-
žave na področju e-uprave. 
Na konferenci so sodelovali 
tudi predstavniki kranjskega 
svetovalnega podjetja za in-
formacijske sisteme Genis 
in direktor Stane Stefanfič je 
ob tem menil: "Srbija se v 
svojem tempu pripravlja na 
vstop v Evropsko unijo, pri 
čemer imajo visoke ambici-
je. V srbski vladi namreč do-
bro poznajo slovenske aktiv-
nosti na področju informati-
zacije javne uprave in nam 
priznavajo, da smo šli v pra-

Stane Šte^nčič, direktor podjetja Ceniš (levo), in Mladan 
Dinkič, minister za finance v Vladi Republike Srbije, na 
konferenci Smart e-government & Security 2006 

vo smer. Postavili so si podo-
bne usmeritve, torej da pri-
marno poskrbijo za tri ključ-
na področja, to so prebivalci, 
prostorske enote in poslovni 
subjekti. Predstavniki neka-
terih slovenskih podjetij smo 
se strinjali, da bi morali na 
tem segmentu srbskega trga 
informacijskih tehnologij 

nastopati z združenimi moč-
mi," je poudaril Štefančič. 
Na konferenci je predstavil 
informacijske rešitve, ki so 
jih v Genisu razvili za sloven-
sko javno upravo. Tako so 
udeleženci spoznali projekte 
informacijske prenove Cen-
tralnega registra prebival-
stva, Matičnega registra in 

Registra stalnega prebival-
stva ter nedavne prenove Re-
gistra potnih listin, s kateri-
mi si je Slovenija zagotovila 
pogoje za vzpostavitev elek-
tronskega poslovanja in po-
večanje učinkovitosti javne 
uprave. 

Pospešena informatizacija 
srbske javne uprave pomeni 
novo veliko priložnost za slo-
venska informacijska podjet-
ja. Pred slovenskimi infor-
macijskimi podjetji je torej 
nova preizkušnja. Pozabiti 
bodo morali na nesoglasja in 
zamere iz domačih bojev za 
javna naročila ter svoje napo-
re usmeriti v sodelovanje in 
skupen nastop na razpisih 
javnih uprav na Balkanu. Po-
leg informatizacije v javnih 
upravah pa lahko slovenska 
podjetja sodelujejo tudi pri 
projektih približevanja teh 
držav k Evropski uniji, pred-
vsem na osnovi lastnih do-
brih praks in inovativnih 
tehnoloških rešitev, katerih 
vrednost priznava vsa Evropa. 

Rekordna gospodarska rast 
Slovenska rastje v tretjem četrtletju znašala 5,6 odstotka in je najvišja v zadnjih sedmih letih. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • V petek je Stati-
stični urad Republike Slove-
nije objavil podatke o rasti 
bruto domačega proizvoda 
(BDP) v tretjem četrtletju le-
tošnjega leta, ki se je v pri-
merjavi s tretjim četrtletjem 
2005 realno povečal za 5,6 
odstotka. S tem se nadaljuje 
visoka gospodarska rast iz 
prve polovice leta. V tretjem 
četrtletju 2006 se je v pri-
merjavi z drugim četrtletjem 
2006 realno povečal za 1,4 
odstotka, v primerjavi s tret-
jim četrtletjem 2005 pa za 

5,9 odstotka. V prvih devetih 
mesecih letos se je BDP v 
primerjavi z enakim obdo-
bjem lanskega leta realno po-
večal za 5,2 odstotka, pri če-
mer poudarjajo, da je po-
pravljen za vpliv sezone in 
števila delovnih dni. 

Gospodarska rast v tretjem 
četrtletju letos je po oceni sta-
tističnega urada temeljila 
samo na domačem povpraše-
vanju, ki se je realno poveča-
lo za 6,5 odstotka, glede na 
tretje četrtletje 2005. Prispe-
vek salda menjave blaga in 
storitev s tujino je bil negati-
ven. Visoka rast domačega 

povpraševanja je v glavnem 
posledica izjemno visoke ra-
sti bruto investicij v osnovna 
sredstva, ki so se na letni rav-
ni povečale za 14,5 odstotka, 
kar je najvišja rast po letu 
1999. Investicije v stanovanj-
sko gradnjo še naprej beleži-
jo visoke stopnje rasti (16,} 
odstotka), v tem četrtletju pa 
so se močno okrepile tudi in-
vesticije v nestanovanjsko 
gradnjo (16,5 odstotka). Poleg 
tega se hitro povečujejo tudi 
investicije v stroje in opremo, 
zlasti v transportno. Končna 
poraba se je na letni ravni re-
alno poveva za 3,2 odstotka; 

pri tem so bili izdatki gospo-
dinjstev za končno porabo 
višji za 3,5 odstotka, izdatki 
države za 2,6 odstotka, izdat-
ki nepridobitnih institucij, ki 
opravljajo storitve za gospo-
dinjstva, pa za 2,9 odstotka. 

Stopnje rasti izvoza in uvo-
za so se podobno kot v dru-
gem četrtletju zmanjševale 
tudi v tretjem četrtletju letos. 
Izvoz blaga in storitev se je v 
tretjem četrtletju 2006 v pri-
merjavi s tretjim četrtletjem 
lanskega leta realno povečal 
za 5,6 odstotka. Pri tem je na 
manjšo rast vplivalo tudi real-
no zmanjšanje izvoza storitev. 

V Šenčur po dodatni zagon 
Podjetje jurčič & Co. iz Bodovelj se je v petek preselilo v sodoben logistični center v Šenčurju. 

S I M O N ŠUBIC 

Šenčur - V petek so v Obrtno 
poslovni coni Šenčur sloves-
no odprli logistični center Jur-
čič Transport. V sodobnem 
objektu na 1.800 kvadratnih 
metrov tlorisne površine so 
združili upravne prostore, de-
lavnico za vzdrževanje tovor-
nih vozil, avtomatsko pralnico 
za tovorna vozila, črpalko za 
gorivo, ključavničarsko delav-

nico in priročno skladišče za 
zbirnike, pred objektom pa je 
tudi velika parkirna ploščad 
za tovomjake. 

Podjetje Jurfič & Co. se je v 
Šenčur preselilo iz Bodovelj, 
kjer jim pomanjkanje prosto-
ra ni več dopuščalo nadaljnje-
ga razvoja. "Lega poslovne 
cone v Šenčurju je zelo ugod-
na zaradi bližine avtoceste in 
letališča," je pojasnil lastnik 
podjetja Valentin Jurčič. 'V 

novem objektu v Šenčurju 
bomo lažje ustregli vsem svo-
jim partnerjem. Naredili 
bomo lahko več kot doslej," je 
dodal pomočnik direktorja 
Roman Dolenc. Novo prido-
bitev v poslovni coni, v kateri 
bo v kratkem zraslo še osem-
najst novih poslovnih objek-
tov, sta pozdravila tudi pred-
sednik diiavnega sveta Janez 
Sušnik in domafi župan 
Miro Kozel). 

Zakonca Martina in Valen-
tin Jur6č sta začela prevažati 
blago v mednarodnem cest-
nem prometu v letu 1992. Iz 
družinskega podjetja je tako 
v poldrugem desetletju zras-
lo uspešno srednje veliko 
podjetje, ki ustvari 1,5 mili-
jarde tolarjev letnih prihod-
kov. Večino blaga vozijo v dr-
žave Evropske unije. Danes 
imajo že 60 zaposlenih in 
40 lastnih tovornih vozil. 

BLED 

Dan diplomantov 

V petek so V lEDC • Poslovni šoli Bled s tako imenovanim 
dnevom diplomantov zaključili letošnje praznovanje 20-let-
nice delovanja te pomembne in v svetu vse bolj uveljavljene 
izobraževalne ustanove. V dopoldanskem času so pripravili 
priložnostni seminar z naslovom Ključni poslovni izzivi: na-
loge prihodnjih voditeljev, ki ga je vodil prof. dr. j. B. Kassar-
jian, profesor na Bobson College v ZDA, IMD Lausanne v 
Švici in lEDC - Poslovni šoli Bled, opoldne pa so pripravili 

slovesno podelitev diplom nove generacije menedžerjev, to-
krat iz kar 16 držav. Diplome je za enoletni študij menedž-
menta (MBA) prejelo 35 diplomantov, po končanem dvelet-
nem študiju MBA 41 diplomantov, diplome magistra znano-
sti je prejelo 17 slušateljev in tako imenovani predsedniški 
študij MBA je zaključilo devet slušateljev. Pred prepolno Fe-
stivalno dvorano - slovesnosti so se udeležili profesorji, 
predstavniki slovenskih in tujih podjetij ter diplomatski 
predstavniki nekaterih držav in seveda svojci diplomantov, 
so diplomanti nastopili v ličnih slavnostnih priložnostnih 
oblačilih, častni govornik pa je bil z iskrivim nastopom pred-
sednik uprave Krke Jože Colarič. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Banka turističnih priložnosti 

Slovenija je dobila prvo banko na področju turistične dejav-
nosti: Banko turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), ki so 
jo razkrili v petek na tradicionalnem Slovenskem turistič-
nem forumu v Hotelu Habakuk v Mariboru. Nova banka ni 
klasična banka, kot smo je vajeni iz sveta bančništva. Gre za 
posebno banko s posebnim "trezorjem", v kateri se bodo 
mrežile Inovativne ideje na področju turizma (t. i. i-deje) in 
povpraševanje oz. "energije" za njihovo uresničitev (t. i. -
nergije, ki so lahko denarna ali materialna sredstva in delo). 
Komitenti lahko postanejo vsi, ki imajo idejo, kako še izbolj-
šati slovenski turizem, imajo konkretno rešitev za konkreten 
turistični problem, imajo v mislih konkreten projekt in išče-
jo partnerja ali vlagatelja, ter vsi, ki želijo s svojimi sredstvi 
in energijo podpreti dobro turistično idejo. Naloga banke je 
povezovanje komitentov ter pretakanje i-dej in -nergij med 
njimi. Predstavniki banke se odločajo o sprejemu ali zavrnit-
vi pologov ter diskretno iščejo povezave med njimi. BTPS 
deluje pod okriljem Slovenske turistične organizacije, pred-
stavljajo jo: guverner, viceguverner. Svet banke in uprava 
banke. Guverner banke je mag. Marjan Hribar, generalni di-
rektor Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodar-
stvo, mesto viceguvernerja pa zaseda mag. Dimitrij Piciga, 
direktor Slovenske turistične organizacije. Š. Ž. 
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LJUBLJANA 

Zahteve zbornice o navzkrižni skladnosti 

Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na 
nedavni seji obravnaval problematiko izvajanja zahtev navz-
križne skladnosti, ki bodo začele veljati prihodnje leto. Zbor-
nica zahteva, da naj bi v program razvoja podeželja za ob-
dobje 2007 - 2013 vključili ukrep za prilagoditev že obstoje-
čih hlevov zahtevam ugodnega počutja živali, pri tem pa naj 
bi ta ukrep veljal tudi za kmetije, ki z investicijo ne bi izka-
zovale večje ekonomičnosti. Zbornica predlaga, da bi za go-
vedorejo prehodno obdobje za prilagoditev zahtevam za do-
bro počutje živali podaljšali do leta 2013, hkrati pa naj bi 
kmetijam zagotovili denar za prilagoditev. Ker po oceni 
zbornice kar trideset tisoč kmetij v Sloveniji ne izpolnjuje 
pogojev za rejo telet, predlaga investicije, ki naj bi jih pod-
prla tudi država, in moratorij na preverjanje do leta 2013, ko 
naj bi na kmetijah že končali s posodobitvami hlevov. Zbor-
nica tudi predlaga, da hlevov, zgrajenih leta 1970 ali prej, ne 
bi preverjali. Teleta, ki še sesajo pri materah in so stara do 
osem tednov, naj bi po predlogu zbornice na dan kontrole 
izvzeli iz skupnega števila telet na kmetiji. C. Z. 

BLED, Ž I R O V N I C A , BLEJSKA D O B R A V A , KRANJSKA G O R A 

Predavanja za kmetijsko okoljski program 

Kmetijska svetovalna služba vabi v okviru obveznega izobra-
ževanja za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega progra-
ma (Skop) na predavanja o ocenjevanju hranilne vrednosti 
voluminozne krme, ravnanju dobrega gospodarja, bilanci hra-
nil (hlev - dvorišče - njiva) ter o pogojih in določilih pogodbe 
Skop. V predavalnici Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled 
na Bledu bodo predavanja v četrtek, 14. decembra, ob 10. In 
ob 15. uri, v torek, 19. decembra, ob 10. uri in v četrtek, 21. de-
cembra, ob 15. uri. Več predavanj na to temo bo tudi v Zgor-
njesavski dolini. V torek, 19. decembra, ob 15. uri bo v Čopovi 
hiši v Žirovnici, v sredo, 20. decembra, ob io. uri v kulturno 
gasilskem domu na Blejski Dobravi in v četrtek, 21. decembra, 
ob 10. uri v gasilskem domu v Kranjski Gori. C. Z. 

KRANJ 

O občinskih podporah kmetijstvu 

Na petkovi seji sveta kranjske območne enote Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije bodo oblikovali predlog kmetijskih 
ukrepov, za katere bodo v naslednjih sedmih letih lahko zago-
tavljale denar tudi občine. Predstavnici ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano Jana Erjavec in Simona Vrevc 
bosta predstavili shemo državnih oz. občinskih pomoči za fi-
nančno obdobje 2007 - 2013, gorenjski kmetijski svetovalci pa 
pregled dosedanjih občinskih pomoči kmetijstvu. Na seji 
bodo obravnavali tudi program dela kranjske območne enote 
zbornice in Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj za naslednje 
leto, člani sveta pa se bodo seznanili tudi z vsebino nove 
davčne zakonodaje na področju kmetijstva. C. Z. 

L j U B g A N A 

Izvozniki bodo sami pripravljali spričevala 

v nedeljo, 17. decembra, bo začel veljati pravilnik o postop-
ku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz. Pravilnik ureja pri-
pravo izvoznih veterinarskih spričeval in najavo izvoznih po-
šiljk v države zunaj območja Evropske unije. Medtem ko je 
doslej tovrstna veterinarska spričevala pripravljala republi-
ška veterinarska uprava, jih bodo po novem izvozniki. Po-
stopek potrjevanja spričeval se ne bo spremenil. C. Z. 
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Polovico lesa poseka narava 
Na Pokljuki so v minulih desetih letih posekali 206 tisoč kubičnih metrov drevja, od tega dobro 
polovico zaradi ujm, bolezni, škodljivcev in imisij. 

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

Bled - V blejski območni 
enoti zavoda za gozdove se je 
danes, v torek, začela dvote-
denska javna razgrnitev de-
setletnega gozdno gospodar-
skega načrta za enoto Poklju-
ka, 20. decembra pa bo še 
javna obravnava. Čeprav so v 
zavodu pri pripravi načrta 
upoštevali zaldjučke delavni-
ce, na katero so povabili last-
nike gozdov in druge upo-
rabnike prostora, kljub temu 
pričakujejo o načrtu živahno 
razpravo. Pokljuka je namreč 
gozdarsko najpomembnejša 
enota na blejskem gozdno-
gospodarskem . območju, 
močno obljudena in zanimi-
va za številne uporabnike 
prostora, vsa je v območju 
Triglavskega narodnega par-
ka in Nature 2000, ima pa 
tudi zelo dolgo tradicijo goz-
darskega načrtovanja, saj je 
prvi načrt že iz leta 1837. 
"Dolga tradicija načrtovanja 
se pozna tudi pri gozdovih," 
ugotavlja Andrej Gartner, 
vodja odseka za gozdnogo-
spodarsko načrtovanje v blej-
ski območni enoti zavoda za 
gozdove, in poudarja, da so 
pokljuški gozdovi med naj-
lepšimi v Sloveniji. 

Enota obsega 4.835 hek-
tarjev gozdov na platoju Po-
kljuke in na obrobnem hri-
bovju, gozdnatost je visoka, 
kar 95-odstotna. Varovalnih 
gozdov je 694 hektarjev, vse 
ostalo so gospodarski gozdo-
vi oz. gozdovi s posebnim 
namenom, v katerih so dovo-
ljeni gozdarski ukrepi. Ce-

Andrej Gartner 

prav je smrekovih rastišč le 
dobra polovica, je v lesni za-
logi kar 97 odstotkov smre-
ke. Posledica pretirane "za-
smrečenosti" je tudi slaba 
stabilnost sestojev zoper 
ujme, ki so postale že redne 
spremljevalke gospodarjenja 
z gozdovi na Pokljuki; zad-
nja večja ujma je bil vetro-
lom leta 2003. Sanitarni po-
sek, to je posek zaradi vetra, 
snega, bolezni, škodljivcev in 
imisij, je v minulih desetih 
letih predstavljal več kot po-
lovico celotnega poseka, med 
sanitarnimi sečnjami je bilo 
več kot tri petine poseka za-
radi vetra. Poleg ujm so glav-
ni problemi v enoti še pre-
dolga doba obnove gozdov, 
preskromen obseg redčenja, 
gozdna paša in škode po div-
jadi, ki otežujejo pomlajeva-
nje gozdov. Pri paši se stanje 
sicer popravlja, vendar so še 
vedno primeri, ko se živina 
prosto pase po gozdu. 

Pokljuka je znana po kakovostnem lesu. 

Dobre štiri petine gozdov 
na Pokljuki je v državni la-
sti in v upravljanju sklada 
kmetijskih zemljišč in goz-
dov, slaba petina jih je v za-
sebni lasti, med njimi naj-
več v lasti Ljubljanske nad-
škofije, Id v denacionaliza-
cijskem postopku zahteva 
od države vračilo še vseh 
ostalih gozdov. 

In kaj predvideva načrt za 
naslednje desetletno obdo-
bje? Medtem ko so lastniki v 
minulih desetih letih pri po-
seku izpobiili načrt in pose-
kali okrog 206 tisoč kubič-
nih metrov drevja, predlaga-
ni načrt predvideva za na-
slednje obdobje možni po-
sek v višini 305 tisoč kubič-
nih metrov. Tolikšno poveča-
nje omogočata visoka lesna 
zaloga gospodarskih gozdov 
530 kubičnih metrov na hek-

tar in letni prirastek 10,6 ku-
bičnega metra na hektar, ki 
je skoraj za štiri "kubike" 
večji od povprečja v območ-
ju. "O višini poseka se nismo 
z nikomer pogajali, to je stro-
kovno utemeljen predlog," je 
dejal Andrej Gartner in do-
dal, da si želijo na Pokljuki 
tudi izboljšati stabilnost goz-
dov in kakovost lesa, vzposta-
vili ravnovesje med številom 
divjadi in prehranskimi 
možnostmi ter urediti pašo. 
Zavzemajo se tudi za enako-
mernejše gospodarjenje na 
vsej površini gospodarskih 
gozdov, pravočasno obnovo 
sestojev, pospešeno redčenje 
mlajših sestojev, premišlje-
no uvajanje strojne sečnje in 
obvejevanje. Lastnikom pri-
poročajo, da bi drevje (na 
stopnji drogovnjaka) obveje-
vali največ do višine osmih 
metrov, ker bi s tem prepre-
čili izpadanje grč ter izboljša-
li ekonomsko vrednost lesa. 

Živina še decembra na paši 
Malo je takih jeseni, da bi se živina še v prvih decembrskih dneh lahko pasla, kot se je letos. 

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

Kranj - Takšnih jeseni, da bi 
še 7. decembra videli krave 
na paši, kot smo jih letos, ni 
veliko. Letošnja jesen je na-
mreč izjemna, v pretežnem 
delu države je bila najtoplej-
ša doslej in tudi količina pa-
davin je bila daleč pod dolgo-
letnim povprečjem. Po poda-
tkih republiške agencije za 
okolje je bila novembra pov-
prečna temperatura povsod v 
državi nad dolgoletnim pov-
prečjem 1961 - 1990, v več-
jem delu ozemlja od dva do 
štiri stopinje Celzije. Manj 
kot dve stopinji odklona od 
dolgoletnega povprečja so 
beležili v skrajni zahodni 
Sloveniji in na Koroškem, 
več kot štiri stopinje topleje 
kot običajno pa je bilo na ob-

Malo je takšnih jeseni, da bi se živina lahko pasla še 
v začetku decembra. 

močju Ljubljane in dela 
Suhe krajine. Na Kredarici, v 
Ljubljani in Novem mestu je 
bil letošnji november tretji 
najtoplejši od leta 1951 dalje. 

Tudi padavin je bilo v le-
tošnji jeseni povsod v državi 
manj kot običajno, dolgolet-
nemu povprečju so se naj-
bolj približale v Julijcili, naj-

bolj pa jih je primanjkovalo 
na obali. Novembra nikjer v 
državi količina padavin ni 
presegla dolgoletnega pov-
prečja, na Gorenjskem je pa-
dlo manj kot 40 odstotkov 
povprečnih padavin, le na 
Goriškem, v Slovenj Gradcu, 
Beli krajini in v večjem delu 
Dolenjske jih je bilo več kot 
60 odstotkov dolgoletnega 
povprečja. Se ob tem še 
spomnite lanske jeseni? Pov-
prečna temperatura je bila 
tudi večinoma nad dolgolet-
nim povprečjem, padavine 
so bile dokaj neenakomerne, 
največja posebnost pa je bil 
sneg v zadnji tretjirii novem-
bra. V Ratečah so zabeležili 
135 centimetrov debelo snež-
no odejo oz. najdebelejšo, 
odkar je tam meteorološka 
postaja. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si


F I N A N C E cveto.zaplotnik@g-glas.si 21 

VeČina tečajev navzgor 
Od osemindvajsetih delnic v borzni kotaciji Ljubljanske borze se je novembra vrednost zvišala 
devetnajstim. Nabolj so "poskočile" delnice Luke Koper, Aerodroma Ljubljana in Mercatorja. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Na Ljubljanski borzi 
je bilo novembra za 20,6 mi-
lijarde tolarjev prometa, v 
znesek pa ni vštet promet s 
svežnji in preko trga uradnih 
vzdrževalcev likvidnosti. Več 
kot štiri petine vsega prome-
ta je bilo z delnicami družb, 
ostalo pa z delnicami investi-
cijskih skladov in z obvezni-
cami. Med delnicami je bilo 
največ prometa s Krko, Pet-
rolom, Telekomom, Merca-
torjem in Pivovarno Laško, 
med obveznicami s Sloven-
sko odškodninsko družbo -
2. izdajo in med delnicami 
investicijskih skladov s KD 
ID, NFD 1 in Infond ID. 

Na dogajanje na sloven-
skem borznem trgu najbolje 
kažejo borzni indeksi. In-
deks delnic borznega in pro-
stega trga SBI 20 je novem-
bra porasel za dva odstotka, v 
letošnjih prvih enajstih me-
sedh pa za nekaj več kot 31 
odstotkov. Indeks blue-chip 
delnic SBI Top je pridobil 
0,7 odstotka vrednosti in je 

Delnica Telekoma Slove-
nije je bila 2. oktobra, prvi 
dan trgovanja na Ljub-
ljanski borzi, vredna 
70.991 tolarjev, 8. decem-
bra je njen enotni tečaj 
znašal 70 .013 tolarjev, v 
vmesnem obdobju je bila 
najmanj vredna 67.927 
tolarjev in največ 71.569 
tolarjev. 

letos porasel že skoraj za 51 
odstotkov. Indeks delnic in-
vesticijskih skladov PIK je 
novembra kot edini zgubil 
na vrednosti, znižal se je za 
desetino odstotka, letos pa je 
sicer porasel že skoraj za 24 
odstotkov. Indeks obveznic 
BIO se je novembra zvišal za 
0,6 odstotka, njegova donos-
nost pa je še vedno negativ-
na, saj je letos na vrednosti 
zgubil 2,5 odstotka. 

Poglejmo še gibanje posa-
meznih vrednostnih papir-
jev! Med delnicami, ki so 
vključene v indeks SBI 20, 

so novembra najbolj porasle 
delnice Luke Kuper (+ 14,0 
odstotka). Aerodroma Ljub-
ljana (+ 11,6 odstotka), Mer-
catorja (+ 8,8 odstotka) in Pi-
vovarne Laško (-H 4,5 odstot-
ka), največ pa so na vrednosti 
izgubile delnice Telekoma 
Slovenije (- 3,6 odstotka). 
Term Čatež (- 3,4 odstotka), 
Merkurja (- 1,3 odstotka) in 
Save (- 0,7 odstotka). Še več 
kot mesečno pove enoletno 

primerjalno obdobje, v kate-
rem so izmed družb, ki se-
stavljajo indeks SBI 20, naj-
višjo rast dosegle delnice 
Krke (+ 79,4 odstotka), Pet-
rola (+ 66,1 odstotka), Luke 
Koper (+ 48,8 odstotka), 
Mercatorja (+ 30,0 odstotka). 
Aerodroma Ljubljana (-t- 28,2 
odstotka) in Pivovarne Laško 
(+ 26,9 odstotka), nobena od 
delnic iz indeksa SBI 20 pa 
ni izgubila na vrednosti. 

