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Slovo od tolarja, dobrodošlica evru 
v nedeljo se je tolar dokončno poslovil in evro je postal naš novi denar. Ob 
zgodovinskem dogodku je bila včeraj v Ljubljani slovesnost Dobrodošlica 
evru s številnimi uglednimi gosti iz Evropske unije in njenih članic. 
CVCTO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Tolar, ki je v pet-
najstletni zgodovini užival 
veliko zaupanje Slovencev, 
se je v nedeljo opolnoči, ko 
se je končalo obdobje dvojne-
ga obtoka, dokončno poslo-
vil, zamenjal ga je evro. Slo-
venija ga je uvedla kot trinaj-
sta država Evropske unije in 
kot prva nova članica. Ob 
tem zgodovinskem dogodku 
je bila včeraj v Ljubljani slo-
vesnost z naslovom Dobro-
došlica evru, ki so se je ude-
ležili številni ugledni gostje, 
med njimi predsedujoča Ev-
ropski uniji, nemška kanc-
lerka Angela Merkel, pred-

sednik Evropske komisije 
J ose Manuel Barroso, pred-
sednik Evropske centralne 
banke Jean-Claude Trichet, 
predsednik Evroskupine in 
luksemburški premier Jean-
Claude Jundker, premieri 
Italije, Madžarske, Belgije, 