Delnica Enotni tečaj (v tolarjih) 
30. 9. 30. 9. 30. 9. 8.12. 
2004 2005 2006 2006 

Krka 81.565 85.896 173.970 188.897 
Petrol 64.902 61.112 103.842 122.349 
Gorenje 6.434 5.616 5-413 5.897 
Istra benz 9.204 7.806 9.156 9.970 
Intereuropa 7.301 5-735 6.040 6.287 
Luka Koper 8.279 7.267 8.944 11.751 
Pivovarna Laško 7.619 7-547 8.247 9.506 
Merkur 36.816 34-174 42.106 41.399 
Sava Kranj 37-33» 42.121 47.500 53-369 
Aerodrom Ljubljana 9.892 10.803 10.682 14.002 
Mercator 41.898 37.712 41-344 50490 
Žito 39.250 30.667 37.006 39.810 
Helios Domžale 222.000 200.778 216486 233-774 

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

Cenovna zaveza vlade 
ob prehodu na evro 

Vlada je na četrtkovi seji 
sprejela (cenovno) zavezo, da 
zgolj zaradi prehoda na evro 
ne bo povečevala denarnih 
zneskov v predpisih in v drugih 
aktih, ki jih sprejema ali pred-
laga oz. nanje lahko vpliva. K 
spoštovanju zaveze je zave2uda 
tudi vsa ministrstva, organe v 
njeni sestavi, vladne službe in 
upravne enote, spoštovanje za-
veze pa je priporočila tudi so-
diščem in drugim državnim 
organom, organom lokalnih 
skupnosti, nosilcem javnih po-
oblastil, drugim osebam javne-
ga prava in gospodarskim 
družbam, ki so v delni ali ve-
činski lasti države. Ministrstvo 
za javno upravo bo z vsebino 
zaveze seznanilo upravne eno-
te, vladna služba za lokalno 
samoupravo in regionalno po-
litiko pa občine. 

Nasveti upokojencem 

Upokojenci so se s septem-
brskimi nakazili pokojnine 
prvič lahko seznanili tudi z 

višino pokojnine v evrov. Na 
nove zneske se bodo morali še 
navaditi, za lažje privajanje 
navajamo nekaj zneskov. 
Najnižja pokojninska osnova 
znaša (zaokroženoJ 4^0 ev-
rov in najvišja 1.800 evrov, 
državna pokojnina 150 evrov, 
kmečka pokojnina 191 evrov, 
osnova za odmero dodatnih 
pravic j6g evrov, dodatek za 
pomoč in postrežbo od ug do 
jGg evrov - in tako dalje. 
Upokojenci bodo zaradi 
uvedbe evra zadnjo letošnjo 
pokojnino in sploh zadnjo v 
tolarjih prejeli en teden prej 
kot običajno, 22. decembra. 
Tisti, ki nimajo bančnih ra-
čunov, jo bodo tako kot doslej 
prejeli na dom in jim samo 
zaradi uvedbe evra ni treba 
odpirati računov. S tolarji 
bodo namreč lahko plačevali 
še prva dva tedna v januarju, 
potem pa jih bodo do konca 
februarja brez plačila provizi-
je lahko zamenjali v banki po 
tečaju 2^^,640 tolarja za 
evro. 
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Gorenjska 
Banka EVRO - naš denar 

Vas zanima karkoli v zvezi z novo valuto? 

Pokličite: 04/208-44-86 

PREJEU SMO 

Spet so me! 
v tej zgodbi, ki bo morda 

zanimiva tudi za kakšnega 
bralca, namenoma ne bom 
neposredno omenjal imen 
"glavnih igralcev" v njej, am-
pak bom to prepustil vaši do-

Na lep sončen jesenski dan 
pred približno štirinajstimi 
dnevi sem se sprehajal po dvo-
rišču ene izmed gorenjskih ve-
leblagovnic, ki nas zelo pogo-
sto do obisti zasipa z rekla-
mami. Pred njenimi vrati 
sem opazil velik kup vreč s so-
ljo za posipanje. Stopil sem 
noter, opravil vse potrebno in 
mimogrede kupil še okroglo 
pilo za brušenje motornih 
žag. Bila je lično zapakirana 
z lepim ročajem ter na prvi 
pogled, po barvi kovine sodeč, 
tudi dovolj kvalitetna, vendar 
zelo draga, ne boste verjeli, 
i.2Q0 SIT. Pač, kakovost se 
plačuje, sem si mislil in kupči-
ja je bila sklenjena. 

A g%' ga vraga; ko sem vče-
raj začel žago brusiti, se pila 
nikakor ni "prijela", kot se 
temu v žargonu reče, ampak 

je nekam sumljivo spodletava-
la. Pri preskusu žage sem ta-
koj ugotovil, za kaj gre, žaga 

se ni nič bolje odrezala kot 
pred tem. Pri pogledu na pilo 
sem si rekel, spet so me, kot ne 
prvič v tej veleblagovnici. Zob-
je pile so bili po enkratni ne-
kajminutni uporabi v velikem 
sijaju, kar za poznavalce po-
meni, da svojemu namenu 
zaradi premehkega materiala 
ne more služiti. In šele tedaj 
sem bil tudi na ceno malo bolj 
pozoren. Poklical sem v drugo 
še večjo veleblagovnico z va-
škim pedigrejem, kjer običaj-
no take reči kupujem, in izve-
del, da tam povsem enaka 
pila z ročajem stane }(tri}-
krat manj, to je okrog 400 
SIT, a je zanesljivo kvalitet-
nejša, ker ta veleblagovnica 
"nase nekaj da", kot to kupci 
dobro vemo. 

Podobna primerjava cen 
med tema le navideznima 
konkurentoma (kupci imajo 
menda vedno prav), od kate-
rih nas eden zelo pogosto do 
obisti zasipava z reklamami. 

sem pred letom nameraval 
kupiti obdelano leseno polico 
JO X 90 (ali 80) cm. A spet so 
me hoteli, pa sem pravočasno 
opazil ukano; cena je bila ne-
kaj čez igoo SIT, pri že ome-
njeni konkurenci pa za po-
lovico manj. Ker sem to ugoto-
vil šele pri blagajni, sem se si-
cer prijazni blagajničarki 
opravičil in robo pustil pri njej 
na pultu, odšel h konkurenci, 
opravil nakup in na hitro za-
služil za dobro malico. 

Pa še bi se dalo našteti kak-
šen podoben primer. 

Zanimivo, priprave za pre-
hod na evro so res v polnem 
razmahu. Morda bi bile po-
dobne zgodbe zanimive za go-
spo Bredo Kutin, za kakšnega 
Marjana na Radiu Slovenija, 
za Tednik, na primer, in mor-

_ da tudi za Preverjeno. 

Z najboljšimi željami! 

JANEZ ZE N I , 
Sp. Besnica 

^ 25. stran 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Natopilo » obHvo spiejemdmo po telefonu 04/̂ 01-43-00, fdi(iu 04/201-42-13 ali oiebno ru Zoisovi 1 
»ll«n|u M. DO potil - do ponfOdjiu in (milij i)o 11.00 ure! Cen) ogUiov iti ponudb i nibtikl: izitdno u90i)ni. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA. TEL: 04/5J-15-249 • Trst 13. 12. 

OBVEST I LA O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBR IK I 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

v knjižnicah za otroke 
Bohinjska Bistrica • Ustvarjalne delavnice Oblačim se kot 
Linhart se v bohinjski knjižnici otroci, stari vsaj 4, udeležijo 
v sredo, 13. decembra, ob 17. uri. 

Bled • V blejski knjižnici se otroci, stari vsaj 4 leta, ustvar-
jalne delavnice z naslovom Oblačim se kot Linhart lahko 
udeležijo v petek, 13. decembra, ob 17. uri. 

Radovljica - Glasbena pravljica Spoznavam pesmi in glasbo 
Linhartovega časa bo za otroke, stare vsaj 4 leta, v radovljiš-
ki knjižnici na sporedu v četrtek, 14. decembra, ob 17. uri. 

Prednovoletno srečanje 
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
svoje člane in simpatizerje, da že sprejemajo prijave za 
prednovoletno praznovanje, ki bo v soboto, 23. decembra, z 
začetkom ob 18. uri v restavraciji Kazina na Jesenicah. Pri-
jave in vplačila sprejemajo v pisarni društva v času uradnih 
ur. 

Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi na predno-
voletno silvestrovanje v soboto, 30. decembra, z začetkom 
ob 19.30 v restavraciji Hotela Krek v Lescah. Rezervacije in 
vplačila sprejemajo v društveni pisarni v torek in četrtek od 
10. do 12. ure do zasedenosti mest. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj.st 

O usnju 
Ljubljana - Tehniški muzej Slovenije vabi na predstavitev 
projekta Vsebinska zasnova Muzeja usnjarstva Slovenije in 
ogled filma Vonj usnja, ki bo jutri, v sredo, ob 17. uri v pros-
torih muzeja v Bistri pri Vrhniki. 

Predstavite del Zdravka Kaltnekarja 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na predstavitev 
literarnih del Zdravka Kaltnekarja, ki bo v petek, 15. decem-
bra, ob 17. uri v mali dvorani Doma krajanov na Kokrici. Po 
predstavitvi boste lahko kupili knjige po ugodni ceni. 

Predstavitev stripovskega albuma 
Kranj - V četrtek, 14. decembra, ob 19.30 bo v avli Študij-
skega oddelka Osrednje knjižnice Kranj na Tavčarjevi ulici 
41 predstavitev stripovskega albuma Meksikajnarji avtorjev 
Zorana Smiljaniča in Marijana Pušavca. Moderator večera 
bo Boštjan Corenc - Pižama. Vstop je prost. 

Adventno srečanje mladih 
Kranj - Adventno srečanje mladih Dekanije Kranj bo v 
soboto, 16. decembra, ob 9.30 v mladinskih prostorih in 
cerkvi župnije Sv. Kancijana v Kranju. 

Prireditve v Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice v tednu, ki prihaja, vabi 
na naslednje dogodke: - mega decembrske delavnice z Jas-
no - za osnovnošolce (danes, v torek, ob 16. uri); - trening 
namiznega nogometa Garlando - za osnovnošolce (danes, v 
torek, ob i6. uri); - trening namiznega nogometa Garlando 

za mlade (danes, v torek, ob 17. uri); • organizirano 
druženje v dnevnem prostoru MCJ - za mlade (danes, v 
torek, od 16.30 dalje); - svetovalnica MCJ; interaktivna 
delavnica s Pavlo Klinar, univ. dipl. soc. ped.: 'Puberteta in 
spolnost' (jutri, v sredo, ob 16. uri); - tečaj Salse - uvodno 
srečanje; informacije in prijave na tel. št.: 04 5884 681 ali e-
pošto mcj-programi@siol.net (danes, v sredo, 13. decem-
bra, ob 17. uri); • 'Pikado Play' s člani HK Acroni Jesenice (v 
četrtek, 14. decembra, ob 17. uri); - 'Zgodovina jeseniškega 
hokeja' - predavanje Braneta Jeršina (v četrtek, 14. decem-
bra, ob 19. uri). Več na: vi/ww.mc-jesenice.si 

Predpraznična prireditev preddvorskih šolarjev 
Preddvor - Jutri, v sredo, 13. decembra, ob 17. uri bo pred-
praznična prireditev v Kulturnem domu v Preddvoru, na ka-
teri bodo nastopili učenci OŠ Matija Valjavec. Po prireditvi 

bo tržnica, na kateri bodo prodajali izdelke učencev, učiteljic 
in staršev. Izkupiček bodo namenili v šolski sklad za nakup 
fotokopirnega stroja. 

Prednovoletno druženje s cerkljanskimi učenci 
Cerklje - Učenci in učitelji OŠ Davorina Jenka vabijo na novoletni 
sejem, na katerem bodo prodajali novoletne voščilnice in likov-
na dela učenk in učencev šole. Prireditev bo jutri, v sredo, z za-
četkom ob 16.45. Zbrani denar bo namenjen šolskemu skladu. 

IZLETI 

Predpraznični Salzburg 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo organizira v petek, 22. 
decembra, izlet v predpraznični Salzburg. Odhod iz Nakle-
ga bo ob 5. uri zjutraj. 

V neznano 
Kranj - PD Iskra Kranj v soboto, 16. decembra, vabi na zaključni 
izlet sezone, izlet v neznano. Proti neznanim dogodkom se 
boste tokrat najprej odpravili kar peš. Sledi vožnja z avtobu-
som in planinski del izleta. Na programu je tudi zabava s 
kosilom in srečelovom - v neznani gostilni... Nezahtevne hoje 
bo za okrog 2 do 3 uri. Odhod izpred hotela Creina bo ob 8. 
uri. Prijave: Niko Ugrica (tel. 041/734 049) ali pisarna društva 
ob sredah od 17. do 18. ure. Poslovni center Planina 3, Kranj. 

PREDAVANJA 
Himalaja 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi svo-
je člane, krajane in vse zainteresirane na predavanje Hi-
malaja, ki bo v petek, 15. decembra, ob 19. uri v dvorani 
Hotela Špik v Gozd Martuljku. S sliko in besedo vas bo 
popeljal član odprave in član Planinskega društva Gozd 
Martuljk Klemen Gričar. Predavanje je brezplačno. 

Za hudo bolezen je zdravilo sogovornik 
Naklo - Ko huda bolezen prizadene koga v naši bližini, sto-
j imo kot partnerji, svojci, prijatelji aH strokovni delavci pred 
tisočerimi vprašanji. Predava Rajko Škarič, tuinolog, sveto-
valec na področju holističnih pristopov in spremljevalec v 
slovenskem društvu Hospic. Vabljeni v četrtek, 14. decem-
bra, ob i8. uri v Vita Center Naklo. 

OBVESTILA 

Delavnica izdelovanja jaslic 
Kranj - Gorenjski muzej vabi na delavnico izdelovanja jaslic 
iz dasmase. Delavnico bo vodila arheologinja Gorenjskega 
muzeja dr. Verena Vidrih Perko. Vse potrebno dobite na 
delavnici. Namenjena je obiskovalcem vseh starosti, otroci 
do 8. leta naj bodo v spremstvu odraslih. Delavnica bo 
danes, v torek, ob 16. uri v Prešernovi hiši v Vrbi. 

Občni zbor 
Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana sporoča, da 
bo redni letni občni zbor v soboto, 16. decembra, ob i8. uri 
v avli Osnovne šole i6. decembra Mojstrana. 

KONCERTI 
Božično-novoletni koncert 
Naklo - Kulturno društvo Dobrava Naklo, Občina Naklo in 
Pihalni orkester Tržič vabijo na božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Tržič, ki bo v nedeljo, 17. decembra, ob 
19. uri v dvorani Osnovne šole Naklo. Na prireditvi sodelu-
je tudi Mešani pevski zbor Dobrava Naklo. 

RAZSTAVE 
Razstava in videoprojekcija Okroglo 
Domžale - Center za mlade Domžale vabi na otvoritev razstave 
in videoprojekcijo Okroglo, ki jo v četrtek, 14. decembra, ob 19. 
uri pripravljajo v prostorih Centra za mlade Domžale na Ljubl-
janski 58 (Domžalski dom) v Domžalah. Prireditev bo za-
ključek uspešnega fotografskega natečaja, ki so ga v sodelo-
vanju s FKVK Mavrica Radomlje organizirali v Centru. 

Vitrina meseca 
Kranj - V mestni hiši v Kranju bodo v okviru Vitrine meseca 
jutri, v sredo, ob i8. uri odprli razstavo z naslovom Praznik 
luči in svetlobe. 

Likovna kolonija Brdo 2006 
Primskovo - V Domu krajanov na Primskovem bodo v 
četrtek, 14. decembra, ob 18. uri odprli razstavi likovnih del, 
nastalih na 7. likovni koloniji Brdo 2006. 

Razstava v Doliku 
Jesenice - Iz Razstavnega salona Dolik vabijo v petek, 15. de-
cembra, ob i8. uri na odpiranje in ogled skupinske razstave 
likovnih del članic in članov Dolinskih likovnikov - Dolika Je-
senice. 

PREDSTAVE 
Oblačkovo potovanje v novo leto 
Jesenice - Glasbeni atelje 1004 vabi na glasbeno prireditev 
Oblačkovo potovanje v novo leto. Oblaček bo začel svojo 
pot v petek, 15. decembra, ob 17.30 v kinodvorani na Je-
senicah. Vstop je prost. Nastopajo mladi glasbeniki Glas-
benega ateljeja 1004. 

Balon velikon 
Kranj - V Kricah kračah bo v petek ob 17.30 na sporedu 
prestava za otroke Andreja Rozmana Roze Balon velikon. 

Z c . BITN)E 

Namesto okrašene jelke rože na balonu 

Justina Kern pravi, da za rože dobesedno živi z dušo in tele-
som. In v eni sapi doda, da ji je pri tem v veliko pomoč so-
prog Stane. Njuno stanovanje je polno sobnih rastlin, zunaj 
hiše pa - opiše Kernova: "Uživam, ko odprem vhodna vrata 
in se mi pogled ustavi na cvetočih in dišečih rastlinah. Letos 
so neverjetno uspevale angelske trobente, ena je imela čez 
tristo cvetov in je še najbolj spominjala na cvetoč grm." Ne-
navadno je, zaradi tega smo jo tudi obiskali, da so na oken-
skih policah tako rekoč sredi decembra še vedno cvetoče 
bršljinke, vmes pa lotusi, ki segajo do tal. "Še vedno so zelo 
lepe in še kar rastejo. Namesto da bi krasila smrečico, bom 
zalivala rože in pobirala odcvetele cvetove, je že res, da vsa-
ka rož'ca rabi svojo hrano," je povedala Kernova, ki bršljinke 
vzgaja sama. Pove, da bi pri teh temperaturah tudi oleandri 
še uspevali, a jih je ob prvi jesenski slani že pospravila na 
varno: "O, kako bi to zdaj še raslo in cvetelo." S. K. 

OSMRTNICA 

Spomin 
Edini, ki ostane močan nad vsem. 
Edini cvet, ki ne uvene, 
in edina luč, ki ne ugasne. 

Dragi 

MATIC 
vedno boš ostal v naših srcih. 

Dijaki in profesorji 
Srednje trgovske šole Kranj 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: nialiogl3si@g-glas.si 
www.gorenjsl(iglas.si 

Rezultati 99. kroga -10.12. 2006 
}, 12, 20, 24, }7, 38. 39 in 7 

Lotko: 3.1, 5, 2, 6. 9 

Predvideni sklad 100. kroga za Sedmico: 
56.000.000 SIT / 233,683,86 EUR 

Predvideni sklad 100. kroga za Lotko: 
5.000.000 SIT / 20.864,63 EUR 

http://www.ms-kranj.st
mailto:mcj-programi@siol.net
mailto:nialiogl3si@g-glas.si
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Č i L O S T I Z N A R A V E 

Začimba za zmage 
Njega dni so lovor (Laurus nobilis) na glavah nosili slavni zmagovalci olimpijskih iger, cesarji, poeti, 
generali, danes pa po njem posegamo tudi navadni smrtniki. Denimo tisti, ki bi radi premagali 
"mačka" ali težave s prebavo. Pa tisti, ki imamo radi krompirjevo in fižolovo "župo", ki jima okus 
oplemenitimo s to zmagovito začimbo. 

PAVIA K U N E R 

Lovor oziroma lorbar je 
nastal pred mnogimi časi, 
ko so se po svetu sprehajali 
bogovi. Eden izmed njih, 
bog Sonca, Apolon se je 
noro zaljubil v brhko nimfo 
Dafno in jo zasledoval dan 
in noč. Slednja je na pomoč 
poklicala samega Zevsa, ki 
jo je začarali v dišeč lovorjev 
grm in jo tako rešil pred na-
dležnim zaljubljencem. Lo-
vor je od tistih dni posvečen 
Apolonu in velja za simbol 
nesmrtnosti. Grki in Rimlja-
ni so lovor nadvse častili in 
ga imeli za sveto drevo, ki 
jih je varovalo pred gromom 
in strelo. Cesarju Tiberiju je 
lovorjev venec služil kot 
strelovod. Vedno, ko je gr-
melo in bliskalo, si ga je po-
veznil na glavo. Lovor svoje 
zimzeleno življenje živi v 
Sredozemlju, pa tudi pri nas 
na Primorskem. Na Gorenj-
skem je žal premrzlo, da bi 
ugodili njegovim zahtevam 
za rast, a tudi naše gospodi-
nje zlahka pridejo do njega 
in ga pridno dodajajo v šte-
vilne jedi, denimo v fižolovo 
in krompirjevo juho, pasulj, 
kislo zelje, golaž, vložene 
gobe in še kam. Včasih se 
zdi, kot da je izgubil pridih 
nekdanje veličine in božan-
skosti. A ko se meso in dru-
ge jedi navzamejo lovorove-
ga vonja, smo zopet pri bo-

žanskem. V času kolin sodi 
lovor v vsako pošteno kvašo 
za svinjino in žolco. Poleg 
plemenitega vonja, ki ga pu-
sti na jedeh, jim prida tudi 
spodbujajoči učinek, ki po-
speši prebavo. Še bolj pa jo 
bomo pospešili, če bomo 
srknili skodelico lahnega 
čaja iz lovorovih listov, pri-
pravljenega v obliki popar-
ka. Ta napitek bo preprečil 
še vrenje v črevesju, lajšal 
krče v prebavilih in slabosti 
v želodcu, spodbudil tek in 
omilil bolečine v grlu. Iz lo-
vorovih plodov pridobivamo 
lovorovo olje, ki pospeši pre-
krvitev tkiva. Ni čudno, da 
po njem radi posegajo šport-
niki, kadar staknejo kakšne 
neprijetne poškodbe skle-
pov, kit in mišic. Eterično lo-
vorovo olje pomaga pri teža-
vah z želodcem, kašljem, 
revmatizmom, bolečimi 
sklepi, je pa tudi diuretično. 
Če nas mučijo prehladna 
obolenja bo koristilo, če vdi-
havamo lovorove hlape. An-
drej Dvoršak v Padarskih 
bukvah zelo simpatično opi-
še zdravilne učinke lovorja. 
Pravi, da nam lovorjev vonj 
pomaga, kadar smo zamor-
jeni, kadar sumimo, da smo 
storili nekaj, kar je v naspro-
tju z etiko in moralo, kadar 
iščemo izhod iz labirinta ne-
prijetnih misli. Recept je ne-
verjetao preprost. Udobno 
se usedemo v naslonjač in 

t i K ' ' ' 

.k 4 
* ' 1. v t. A. 

J T 

globoko vdihavamo lovorove 
pare, ki se širijo iz vate, na 
katero smo kanili kapljico 
lovorovega olja ali pa iz po-
sode, kjer vre voda, v katero 
smo vrgli prgišče lovorovih 
listov. Moramo se popolno-
ma sprostiti in ko se obe po-
lovici naše zavesti pripaseta 
na isto točko, bomo našli re-
šitev in pot iz zagat. Padarji 
so lovor priporočali tudi pri 
bruhanju: lorbaijevo listje na 
vinu kuhaj in pij. Nuca! Pater 
Ašič je lovorovo kopel sveto-
val revmatikom. Alkohol, v 
katerega smo namočili zre-
zane liste, bo prišel prav pri 
nategnjenih kitah, izvinih, 
revmi, ohromelosti. Še kako 
prav pa pride ta zeleni zma-
govalec pri hudem "mačku", 
ko boli glava in želodec, po-
vrhu vsega pa peče še vest. 
Recept za domač napitek zo-
per omenjene tegobe nava-
ja: za dve skodelici potrebu-
jemo list ali dva lovorja in 
polovico limone, narezane 
na koščke. Vse to damo v 

pol litra vode in kuhamo 20 
minut, malo ohladimo ter 
dodamo še sok polovice li-
mone. Napitek se zelo obne-
se, pa še dobrega okusa je. 
Moški prisegajo, da je po po-
pitem alkoholu najbolje pre-
žvečiti lovorjev list. Uničil 
naj bi zadah po alkoholu. 
Zoper razppkano kožo pa 
pomaga kopel iz lovorovih 
listov, ki smo jih nekaj mi-
nut kuhali kot prevretek. 
Zlasti dobro dene razpokani 
koži na rokah. V "lavor" vlij-
mo nekaj lovorovega pre-
vretka in namakajmo roke v 
njem kakšnih dvajset mi-
nut. Še bolj pa zaleže, če ko-
peli dodamo še nekaj oreho-
vih listov in zelene. Če želite 
imeti preroške sanje, pa 
ljudsko verovanje o čarovnih 
lastnostih zelišč svetuje, da 
položite list lovorja pod "poj-
štr" in zbudili se boste s pri-
hodnostjo na dlani. Pa še to. 
Z lovorjem ne gre pretirava-
ti, naj si bo v kulinariki, 
zdravilstvu ali čarovništvu... 

GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERL IC 

Rok Petrovič, 
zgled vztrajnega dela 

Osemdeseta leta minu-
lega stoletja so sloven-
skemu alpskemu smu-

čanju prinesla najve^e medna-
rodne uspehe, h katerim je veli-
ko prispeval tudi Rok Petrovič, 
kije takrat mešal štrene vele-
mojstrom tega športa. Njegova 
športna kariera je bila soraz-
merno kratka, a izjemno 
uspešna. Nase je prvič resno 
opozoril leta ig8j P italijan-
skem Sestrieresu, ko seje okitil 
z naslovom mladinskega sveto-
vnega prvaka v slalomu in 
prav na istem prizorišču je dve 
leti kasneje dosegel svojo prvo 
zmago v svetovnem pokalu. Se-
zona je bila zanj 
sanjska, ko je s petimi zmaga-
mi, enim drugim in tretjim 
mestom prepričljivo kot prvi 
Slovenec osvojil mali kristalni 
globus. Poseben dan zanj pa je 
bil 22. december 1985, kjer ga je 

Kranjski Gori pod Vitrancem 
pozdravila množica trideset ti-
soč gledalcev in oddolžil se jim 
je nič manj kot z zmago, ki mu 
je bila nadvse pri srcu, saj je 
zmagal na domačem terenu in 
takrat je bilo smučanje na pr-
vem mestu v Sloveniji. Veliko 
zmago je v isti sezoni vknjižil 
tudi na legendami progi v švi-
carskem Wengnu, kjer so prav 
tako pred njim pokleknili vsi, 
ki so takrat kaj veljali v svetu 
belega cirkusa. 

Ta sezona je bila tudi vrhu-
nec njegove smučarske kariere, 
nase je opozoril le še naslednjo 
sezono, ko sta z Bojanom Kri-
žajem skupaj osvojila Kranjsko 
Goro, Rok je bil takrat drugi. 
Leta 1988 je tekmovalne smuči 
pospravil in seje posvetil študi-
ju na ljubljanski fakulteti za 
šport, kjer je veljal za nadpov-
prečno uspešnega študenta in 
leta 1991 je diplomiral na temo 
Kršitev človekovih svoboščin v 
športu. Kmalu je vpisal še podi-
plomski študij in jeseni leta 
199J bi moral zagovaijati ma-
gistrsko delo na temo Diskret-
nega simulacijskega modelira-
nja biomehanskih struktur os-
nov alpskega smučanja. Žal je 
to delo ostalo le spomin nanj. 
Rok je odšel na počitnice v nje-
mu priljubljeno Dalmacijo in 
med potapljanjem v Veli Luki 
na otoku Korčula se je končalo 
sedemindvajsetletno načrtov 
polno življenje. Potapljanje je 
bila njegova druga strast. Bil je 
izkušen potapljač, podvodni fo-
tograf in snemalec. 

Pri njem je navduševala 
predvsem odličnost, pridnost in 
vztrajno delo. Ne le, da je bil 
vrhunski športnik z iigemnimi 
predstavami na belih strmi-
nah, bil je tudi vesten študent 
in oboje mu je uspevalo na naj-
vi^i ravni. Pred časom sem 
imel možnost spregovoriti ne-

kaj besed z njegovo sošolko še iz 
časov, ko je obiskoval gimnazi-

jo. Dejala je, da je tudi po več-
mesečni šolski odsotnosti zara-
di treningov in tekmovalnih 
obveznosti z zavzetim uče-
njem brezhibno opravil vse ob-
veznosti v predpisanem šol-
skem programu. Verjamem, 
da je zelo težko usklajevati štu-
dijske in športne obveznosti, če 
vsaka stvar od tebe zahteva 
mnogo znanja, delavnosti in 
prizadevanja. Že izjemen us-
peh predstavlja nadpovpre-
čnost na enem podrol^u, ki ga 
izvajaš oziroma kjer deluješ. 
Najboljšim to uspeva z veliko 
mero vztrajnosti, potrpežljivo-
sti in odločnosti. Seveda pa se 
je na ta račun potrebno mno-
gim stvarem odpovedati in dis-
ciplina mora biti na prvem 
mestu. 

Vrhunski športnik trenira 
več ur dnevno in tudi večkrat 
na dan. Če pa moraš izpolnje-
vati še dodatne obveznosti, je še 
toliko težje. Atlet, ki nastopa na 
srednjih ali dolgih progah, je po 
zahtevnem treningu, kjer opra-
vi ve^e število hitrih ponavljal-
nih tekov, pošteno izmučen in 
še nekaj ur po treningu čuti pre-
cejšnjo mero utrujenosti. Poleg 
tega pa se denimo pripravlja na 
zahteven študijski izpit. Ti dve 
nalogi sta že dovolj zahtevni, 
zato če hoče biti na teh dveh po-
dro^ih nadpovprečno uspešen, 
se mora določenim stvarem ozi-
roma dgavnostim odpovedova-
ti ali jih prestaviti na obdobje, 
ko bo bolj pomembna naloga že 
dokončana. 

Tukaj pa je bil Rok Petrovič 
velik mojster. Danes je lahko 
za vzor številnim športnikom, 
ki morajo poleg tega še pridno 
študirati. 

Z namenom negovanja živ-
ljenjskih opredelitev in hotenj 
Roka Petroviča, da se šport 
udejanji v vsakdanjem delu 
mladih ljudi, ki so ustvarjalni 
in predani športu, sta njegova 
mati in oče ustanovila Funda-
cijo Roka Petroviča. Te nagra-
de podeljujejo športnikom ozi-
roma športnicam za nadpov-
prečne šolske in študijske rezul-
tate ter za uspešne seminarske 
in raziskovalne naloge. Pri-
znanje pa se podeljuje tudi tre-
nerjem in pedagogom za fair 
play na podroiju športa mla-
dih. Ta nagrada nagrajencem 
pomeni mnogo in lahko so po-
nosni, da so del uspešnosti, ki 

jo je začrial Rok. 

"Zmaga mi pomeni pred-
vsem potrditev mojega dela in 
spoštovanja strokovnega dela 
tistih, ki so mi do uspehov po-
magali, šele potem vse ostalo; 
pa vendar si na pro^ vedno 
sam." Rok Petrovič (ig86) 

mailto:info@g-glas.si


24 NASVETI, ZANIMIVOSTI info@g-glas.si 

MOJ POGLED 
D A M | A N A Š M I D 

Bilanca 2006 
"življenje meri po tistem, kar 

se naučiš, ne po koledaijih." 
Richard Bach 

Najbrž malce prehitevam z 
napisano mislijo, saj nas še kar 
nekaj dni loči od novega leta. V 
tem času moramo še izropati 
trgovine in napolniti shrambe, 
hladilnike in duše. ki lačne hre-
penijo po nečem boljšem, kot sta 
pršut in vino. Kaj me je, nas je 
mučilo to leto? Za katera spo-
znanja sem bogatqša in katere 
izkušnje so postale vaša učna 
baza? Če bi morala z dvema 
besedama opisati najbolj pogo-
sti lekciji, ki sta prevladovali v 
našem času in prostoru, bi prav 
gotovo izbrala dve. Moč in čas. 
Moč zato. ker sem bila, tako kot 
vi, vsak dan priča merjenju 
moči v različnih situacijah. Pu-
stimo politiko in poglejmo ceste. 
V LJubljani Je nekaj povsem 
običajnega zapeljati v rdečo luč 
in v naši ljubi dolini ne morem 
peljati po predpisih, kajti sicer 
se za mano naredi kilometrska 
kolona vozil. Tako, priznam, 
včasih dirkam, včasih pa ve-
ljam za počasneh. Odvisno od 
tega, tui kaj mislim. Če pomis-
lim, koliko je vredno življenje in 
koliko žalosti lahko povzroči hi-

trost, peljem počasi. Če me pre-
vzame čredni nagon in tekmo-
valni duh - potem srečujem 
smrt. Včasih se sprašujem, kdo 
nas zares čuva na teh norih 
ovinkih? Ima vsak šofer svojega 
angela, ki pa ga zaradi dirka-
nja pogosto izgubimo? Kaj 
nam bo čas, če ga dan in noč lo-
vimo? Letos sem spoznala, da 
večina ljudi nima časa. Starši 
pravijo, da ga nimajo ne zase 
ne za otroke. Otroci stokajo, da 
se preveč učijo in nimajo časa 
za igro. Prijatelji si težko vza-
mejo čas za prijatelje. Pri delu 
pa tako in tako vedno zmanjka 
časa. Sprašujem se, kam ven-
darle dajemo ves svoj čas, če ga 
ne dajemo nikomur od najbolj 
pomembnih ljudi, kot so otroci, 
partnerji, prijatelji in mi sami? 
Mogočega razdrobimo na tiso-
če ničvrednih koščkov, ki nam 
kradejo duše? Se preveč bojuje-
mo za moč in izgubljamo lju-
di? Če bi morala temu letu po-
dariti neko misel, potem bi iz-
brala naslednjo. "Vseje minlji-
vo. " Spomnimo se na to, čim 
večkrat. Mogoče bomo potem 
bolj znali uživati v življenju in 
preprostih stvareh. In se manj 
bojevali sami s seboj in s sve-
tom. 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi<®g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

TABORNIŠKI 
fotografski natečaj 
Kranjski taborniki pripravljamo fotografsko razstavo na 
taborniško tematiko. Zato prosimo vse, ki so ali so kadarkoli bili 
aktivni v kranjski taborniški organizaciji, da nam posredujejo pet 
svojih najboljših fotografij in nam tako pomagajo pri postavitvi 
razstave. 

Fotografije v fomiatih JPG (brez kompresije) in TIFF (oboje resolucija 
300 DPI) pošljite do 31. januarja 2007 Klemenu Marklju na 
e-pošto: kiemenmarkelj@yahoo.com ali po pošti na naslov 
Zveza tabornikov občine Kranj, Smledniška cesta 47/a, 4000 Kranj 
s pripisom: Taborniška fotografija. 

Strokovna komisija bo naredila ožji izbor fotografij, ki bodo 
razstavljene na fotografski razstavi aprila 2007 v prostorih 
Gorenjskega muzeja v Kranju. 

! Po pošti poslane fotografije boste lahko prevzeli na fotografski 
razstavi. 

f 

J 
Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU! 

Jaslice so romale v Ameriko 
"Prav gotovo sem napravil vsaj 40 jaslic," pravi Konrad Triller, izcielovalec jaslic iz Železnikov. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Železniki - Konrad Triller z 
Racovnika v Železnikih se je 
izdelovanja jaslic lotil po 
upokojitvi. Pravi, da moraš 
imeti za takšno delo malce 
nemirno dušo: "Zamisel na-
staja počasi, v glavi. Ob de-
ževnih dnevih rišem figim-
ce, ob sončnih pa se pote-
pam po okolici in nabiram 
material, od raznih korenin, 
kamnov, deščic do železa." 
Ves material je naraven, raz-
loži, razen barv, doda v sme-
hu. Vsake jaslice so imikat-
ne, izdelava pa ga osrečuje in 
razveseljuje, saj se s tem 
spomni na otroštvo, ko je kot 
šolarček rezal jaslice iz papir-
ja in kartona. 

V Železnikih je pred drugo 
svetovno vojno vladala rev-
ščina. Plavž je na začetku 

prejšnjega stoletja ugasnil, 
ženske so za preživetje klek-
ljale dpke. Konrad pa se živo 
spominja, kako je na sveti 
večer tekel z otroki za zvon-
cem, ki je oznanjal polnočni-
co. "Pri eni od hiš sem skozi 
okno opazil zelo lepe jaslice 
z glinenimi kipci. Razmišljal 
sem, kako bi tudi sam kaj ta-
kega napravil," se spominja 
Triller. Dolgo let iz tega ni 
bilo nič. saj ga je pot najprej 
vodila na delo v Škofjo Loko, 
nato pa nazaj v Železnike, v 
zadrugo Niko. Tu je spoznal 
delo z bakrom. 

Prvi umetniški izdelek je 
tako naredil že pred davnimi 
leti. 120-krat 70 centimetrov 
velik bakreni relief še danes 
krasi njegovo hišo. Kasneje 
se je lotil izdelovanja jaslic. 
Več kot 40 jih je ustvaril v 
dvajsetih letih, večina med 

jaslice Konrada Trillerja bodo na ogled na številnih 
razstavah. Tudi na Gorenjskem. 

njimi je pri zasebnikih po 
Sloveniji, ena pa je romala 
tudi v Združene države Ame-
rike. Med motivi ima najrajši 
originalne, arabske jaslice, si-
cer pa izdeluje bolj sloven-

ske, z mahom, kozolcem, 
tropom ovac. Med bolj znane 
Trillerjeve jaslice spada slo-
vensko okno, v njem pa jasli-
ce. Morda takžne, kot se jih 
spominja iz mladih dni. 

ŠKOFJA LOKA 

V Kašči juri) Souček in Milena Morača 

V sklopu sredinih večerov, ki jih v sodelovanju s Knjižnico 
Ivana Tavčarja Škofja Loka vodi Milena Miklavčič, se bosta 
tokrat predstavila igralec jurij Souček in operna pevka Mile-
na Morača. Pogovoru lahko prisluhnete jutri, ob 19. uri, v Mi-
heličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki. B. B. 

BLED 

Manj znani obrazi naših gora 

V upravni stavbi Triglavskega narodnega parka na Bledu bodo 
jutri, v sredo, ob 19. uri odprli fotografsko razstavo Manj znani 
obrazi naših gora. Motivi članov Foto kluba Triglavski narodni 
park so nekoliko drugačni od tistih, ki jih poznamo, in zato še 
posebno zanimivi. Uvod v razstavo bo strokovno predavanje 
Martina Šolarja, sodelavca narodnega parka in predsednika 
Foto kluba TNP z naslovom Gorski ekosistemi. V. S. 

LjUBgANA 

Priporočajo cepljenje proti gripi 

Inštitut za varovanje zdravja iz Ljubljane sporoča, da se proti 
gripi lahko najbolj zanesljivo zavarujemo z vsakoletnim ceplje-
njem. Cepivo posebej priporočajo otrokom, kroničnim bolni-
kom, starejšim osebam in vsem tistim, ki se želijo zaščititi pred 
to virusno boleznijo, ki se običajno zelo hitro širi. Proti gripi se 
je že od sredine novembra naprej moč cepiti pri izbranih zdrav-
nikih in na območnih zavodih za zdravstveno varstvo. J. K. 

L)UB4ANA 

Luč miru znova v Sloveniji 

Tradicionalna decembrska akcija Luč miru iz Betlehema, ki 
prinaša sporočilo miru, medsebojne povezanosti, strpnosti 
in sodelovanja med ljudmi, se bo začela v soboto, 16. de-
cembra, na Dunaju, kjer bo začela potovanje po večini 
evropskih držav. V Slovenijo jo bodo že šestnajstič zapored 
prinesli člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov, Zveze tabornikov Slovenije, Zveze bratovščin 
odraslih katoliških skavtinj in skavtov ter člani Slovenske 
zamejske skavtske organizacije. V Sloveniji bodo trije os-
rednji sprejemi: v soboto, 16. decembra, v Novi Gorici in v 
Murski Soboti in v nedeljo, 17. decembra, v Ljubljani ob 15. 
uri v stolnici in uro kasneje pred Magistratom. Nato bo po-
tovala po župnijah in domovih. Njen letošnji moto je 
Razprodaja miru.). K. 

^ (^rme (^polšica 

ercator 
Poslovni sistem Mercator, d.d. 
Dunajska cesta 107. Ljubljana 

Za delo na oddelku mesa 
v novem Trgovskem centru v Bohinjski Bistrici 
vabimo k sodelovanju 

m e s a r j e c m / ž ) 

Od kandidatov pričakujemo: 
IV. stopnjo strokovne Izobrazbe 
agroživilske stroke 

!Vi najmanj 3 mesece delovnih izkušenj 
na podobnih delovnih mestih. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev 
in možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. 
Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od dneva objave 
oglasa na naslov: Poslovni sistem Mercator. d.d.. 
Kadrovski sektor. Dunajska cesta 107.1001 Ljubljana. 

UGODNI PREDBOZICNI 
IN BOŽIČNI PAKETI 
vse tja do 29. 12. 200e 

cena polpanziona na dan že od: 

7.900 SIT (32,96 evra) 

v božičnem času brez doplačil za enoposteljne sobe 

Zdravilišče, kjer je vsak letni čas obogaten 
s toplino zadovoljstva in sprostitve. 

Prepričajte se sami: (03) 896 31 02 
E-pošta: info@t-topolsica.si.http;//vvww.terme-topolsica.si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:kiemenmarkelj@yahoo.com
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Cigani! 
Tole, kar se dogaja, je popolno-

ma odveč. Najpr^ se vpraša, kaj 
je vzrok, da se ti dgani niso civi-
lizirali. Šola je obvezna. Kako 
lahko država samo daje, ne da 
postavi pogoje. Nihče ne bi smel 
imeti pravice živeti na račun 
dela dn^ego, tudi cigan ne. Pole-
mike o imenu ciffin, ne bi smeh 
biti, ker tudi nihče ne reče: rom-
ska glasba, ampak ciganska. 
SlabSalno pa pomeni tudi tatu. 
ampak drugače niso mogli preži-
veti. Hiyši so pa modemi cigani, 
ki so pokradli državo. Po 11. sv. 
vojni smo v naši bližini imeli 
dvojne cigane. Mama je imda 8 
dinaijev preveč davka, da bi bili 
upravičeni do doklad, čeprav 
smo bili vojne sirote. Kadar pa je 
prišla prosit ciganka Zofka, je 
vedno kaj dobila. Imela je lepa 
dekleta in mislim, da so se vse 
vključile v družbo. Ko je umrla, 
soji v Radovljici naredili krasen 
pogreb z Otom Pestnetjem. Tudi 
na Kočni so bili od iste družine 
Rajhard in tudi v Radovljici. Po 
vojni niso imeli drugega, kot ko-
njainvoz. V temle času bi lahko 
vsi dosegi kultumgšo raven, ne 
pa kriminalno. Delati je treba in 
tudi cigan bi moral. Ljudje so 
morali s trebidiom za kruhom. 
Ce niso bili spr^eti v družbi, bi 
morali vsaj obdelovati zemljo, 
tako kot smo jo mi. Preko bi 
pa dobili ustrezno izobrazbo in 
delo, ki bi jih veselilo. Država 
ima oblast in tale dela boljše od 
prošnje in je prav težko poslušati 
in giedflti užaljene lideije pr^šrije 
pa tiste, ki organizirajo puče in se 
der^o pred parlamentom, čeprav 
večino še redi država. Da o stro-
ških ne ffjvorimo in o nemogočih 
sindikatih. Pozdrav! 

JOŽEF K O C I J A N Č I Č , 

Bevkova 29, 
4240 Radovljica 

Pravila in 
nepravilnosti 

Romski problematiki ni videti 
konca. Vsi obsojajo vlado, polici-

jo in ministra, nihče pa krimina-

la, ki so ga Romi zagrešili. Če te 
nekdo izsiljuje in cdo grozi z 
orožjem, boš naredil vse, da se ga 
rešiš. Naj jih vzamgo k sebi nji-
hovi zagovorruki. Uihko je obso-

jati druge, če si sam na varnem. 
Seveda so novinaiji o tem kot 

za fse pomembnosti in nepo-
membnosti vprašali bivšega 
predsednika države. Ker je bivši 
predsednik, njegovo mnenje ne bi 
smelo imeti nobene "teže". Če bi 
poslušali njega, bi bili še vedno 
na Balkanu. 

Še nekaj bi rada povedala. 
Pred kratkim je bil na POP 

TV prispevek o nekem vzreditelju 
psov. (Imena se ne ^mnim.) 

Po pripovedovanju tistih, ki so 
psa pri njem kupili, imajo živali 
nemogoč razmere. 

Zaprte so v kletkah. Iger gazi-
jo po lastnem blatu. So bolne in 
slabo oskrbovane. Inšpektor ne 
n(yde nobenih nepravilnosti. Za-
gotovo bi jih našd, Ce bi prišel ne-
napovedan. Če bi ta dovek doma 
zaldal govedo, sem prepričana, 
da bi se takoj noSe kužbe, ki bi 
ffi kaznovale. 

Ali pa ndido, ki bi rad oprav-
ljal kako dopolnilno dejavnost na 
kmetiji. 

Tu so pravila neizprosna in 
pogoji do pike natančni. 

Pravila monyo biti in nadzor 
tudi, vendar ne samo za nekaj 
ali nekatere. 

V I D A R I H T A R Š I Č , 

Lajše 29 

Gensko 
spremenjena 
hrana 

Zaskrbljena spremljam poro-
čila o pojavu živil iz gensko spre-
menjenih rastlin v naših trgovi-
nah, obvestila o tem, da se je v In-
teršparu pojavil na policah celo 
gensko sprerrKnjen riž, za katere-
ga sploh ni bila še izdana odobri-
tev, da je za ^veka nenevaren. 
Zaskrbljena spremljam infortna-
dje, da se tudi v Sbveniji pri-
pravlja sprgemanje zakona, ki 
bo dovoljeval posevke gensko spre-
menjenih rastlin. Te gensko spre-
menjene rastline so kombinacija 

KRATKE N O V I C E 

ŽLRI 

N a d r ž a v o n e m o r e j o v e č r a č u n a t i 

Z namenom, da bi gradnjo doma starejših v Žireh pre-
maknili z mrtve točke, so se na pobudo žirovskega župana 
Bojana Starmana sestali predstavniki občine ter Centra 
slepih in slabovidnih (CSS) iz Škofje Loke. "Preverili smo 
dosedanje dogovore o sodelovanju in se dogovorili o konkret-
nih aktivnostih pri pripravi gradnje doma starejših," je raz-
ložila Ida Filipič Pečelin iz žirovske občine. Po vseh prizade-
vanjih, da bi gradnjo uvrstili v državni program, so namreč 
prišli do sklepa, da na državna sredstva ne morejo več raču-
nati, če želijo projekt izpeljati v razumnem času dveh do treh 
let. "Zato smo se odločili, da je dom smotrno graditi kot iz-
postavo javnega zavoda Centra slepih in slabovidnih iz Škof-
je Loke, kar so že potrdili tako v občinskem svetu kot v svetu 
javnega zavoda, o tem smo pred tremi leti podpisali tudi pis-
mo o nameri." CSS bo tako opravljal dejavnost varstva starej-
ših v objektu v Žireh, ki ga bo imel v najemu. Občina pa bo 
pripravila finančno konstrukcijo oziroma poiskala naložbeni-
ka in (so) ustanovila podjetje, ki bo objekt zgradilo in oddalo 
v najem. Sredstva za izdelavo projektov bodo zagotovili že v 
proračunu za prihodnje leto. M. R. 

rastline z geni iz bakterij, drugih 
rastlin in živali. Posledica tega je, 
da se ti zvarki potem pravzaprav 
ne smgo več imenovati rastline, 
saj so res mešand. Torg se upra-
vičeno - tudi če rastgo na njivah 
- govori o organizmih. 

O teh organizmih, njihovih 
lastnostih, tako kratkoročnih kot 
daljnoročnih niti posledicah v 
zemlji in na drugih rastlinah, s 
katerimi se zaradi širjenja cvet-
negfi prahu križajo, niti na živa-
lih, kijih s temi rasdinami krmi-
jo, ni nargeno zadosti raziskav. 
Kaj šele ̂ ede na posledice za do-
veka takoj po uživanju, po dolo-
čenem času ali pa nekaj gpKra-
djah. V Slovenci zanematjatru) 
svojo zemljo. Koliko njiu in trav-
nikov smo že opustili. Sedaj nas 
hočgo prepričati, da bomo imeli 
dovolj hrane samo, če sejejo 
kme^e te genske spačke. Mislim, 
da bi najprg morali razmisliti o 
tem, da je zemlja celo v ča-
sih, ko nismo imeli strojev, pre-
hranjevala svoje prebivalce. In bi 
jih tudi sedaj prav lahko, če bi 
zemljo le obdelovali. Če potujete 
v Avstrijo, nas preseneča, koliko 
pobočij je v Avstriji obdelanih, 
kakšrja pestrost rastlin raste na 
tamkajšnjih njivah. Problem pri-
delovanja dovolj velikih količin 
hraneje prav gotovo treba reševa-
ti predvsem s tem, da ^lodbudi-
mo naše kmete k obdelovanju ne-
kdaj oranih njiv. Spuščanje ne-
raziskanih genskih •polkov v po-
sevke, ki bodo morda za vedno 
zastrupili rastline, s katerimi se 
stoletja vamo prehranjujemo, je 
čisto neodgovorno. Če bodo naši 
poslanci in politiki spnjdi ta za-
kon, sprgemajo odločitev proti 
svojim volivcem. 

Nataša Kapus 

Pokrajinski 
sveženj 

v zadnjem času mediji posve-
čeno precg pozornosti bližajoči se 
regionalizaciji Slovenije. Od 
tega, kakšne pokrajine bomo 
imeli, bo odvisna prihodnost 
marsikaterega predela Sloveni-

je, zato bo ruijtrši oreh v seriji 
zakonov o pokrajinah "zakon o 

obmo^ih pokrajin", ki bo odlo-
čal o tem, kateri predel države 
bo dobil status pokrajine. Bojim 
pase, da pokrajine ne bodo na-
stajale po strokovnih kriterijih 
ali po volji prebivalcev, temveč 
po željah političnih lobijev. Že 
vrsto let zasledujem v medijih 
bolj ali manj strokovne razpra-
ve o tem, kakšne pokrajine bi 
bile najbdj primerne za Slove-
nijo. O tem strokovnjaki niso 
enotnega mnenja. Nekateri se 
zavzemajo za večje število po-
krajin (do 20), drugi za manj-
še število (do 8). Kaj bo za dr-
žavo bdje, ne vem, vsaka raz-
delitev ima svoje prednosti in 
slabosti, vem pa, da bi bila raz-
delitev Slovenije tako, kot si jo 
zamišlja minister za lokalno 
samoupravo, krivična in nepoš-
tena do nekaterih prebivalcev 
Slovenije, verjetno pa tudi 
ustavno sporna. 

V mislih imam Gorenjsko. 
Če se bo parlament odločil za 
velike pokrajine, je razumljivo, 
da bo Gorenjska ena sama po-
krajina. V primeru, da bo par-
lament podprl sedanji mini-
strov predlog manjših pokrajin, 
pa mora tudi Zgornja Gorenj-
ska dobiti možnost, da postane 
samostojna pokrajina. Zgornjo 
Gorenjsko sestavlja sedem občin 
in zavzema trikotnik med 
Brezjami, Bohinjem in Rateča-
mi. Ima približno toliko prebi-
valcev kot Savinjsko-Saleška 
pokrajina, Zasavska pokrcyina 
in Spodnja podravska pokraji-
na. Tudi po površini so približ-
no enako velike in tudi razlogi 
za ustanovitev so podobni, ven-
dar pa za razliko od omenjenih 
Zgornja Gorenjska ni nikjer 
omenjena kot možna pokraji-
na. Zakaj je Zgornja Gorenj-
ska tako zapostavljena? Naj-
vetjetnqe zaradi te^i, ker nima 
političnih botrov, nima svojega 
po^nca v državnem zboru in 
nima "močnega" politika v vr-
hovih strank. Zato je moja bo-

jazen, da bodo bodoče pokraji-
ne predvsem politične tvorbe 
utemeljena. 

A v g u s t M E N a N G E R , 

občinski svetnik N.Si 

CERKgE 

U č e n c i s p o z n a v a l i s v e t i n v a l i d o v 

Minuli teden so se učenci osnovne šole Davorina Jenka Cerk-
lje in podružnične šole v Zalogu v okviru delavnic, ki so jih 
pripravili ob mednarodnem dnevu invalidov (3. december), 
seznanili s tem, kaj pomenita gibalna oviranost in slepota. Pri-
hodnji torek bo na šoli gostovala tudi gledališka skupina Za-
voda za gluhe in naglušne iz Ljubljane, ki bo uprizorila pred-
stavo Sneguljčica in sedem palčkov. Omenjene aktivnosti 
sodijo v okvir štiriletnega projekta Inkluzija - vključitev otrok s 
posebnimi potrebami v redne oblike izobraževanja. S. Š. 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 47, 2 0 1 4 2 4 9 
fax: 2 0 1 4 2 1 3 

Mali oglasi se sprejemajo: za ot̂ vo v petek -
v sredo do 1330. in za objavo v torelg do pet-
ka do 14.001 Delovni <as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. -15. ure. 

Uvedli smo novo nibriko 
"Čisto v zadnjem hipu". 
s t o rubnko M r m o pomagali n a i i m t n k e m , ki 
se Jim res mudi nekaj prodati, kupiti, najeti, o d d a -
ti. Oglas 23 t o nitulko lahko oddate n torek v p o -
nedeljek d o osme ure in z a petek v (etrtek prav 
tako do osme ure. Cena oglasa je 2.255 SIT (9.41 
E U R j , je m o m a m ima najvrt 80 znakov - kupon 
ne velja. Za male oglase po redni teni oziroma na 
kuponu pa sprejemamo za torek v petek d o d n i -
ge ure in z a petek v siedo d o pol dveh 

I N E P R E M I Č N I N E I 

b j J d i i l L ^ ^ L ; ^ 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00, 041/515 965 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN). Zlato polje, enoinpolsobno. P, 
39,5 rm, I. izd. 1962 adaptirano, opfeml. 
jeno za 24 mio sil (EUR 100.150). 
KRAN). Šoriijeva ulica, dvosobno. I. 
nad. 3145 mz, I. izd. 1969 za 254 mio 
SIT (EUR 105,992,-) (preurejeno v 
trisol^). 
KRAN). Sorlijeva ulica dvosobno, 7. 
nad. 50,2 na. I. izd.i969 za 25.8 mio SIT 
(EUR 107.661,.). 
KRAN) - trisobno, 2 nad, 82 m2.1. izd. 
1958, obnovljeno za 27 mio sit (EUR 
112.669.-). 
KRANJ • štirisobno. 3. nad., 86.5 m2.1. 
izd. 1^1 , za 26,8 mio sit (EUR 111.834.. 
)• 
KRAN) • Slirisobno, 7. nad.. 87,4 m2 + 
garaža, I. izd. 1964, za 33,3 mio sit (EUR 
138.958,-) nova 
TRŽIČ - dvosobno, 4747 mz, I. izd. 
1910 za 15 mio sit (EUR 62.594,-) 
TRŽIČ. dvosobno, IV. nad., 60.67 m2, 
I. izd. 1979, za 21,- mio sit (EUR 87.631.-
) nova 
TRŽIČ - trisobno, I. nad., 2 balkona, 
58,97 m2, leto 1956 za 17,5 mio sit (EUR 
73.026,-). 
HIŠE PRODAMO 
KRAN) . okolica polovico dvojčka, 
parcela 2301. izd. 2005, III. podaljšana 
gr. faza. stan. p. 153, komunalno urejena 
za 37.680,00 mio sit (EUR 156.700.-). 
KRAN) • okolica, dvo- ali enostan. hiSa. 
adapt. 1984. parcela 621 m2, sUn. p. 
170 m2, z vso opremo izdelano po meri 
za 54.. mio sit (EUR 225.338.-) cena 
ug«^ 
PREDDVOR - enostan. hiša, III. gr. feza 
(adapL stara hija), pare. 669 m2, stan. 
p. cca. 120 m2, cena 28.8 mio sil 
ŠKOFJA LOKA . atrijska vrstna hiša. 
slan. p. 120 mz + 80 mz. So mz atrija, 
leto izdelave 1977, za 55 mio sit, (EUR 
229.510,-). 
ŽELEZNIKI - okolica, eno- ali dvostan. 
hiša v III. gradbeni fazi, vsi priključi 
plačani, hiša je podktetena, parcela rav-
na, na robu vasi, sončna in sredi zelen-
ja z lepim ra^ledom na okoliške hribe, 
parcela 915 m2 za 29,5 mio sit • zan-
imivo. 
TRŽIČ - okolica, dvostan,, stan. p.150 
m2, parcela 147 mz, I. izd. 1934, adapt 
2006, za 59 mio sit, (EUR 246.202). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 
Kranj - cca. 240012 (P 125 m2,1, nad. 115 
m2) veliko d\^šče z več P mesti, ogra-
jeno, cena 1440,- sit/mes. za mz + 
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,- sit/mes + 
stroški oz. prodaja prostora in opreme 
za 30 mio sit 
PRODAJA 
Kranj. cca. 210 mz poslovnih prostorov 
z vso pisarniško opremo v pritličju in 
Meti poslovne stavlie. 6 partdmih mest 
nekaj zelenice za 85,- mio sit (EUR 
354-699,-) andno le^ pisamišlci pros-
tori I opremo po meri za različne de-
javnosti 
Triič - poskTvni prostor za tigovino 22 
m2, (skfadišče 8 m2) in WC za 7,5 mio 
SIT (EUR 31.296,95). 
ZEMgiŠČA PRODAMO - zazidljhia, 
kmO^ska, gozd, itd 
KRAN) • okolica, CERKL)E • okolica. 
TRŽlC -okolica, PODLJUBEg 
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STANOVANJA prodamo 
KRAN) - nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini 
vodovodnega stolpa, od 41 m2 do 
94,10 mz. Stanovanja bodo zgrajena 
do julija 2007. Cene-, od 407.072,00 
SIT (1.698,68 EUR) do 481.885,00 
SIT (Z.oio,87 EUR)/m2. 
KRAN) - Cosposvetska: štirisobno, 
86,50 mz, 1.1961, 3. nad. nizkega in 
urejenega bloka, plin pred vrati, vsi 
priključki, balkon, vseljivo avgusta 
2007. Cena 26.8 mio SIT (111.834 
EUR). 

KRAN) - Sorlijevo n.: dvosobno. 54,13 
mz, 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokacija, 1.1972, prazno. Cena 25 mio 
SIT (104.323 EUR). 
KRAN) • center mesta: dvosobno, 
mansardno, I. 1992, prijetno, pren. 
ovijeno I. 2006, nova okna in parket 
in keramika, klima. Vseljivo takoj! 
Cena 23,7 mio SIT {99.000 EUR). 
KRANJ - Planina III: dvosobno, 63.6 
mz. 1. nad., 1.1986, prijetno in pros-
torno, delno prenovljeno, ZK v 
postopku, vzhod, ni balkona. Cena; 
24.5 mio SIT (102.237 EUR). 
KRAN) - Planina III: garsonjera, I. 
1987.33,20 mz, 1. nad., balkon, nizek 
blok. Cena 14,9 mio StT (62.177 
EUR). 

KRANJ • Zlato pdje: dvosobno, 66,45 
m2, 3. nadstropje, I. 1998, urejeno, 
svetlo, balkon. V ceni je zajet garažni 
boks v garažni hiši. Cena 24.8 mio 
SIT (103489 EUR). 
KRAN) • PUnina II: dvosobno, 69,26 
mz. 5./7-ih, prijetno stanovanje, 
vzhodna stran, I. 1982. velik balkon. 
Cena 26,5 mio SIT {110.583 EUR). 
KRAN) - Planina I: 115,60 m2. 
mansardno stanovanje v večs-
tanovanjski stavbi, nad. 2./2. 
Stanovanje je prostorno, ločen bival-
ni in spalni del, 2 klimi, opremljeno, 
CK-plin. Cena 36 mio SIT {150.225 
EUR). 

H|£E prodamo 
SK. LOKA - Crenc: lepo urejena 
dvostanovanjska hiša, cca. 150 m2 
bivalnih površin. K-fP-i-N, v celoti 
adaptirana I. 2000,1.1964. 360 m2 
parcele. Hiša je vredna ogleda. Cena 
48 mio SIT {200.300 EUR). 
KRANJ - Stražišče: 180 m2 bivalne 
površine, I. 1978. parcela 503 m2, 
adaptirana I. 2004. nadstrešek za 2 
avta, sončna lega. Cena 59,5 mio SIT 
{Z48.289 EUR). 
ŠENČUR • Milje: I. 1974, ob cesti 
Kranj-Preddvor, dvostanovanjska, 
enonadstropna, tloris etaže cca 90 
mz, v celoti podkletena. Za hišo slo-
ji brunarica, ob gozdu, pare 89Z mz. 
Cena 76.7 mio SIT (320.000 EUR). 

SENCUR: 182 mz, v zahodnem delu 
naselja so naprodaj tri lične en-
odružinske hiše, zgrajene do 3. po-
daljšane faze. Hiše so podkletene, 
klasično grajene, z dobrim izko-
ristkom prostora in zasebnostjo 
posameznih enot. Iz dnevne sobe 
imajo izhod na zelenico, vsaka hiša 
ima tudi balkon in nadstrešek za dva 
avtomobila. Parcele merijo 293, 306 
oz. 372 m2. Cena: 43 mio SIT 
{180.000 EUR). Kupci ne plačajo 
provizije. 

ZEMLJIŠČE prodamo 
Podvin - Mošnje: 559 m2, sončna, 
ravna parcela pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiš. Cena 
23,964 SIT/m2 (100 EUR). 

w. svet-nepremičnine. S 
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Mlinska ul. i, Maribor. PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49. 030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
iOMNj - Zlato pofje enosobno. 40.14 
m2.1./4. Li. obnovljeno v celoti, lepo 
opremljeno, vseljtvo v srecTmi avgusta 2007. 
Gfna: 19.5 mio sit (81.372.06 euf). 
KRANJ • dvos-obno. 51.70 m2. I./2. 
poslovno-stanovanjski objekt, v celoti 
obnovljeno 1.2006. vpisano v ZK. takoj 
vseljtvo. Cena: 24 mio sit (100.150 eur). 
KRANJ • mesto, dvosobno. 57.9 m2. 
m/2, dograjeno I. 1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 23.:!;24.36o 
sit (99.000 eur). 
BISTHKIA PRI TRŽiCU • trisobno. 83.52 m2. 
P/2, soba v Meti. vrt nadstrešek za avto. IJ. 
1945. Cena: 26 mio sit (108-496 eur). 
TTIŽIČ - mestno jedro, trisobno. 65.93 
m2, mansarda. dvoetažno. I. 2006 
večstanovanjska stavba v celoti obrvovl-
jena. Cena: 22,2 mio sit (92.639 eur). 
TRŽlC - center mesta, trisobno, 66,20 
m2. mansarda/2.1. 2006 ve&tanovan-
jska stavba v ccioti obnovljena. Cena: 
2),5 mio sit (89.718 eur). 
HISE PRODAMO 
KRANJ - okolica, Trboje, dvostan. hiSa. 
256 m2 biv. povriine, pare. 621 m2.1.i. 
1984. obnovljeoa, opremljena, urejen 
vrt in sončna t«rasa. Cena: 53 mio sit 
(221,165.08 eur), 
SENIČNO - slan. hiSa, III. gr. faza. 
261.37 mz biv, povrSine. parcela 456 
m2. 2005. lepa lokacija. Cena: 45.57 
mio sit (190,160.24 eur). 
KRANJ - MUka. 1/2 sUn, hite. mansarda. 
130 m2 brv. površine, garaža, nadstreiek za 
avto, klel, 300 m2 vrta. I.i, 1978. vzdrževano 
Cena: 36.9 mio sit (153.980.97 eur). 
PODLJUBEg • dvostan hiSa, 360 m2. 
stanovanji popolnoma izdelani, hi$i man-
jka samo fasada, parceia 696 mz. I.i. 
2001. Cena; 59.7 mk> sit (249123.69 eur). 
BISTRICA PRI TRŽICU • 1/2 stan, hiSe. 
pritličje. 98 m2, 2$ mz kleti, 50 mz pod-
strehe. 540 m2 vrta. I.i. 1938, obnovljeno I. 
2003. vpisano v ZK, mirna lokacija s ču-
dovitim razgledom. Cena: 27 mio sit 
(»12.669 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽiCu - zazidljiva parcela, 
542 m2, dostop asfalt Cena: 16.775 
sit/m2 (7oeur/m2). 
PODNART - 2 zazidljivi parceli, 1.066 mz 
in J.ng m2. ravni, sončni, pravokotne ob-
like. Cena. 16.775 sit/m2 (70 eur/mz). 
ZMINEC PRI ŠKOFJI LOKI - Brode, 
zazidljiva parcela. 1.311 mz. ravna, sonč-
na. Cena: 19.171.2 sit/n^ (8oeur/m2). 
BLED - Kontno, zazidljiva parcela, 1.138 
m2. lepa. ravna, sončna, sprejet zazidalni 
načrt, ^na: 46,729 sit/m2 (190 eur/m2). 
NAKLO - 2 zazidljivi parceli. 855 mz in 
772.5 m2. lepi. ravni. son6»i. pravokotne 
oblike Cena; 34.748 sil/m2 (»45 eor/m2). 

www.ckO'his9.si 

aipdomzaipdom si 
Tel. 04 S37 i S 00 
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L P D O m 
Aipdom imenring d d Radovljica 
Cdokarjeua ulica 1 
4240 Radovljica SLO 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS V ZEMUlŠKO KNJIGO 
• INŽENIRING 
• UPRAVUANJE iN VZDRŽEVANJE 
• ENERGETIKA 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera. 17,» mz. 1.1981.4. 
nad., soba, kopalnica-Hvc balkon, klet opre-
ma, Cena: »5.000.000 SIT (62.593.89 EUR). 
RADOVLJICA Prešernova, dvosobno. 
59.54 mz. pritličje. I, 1995. kuhinja. 2 
sobi. kopalnica * wc, klet. Cena: 
23.500.000 SIT (98.064 EUR). 
BEGUNJE, dvosobno. 60,69 I. 
1987. 4- nad., kuhinja, z sobi. kopalni-
ca+wc. balkon, klet. nadstreJnica. Cena: 
23.000.000 SIT (95.977.3 EUR). 
RADOVLJICA: PreSemova. trisobno. 
67.29 mi, 3. nad.. 1.1987. kuhinja. 3 sobe. 
kopalnica wc. balkon, klet, shramba. 
Cena: 27.000.000 SIT (112.669 EUR). 
RADOVLJICA- Prešernova. dvoinpo!sot>-
no. ?2,94 mz, 1.1990. pritličje, kuhinja, 3 
sobe. kopalnica. wc. balkon, klet. Cena: 
28,000.000 SIT (116.842 EUR). 
RADOVLJICA: PreSernova, trisobno. 
79.89 mz. 2. nad,. I. 1988. kuhinja. 3 
sobe. kopalnica, vvc, balkon, klet. Cena: 
32.000.000 SIT (133.533>63 EUR). 
KRANJ: Stirisobno. 94.08 mz. obnova 
05. streha + žfebovi 06.1. nad,, dnev-
na+kuhinja. 3 sobe, kopalnica, wc. 
shramba, balkon, klet dn/am>cd. Cena; 
33.000.000 srr (137706,56 EUR). 
STANOVANJA ODDAMO 
BLED. Triglavska, veltko dvosobno, 99,66 
m2, 2006. pritličje, kuhinja-̂ jedilnica, 
dnevna soba, 2 spalnici, kopalnica, wc, 
terasa, klet, vsa oprema, klima, paricimo 
mesto, do maja 07. Cena: 150.000 SIT 
(625,93 EUR)/mes. (stroSkiževceni). 

RADOVLJICA: Cankarjeva, trisobno. 
7743 m2.1.2006.2. nad, dnevna soba 
-t- kuhinja, 2 spalnici, kopalnica + wc, 
k̂ ža. klet. delna oprema, takoj. varSčina 
3 najemnine, predplačilo 3 najemnine. 
Cena: 108.000 SIT (450 EUR)/mes. + 
stroški. 
Z C GORJE: dvosobno. 63.55 m2.1.1965. 
1. nad., kuhinja. 2 sobi. kopalnica -f vvc. 
balkon, kiet drvarnica, vrt delna oprema, 
predplačilo 3 najemnine, takoj. Cena: 
59.910 SIT (250 EUR)/mes. • stroški. 
UPCE; enosobno. 35 m2.1. nad. stan. 
hiSe. obnova pred 10 teti. kuhinja, soba. 
kopalnica * wc. balkon, klet. parkirišče, 
oprema, takoj, varščina 3 najemnine. 
Cena: 47.930 SIT (200 EUR)/mes. 4. 
stroški. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
RADOVLJICA Kranjska, 24.79 
pritiič .̂ pisarna. Met 1-1961. mirne de-
javnosti. Cena: 7.500.000 SIT 
(31.296,94 EUR), davek plača kupec 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE po Žirovnid- Pritličje cca. 285 
m2, mansarda cca. 320 m2,12-67 Tii. 
obnova 05, v celoti ali posamezno, 
mirne dejavnosti. Cena: 1.917 SIT (8 
EUR) za m2 mesečno + stroški + ddv. 
RADOVgKIA Gorenjska c, 58.93 mz, 
2. nad. I. 2003, sprejemntca. 2 pisami, 
čajna kuhinja, souporaba vk. mime de-
javnosti. Cena: 1.917 SFT (8 EUR) za m2 
mesečno + st/oSki. 
MEDVODE: Zbiljska. 176 m2. 1.1960. 
(Mitličje: 2 pisami, sanitanje, 3 skladišča, 
kiet delavnica, z skladišča, garaža, razi. 
dejavnosti, v cetoti. Cena; 359^60 SIT 
(1.500 EUR)/mesec + stroški. 
GOZD PRODAMO 
POKLJUKA Mešani gozd. 15.973 mz. 
Cena: 3.500.000 SIT (14.605 EUR). 

www.alpdom.s i 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fajt 236 73 70 
E-pošta; 
info(g)fesst,si 
Internet: 
sv\vw.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - PIANINA I: dvosobno stano-
vanje v bteku. 63.18 mz + 7.08 mz kleti. 
III. nadsl., I. izg. 1975. cena 
24.000.000,00 SIT (100.150.22 EUR). 
KRANJ - bližina ZD: štirisobno, III./IV 
nadst, I. izgradnje 1961.86.50 mz, cena 
z6.8oo.ooo.oo SIT (EUR »11.83442). 
KRANJ - Sotlijevo naselje: dvosobno, VII,/IX 
nadst. . 52 m2, I. izgradnje 1972, cena 
25.000.000.00 srr (104.3z3.15 EUR). 
KRANJ • Sodljcvo naselje enosobno. 
Il./lli nadst.. 41.ZO mz. I. izgradnje 1968. 
cena 21.000.000.00 SIT (87,63145 EUR). 
KRANJ - bTižina Preiemovega gaja: dvo-
sobno. cca. 56.00 mz, v stanovanjski 
hiši. II. nadstropje, v celoti obnovljeno 
2006. cena 19.000.000,00 SIT (EUR 
79-285.00). 

KRANJ • Planina I: garsonjera, pritličje. 
26 m2. I. izgradnje 1978. cena 
14.750.000.00 srr (EUR 61.550.65). 
SKOFJA LOKA - Podlubnik: dvosobno, 
X!I./XIII nadsL. 60.32 mz. I. izgradnje 
1980. cena 21.700.000.00 SIT 
(90.552.50 EUR) 
RADOVLJICA: dvoinpolsobno. 6041 
m2, MI,/IV nadst.. I. izgradnje 1973. cena 
26.000.000.00 SIT (108496.08 EUR). 
KRANJ - mestno jedro, dvosobno, del-
no mansardno 57,90 m2. II./II nadst. 
obnovljeno 1992. cena 23.724.360.00 
SIT (99.000.00 EUR). 
BLED • ZASIP: dvosobno, v pritlî u večsta-
novanjske hiše, 52.60 m, parceia 260 m2, 
1. izgradnje 1933. obnovljeno 1994. cena 
31.000.000.00 srr (129.3^.71 EUR). 
HiSE PRODAMa 

PODRECA: stanovanjska • novograd-
nja. podaljšana lil, gradbena faza. tri 
etaže (K+P+M). izmera 153.34 mz. zem-
ljišče 249,90 mz -f 71 mz d<^z do hiše. 
Cena 39.500.000,00 SIT (EUR 
164.830.57). 
SELŠKA DOUNA - bližina Sonške pla-
nine starejša bivalna hiša, 70 mz povr.. 
neizdelana mansarda. I. izg. 1923. I. 
2003 v celoti obnovljena streha, zemljiš-
ča 334 mz, cena 15.000.000.00 SIT 
(62.593.89 EUR). 
CERKgE . OKOUCA: dvostanovanjska. 
zemljišča 300 mz, I. izgradnje 1975. bi-
valne površine 180.00 m2. cena 
48.000.000.00 SIT (EUR 200.30045). 
PREDDVOR - BELA: 1/2 stanovanjske 
hiše oziroma štiriinpolsobno stanova-
nje. 100.00 mz. zemljišča 447 mz, I. iz-
gradnje 1980, cena 37.000.000,00 Srr 
(EURi54-398r26). 
VIKEND: 
STARI VRH - PODVRH: vikerx) v skup-
ni i2nwri 106.S0 m. zemljišče 327 ma. 
I izgradnje 1978, cena 25,000.000.00 
SIT (104.323.15 EUR). 
ODDAJA V NAJEM 
SENČUR: trisobno v hiši, 90.00 mz. del-
no opremljeno, najemnina 95.000,00 Srr 
(EUR 39642). varšCni stroški. 

www.fe$st .s 

F R ^ S T U. o. o. Kranj 
Ni:rRi:Mi<':MissKA 

Je/enU c. 54«B. ?V. a r . Krai 

KUPIMO: 
Ptanina: ENOSOBNO. 40 mz. 
Kranj: ŠTIRISOBNO. gotovina. 
ŠoHoevo: DVOSOBNO, S5 rnz, stolpni-
ca. takoj kupinx> za stranko. 
Kranj: TRISOBNO, z dobrim razpore-
dom, takoj, za mlajši par. 
Tržič, Detdjica: enosobno in dvosobno 
za znano stranko 
STANOVANJA- PRODAMa 
Tržič - Detdjica: trisobno. 72 m2. I. 
79,22.9 mio sit. 95.561 eur. 
Ziato poije enosobno. 2. nad. L 98, z 
novo kuhinjo. 18,5 mio sit 77.200 eur. 
SoHlj«vo: enosobno. 42 m2, adapt, 
2004, z moderno opremo, 21 mio sit 
87.631 eur. 
Pbnina 2: enosobno. 50 mz. I 1982. 
prostomo, 19 mio sit 79.286 eur. 
iko^ Loka, Frankovo: enosobno, 40 
m2. L1987,18.5 miosit 77200 eur. 
Kranj: blizu centra, dvosobno. 1.1971.3. 
nad, 19 mio sit 79-286 eur. 
Trild, Deteljica dvosobno. 61 mz. I. 
1981. nrzek blok, 20.5 mio sit 85.545 
Zlato pdje: dvosobno, novogradnja, 53 
mz. fwkrito parkirišče, 3-/3 nad., lepa 
lokadja. 22,2 mio sit 92.640 eur, 
Moste pri Žrovnid: dvosobno s teraso, 
takoj vsdjivo. 65 m2. i. 91.1. nad.. 
26.5 mio sit 110.583 eur. 
SkoJja Loka: trisobno, 75 mz. adapt 
2000,24,5 mio 5't. 102,237 eur, 
Planina 1: trisobno, 77 mz, I. 1987. 
adapt. 2006. 3 /3 nad. 29 mio sit 
(120.850 eur), 
HISE-PRODAMO: 
Šenčur hiša. adaptirana 2003,170 mz, 
parcela 900 mz. 2x garaža, 45 mio sit 
187.718 eur. 
BESNICA: 1/2 hiše, adaptirano 2005. 
130 m2. parcela 400 m2, garaža, terasa, 
30 mio sit (125.188 eur). 
PRIMSKOVO: hiša. 2x80 ms + klet. 
440 mz, 2 garaži. I. 1980, 54 mto sit 
225.338 eur. 
SrrNJE: sodobna hiša, 250 mz, 1.1982, 
parcela 470 m2. takoj vseljiva 55 mio sit 
229.511 eur. PRIPOROČAMO, 
VtRMAŠE: hiša. 180 mz, parcela 457 
m2.1. 1940. potrebna adaptacije. 21,5 
mio sit (89.718 eur). 
KRANJ: hiša, 220 m2. adapt 04, 700 
m2.53mio sit 221.165 eur 
Dodatna ponudba na: 

gekko 
BntOf 79A. 4000 KJ40) | 

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 m2, pritličje. Cena: 
25.199559.00 SIT: 
• 2-sobno 5243 mz, pritličje. Cena: 
23.502.792.60 SrT; 
• 2'Sobno 58,74 mz. 1. nadstropje. Cena: 
26.981.866.80 srr; 
- 3'Soboo duplex 96̂ 25 m2.1. nadstrop-
je in mansarda. Cena: 39.620.022.75 
SIT: 
- 3-5obno dupfex 94,87 mz. 1. nadstrop-
je in mansarda. Cena: 35.992.618,20 
srr, 
SKOPJA LOKA • CENTER: dvosobno. 
49,70 m2,1. »900. obnovljeno 1992. 
delno mansardno, lahko popolnoma 
opremljeno. Cena 22.500.000,00 SH", 
TRŽKl: šlinsobno. 130 m2. obnovljeno 
2000. popolnoma opremljeno, nad-
stropje i./i, CK - olje. Cena 25 MIO SH. 
PRODAMO HISE: 
BISTRICA PRI TRŽiCU: samostojna. 
125 m2 bivalnih površin. I. 70. obn. 
2006. na parceli 400 mz, Cena 38.5 
MIO SIT 
KUPIMO STANOVANJA: 
KRANJ. RADOVLJICA, LESCE, BLED: 
kupimo več dvo- in tnsobnih stanovanj 
za znane stranke. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: 150 m2. obn. 1996. opremljen 
nočni loka! v obratovanju. Možna tudi 
pn̂ daja. Cena: 300.000 SiT/mesec ali 
72 mio srr. 
PRODAMO ZEMgiŠČE: 
BLEJSKA DOBRAVA: 406 mz. v 
mirnem vaškem okolju. Priključki na 
elektriko, vodovod in telefon so v bližini. 
Dovoljena gradnja enostanovanjske 
hiše v treh etažah. Cena: 11 mio SIT. 

w w w . g e k k o p r o j e k l . s i 

OA-NI 
CA-Ni. d.o.o.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. fax: 04/26-17-198 
e-pošta: info@nepremicnine-gani.si 

STANOVANJE 
SKOFJA LOKA- PODLUBNIK. pro-
damo zelo lepo enosobno stanova-
nje, v kompletu adaptirano I. 1998. 
38.38 mz, v 5. nad./i2, balkon z od-
prtim razgledom, objekt star 27 let 
CK. ADSL. KATV, opremljena kuhi-
nja brez hladilnika, vseljivo takoj. 
CENA: 19.000.000,00 SIT. 
(79.286.60 eur). 
KRANJ - ZOISOVA, prodamo lepo in 
kompletno adaptirano trisobno sta-
novanje v izmeri 74.32 mz * klet + dr-
varnica. adaptirano I. zoo4. ločen 
WC. balkon. CK • plin. vsi priključki, 
kompletno opremljeno, vpisano v 
Z.K., vseljivo po dogovoru. CENA: 
28.000.000.00 SIT (116.841.93 eur). 
HISE 
LJUBLJANA - DRAVLJE, na 264 m2 
zemljišča prodamo končno vrstno 
hišo. stanovanjske površine 155.55 
mz, K-»•P•̂ N-̂ M. v celoti podkletena. 
stara 43 let, 2x balkon, izhod na zele-
nico, nova kritina. CK - olje. vsi pri-
ključki. vseljiva po dogovoru. CENA 
70.000.000,00 SIT (292.105,00 
eur). 
2ABNICA • SUTNA, prodamo stano-
vanjsko hišo v 3. gradbeni fazi. z 
možnostjo poslovne dejavnosti. 555 
mz zemljišča, stanovanjske površine 
187, 46 m2, začetek gradnje te(a 
Z003. vsi priključki na robu parcele, 
prevzem možen takoj. CENA: 
36.000.000, 00 SIT (141.879.00 
EUR) 
POSLOVNI PROSTOR 
gUBgANA - VK^ ODDAMO v pritlî u 
postevne stavbe kompletno opremlje-
ne pisarniške prostore. 218 m2. ot>-
jekt star 25 let. vse pisarne so pod vi-
deo nadzorom prav tako je celoten 
objekt tehnično in video varovan, z 
vsemi priključki. CK. prevzem po do-
govoru. CENA: 3.115, 00 SIT/mz (13 
eur/mz). 
OPC SENCUR, ODDAMO komplet-
no opremljene pisarne v izmeri 431 
mz, zgrajeno I. 2cx)3. 2. nad./3, od-
damo v kompletu ali po delih (lastni 
vhodi), čajna kuhinja, sejna soba. 
sen/er soba, primerno za računalni-
ško dejavnost računovodstvom za-
stopništvo posredovanje, trgovino 
itd. Vsi priključki. CK. klima, čitalec 
prisotnosti na delu, CENA: 2.157 

'SIT/m2 (9 eur/m2). 
VIKEND 
POLJANSKA DOLINA - PODJELO-
VO BRDO. na atraktivni lokaciji pro-
damo podkleten zidani vikend z le-
pim razgledom na sosednja Škofjelo-
ška hribovja, stanovanjske površine 
I27m2 -»- pomožni objekt (drvarnica) 
6m X 3.5m, 1.064 ^^ zemljišča. 
K+P-i-M. star 6 let, vsi priključki, CK -
trda goriva, terasa, kompletno opre-
mljen. vseljivo takoj. Vikend se naha-
ja na mimi lokaciji, 10 km do smu-
čarskega centra Cerkno. CENA; 
z9.500.000.00 SIT (123.101,31 eur). 
KUPIMO 
Na različnih lokacijah kupimovečraz- • 
Bčnih stanovanj tn hiš za nam že znane 
kupce. 

w w w . n e p r e m i c n i n e - g a n i . s i 

m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
BRITOF: ekskluzivno prodamo več 
komunalno opremljenih parcel od 
542-981 mz. Cena: od 145 EUR /m2 
(34.747.8 SIT/m2). 
TRŽIC - D E T E g i C A : dvosobno, 61 
m2,1.81. vzdrževano, V lega. 4. nad., 
nizek blok. Cena 85.545 EUR (20.5 
MIO SIT). 
SKOFJA LOKA - ZMINEC samostoj-
na hiša, novogradnja III. pod. gr. 
faza. 250 mz, parcela 585 mz, 
nizkoenergijska, v naselju novih hiš. 
razgled. Cena: 154 398.26 EUR (37 
MIO SIT). 
KUPIMO: 
Bivalni vikend v okolici Kranja, do 
125.187.78 EUR (30 MIO SIT). 
Enosobno in dvosobno v Kranju 
Hišo v Kranju ali bližnji okolici do 
208.646 EUR (50 MIO SIT). 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

ip-projekt.si 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

družba i 
Zevnikova ul. 11. Kranj. P£ Stritarjeva ul I 

Kranj, td 041/347323.04/2362890 

HIŠE PRODAMO 
TRBOJE, samostojna, lahko tudi dvo-
družinska, let. 1981. 240 m2 biv. 
prostora -t- K -i- M večja garaža, 
adaptirana 1996. ravna parcela 588 
m2. Možna menjava za stanovanje 
ali manjšo hišo v okolici Kranja. 
Cena: 48,5 MIO sit (202.387 EUR). 
ŽELEZNIKI, Log. novogradnja, III. 
gr faza, tloris 10x12 m (P-fN-fM), 
1000 mz zemljišča ob gozdu, na 
robu naselja. Cena: 29 MIO sit 
(»21.015 EUR), 
HISO KUPIMO 
Za nam znano stranko kupimo nove-
jšo. predvsem manjšo enostanovan-
jsko hišo z nekaj parcele, na ob-
močju Kranja. Radovljice ali Škofje 
Loke. Cenovni razred do 55 MIO sit 
(229.510 EUR). 
STANOVANJE PRODAMO 
PREDDVOR, alpski blok. I. 1984. 
enosobno 46 mz v I. nad., južna 
lega. opremljeno, z uporabo nad-
streška za avto in vrtička. Cena: 19.5 
MIO sit (81.372 EUR). Vseljivo na-
jkasneje dec. 07. 

KRANJ, Planina I. dvosobno s kabi-
netom, 54 m2, popolnoma in 
kvalitetno adaptirano 2004. 3. nad., 
južna lega. balkon. Cena: 24,8 MIO 
sit (103488 EUR). 

e-pošta: loman^volja.net 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO. stanovanje, 42 m2. 
Kranj, Planina I. obnovljeno, balkon, 
vsi priključki. ZK urejeno. « 040/166-
7 6 4 60J07H 

DVOSOBNO, stanovanje, 61 m2. Tr-
žič Deteljica. 4. nad.. JV lega, vsi pri-
ključki. I. 81. vpis v zemljiško knjigo v 
postopku, loža, klet. cena 20,5 mio 
srr (85.544,98 EUR). Trax» nepremič-
nine Lj. « 01/436-01-21. 041/638-
048 eoiosto 

DVOSOBNO. Skofja Loka mesto, ob-
novljeno. opremljeno, takoj vseljivo. 
cena po dogovoru, « 040/452-279 

9010607 

KsKERN^ 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12. 4000 Kranj 
Tel. 04/Z0Z13 53. zoz 25 66 

C S U 051/320 700. Email: info^kj-kern.s 

DVOSOBNO STANOVANJE, Kranj -
Ziato polje. 50 m2. novo. ugodno. 
Modro, d.o.o.. Bergantova 10, Ljublja-
na. 9 031/378-038 »10513 

TRISOBNO, opremljeno, renovirano. 
Stražiiče, z lastnim parkiriščem, vpisa-
no v ZK. cena 30.000.000 SIT. « 
040/633-411 eoioros 

ODDAM 

DEKLETU, nekadilki oddamo opre-
mljeno stanovanje v Britofu. 9 
04/234-19-40 60I07M 

DVOSOBNO, stanovanje na Jeseni-
cah. vseljivo 1. 1. 07, 9 00393-
29/275-39-45.051/237-065 e0»0783 

POUANE nad Šk. Loko. 3$s, 85 m2. 
II. nad., 1. 96. stroški in varščina, naj-
em 71.892 Srr/mes. (300 EUR), Je-
len Janez s.p., Parlizanska c. 40, šk. 
Loka, 9 041/675-123 flOJ0775 

NAJAMEM 

STANOVANJE, v Kranju ali bližini, 
opremljeno, za daljše obdobje • min. 2 
leti. 8 031/666-446 eoi07e4 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO, na lepi. mimi lokaciji v okolici 
Kranja, 9 031 /510-760 «OIOM« 

KUPIM 

HIŠO, potrebno obnove. Kranj. Bted. Ra-
dovljica. Bohinj, Ki^jska Gora ali bhžnja 
okofica. «031/539-104 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-81-1Z0, 

04/23-66-670 

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009 

e-poSta: itd.nepremicnlne^siol.net 
www.itd-plu$.si 

l U i 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

VIKEND. Podčetrtek Agualuna apart-
ma 30 m2, ogr. atrij 20 m2. opremljen 
23 6 oseb. KTV, telefon prodam oz. za-
menjam za OS avto do 4,8 mio Sn* -
prevzem takoj. 9 041/366-993 

60T0394 

POSESTI 
PRODAM 

ZAZIDUlVO PARCELO Šk. Loka-Sv. 
Duh. 500 m2. vsa infrastruktura v bliži-
ni. Cena 31.200 sit/m2 oz. 130 
eur/m2. «051/681-104 

«010530 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

GOSTINSKI LOKAL, v obratovanju, v 
bližini Bleda, odkup inventarja, pre-
vzem takoj, ugodno. 9 01/251-69-92 

60106»$ 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v Šoritjevem naselju, 9 
040/675-078 ©oiorze 

MOTORNA 
VOZILA 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

ALFA ROMEO 2.4 JTD SW karavan. I, 
02. vsa oprema, servisna knjiga. 8 
041/752-001 

0010743 

AVTOMOBILI, odkup - prodaja rabtie-
nih vozil, gotovinsko plačilo, utrdimo 
prepis. Mepax, d.o.o.. Planina 5. 
4000 Kranj. «041/773-772 

Bmtov Pr>p(Otni>(10.4202 Naklo 
KfSfvsKa ceua 22.4202 Nsltlo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m platišča. 
- amortizerji Tmornotr. hitn servis vozil 
• avlooplika. vse za podvozje vozil, 
- izpuSni sistemi, katafizatorji ( 
Tel 04rt5 76 052 
H itp://www.agg.intar.sl ^ ' 

DAEWOO NUBIRA 1.6 karavan. 1. 99. 
klima in ostala oprema, ugodno. « 
041/496-344 6010754 

MAZDA 121, I. 95, ogled po dogovo-
ru. cena: 240.000.00 Srr. « 
040/201-311 eoiosdo 

PEUGEOT 206 xs 1.6. I. 5/00. 1 
lastnica, tri vrata, vsa oprema in platin 
ča za Passat. « 040/830-678 

«0t06«0 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

KAMIJON. s ponjavo, do 31 nosilnosti 
in dol. 4 m, prikoIk:o za prevoz konj, « 
031/442-038 

6010/40 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

SKUTER APRILIA SONIC 50, I. 02. 
6.000 km. zelo ugodno. « 031/632-
5 1 2 6010763 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

PLATIŠČA IN GUME. za razne avte. 
dim. od 13 do 16 col, nove in rablje-
ne, tudi za novejše avte. « 041/722-
625 

6010604 

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA. 175 70 
R13. zimske Sava Exact M^S. cena 
po dogovoru. « 041/733-427 

600966? 

KUPIM 

DELE. za Hyundai atos. « 041/446-
5 1 0 60I07S6 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

AVTOMATSKI, namizni stroj Bagat za 
vrezovanjenje navojev M2, M3 in 3.5, 
cena po dogovoru. « 04/23-32-883 

6010704 

GASTRO. toeilno napravo WBF 210 
LA. cena 55.000 SH". « 041/539-
106 

6010760 

ROČNO STISKALNICO. Knakner 
250 kg ter pripravo za krivljenje 90° in 
120®. cena po dogovoru. 9 04/23-
32-883 

6010703 

mailto:info@g-gias.si
http://www.alpdom.si
http://www.gekkoprojekl.si
mailto:info@nepremicnine-gani.si
http://www.nepremicnine-gani.si
http://www.agg.intar.sl
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GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

BAKRENE PLOŠČE, za žlebove tn 
obrobe dimnikov dim 200x100 cm. 
deb. 0.55 cm. 9 04/514-73-226oi07i8 

SMREKOV, opaž 15mm in suhe smre-
kove plohe, 9 041/637-100 «oioeo3 

KUPIM 

1 m3. suhih jesenovih plohov. « 
040/887-460 6010756 

ODKUPUJEMO, hlodovino hrasta, je-
sena. bukve ter smreke, plačilo po do-
govoru. « 04/51-80-220, 041/639-
348 00106)2 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

PO NIZKI CENI, nova notranja vrata, 
enojna garažna vrata, boksarsko vre-
čo. «031/546-891 eoiom 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. bukova, 
mešana, brezova, možnost dostave. 9 
040/338-719 60t0S24 

DRVA. bukova in mešana, lahko razža-
gana in z dostavo. 9 04/512-27-74 

«0107SR 

t^SNE. brikete za kurjavo, ugodno. 9 
04/53-31-648, 040/8a.74-25«)ioso« 

SUHA, bukova drva, 9 040/726-705 
«010766 

VEČJO, količino suhih bukovih drv, ci-
sterno za gnojevko, zgrabljalnik za 
seno, 9 040/212-819 eoiora« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KUHINJSKO, in sobno pohištvo ter 
plinsko jeklenko in štedilnik 2+2. 9 
031/685-912 

eoion? 

OMARO, za dnevno sobo, dva kavča 
in sank za simbolično ceno, 9 
040/383-457 

PODARIM 

DVOSED, z dvema ležiščema, 2 manj-
ša fotelja in preprogo. 9 04/204-68-
6 4 6010S60 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

12-DELNO, vrhunsko, težko posodo 
Kdnig, ob nakupu podarim s©t 24 no-
žev, škarij, vilic v kovčku, cena po do-
govoru, 9 04/23-32-883 soioro? 

ELEKTRIČNI, štedilnik s termokera-
mično ploščo in pečico Bosch še za-
pakirano. ugodno, 9 041/588-671 

«010771 

NOV MEŠALNIK. za sadje in zelenja-
vo. ugodno. 9 04/513-32-40 6o?o?» 

ZAMRZOVALNO, skrinio. brezhibna. 
15.000 SIT, Bted. 9 051/236-021 

6010727 

PODARIM 

VORADNO, pečico in vgradno kuhal-
no ploščo 3x plin, 2x elektrika, 9 
031/668-547 «ojo7®? 

OGREVANJE, HLAJENJE 

PRODAM 

ELEKTRIČNE, marmorne radiatorje 
ugodno prodamo in montiramo EL-
TERM, kamnoseštvo in ogrevalna teh-
nika, d.o.o.. Zagrebška cesta 20, Ma-
ribor. 9 02/426-01-51, 041/639-146 

6010143 

ODPRT, Irtoželezni kamin neuporab-
Ijen, 9 04/576-00^0 eoiors? 

VRTNA OPREMA 

PRODAM 

STAREJŠO BRUNARICO. 4x5 m, 
cena po dogovoru. 9 031 /330-463 

0010733 

TROSILEC, hlevskega gnoja Tehno-
stroj 4t. 9 04/57-41-749 Mto75» 

GLASBILA 
PRODAM 

DIATONIČNO, harmoniko BE, ES, 
AS, cena 380.000 SIT, 9 041/597-
6 9 6 6010724 

OZVOČENJE, Dascal - llc dinakord 
komplet z zvočniki in stojalo, ugodno, 
«031/858-886 60i07)0 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKUŠKE DRSALKE, št. 33. roza -
bele barve, 9 040/303-424 6010735 

DVA SNOWBOARDA, 141 In 158 cm, z 
vezmi alt brez, 9 041/390^29 eotora« 

TURIZEM 
NUDIM, silvestrovanje na kmetiji odpr-
tih vrat Pf Šimc, Brebovnica v Poljan-
ski dolini, 9 04/51-82-955 

TERME ČATEŽ, oddam počitniško hi-
šico za božične praznike, ugodno, 9 
041/652-920 60i0789 

HOBI 
KUPIM 

ZLATE, in srebrne kovance odkupMlem po 
ugocMi cen^, « 031 /572-741 6ot07&4 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

PREVUALNO, omarico 80x70x85, 9 
051/214-306 «010770 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVA MESECA, staro nemško ovčarko, 
«04/531-42-37 «0107?» 

PODARIM PSA. « 04/25-23-104 
6010717 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

HiDRAVUČNI, cepflnlk in 4 KW agre-
gat, « 04/204-13-22, 031/202-639 

6010700 

KUPIM 

TRAKTOR, Štore ali Zetor, lahko 4x4, 
«031/604-918 60t07o« 

TRAKTOR. Zetor ati Ursus, trosilnik 
gnoja, zadnji n^adalnik gnoja, pajek 
SIP. sadilnik krompirja, « 051/232-
298 60107S4 

TROSILEC, hlevskega gnoja, manjši, 
hribovski, « 031/758-326 

PRIDELKI 

PRODAM 

DOBRO VINO. cviček in neškropljena 
jabolka, Sr. Dobrava 14. Kropa. « 
04/533-66-19 «0107» 

DOMAČA JABOLKA, različnih sort. 
boskopski kosmač. Žeje 1, « 
04/257-18-22 601074& 

KROMPIR, za krmo, « 04/23-10-
5 2 6 6010750 

MESO, mladega bika. « 041/923-
2 1 8 «010692 

NEŠKROPUENA. obrana jabolka. 
Babni vrt 9. Golnik. « 04/256-02-38, 
po 17. uri «010762 

'ŠPEH', od domačega prašiča, « 
04/252-58-79 60I07E« 

SUHE. orehe. 9 031/311-417 601071! 

VEČ SORT, neškropljenih zimskih ja-
bolk. «040/485-307 eotoTss 

VINO. cviček ter modra frankinja, mož-
na dostava, « 041 /830-461 

6010300 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 
BIKCA, limuzin, starega dva meseca in 
pol, « 041/582-542 60i070d 

BIKCA, križanega, starega en teden, 
«04/252-12-16 «010719 

BIKCA, mesne pasme, starega 14 dni, 
«04/580-12-78 «010721 

BIKCA, simentalca, starega tri tedne, 
«031/438-163 «010747 

ČB BIKCA, starega en teden, « 
04/514-61-97 6010716 

ČB BIKCA, starega 10 dni, « 
031/871-659 80J07«T 

DVA, ČB bikca, stara 7 dni, « 
031/361-219 6010746 

DVA jagnjeta, « 031/828-594 

DVA PRAŠIČA, 170 kg, možnost za-
kola in predelave in pujske za nadaljnjo 
rejo ali odojke ter domače žganje, 
ugodno, «01/723-19-78 

6010696 

ENOLETNE, kokoši, večja količina do-
stava na dom, 9 04/51-03-600 

«010700 

PRAŠIČA, za zakol, krmljenega z do-
mačo krmo. « 04/513-25-53 

«010723 

PRAŠIČA, za zakol, krmljenega z do-
mačo krmo ter suhe hruške In krhlje, 
«04/51-28-160 6010730 

PRAŠIČA, težkega okoli 160 kg, krm-
Ijen z domačo krmo. « 041 /971 -508 

«010779 

TELIČKO, simentalko, staro en teden, 
KuraJt, Žabnica 49. « 04/23-11-810 

TELIČKO, simentalko, staro 8 dni. 
Žabnica 57, « 04/23-10-268, 
041/595-355 6010749 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močngSe -
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 

(M. Kačič) 

OSMRTNICA 

V 82. letu starosti nas je zapustila naš draga mama 

S l a v k a C e n t a 
iz Kranja 

Pogreb drage pokojnice bo danes, v torek, 12. decembra 2006, 
ob 13. uri na pokopališču v Kranju. 2ara bo na dan pogreba od 
8. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: mož Joža, hčerka Ljuba z družino, hčerka Tatjana 
z družino, snaha, vnuki z družinami in pravnuki 
Kranj. S. decembra 2006 

TELIČKO, čisto simentalko. staro 11 
dni, « 04/25-31-667, 041/973-629 

VEČJO, oslico, po 4. žrebičku, psico 
šarplaninko. 2 teti staro kobilo - ara-
bec, «031/482-125 

»010720 

ŽREBIČKO, hafiinger, staro 7 mese-
cev, » 031/663-254 eotoroi 

KUPIM 

BIKCA, simentak^, starega do 10 dni, 
«041/889^24 «010773 

BIKCE, in t l̂ičke od 40 do 250 kg in 
kravo s teletom ali visoko brejo. « 
051/372-468 eoio7eo 

TELIČKO, simentalko, težko okoli 150 
kg. « 041 /503-623 eoio&es 

OSTALO 
PRODAM 

10.500. mlečnih kvot ali menjam za 
teleta. « 04/595-75-36. 041/745-
6 7 7 «010742 

KLETKO, za hišnega zajca, ugodno. 
«040/389-518 «0I076I 

OMARO, za prekajevanje mesa. « 
031/643-725 «010737 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

BAR. v centru Kranja Išče dekle za 
delo v strežbi, pogoj polnotetnost. Pa-
lustris bas. Reginčeva 4. Kranj, « 
040/616-616 Miaot 

IŠČEMO, pomoč za delo v strežbi in 
kuhinji ob vikendih, GTT Jošt, d.o.o.. 
Sv. Jošt nad Kranjem 2, Kranj. « 
04/201-21-28, razen ponedeljka, od 
8. do 20. ure «oio67e 

IŠČEMO, dekle za delo v strežbi v po-
poldanskem času. v okrepčevalnici 
Seljak, Šiška 12, Preddvor. « 
031/663-095 60i060i 

IŠČEMO DEKLE, za delo v dnevnem 
baru t-2-krat tedensko v popoldan-
skem času. Dnevni bar Petelinov hram. 
Valvasorjeva 17. Bled. « 051/305-
3 4 5 6010713 

ZA REDNO DELO, zaposlimo kuhinj-
sko pomočnico. Preša, d.o.o., Cer-
klje, penzion Zaplata, Tupaliče 32, 
4205 Preddvor, inf. na, « 04/255-
62-50 6010FI73 

ZAPOSUMO, kuharja in natakarja z iz-
kušnjami tavema Petra, Poljanska c. 
104, Gorenja vas, « 041/482-368 

6010691 

ZAPOSUMO, voznika C kat., v doma-
čem trans^rtu, Bemik Anton s.p., Sp. 
Luša 19. Selca. « 031/628-455 

60106S5 

ZARADI, povečanja obsega dela, za-
poslimo več prodajalcev v maloprodaj-
ni trgovini. Prijave pošljite na KAMM, 
d.o.o., Mlakarjeva ul. 87. Šenčur 

«010707 

Mesarstvo Anton Čadež s.p. 
Visoko 7 g , 4 2 1 2 Visoko 
Telefon:04V628-297 

V trgovini z živili-mesnici 
zaposlimo več 

mesaijev - prodajalcev m . 

NA OBMOČJU. Kranja redno zaposimo 
več zastopnikov za t r ž ^ zdravstvenega 
p(pomočka prf že dogožotjerth strankah. 
Fantom intemabonal Ul. M. Grevef̂ xoich 
13, Cele, W. na, « 080/23«9 eoio7m 

ZA NEDOLOČEN ČAS. zaposimo zastopni-
ke in vodje skifiin za terensko prodajo novti 
artMov za zdravjEk nalboišt pogcv 
lAfiiarievdelo, Sinkopa, d.o.o., Zkcvnica 87, 
«041/793<367.040/66&345 6O10677 

ZAPOSUMO. prijazno in komunikativno 
žensko, stafDsH od 27 do 33 let za dek> na 
recepciji v popoldanskem času. Unea alpe, 
d.o.o., Betonova 2. Kranj. « 040/352-
388 

ZAPOSUMO. razkak:a/strugaria za ne-
dok}čen čas. osebni dohodek nad 
180.000 SIT neto. FaneB. d.o.o.. Stara 
c. 4, Nakk), « 041 /66-77-53 «010171 

ZAPOSUMO, peka oziroma detavca za pn-
učiev. P e k m Maček. Britof 99, Krarv 

6010738 

ZAPOSLIMO OBLIKOVALCA, kovin 
za delo na stružnih avtomatih, zaželene 
izkušnje. Kovine*, d.o.o., Puštal 8. 
Ško^ Loka, « 04/512-80-70 6O1066« 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče dek>: 
pomoč pri u6en|u,« 040/381-295 OOIOMŽ 

IŠČEM, delo kot varuška - Jesenice in 
okolrca, « 041 /809-920 6010722 

IŠČEM DELO, pomoč starejši osebi 
ali čiščenje tn likanje v okolk:i Radovlji-
ce. « 041/577-683, od 8. do 9. ure 

«01076? 

ONE MAN BAND, išče zaposlitev, ig-
ranje na obletnicah, zabavah In sitve-
strovanju, « 031/595-163 9010716 

STORITVE 
NUDIM 

BOLNIČARKA, negovalka nudi oskrbo 
starejšim na domu, Kranj in bližnja okoli-
ca, Katja Štem, MandeJjčeva pot 9, Kranj, 
mf. na. « 040/190-774 «010772 

BYTYQt BENE IN OSTAU d.n.o., 
Struževo 3a, Kranj, izvaja vsa gradbe-
na dela, notranje omete, fasade, adap-
tacije, urejanje In tlakovanje dvorišč, z 
vašim ali našim materialom, škarpe s 
kamenjem in betonom, « 041/561-
8 3 8 6010042 

BYTYQI SKALA d.n.o.. Stnjževo 3a, 
Kranj. Izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije, kamnite škarpe. urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom, «041/222-741 

6009«»» 

IZDELUJEM, strojne omete, kvalitet-
no. Damjan Vajdec s.p.. Ul. prvoborca 
6, Jesenice, «041/584-227 «010553 

IZVAJAM, vsa sHtopfeskarska dela. gtaie-
r^ sten in stropa, bedenje, odstranjevanje 
tapetterdekoralKiniometiinopteski, Paec 
Kos.p., Pbdbrezje 179, Nakto.« 031/39-
29-09 6010131 

06NAVUAM0 KOPALNE KADI. znabttz-
gaswijem epoksi ema^ prevleke. Izkuš-
nje in jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj s.p., Brte-
jea 16, Uub«^. «041/592-169ooto&42 

SPLOŠNA GRADBENA, dela. zidane 
betonske škarfe in kamnite Škarfe, no-
tranji ometi, îsade, polaganje tlakov-
cev, Gradt>enik Oarri in ostali d.n.o., 
Tončka Dežmana 10. Kranj, « 
051/415-043,051/415-044 60I02I7 

ŽALUZIJE, notranje (na verižico, za-
temnitev), zunanje, lamelne In plise za-
vese, screen senčila, izdelamo i mon-
tiramo, Rono senčila, d.o.o., Mavsar-
java cesta 46, Notranje Gorice, « 
01/365-12-47, 041/334-247 

6009217 

IŠČEM 

IŠČEM, delavca za pomožna dela. « 
041/34-15-48 60i06a7 

IŠČEM MLAJŠO, upokojenko za čiš-
čenje prostorov 3x tedensko dopol-
dne. «031/344-156 6010766 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
l5o 7 let na osebni cJohodek ali 

pokojnir̂ o, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozita, ter ieasingi 

za vozila stara do 10 let 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDI NA DOM! 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Marftmr 
Tdj 02/252^26, 

mob: 041/750560,041/3P-99' 

ZASEBNI STIKI 
IŠČEM ŽENSKO, ki bi krajši čas pre-
tHvala v hiši pri nepokretni ženski, brez 
nege. v okoltel Tržiča, po dogovoru.« 
04/596-18-58 6010744 

RAZNO 
PRODAM 

KVALITETNA, ometa za pometanje 
krušnih peči. negorljiva, Žnidar, « 
01/83-23-107 6010731 

NOVO FREZO, za sneg 1600 W za 
pol. ceno 15.000 SIT, štrajftks za pol. 
ceno 12.000 S(T. « 031 /233-964 

6010738 

PASJO KOČO, 1.5x1 m, novo. « 
031/262-627 60i0ew 

V SPOMIN 

Včeraj, 11. decembra 2006, je minilo leto dni, odkar nas je 
nenadoma zapustil naš dragi 

P A V E L P a n g e r c 
p. d. Brošiarjev Pavel 

Naj počiva v miru. 

VSI NJEGOVI 
Sp. Otok, 11. decembra 2006 

V SPOMIN 

Danes, 12. decembra 2006, mineva pet let, odkar si nas 
zemeljsko zapustila, vendar bo5 v naših srcih vedno boš živela 

A n i c a G j u r a n 
Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, prižigate sveče in 
jo imate v lepem spominu. 

VSI NJENI 
Tenetiše, 12. decembra 2006 
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Lepo počastili 
Linharta 
CVETO ZAPLOTNIK 

V Radovljici so se vse leto 
vrstile prireditve ob 250-let-
niči rojstva Antona Tomaža 
Linharta, vrhunec je bil mi-
nuli konec tedna. Je Radov-
ljica dobro počastila svojega 
rojaka? 
Foto: Tina Doltl 

iS;" L 
Janez Baškovč iz Radovljice: 

"Radovljica se je lepo, z raz-
ličnimi prireditvami, spom-
nila svojega velikega moža. 
Tudi stari del mesta, kjer je 
Linhartova rojstna hiša, do-
biva vse lepšo podobo, zdaj 
obnavljajo še Graščino." 

Nadja Carnter Lenac 
iz Radovljice: 

"Radovljica bo Linharta kar 
lepo počastila, pogrešam le 
razstavo. Težko je govoriti o 
Linhartovem mestu, če 
nima razstave o Linhartu in 
življenju tistega časa." 

Jaka Vreček iz Radovljice: 

"S prireditvami, ki jih je bilo 
ob letošnji obletnici veliko, 
naj bi nadaljevali tudi v pri-
hodnje. Ljudem bi morali 
bolj predstaviti Linhartovo 
literaturo, pri tem bi lahko 
veliko naredili mediji." 

Rajko Valant iz Bodešč: 

"Radovljica vse bolj živi kot 
Linhartovo mesto. Ker je 
Linhart znan po komediji, 
bi bilo dobro, če bi dobila 
festival komedije. Prepričan 
sem, da bi bil dobro obis-
kan." 

Špela Abruč Praprotnik iz 
Radovljice: 

"Radovljica je lepo proslavila 
Linharta. Pogrešam več pri-
reditev, toliko, kot jih je bilo 
letos, bi jih moralo biti vsako 
leto. Lectovo srce bi bilo lah-
ko Linhartov spominek." 

Knjižica za lep začetek življenja 
Knjižica Krtek in poletje je darilo vsem novorojenčkom v kranjski in jeseniški porodnišnici. Skupni 
projekt Založbe Narava in Gorenjskega glasa. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - "Miklavž je prinesel 
hčerko Saro, ki je ob porodu 
tehtala kar štiri kilograme. 
Imela sem lep porod, babice 
so se potrudile, na otroškem 
oddelku so naju lepo spreje-
li," je povedala presrečna 
mlada mamica Eva Premk 
Bogataj, in dodala: "To je 
prvi otrok, če bo sreča, bodo 
pa trije." Tudi njena mala 
Sara je, tako kot drugi novo-
rojenci v kranjski in jeseni-
ški porodnišnici, dobila v dar 
lep spomin na prve dni živ-
ljenja; knjižico Krtek in pole-
tje. "To je skupen projekt 
dveh, na trgu dobro uveljav-
ljenih podjetij, s katerim že-
limo dati nekaj tudi naši bo-
dočnosti. Knjižica o Krtku -
po njej so že pred leti posne-
li risanko in so jo zelo radi 
gledali naši otroci - je lahko 
lepo darilo za miren začetek 
življenja v poplavi agresivnih 
vsebin," je povedal vodja Za-
ložbe Narava Peter Vimik. 
Gorenjski glas podarja ma-
micam tudi mesečno naroč-
nino na "naš" časopis. Zalo-
žba Narava pa, v primerih, 
ko se rodita dvojčka, druge-
mu otroku podarja knjižico 
Krtek in pomlad ter 20-
odstotni popust na vse knji-
ge iz svojega kataloga. V ka-
talogu so kakovostne knjige 
s področja naravoslovja, saj 

Od leve: Lea Ahčin, Andreja Cerkvenik Ška^r, Eva Premk Bogataj z malo Saro in 
Ivica Ambrož Kopač. 

je narava bogastvo, ki ga je 
treba ohranjati in varovati 
tudi za prihodnje rodove. 
Založba je znana tudi po 
slikanicah za najmlajše. 

"Odzivi mamic nad knjiži-
co Krtek in poletje so čudovi-
ti. Le kdo se ne bi razveselil 
takšne drobne pozornosti.'" 
je menila Lea Ahčin, namest-
nica glavne sestre v kranjski 
porodnišnici, ki ima status 
novorojenčkom prijazne po-
rodnišnice. Število porodov 
raste, v letošnjem letu se je 
do petka rodilo 1234 otrok. 

"Naša porodnišnica je odprt, 
prijazen in topel prostor. Me-
dicinske sestre in zdravniki 
se posvečamo mamicam, se 
pogovarjamo z njimi in jim 
pomagamo s svojim zna-
njem," je povedala vodja ne-
onatologije dr. med. Ivica 
Ambrož Kopač. 

"Veseli smo bili pobude 
Založbe Narava in Gorenj-
skega glasa. Ob branju knjiži-
ce so se mi utrnile dolo-
čene misli. Tako kot krtek 
ugotavlja, da je poletje eno 
samo presenečenje s cvete-

njem, dehtenjem in prekras-
nim vrtičkom, tako je tudi 
rojstvo otroka eno veliko pre-
senečenje, obenem pa neiz-
merno lep občutek za nas, 
starše. In tako kot je krtek 
moral zalivati svoj vrtek in se 
braniti pred hudobnimi gose-
nicami, tako moramo starši 
skrbeti za svoje otroke. Skrat-
ka, tudi rojstvo otroka je lepo 
doživetje in lepo preseneče-
nje," je sklenila misli direkto-
rica Bolnišnice za ginekologi-
jo in porodništvo Kranj dr. 
Andreja Cerkvenik Škafar. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva pretežno jasno, a se bo že dopoldne od 
zahoda zmerno pooblačilo. Zjutraj bo po nižinah megla. 
V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo pretežno jasno, zjutraj 
in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. 

Agencija RS za okolje . Urad Ta Meteorlogijo 
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V Zbiljskem gaju še vedno zapleti 

Za dokončanje medvoškega naselja Zbiljski gaj je A banka 
Vipa oktobra 2003 izbrala gradbeno podjetje Gradiš Skupi-
na G, ki pa je dela v Zbiljskem gaju ustavilo, saj zaradi nere-
šene hipoteke družine Knific niso želeli še povečevati svoje-
ga vložka. Poleg tega še vedno ni bil objavljen spremenjen 
in že sprejet lokacijski načrt za to območje, ki je v prvi 4z i 
predvideval dokončanje prometne in komunalne energetske 
infrastrukture v delu, kjer so objekti že zgrajeni, na koncu pa 
tudi novogradnja 16 stanovanjskih objektov. Ureditve infra-
strukture so si zelo želeli tudi prebivalci Zbiljskega gaja, prvi 
so se vselili konec leta 2001, glavnina pa spomladi 2002, ki 
so ob sprejetju novega lokacijskega načrta pred dobrim le-
tom dni, dejali, da že vseskozi živijo praktično na gradbišču. 
In kot kaže, bo še nekaj časa tako. Gradiš skupina G je na-
mreč dela v Zbiljskem gaju ustavil in vložil tožbo proti po-
godbenikom, torej proti A banki Vipa, in posledično Meble-
su IMS v stečaju in Movensi. M. B. 

Novorojenčki 

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 36 novih prebival-
cev. V Kranju je prvič zajokalo 9 deklic in io dečkov. Najlaž-
ja je bila deklica z 2.820 grami porodne teže, največ pa so 
namerili dečku in sicer 4.445 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 8 deklic in 9 dečkov. Najlažja je bila ena izmed de-
klic, ki je ob rojstvu tehtala 2.360 gramov, najtežjemu dečku 
pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 3.680 gramih. 

Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja Loka 
TeL: 04/512 99 6 6 
E-pošta: dtv(g)lokatv.si 
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RADIO K R A N J d.o.o. 
Stritarjeva ul. 6 . K R A N J 
ttLtfON: 
<04) 2S12-220 KtEKKCu« 
<04) 2812-221 
(04) 2022-222 p«<x»<»« 
<OS1) 303-S05 m » > « M < > w 

FAX: 
<CM) 2812-229 nfi>»cj> 
(04) 2S12-22« TiutKK 

£-poito 
radlokranJGradlo-fcranJ.s i 
spletna s t T o n : 
www.rad lo -kr j in i . s l 
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http://www.radlo-krjini.sl
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA, TELEVIZIJA 
ŽIROVSKA MLADINA 
JE IZBIRČNA 

Z
irovski študenti 
se za razliko od 
drugih študent-
skih klubov že 
dalj časa soočajo 

s slabo obiskanimi koncerti, 
ki jih organizirajo. Z denar-
jem, ki ga imajo na razpola-
go lahko pripravijo le nekaj 
koncertov na leto, pri tem 
pa morajo za povrh vsega 
paziti, da ustrežejo zahtevni 
žirovski mladini, ki ima po 
mnenju mnogih precej spe-
cifičen okus za glasbo. To-
krat so obiskovalcem očitno 
ugodili, saj je bil koncert v 
začetku decembra solidno 
obiskan. Po preizkušenem 
receptu so nastopili vedno 

bolj uglašeni domačini Dru-
gi čut, ki preigravajo prired-
be znanih rockerskih koma-
dov, sledili so jim bivši Ta-
rock. T i so zamenjali pevca, 
se preimenovali v Angels 
perfect dream in iz ročka 
zajadrali v trše vode. Naj-
stnice so zagotovo najbolj 
težko pričakovale Gina in 
skupino Princeps. Skupina 
sedaj v rahlo spremenjeni 
zasedbi zgolj spremlja Gi -
na na samostojni glasbeni 
poti. Očitno mu to sodeč 
po prerivajočih najstnicah 
v prvih vrstah kar dobro 
uspeva. Poleg priredb pop 
izvajalcev sedaj navdušuje 
tudi z avtorskimi skladba-
mi, s katerimi se bo posku-
šal povzpeti na slovensko 
glasbeno sceno. 

Iztok - Gino navdušuje najstnice s svojim šarmom. 

Za 200 tolarjev en glas 

Za 12 milijonov tolarjev se bosta v velikem finalu v Baru 
v soboto spopadla Emil in Gregor, so z glasovanjem od-
ločili gledalci minulo soboto. Takšen razplet so mnogi 
že napovedovali. Sicer pa se je spopad za glavno nagra-
do že začel. Včeraj je na jutranji sestanek Gaber s seboj 
pripeljal tudi Bastjana, ki je razložil nekaj pravil tek-
movanja za glasove. Ves teden, od ponedeljka do petka, 
od 21. ure do zaprtja lokala se bosta namreč Gregor in 
Emil s svojim delom v borila za glasove. Ves promet, ki 
ga bosta ustvarila, se bo namreč preračunal v glasove. 
200 tolarjev bo pomenil en glas. Vsak izmed njiju bo 
Imel za pomoč ekipo štirih študentov, ki mu bodo po-
magali. Študenti pa bodo nosili tudi majice, na katerih 
bo napisano, kateremu tekmovalcu pomagajo. A. H. 

Za 12 milijonov tolarjev se bosta v velikem finalu v Baru 
v soboto spopadla Emil in Gregor. Nabiranje glasov se je 
začelo včeraj. /Fo»:afhivodi)«i5 

GLASBENO NOVOLETNO VOŠČILO 
v kamniški športni dvorani je bil v soboto že i6. Novoletni Videomeh, ki je letos prvič potekal v živo. 

Jasna Paladin 

Več kot tisoč 
Kamničanov in 
drugih ljubite-
ljev narodnoza-
bavne glasbe in 

dobre zabave se je v soboto 
zbralo na že šestnajstem 
Novoletnem Videomehu, ki 
ga vsako leto ob pomoči Sil-
va Šinka in Mihe Resnika 
pripravi Boris Kopitar, ki je 
tudi letos skrbel za scenarij 
in vodenje. Oder, na kate-
rem so glasbeniki letos pr-
vič nastopali v živo, je gostil 
vrsto priznanih imen slo-
venske glasbene in zabavne 
scene. Več kot dve uri dolg 
program so kot že nekaj let 
doslej začeli mladi harmo-
nikarji Roka Švaba, sledili 
pa so ljubljenci domačega 
občinstva, člani ansambla 
bratov Poljanšek, ki so pre-
mierno predstavili svojo 
novo skladbo Tuhinjska do-
lina. Glasbene novosti so na 
Videomehu zadnja leta zelo 
pogoste, saj mnogi glasbe-
niki svoje nove skladbe radi 
predstavijo prav na tej pri-
reditvi, in ena takšnih je 
bila letos tudi Nuša Deren-
da, ki je zapela svojo novo 
pesem To je ljubezen. Za 
praznično vzdušje so poskr-
beli tudi Zlati muzikanti z 
zvokom tamburic. Modrija-
ni s skladbo, ki je letos zma-
gala na tekmovanju najbolj-
ših polk in valčkov, skupina 
Igor in zlati zvoki. Sloven-
ski oktet. Vandrovci ter an-
sambla Storžič in Rubin. V 
poskočnih ritmih so zapele 
in zaplesale Navihanke, hu-

i • i f I I I • 

I -mf 
r \ • : m 

r i ^ M 

•mL 
Harmonikarski orkester Roka Svaba 

morista Honza in Fonza sta 
poskrbela za nekaj smeha, 
z dvema skladbama pa je 
občinstvo navdušil tudi Alfi 
Nipič. Spretnosti v igranju 
na harmoniko je pokazal 
evropski prvak Matic Šta-
var, ki je nastopil tudi s svo-
j im orkestrom Navihani lis-
jaki. Med letošnjimi poseb-
nostmi Videomeha gre 
omeniti skupen nastop 
Majde Korošec in Borisa 
Kopitarja, ki sta ob sprem-
ljavi Modrijanov po desetih 
letih ponovno zapela sku-
paj, voditelj pa se je z eno 
pesmijo predstavil tudi sku-
paj s svojo hčerko Hano. 
Organizatorji so na letošnjo 
prireditev povabili tudi ne-
kaj županov, med drugim 
kamniškega Toneta Smol-
nikarja, mengeškega Fran-
ca Jeriča in domžalskega 

Nuša Derenda je premlerno predstavila novo skladbo. 

Tonija Dragarja, da pa se 
zabava ni končala po urad-
nem delu, ki ga je tudi letos 

snemala televizija, so po-
skrbeli Vandrovci z zabavo 
pozno v večer. 

PLESNA ZGODBA SLADKEGA KOLAČKA 
Mladi ustvarjalci sodobnega plesa, ki slišijo na ime Qulenium, so se predstavili v novih koreografijah. 

H 

Očitno tudi so-
dobni plesni 
izraz dobiva 
širši krog ob-
čudovalcev, saj 

je na večjih tovrstnih dogod-
kih vse več obiskovalcev. Ena 
takšna plesna predstava z na-
slovom Plesni ognjemet se je 
zgodila v petek zvečer v Kul-
turnem domu v Predosljah. 
Na zaključni produkciji Kul-
turnega društva (KD) Quleni-
um so se predstavili mladi 
umetniki, od 4. do 16. leta 
starosti, v petnajstih koreo-
grafijah. "To je odraz prvega 

dela celoletnih plesnih delav-
nic, s katerimi smo začeli ob 
začetku šolskega leta," je po-
vedala Saša Lončar, prvo ime 
KD Qulenium. V Predosljah 
so odplesali povsem sveže 
koreografije, ki so jih poime-
novali Koralni greben. Kres-
ničke, Punčke iz cunj. Recept 
za jagodni kolač ... Kostume 
je zasnovala Maja Jerman, 
avtorsko glasbo sta prispeva-
la Drejc Pogačnik in Primož 
Renko, koreografmji sta bili 
Saša Lončar in Anča Gradi-
šar. Vsi, ki so prispevali mo-
zaik k celoti, so bili nagrajeni 
z navdušenim aplavzom iz 
dvorane, s torto velikanko in 
pozdravom dedka Mraza. 

"Do konca leta nas čaka še 
kar nekaj nastopov, širšemu 
občinstvu se bomo s plesni-
mi miniaturami predstavili 

26. in 27. decembra ob 17. 
uri v pravljičnem mestu na 
Glavnem trgu v Kranju," je 
napovedala Saša. 



KULTURA 

POZLATA IZ BRATISLAVE 
APZ France Prešeren iz Kranja se je vrnil z zlatom, Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj pa s srebrom. 

N
ajbrž v cerkvi sv. 
Martina v Bratis-
lavi še nikoli ni 
bilo tako "živah-
no" kot minulo 

soboto na razglasitvi rezulta-
tov 1. mednarodnega festiva-
la adventne in božične glas-
be. ko so najboljši izmed 24 
nastopajočih zborov 2Z svoje 
dosežke prejemali diplome z 
zlatim, srebrnim ali brona-
stim trakom. Glasni vzkliki 
navdušenja iz štiridesetih grl 
in štirideset parov dvignje-
nih rok je pozdravilo tudi 
glas napovedovalke, da gre 
diploma z zlatim trakom za 
93 (od 100 možnih) osvoje-
nih točk v roke APZ France 
Prešeren iz Kranja in diri-
gentu Primožu Kerštanju. 
Prav tako veselja ni manjka-
lo. ko je nekaj minut prej pri-
znanje, diplomo s srebrnim 
trakom za 87 osvojenih točk. 

prejel Dekliški pevski zbor 
Gimnazije Kranj, prav tako 
pod dirigentskim vodstvom 
Primoža Kerštanja. 

Na Mednarodnem festiva-
lu adventne in božične glas-
be, ki so ga v Bratislavi letos 
pripravili prvič, je v štirih raz-
ličnih kategorijah nastopilo 
24 zborov oziroma glasbenih 
zasedb iz Slovaške, Češke, 
Poljske, Rusije, Hrvaške, 
Slovenije in Singapura. V 
najbolj zastopani kategoriji, 
otroških zborov do 16 let, je 
največ pokazal deški zbor 
Rafiles Voices iz Singapurja, 
saj jih je mednarodna žirija 
(Jan Maria Dobrodinsky s 
Češkega, Eva Kollar z Mad-
žarskega in Blanka Juhana-
kova s Slovaškega) ocenila 
kar s 97 točkami. Singapurci 
so zmago odnesli tudi v kate-
goriji komornih sestavov, 
The Singers Vocal Ensemble 
si je prislužil celo vseh 100 
točk in s tem nagrado Grand 

prix Slovakia. Ob podelitvi 
nagrade pa je le-ta izvajal 
skladbo Damijana Močnika 
Verbum superbum prodiens, 
kar je lep dokaz o odličnosti 
našega mladega skladatelja 
iz Cerkelj. 

Naše gimnazijke so nasto-
pile v kategoriji mladinskih 
zborov do 21 let in že na svo-
jem prvem mednarodnem 
nastopu prejele srebro. Zbor 
je začel delovati šele pred šti-
rimi leti pod vodstvom profe-
sorice matematike Barbare 
Kušar (tudi pevka v APZ), 
šele tri mesece pa ga vodi Pri-
mož Kerštanj. "Zato sem še 
toliko bolj vesel priznanja in 
dejstva, da smo bili pri žiriji 
dobro sprejeti," je povedal 
Kerštanj. Punce so navdušile 
tudi občinstvo tako z znano 
prekmursko ljudsko Ne ouri, 
ne sejaj, kot z nekoliko bolj 
adventimi Hebe Deine Augen 
auf zu dem Bergen (F. M. 
Bartholdy), CarressesurL'oce-

an (Bruno Coulais) in prired-
bo Diane Novak Vesel božič 
vam želimo. 

Tri izmed gimnazijk so v 
Bratislavi že prepevale tudi 
pri "tastarih". "Če na nedavni 
gorenjski reviji v Skofji Loki 
nisem imel dosti razlogov za 
zadovoljstvo, smo "apezejev-
ci" tokrat dokazali, da znamo 
pravi trenutek dati vse od 
sebe. Hvala mojim pevkam 
in pevcem, odlični so bili," 
mi je povedal Primož, ki so 
ga tudi obratno pevci "nosili 
na rokah". Pri skladbah Jnjen 
čeua jti gna (rezijska v prired-
bi Pavla Merkuja) in črnski 
duhovni dirigentu ljubega 
skladatelja Mosesa Hogana 
Every tirne i Feel the Špirit z iz-
vrstnim solom Petra Bogata-
ja so po besedah pevk in pev-
cev šli do konca. Če štejemo 
po točkah, sta kranjska zbora 
med vsemi 24 nastopajočimi 
zbori in sestavi zasedla 4. in 
11. mesto. 
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Fotografija v avli hotela po uspehu je dovolj zgovorna. Združena zbora, APZ in gimnazijke iz zlato-srebrne Bratislave. 

RADOVIJICA 

Novoletne prodajne razstave 

Prvi so novoletno prodajno razstavo odprli v Galeriji 
Šivčeva hiša v Radovljici, kjer so. svoja dela prispevali 
slikarji, ilustratorji, oblikovalci in fotografi: Franc Bešter, 
Boni Čeh, Andrejka Čufer, Mirna Pavlovec, Arjan PregI, 
Mojca Sekulič Fo, Vanja Bajt, Lili Benič Drobac, Fojž, 
Miran Kambič in Matej Rupel. Preteklo sredo so 
božično-novoletno prodajno razstavo, imenovano Mali 
format, odprli tudi v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki. 
Razstavljajo: Berko, Matjaž in Jplena Bertoncelj, Rado 
Dagarin, Marko Drpič, Pavel Florjančič, Milena Gre-
gorčič, Barbara jakša, jurij Kalan, Barbara Kastelec, 
Maja Licul, Tomaž Lunder, Albina Nastran, Agata 
Pavlovec, Mirna Pavlovec, Andrej Perko, Petra Pleste-
njak, Matej Plestenjak, Igor Pustovrh, Irena Romih, Dal-
ija Sega, Daša Simčič, Maja Šubic, jasna VastI, Kristina 
Gacova Zupan in Marjan Žitnik. V četrtek pa so v Mali 
galeriji na ogled in v nakup svoja dela postavili tudi 
likovni ustvarjalci, člani Likovnega društva Kranj. I. K. 

GORENJA VAS 

Med poezijo barv in navdiha 

Ob slovesnostih občinskega praznika v občini Gorenja 
vas-Poljane so pred dnevi v galeriji Krvina s pomočjo Kul-
turnega društva Ivan Tavčar iz Poljan odprli zanimivo 
razstavo češke slikarke Jaroslave Matouškove. Gostjo je 
predstavil Izidor Jesenko, nekaj pozdravnih besed pa je 
prisotnim namenil tudi župan Milan Čadež. Slikarka se 
ukvarja z vsemi tehnikami likovnega ustvarjanja. Pri 
sedemnajstih se je začela ukvarjati tudi z kaligrafijo. Več 
let je vodila likovni krožek v Osnovni šoli v Plani nad 
Lužnico, posvetila se je tudi poeziji, piše basni, obožuje 
glasbo in rada fotografira. V letih od 1971 do 1993 se je 
udeležila skupnih razstav, tekmovanj, slikanj na prostem 
in seminarjev. Do sedaj je imela 32 samostojnih razstav. 
Občina Plana nad Lužnici se že pripravlja na morebitno 
uradno povezavo z občino Gorenja vas-Poljane. Prve 
stike sta občini navezali v letu 2002, ko je Gorenjo vas 
obiskal župan František Chromosta. V upanju, da se bo 
slovensko-češko prijateljstvo še naprej nadaljevalo, načr-
tujejo tudi posaditev lipe prijateljstva. M. M. 

Ob združenih močeh so v Gorenji vasi pripravili 
razstavo slik češke slikarke Matouškove. 

KOKRICA PRI KRANJU 

Koncert obrtnišicega zbora 

Obrtniški moški pevski zbor Dr. Janez Bleivveis prireja v 
četrtek ob 20. uri koncert v dvorani Kulturnega doma na 
Kokrici. Gost večera bo Moški pevski zbor Lek - Ljubl-
jana iz Mengša. S. K. 

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 
Slovenski trg 4.4000 Kranj, tel.; 201 35 77 www.kr.s»k.si 

^ a b a v a k n j ž n 

SREDicA 
V P I O N I R S K I K N j I Ž N I C I K R A N j 

Kruhova sredica je hudo dobra, kaj pa knjižna? 

Vsako sredo ob 18. uri vabimo najmlajše bralce v pravljično sobo 
Pionirske knjižnice v Kranju, kjer se bomo po načelu prijetno s 

koristnim dmi i l i skupaj z lutkarji, glasbeniki, likovniki, pravljičarji 
In drugimi ljubitelji knjižne sredice. 

Sreda, 13. decembra 2006, ob 18. uri: 
PRAVLJICA O ZLATI ROŽI 
n a s t o p a M e l i t a O s o j n i k 

Predstava je primerna za otroke od 3. leta naprej. Število sedežev 
je omejeno, zato si udeležbo zagotovite s prevzemom vstopnice 

v Pionirskem oddelku knjižnice. 



KINO, RADIO, SPOREDI 
Alatriste 

Zgodovinska akcija. Na sporedu od začetka decembra. 
Režija: Augustfn Dfaz Vanes. Scenarij: Augustfn D(az Ya-
nes po romanu Arturoja P^rez-Reverteja. Igrajo: Viggo 
Mortensen, Elena Anaya, Carlos Bardem, Pllar Bardem, 
Ariadna Gil, Nicolšs Belmonte, Javier Cšmara, Jesiis 
Castej6n. Najdražji film v zgodovini španske kinemato-
grafije nam predstavi junaka Alatrista, ki se v začetku 
17. stoletja prejšnjega stoletja bori za obstanek španske-
ga kraljestva. Potem ko se upre spornim ukazom dvora, 
ga pošljejo v nevarna močvirja španskih kolonij, kjer 
pa se v številnih krvavih bojih Alatristova volja le še 
utrdi, njegovo srce pa razplameni ambiciozna igral-
ka Maria. Španski dvor medtem zaradi škandalov in 
korupcije tone vse globlje v propad, prav Alatriste pa 
je tisti, ki s svojimi pogumnimi dejanji spremeni potek 
dogodkov. A. B. 

Režiser porok 

Italijanska drama, za katero je scenarij spisal Marco 
Bellocchio, ki jo je tudi režiral. Režiser Franco je zaskr-
bljen zaradi poroke hčerke z verskim fanatikom, še večje 
težave pa mu povzroča snemanje novega filma, ki se 
kmalu spremeni v škandal, zaradi katerega Franco zbeži 
na Sicilijo. Tam spozna izdelovalca poročnih posnetkov 
in pristane, da bo tudi sam posnel poroko hčerke 
bankrotiranega princa. Med pripravami pa se vanjo 
zaljubi in se odloči narediti vse, da bi preprečil njen 
usodni skok v zakonski stan. A. B. 

Božični koncert v Besnici 

Otroška folklorna skupina Ajda je v goste povabila vrstnike 
iz Folklorne skupine Stu ledi iz Trsta in mladinski pevski 
zbor iz Stražišča. Skupaj bodo nastopili na Božičnem kon-
certu, ki bo v soboto, 16. decembra, ob 17.30 v gasilskem 
domu v Besnici. C. F. 

KINO SPORED 

KINO UNTER. KRAMI 

Torek, 12.12. 
18.00 BED\MASAJKA 
20JO CASINOROVALE 

Sreda, 13.12. 
18.00 BEUMASAJKA 
20.30 CASINOROVAIE 

četrtek, 14.12. 
17.30 ERAGON 

Petek, 15.12. 
17.00 ODPLAKNJENI GIZDALIN 
19.00 in 21.10 ERAGON 

Sobota, 1«. 12. 
17.00 OOPUKNJENI GIZDALIN 
19.00 in 21.10 ERAGON 

Nedelja, 17.12. 
17.00 ODPUKNJENI GIZDALIN 
19.00 In 21.10 ERAGON 

Ponedeljek, 18.12. 
17.00 OOPUtKNJNEI GIZDALIN 
19.00 in 21.10 ERAGON 

KINO SOfiA.il(OFJA LOKA 

ietrtek,14.12. 
18.00 BORAT.kom. 
20.00 GOU RESNICA, erot. drama 

Petek, 15.12. 
18.00 KACE NA LHALU.akcgroz. 
20.00 BORAT.kom. 

Sobota, 16.12. 
18.00 BORAT, kom. 
20.00 KA(E NA LETALU, akc.gro2. 

Nedelja, 17.12. 
18.00 BORAT, kom. 
20.00 GOU RESNICA, erot. drama 

Petek, 15.12. 
20.00 KACE NA LHALU.amer.groL 

Sobota, 16.12. 
19J0B0ŽICNI KONCERT, 

MPZDU Srebrni G-las 

Nedelja, 17.12. 
17.30 JAZ, TI IN NADLOGA DUPREE, 

amer.kom. 
20.00 KAfE NA LETALU, amer.groz. 

UNHARTOVA DVORANA. RADOVUKA 

četrtek, 14.12. 
20.00 STICKCONTROL, 

koncert tolkalne skupine, za izven 

Petek, 15.12. 
18.00 SAMO PRUATEUA,rom. kom. 
20.00 JAMES BONftCASINOROVAL, 

aktavant. 

Sobota, 16.12. 
Kino odpade! 

Nedelja, 17.12. 
18.00 JAMES BOND: CASINO ROVAL, 

akc. avanl. 
20.00 SAMO PRIJATEUA,rom, kom. . 

KIN0ŽELE2AR,JUENia 

Torek, 12.12. 
18.00 NEPRUETNA RESNICA 

Petek, 15.12. 
18.00 DIVJI IN ZADETI 
20.00 VARUH 

Sobota, 16.12. 
18.00 DIVJIIN ZADETI 
20.00 VARUH 

KRATKI STIKI 
Šofer mestnega avtobusa ponoči v bližini postaje odkrije zavrženega cJojenčka. Ločenec čez vikend 
pride po sina, ki ga že nestrpno pričakuje. Čedna zdravnica se zbliža z invalidom. 

s filmom Šelestenje, tokrat 
preplete tri zgodbe: v prvi se 
zdravnica naveže na tetraple-
gika, ker verjame, da je od-
govorna za njegovo stanje, v 
drugi smrt dečka poveže nje-
govega očeta in prodajalko 
na bencinski postaji, v tretji 
pa se zapuščeni dojenček 
znajde med klošarko in voz-
nikom mestnega avtobusa. 
Iz tega režiser Janez Lapajne 
spleta rahločutno dramo o 
medčloveških razmerjih, v 
katerih se protagonisti ob so-
čutju in občutkih krivde so-
očajo z različnimi pogledi na 
dogajanje. 

Film je bil posnet z mini-
malnimi sredstvi, večina 

Slovenska drama, 
ki jo lahko v ljub-
ljanskih kinema-
tografih spremlja-
te od začetka de-

cembra, medtem ko bo na 
Gorenjskem na sporedu ja-
nuarja. 

Režija in scenarij filma 
Kratki stiki sta delo Janeza 
Lapajneta, v njem pa nasto-
pajo Tjaša Železnik, Grega 
Zore, Jernej Šugman, Seba-
stijan Cavazza, Boris Cava-
zza. Maša Derganc, Primož 
Ekart in drugi. 

Režiser in scenarist Janez 
Lapajne, ki nas je začaral že 

ekipe je delala brez plačila. 
Tjaša Železnik v filmu igra 
kar tri vloge, je bil pa film 
Kratki stiki nesporni zma-

govalec festivala slovenske-
ga filma 2006, na katerem 
je dobil kar osem glavnih 
nagrad. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(wvvw.radio-kranj.si/program.php) 

Torek - ob 17.20 avtomobilistična oddaja, ob 18.20 raču-
nalniške novice, v večernem programu ob 20. uri pa Golo-
bova predpremiera. Sreda • ob 12.10 tradicionalna Knjižna 
sredica, ob 13.20 se bodo s predstavniki kranjskega zavo-
da za turizem pogovarjali o nekaterih aktualnih dogodkih. 
Četrtek - ne preslišite Planinsko športnega kotička ob 
14.30. Petek - v petkovi Temi dneva ob 9.20 bo govora o 
prednovoletnih nastopih glasbene šole Kranj, ob 13.20 bo 
stalna oddaja o EU, petkove borzne informacije pa bodo 
tako kot ponavadi na sporedu ob 14.30. V večernem pro-
gramu bosta z vami Nataša in Jure. Sobota - program bo 
v znamenju stalnih rubrik. Nedelja - Nedeljska Radijska 
razglednica bo ob 13.15 prišla iz praznične Ljubljane. Še 
prej, ob 12. uri prisluhnite malim oglasom, izpostaviti pa 
velja.še Nedeljsko filmsko popoldne ob 17.10 in Kino kviz, 
uro kasneje. 

Radio Ognjišče, 104,5 loSi 9 Mhz 
(http://radio.ognjisce.si/oddaje/index.php) 

Torek - v Juretovem večeru ob 20.30 boste lahko spoznali 
glasbeno skupino Hiša. Sreda - osteoporoza je tiha bole-
zen, ki prizadene predvsem ženske po menopavzi, zadnje 
čase pa ugotavljajo, da bolezen pesti tudi moške. Četrtek 
- ob 9.30 Vabilo na pot, ob 14.45 ''"^te slišali komentar Iz 
Družine, ob 16. uri bo čas za glasbena voščila, ob 18.15 P3 
za dijaško oddajo. Petek - v jutranji prometni rubriki Na 
potek ob 6.40 se bodo dotaknili sprememb pravilnika o 
prometnih znakih. Ob 13.30 bo oddaja Slovenija uvaja 
evro, ob 18.15 pa Spoznanje več, predsodek manj s prof. 
Dragom Ocvirkom. Sobota - v oddaji Misijonska obzorja 
ob 8. uri boste med drugim slišali, kako deluje misijonski 
znamkarski krožek v Rojanu pri Trstu. Nedelja - pripoved-
nika, dramatika in publicista Stanka Majcna boste lahko 
spoznali v oddaji Graditelji slovenskega doma ob 10.15. V 
oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri boste 
med drugim slišali intervju z dr. Petrom Štumpfom. V Sa-
kralni glasbi ob 18.30 prisluhnite posnetkom s srečanja 
cerkvenih zborov gorenjskih dekanij. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

Danes ob 11. uri bo na sporedu peta oddaja z naslovom 
Očka, aktiviraj se. O spodbujanju aktivnega očetovstva. V 
sredo ob 7. uri bo Eva Lea Mulier spregovorila o mučenju 
živali. V rubriki Moda in čas ob 18. uri bo osrednja tema 
Zimski predlogi za darilo. V rubriki Za zdravo življenje, ki 
je na sporedu vsak četrtek ob 8.05, bo avtorica Vasiljka Ko-

kalj spregovorila o tem, da je za spreminjanje samega 
sebe potrebna volja. Ob 12. uri, v Kamnu spotike, bodo 
nekaj minut namenili Študentskim servisom. V petek ob 
8.05 bo na sporedu Planinski, ob 9. uri pa Davčni nasvet. 
Ob 16. uri Pohvala in bodica tedna, v kateri vabimo poslu-
šalke in poslušalce, da povedo to, kar jim je bilo v prete-
klem tednu všeč in kaj ne. V soboto ob 13. uri je na spore-
du oddaja Beseda mladih. V nedeljo ob 8.05 vabimo naj-
mlajše, da poslušajo in sodelujejo v oddaji Glasbena mal-
ha. Ob 10. uri bodo v Triglavski kuhalnici odkrili kakšno 
kulinarično skrivnost. V oddaji Dobri ljudje ob 15. uri pa 
predstavljajo tiste, ki pomagajo drugim. 

Radio Potepuh 
(radio najdete na www.potepuh.com) 

V Veselem decembru je veliko prireditev in dogodkov, in-
formacije o njih pa boste dobili na www.potepuh.com in 
frekvenci 91,0 Mhz. Dneve bodo tematsko obarvali in jim 
dodali kanček prazničnega vzdušja. V sredo ob 11.05 pri-
sluhnite, kakšne predstave se obetajo v Prešernovem gle-
dališču Kranj; ob 15.30 ne zamudite Mozaika Slovenije. V 
petek ob 11.05 se predstavlja Založba Nika, ob 14. uri pa 
prisluhnite oddaji Hello z Veroniko, v soboto ob 18. uri se 
lahko razvedrite v rokersko obarvani Čežani z voditeljem 
Stanetom in njegovimi gosti. Nedeljski SOS ob 18. uri bo 
razkril še kakšno skrivnost, v ponedeljkovi oddaji Turistič-
ni podmladek ob 14.30 pa prisluhnite, kaj so za vas pripra-
vili dijaki SGTŠ Radovljica. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si.) 

Danes, v torek, vas opozarjamo na oddajo aktualno ob 
9. uri. V sredo bo v oddaji Kjer je volja, tam je tudi pot ob 
9. uri Darko Kisovec gostil letošnje športnike leta med 
invalidi, ob 11. uri pa bodo v oddaji Župan na obisku prvič 
pozdravili novega župana občine Gorenja vas-Poljane 
Milana Čadeža. V četrtek bodo oddajo aktualno namenili 
Razstavi kulturnih dejavnosti na Godešiču. Naj vas spom-
nimo še na oddajo ob 17. uri, v kateri bodo gostili našega 
vrtnarskega mojstra Slavka Zgonca. V petek ob devetih 
bodo spregovorili o Dnevu strpnosti. Petkovo popoldan-
sko razglednico pa bodo tokrat pisali iz sirotišnic. V 
nedeljski oddaji aktualno bodo z gostjama Vlasto Nuss-
dorfer in Zorico Škorc spregovorili o nasilju v družini. 
Skozi celo leto ste na valovih Sore izbirali tudi najodmev-
nejši dogodek tedna, in sicer vsak petek ob 11.30. Zadnje 
dni v letu pa bodo namenili izboru najodmevnejših me-
sečnih dogodkov - in sicer v torek, sredo in četrtek ob 12. 
uri, ko boste dobili najodmevnejši januarski, februarski in 
marčevski dogodek, ter v petek ob n . uri, ko boste izbrali 
dogodek, ki je najbolj odmeval v aprilu. 

http://radio.ognjisce.si/oddaje/index.php
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.potepuh.com
http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
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ZGODBE IZ ZAKAJČKOVE ULICE 
Nova knjiga pravljic z naslovom Pri hrastu na levo avtorice Milene Miklavčič iz Žirov 

M 
Ana Hartman 

ilena Miklav-
čič iz Žirov je 
pred kratkim 
v samozaložbi 
izdala drugo 

knjigo pravljic z naslovom 
Pri hrastu na levo. Avtorica 
za Gorenjski glas že skoraj 15 
let pripravlja tudi Usode, v 
katerih opisuje krutosti živ-
ljenja. "Zgodbe ljudi se me 
zmeraj zelo dotaknejo. Prav-
ljice so potem tista protiutež, 
ki me spet spravijo v ravno-
vesje. Pa še nekaj je; kljub 
mojim letom sem še zmeraj 
velik otrok po duši, nenazad-
nje tudi zato, ker so bili časi, 
v katerih sem odraščala, 
polni hrepenenja in neizpol-
njenih želja." Pred enajstimi 
leti je izdala prvo knjigo 
pravljic Abeceda iz Zakajčko-
ve ulice, ki je bila takoj raz-
prodana. V pravljicah so 
nastopali otroci in odrasli iz 
avtoričine oz. ZakajČkove ulice, 
nastale pa so z željo, da bi 
hčerko navdušila za branje. 

Kdo je "krivec" za drugo knji-
go pravljic, ki prinaša nove 
zgodbe iz ZakajČkove ulice? 

"Razlogi niso bili ravno 
pravljični. Spomladi je zbolel 
sin in to me je zelo potrlo, 
mogoče bolj, kot sem si 
sploh upala priznati. Če pa je 

človek žalosten, nima nika^ 
kršne želje po pisanju za 
otroke. Jeseni se je vse dobro 
izteklo in sem začela razmiš-
ljati, da si ti, novi, zelo vedri 
in lepi občutki, zaslužijo, da 
jih obeležim na kakšen pose-
ben način. Nekaj pravljic 
sem že imela pripravljenih, 
peščico sem jih še dodala." 

Od kod ime Zakajčkova ulica 
in kje se pravzaprav nahaja.' 

"Zakajčkova ulica je naša 
ulica. Tudi imena otrok so 
ista, le nekaj odraslih imen je 
izmišljenih. V moji fantaziji 
so se rodile le vragolije črič-
kov, Duhca, Spančka Za-
spančka, tudi teta Mica, do-
bra duša, ki jo imajo otroci 
srčno radi, je debo resnična, 
delno izmišljena. Pozorni 
bralci pa bodo opazili, da ni-
sem idealizirala odraslih: tudi 
njim se v zgodbah kdaj ni lju-
bilo česa narediti, bili so leni, 
sitni, tečni. So taki, kot smo 
starši tudi vresnid. Imena za 
ulico res ni bilo težko izbrati. 
Otroci so, z menoj vred, po 
naravi silno radovedni. Ne-
nehno sprašujejo, zakaj to, 
zakaj ono in če kakšen dan 
slučajno ne, se že zdi, da je z 
njimi nekaj narobe." 

O čem pripovedujejo zgodbe? 
"Predstavljajte si, da vaš 

otrok ne mara več poslušati 

Milena Miklavčič že načrtuje 
nove knjige pravljic "Zgodb 
je v predalu še nič koliko. Če 
bi izdala vsako leto vsaj eno 
knjigo, bi morala živeti tja do 
stotega leta, haha." 
/Foto: PoJona Mbicar Batdasin 

pravljice o Rdeči kapici. Po-
tem tuhtate, kaj bi naredili, 
da bi ga zvečer vseeno uspa-
vali. In na koncu vam pade 
na pamet, da bi bilo dobro iz 
kakšnega vsakdanjega do-
godka narediti mega pusto-
lovsko zgodbo, v kateri je 
otrok glavni junak. Na pri-
mer: Tanjo je bolel zobček, 
ker ji je babica zmeraj nosi-
la sladkarije. Če bi ji govori-
la, da ne sme vsega nesti v 
usta, kar vidi, me ne bi niti 
slišala. A skozi zgodbo se je, 
nenadoma, vse videlo dru-

gače. Pa tudi učinek je bil 
takojšen." 

S čim bi mlade danes lahko 
navdušili za branje knjig? 

"Samo en način je. Da bi 
starši ob prihodu domov 
ugasnili televizor in tudi ra-
čunalnik. Pa se posvetili 
otroku, šli na sprehod in sku-
paj brali knjige. Pospravlja-
nje zmeraj počaka, konec 
koncev tudi kuhamo lahko z 
otrokom. Žal pa se dogaja, 
da je okoli nas vedno več 
osamljenih otrok. Ko grem v 
knjižnico in poslušam otro-
ke, ki prosijo, za čimbolj tan-
ko knjigo s čim več ilustracij, 
me boli srce. Na vsebino le-
te, očitno, ne mislijo več, da 
bo le čim prej prebrana." 

Kaj sle vi brali kot majhna 
dekUca? 

"Danes se sliši smešno, 
vendar je mama knjige, ki 
sem jih nosila iz knjižnice, 
nenehno skrivala pred me-
noj. Menda zato, da sem po-
čela še kaj "pametnega". 
Imela sem bolj fantovski 
okus, saj sem že zelo zgodaj 
predihala celega Karla Maya. 
Ustvarjala pa sem si tudi last-
no knjižnico, saj sem za spi-
se, poslane na tekmovanja, 
dobila veliko knjižnih na-
grad. Od vseh knjig so mi bili 
najljubši Ptički brez gnezda." 

m i č m m u m š m . I G R A Z A o t r o i c e 

TORTA ZA KRAJNIKOVE 
OTROKE IZ JAVORU 
Q ] Ana Hartman 

Tudi letos so na 
Radiu Sora gostili 
svetega Miklavža. 
Z otroki se je po-
govarjal tri veče-

re, prebiral je njihovo pošto 
in pregledoval risbice. Tudi 
letos je bil odziv otrok neverje-
ten. Kako tudi ne, saj je Mi-
klavž na radiu še posebej ča-
roben. Med otroke je vsak ve-
čer razdelil nagrade, vselej pa 
izbere tudi družino, ki jo pre-
seneti z veliko torto Pekaretva 

Miklavža je prepričalo pis-
mo najstarejšega, sedmošol-
ca Petra Krajnika. Takole je 
napisal: "Smo sedemčlanska 
družina iz Javorij. Najmlajši 
Član naše družine je Jaka, ki je 
star dve leti. Najbolj navihan 
je Miha, ki je star štiri leta. 
Edina deklica v družini je Kat-

ja, ki se zelo rada igra s pun-
čkami in je stara sedem let. 
Hodi v drugi razred. Devetlet-
ni Urban zelo rad hodi v hlev, 
njegove najljubše živali so 
koze. Najstarejši pa sem jaz, 
Peter, zdo rad pomagam atiju 

iW 

• 
Dušan Dermota je otrokom predal Miklavževo torto. 

Orehek. Doslej so se vedno 
posladkali otrod iz bolj števil-
nih družin in tudi letos je bilo 
tako. Dobri mož je nagradil 
pet otrok na Krajnikovi doma-
čiji v Javorjah. Vsi skupaj so v 
petek popoldne na oknih in z 
velikim očmi pričakali Duša-
na Dermoto, direktorja Pekar-
stva Orehek, in Rudija Zevni-
ka z Radia Sora. ki sta jima 
predala Miklavževo torto. 

v gozdu. Star sem dvanajst let 
in hodim v sedmi razred 
osnovne šole v Poljanah. Vsako 
leto v decembru se zelo veseli-
mo tvojega prihoda. Naše želje 
so skromne, saj dobro vemo, da 
je na svetu zelo veliko otrok, ki 
te ravno tako težko čakajo. 
Zelo vi bili veseli, če bi nam 
prinesel malo sladkarij, kakšno 
igračo, Se najbolj pa si želimo 
razumevanja med seboj." 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Za besede dve, tri, pet, 
ista je beseda, kakor za deset. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug-i-rešitev+ime in priimek na 
številko 031/691111. Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel 
knjižno nagrado. Pravilna rešitev prejšnje uganke se 
glasi gomolj. Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora. 

S U D O K U 
ZA OTROKE 
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Sestavila- Eva m Bini-
Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 4. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem kvadratu z 2 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 



AVTOMOBILIZEM 
NOVA KONFEKCUA 
Š p a n s k i S e a t p o v e č u j e s v o j o m o d e l n o d r u ž i n o 

2 n o v o A l t e o X L 

O M a t j a ž C r e g o r i č 

Pri španskem Seatu, po-
hčerjenem avtomobil-
skem proizvajalcu ko-
ncema Volksvvagen, 

so pred kratkim dopolnili svojo 
modelno paleto z dolgo priča-
kovano alteo XL Zanimivo je, 
da je slovenski trg med prvimi, 
kjer se je začela prodaja, saj bo 
v večini držav novinka na voljo 
šele spomladi. Gre za dopolni-
tev ponudbe enoprostorskih 
avtomobilov, sicer pa je novin-
ka začinjena s športnim tem-
peramentom, značilnim tudi 
za druge modele te španske 
znamke. Altea XL je namenje-
na predvsem družinam, kar 
dokazujeta prostorna notra-
njost in veliko prtljažnega pros-
tora ter visoka stopnja varnosti. 
Podaljšana altea je 18,7 centi-
metra daljša od osnovnega 
modela, namesto 409 litrov 
premore 532 litrov prtljažnega 
prostora, v primeru, ko so zad-
nji sedeži še za 14 centimetrov 
pomaknjeni naprej, pa se po-
veča kar na 635 litrov, s čimer 
dosega največjo prostornino 
prtljažnega prostora v svojem 

razredu. Zadnje sedeže je po-
leg tega mogoče pomakniti 
nazaj za dodatna 2 in skupaj 
za celih 16 centimetrov vzdolž-
nega pomika. V primerjavi z 
običajno alteo je zunanjost v 
največji meri spremenjena na 
zadnjem delu. linije vozila so 
postale mehkejše, ob tem ni-
kakor ni mc^oče prezreti dol-
gih zadnjih luči, nameščenih 
na pokrovu prtljažnika in 
boku vozila. Pogonu sta na-
menjena dva bencinska mo-
torja -1,6 z močjo 75 kW {102 
KM) in 2,0 FSI z močjo 110 
kW {150 KM) - slednji je na vo-
ljo ijjdjučno v kombinaciji s 6-
stopenjskim tiptronicom, in 
trije dizelski motorji - 1 ,9 TDI 
z močjo 77 kW (105 KM), 2,0 
TDI z močjo 103 kW (140 
KM), za doplačilo tudi v kom-
binaciji s 6-stopenjskim avto-
matskim menjalnikom z ne-
posrednim prestavljanjem, in 
2,0 TDI z močjo 125 kW (170 
KM). Za prihodnje leto tovar-
na obljublja tudi nov 1,8-litrski 
bencinski motor s turbinskim 
pobiilnikom. Cene se začenja-
jo pri 3,83 milijona in se 
povzpnejo do 5,96 milijona to-
larjev. 

N A K R A T K O 

V R e v e ž u s p e t n o č n a i z m e n a 

Konec novembra je v novomeškem Revozu z delom znova za-
čela nočna izmena za proizvodnjo clia II. Za povečanje 
proizvodnje so zaposlili in izobrazili 400 novih delavcev. Noč-
na izmena bo v začetku izdelovala l o o vozil, nato pa bo 
povečala količino na 150 vozil, kar predstavlja približno polovi-
co proizvodnih količin ene dnevne izmene. Tako se bo dnevna 
proizvodna količina v Revozu s trenutnih 600 dvignila na 750 
vozil. Vsak od 400 na novo zaposlenih'je v povprečju opravil 
okoli 70 ur uvajalnega izobraževanja. K dvigu proizvodnih 
količin v Revozu je botrovalo dobro povpraševanje po cliu II, 
ki ga po začetku proizvodnje modusa v Valladolidu (Španija) 
in novega clia v Flinsu (Francija) zdaj v Evropi izdelujejo samo 
še v Novem mestu. Istočasno se Revoz pripravlja na začetek 
proizvodnje naslednika twinga, ki bo stekla prihodnje leto. 
Dvig proizvodnih količin, povezanih z začetkom proizvodnje 
novega twinga v Revozu, bo prav tako zahteval zaposlitev do-
datnih delavcev. M. C. 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec In serviser 

Delavska cesta 4 
4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
wvyw.avtohisavrtac.si 

ŽUŽELKA Z DVEMA OBRAZOMA 
T e s t : N i s s a n M i c r a C - ^ C 1 . 4 i 6 V A c e n t a 

O M a t j a ž C r e g o r i č Avtomobili, ki jim je 
mogoče v nekaj se-
kundah zložiti trdo 
streho in jih iz ku-

peja spremeniti v kabriolet, 
so dobesedno preplavili av-
tomobilski svet in že zdav-
naj niso več samo muha 
enodnevnica, ampak modna 
skupina, s katero morajo av-
tomobilski proizvajalci res-
no računati. Prav to je sku-
paj z naraščajočimi prodaj-
nimi številkami v ta razred 
zvabilo tudi japonski Niss-
an, kjer so se po nekaj letili 
uspešne prodaje svoje žužel-
kaste micre lotili predelave, 
s katero so dobili micro 
C+C. Ena črka C seveda po-
meni "coupe" in druga "ca-

briolet", kaj je pri micri bolj 
pomembno, se ne ve, vseka-
kor pa je lepša v "slečeni po-
dobi", ko morda koga spom-
ni tudi na nostalgične čase, 
ko je bilo kabrioletov še več. 
Nagajiva micrina podoba 
predvsem lepšega dela voz-
niške populacije ne pusti 
hladnega, nasprotno, pred-
stavnice nežnejšega spola bi 
se hitro zaljubile vanjo, 
medtem ko se znajo trdnej-
ši moški karakterji nad igri-
vostjo tega avtomobila celo 
zmrdovati. Kadar je streha 
raztegnjena nad kabino, 
micra C-t-C žal ni več tako 
zelo oblikovno privlačna, za-
dek se nenadoma zazdi pre-
dolg in streha, ki jo odpira in 
zapira elektrika, nekako na 
silo položena na karoserijo. 
Kadar vreme ni naklonjeno 
vožnji zgoraj brez, je v tolaž-
bo strešna zastekljenost, za-
radi katere svetloba v sončnih 
dneh prav nadležno prodira v 
notranjost, zato ga je bolje za-
kriti z rolojem. 

V potniški kabini tega av-
tomobila ni skoraj nič dru-
gače kot v podobnih štiriko-
lesnikih. Spredaj je prostor 
za voznika/-co in sopotni-
ka/-co dokaj dobro odmer-
jen glede na skromne mere, 
a zadaj je kljub sedežni klo-
pi premalo prostora, da bi 

T E H N I Č N I P O D A T K I 

Mere: d. 3,805, š. 1,670, v. 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o - ioo km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 3 
Uvoznik: Renault-

1,400 m, medosj.e 2,340 m 
255/457 I 

980/1475 kg 
štirivaljni, bencinski, 16V 

1386 ccm 
65 kW/88 KM pri 5200 

128 pri 3200 
176 km/h 

12,8 s 
8,2/ 5,6/ 6,6 l / i o o km 

.490.000 SIT (14.564 EUR) 
Nissan Slovenija, Ljubljana 

sedel odrasel potnik, morda 
le kakšen otrok, skrbno pri-
vezan v svoj sedež in s kapo 
na glavi. Če je streha zložena 
v prtljažnik, ki po merah si-
cer ni najmanjši, a vseeno ne 
razkošen, je namreč okoli 
glav dovolj prepiha in tudi 
hrupa, ki je pri višjih hitro-
stih že na robu neznosnosti; 
protivetrne zaščite na za-
dnjem delu ni, bila pa bi vse-
kakor koristna... 

Tudi, ko je streha razpro-
strta nad glavami, je v micri 
C+C precej hrupno, nekaj 
zaradi glasnega motorja, 
ostalo zaradi vetrnega piša 
okoli strehe. Zopmejši (mo-
ški) del vozniške populacije 
občuti tudi zvijanje karoseri-
je v ovinkih in na trenutke 
nadležno šklepetanje strešne 
konstrukcije, kar je, verja-
mem, damskemu vozniške-
mu delu prav malo mar. Pri-
bližno enako velja tudi za 

14-litrski bencinski štirivalj-
nik, ki je za micro C+C 
osnovni motor. Z 88 konj-
skimi močmi solidno oprav-
lja svoje delo, dokler vozni-
kovi apetiti ne prerasejo v viš-
jo dinamično stopnjo vožnje 
ali, ko je treba na liitro opravi-
ti s prehitevanjem. Takrat se 
izkaže, da bi se navihanka bo-
lje znašla z močnejšim sr-
cem. Podvozje je dovolj do-
bro uglašeno, da bi se dalo hi-
treje zapoditi v ovinke, am-
pak tako kot velja tudi za več-
ino drugih tovrstnih avtomo-
bilov, velja tudi za micro 
C+C: najlepša je promenad-
no počasna vožnja, ko se ne 
ponuja samo lep razgled iz 
avtomobila, ampak je veliko 
verjetnosti, da lx)sta človeka 
na vozniškem in sopotni-
škem sedežu opažena. Ko-
mur je mar do tega, z micro 
C+C ne more kaj dosti zgre-
šiti. 

NISSAN MICRA 
že od 2.056.799,00 SIT 

(9S82.«7€) 
2 * aiibag, klima, 
ABS zavore, el. paket^ 

Pooblaščeni prodajalec vozil NISSAN v Kranju 

A V T O M O Č N I K , d . o . o . , K R A N J 
Britof 162, 4 0 0 0 Kranj, 04 /281 77 11 

MOČ ZA ENAKOVREDNO TEKMO 
o M a t j a ž C r e g o r i č 

Novi Volksvvagnov 
lahki dostavnik 
crafter, ki nasta-
ja skupaj z novo 

generacijo mercedes-benza 
sprinterja, je po daljši za-
mudi končno zapeljal na 
slovenske ceste. Novinec 
sodi v težnostno kategorijo 
od 3,5 do 5 ton skupne do-
voljene teže in nadomešča 
dosedanji model LT. Volks-
vvagnovo novo orožje je to-
krat zaradi značilne zuna-
njosti videti precej bolj sa-

mostojno, na voljo je kar 
378 različnih izvedb, ki so 
razdeljene med tri različne 
dolžine, tri višine strehe in 
tri medosne razdalje, na to-
vorne različice z odprtim 
(enojna ali dvojna kabina) 
ali zaprtim tovornim pros-
torom (od 7,5 do 17 kubič-
nih metrov) ter potniške z 
do desetimi sedeži. En sam 
osnovni 2,5-litrski turbodi-
zelski petvaljnik ima v raz-
ličnih izvedbah razpon 
moči od 65 kW (88 KM) do 
120 kW (164 KM). Crafter-
jeve cene se začenjajo pri 
4,56 milijona tolarjev; pri 

uvozniku Porsche Sloveni-
ja načrtujejo, bodo v dveh 
letih prodali po 200 vozil 

letno, oziroma pridobili de-
setino tržnega deleža v seg-
mentu. 
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@ 
Mobitelov center Kran) 

Koroška 27 

telefon (04) 2 0 1 5 000 
(041) 700 208 

MINUTA - SMS - MMS 

2,3964 

Nagrade: lo K majica ITAK 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz Črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
27. decembra 2006, na Gorenjski glas, Zoisova i, 4001 Kranj, p. p. 
124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 
pred poslovno stavbo na Zoisovi 

Nagrajenci nagradne križanke LUKRUM, ki je bila objavljena 
28. novembra, so: 

1. nagrada: 4 vstopnice za koncert v Kranju prejme KATARINA 
AVBELJ, Samova lo, Ljubljana; 2. nagrada; 3 vstopnice za koncert 
v Kranju prejme SON|A KOTNIK. C. Prešernove brigade 10, Kranj; 
3. nagrada: 2 vstopnici za koncert v Kranju prejme ANITA 
BRECELjNIK, Pelechova 3/a, Radomlje; 4. nagrada; 1 vstopnico za koncert 
v Kranju prejme MAGDA OSTERMAN, ČeŠnjevek 36, Cerklje. 



DRUŽABNA KRONIKA 
STUDENTSKIZUR 
Na že tradicionalnem vseslovenskem brucovanju se je preteklo sredo na Gospodarskem razstavišču 
zabavalo šest tisoč mladih iz vseh koncev Slovenije. 

Bruc je sicer že nekaj let 
tudi največja koncertna pri-
reditev pri nas v pokritih 
prostorih. V osmih urah so v 
treh halah, na treh ločenih in 
vsebinsko različnih prizoriš-
čih nastopili številni domad 
in tuji izvajalci, ki so zadovo-
ljili tako rekoč vse glasbene 
okuse. 

Namen prireditve je, da že 
vrsto let zabava, druži in spo-
znava mlade iz vse Slovenije, 
predvsem študente, željne 
dobrega glasbenega progra-
ma. Tokrat so izbirali tudi 
"naj bruca in brucko", in si-
cer s pomočjo voditeljev Slo-
na in Sadeža, ki sta seveda na 

svoj zabaven način povezova-
la program. Med približno 
tridesetimi prijavljenimi 
bruci sta bila po številnih za-
bavnih izzivih in tekmova-
njih najbolj iznajdljiva in 
prepričljiva Tanja Pepelnik 
iz Prebolda in Brane Ban iz 
Novega mesta, ki sta prejela 
številne nagrade. Obenem 
pa ste se zavezala, da bomo 
lahko njuno brucovsko živ-
ljenje, študij in dogodivšči-
ne, ki se jima z nazivom "naj 
bruc/brucka" obetajo, med 
letom tudi spremljali. Pa 
imamo torej zopet dva zma-
govalca, ki tokrat za spre-
membo nista zmagala na le-
potnem tekmovanju. Zani-
mivo bi bilo vedeti, kaj želita 
onadva iz tega naziva iztržiti. 

Morda bomo predstavnico 
nežnejšega spola lahko čez 
leto ali dve že videli na kakš-
nem od lepotnih tekmovanj 
ali pa na enem od glasbenih 
odrov, kot je v zadnjem času 
popularno. 

V dveh halah je nastopilo 
veliko število domafih glas-
benikov, med njimi tudi go-
renjski hip hoparji Kocka, Id 
so bili z nastopom zadovolj-
ni, morda j im je žal le to, da 
so nastopili zelo na začetku, 
ko hale še niso bile polne do 
zadnjega kotička. Na odru so 
svoje glasbene sposobnosti 
pokazali še skupina King-
ston, ki je sicer kar stalnica 
študentskih žurov, pa Nude, 
Miz, duo Gušti in Polona, ki 
vedno znova navdušita, ter 

Slon in Sadež, ki sta dogo-
dek tudi povezovala. Ni 
manjkalo niti turbo ritmov. 
Poleg Turbo Angelsom smo 
prisluhnili lahko še Kut Gas, 
Avven in Tribute 2 Love. 

V tretji hali so poskrbeli 
tudi za ljubitelje elektron-
skih ritmov. Nastopili so celo 
gosti iz tujih držav - Zero, 
Disko Don vs. EB King, Pla-
st)', Zhe, HouseWife, za vi-
zualje pa je poskrbel Dekaos. 

Prireditev je torej uspela, 
bruci so preživeli prvi krst, 
naslednji pa j ih kaj kmalu 
čaka na fakultetah, ko bodo 
opravljali prve izpite. Zago-
tovo je bil to zelo dober uvod 
v veseli december, v katerem 
tovrstnih prireditev in zabav 
ne bo manjkalo. 

N u d e / Fou ZaUop (Mito Majccn) Kocka / Foto: ZaUop (Miro Mijccn) 

Polona Kasal in Tomislav jovanovič - Tokac (vokalist 
skupine Dan D) / fom: z.nop (M.ro Msiccn) 

Vlado Mihajlovič (Srečna mladina) In Aleš Uranjek (glasbeni 
manager in bobnar) / F«O; ZANOP (MITO MJNET.) 

Preden so izbrali najbruca, so ju preizkusili v različnih 
veščinah. / f««̂  zaiiop (mik. mi)««) 

Za študenta je najhujša lakota. Na vseslovenskem brucova-
nju so za želodčke poskrbeli. / foio: z.hop (m™ M.i«n) 

VRTIMO GLOBUS 
Poskrbela za deset sirot 

Oprah Wlnfrey že štiri leta na skrivaj 
skrbi za deset afriških sirot, o čemer je 
šele zdaj prvič javno spregovorila. Kralji-
ca ameriškega talk šova jim je kupila 
hišo, najela skrbnike, jim omogočila 
šolanje, sama pa jih obišče nekajkrat let-
no. "Čudež je, ko nekdo reši otrokovo 

življenje," pravi Oprah, pri tem pa ji je vseeno, ali gre za 
Angelino Jolie ali pa za nekoga povsem neznanega. Os-
tro kritizira napade na Madonno, češ da je posvojila 
otroka, ki je bil obsojen na propad. 

Nič več zasebnih letal 

Britanski princ Charles je goreč okolje-
varstvenik, da pa svoje besede podkrepi 
tudi z dejanji, bo zasebna letala zame-
njal s komercialnimi leti, po kopnem pa 
bo potoval z vlakom in avtomobili na 
biodizel. Charles, ki na svojih posestvih 
uporablja elektriko iz alternativnih virov 

in se ukvarja z naravnim kmetovanjem, skuša z lastnim 
zgledom prepričati Britance, da je potrebno spremeniti 
navade. Tako se je tudi njegova mati, kraljica Elizabeta 
II., v Norfolk prvič v življenju odpeljala z vlakom. 

Koliko je stara Beyonce 

Pretekli teden so se ameriški tabloidi še 
bolj kot običajno posvečali Beyonce 
Knowle5, v javnost so namreč pricurljale 
novice, da naj bi skrivala svojo dejansko 
starost, pa tudi poroko z dolgoletnim 
partnerjem )ay-Z-jem. Namigovanja, da je 
pravzaprav stara 32 let, naj bi temeljila na 

podatkih zavoda za zdravstvo v ameriški zvezni državi Tek-
sas, v katerih je zapisano, da se je zvezdnica rodila 4. sep-
tembra 1974 in ne leta 1981. Pevka zatrjuje, da je zares 
stara 25 let, pa tudi poroke minuli konec tedna ni bilo. 

Mariah ima 'konkurenco' 

Mariah Carey je pornozvezdni Mary 
Carey napovedala tožbo, saj je izbrala 
umetniško ime, ki zveni podobno kot 
njeno. Pevka se namreč boji, da bi jo po 
naključju zamenjali s pornozvezdo, za 

,kar obstaja največja verjetnost v pri-
meru video in avdio posnetkov. Por-

nozvezda, katere pravo ime je Mary Ellen Cook, se 
groženj ne boji in pravi, da se je pripravljena boriti, saj 
ime uporablja že vrsto let, zato ga sedaj, ko je že uve-
ljavljena igralka v filmih za odrasle, ne bo spreminjala. 

Naj brucko in brucka sta tokrat postala Brane Ban iz Nove-
ga mesta in Tanja Pepelnik Iz Prebolda. Med okoli tridese-
timi prijavljenimi bruci sta bila po številnih zabavnih 
izzivih in tekmovanjih najbolj iznajdljiva in prepričljiva v 
navihanih nalogah Slona in Sadeža. / Fco zjktap 


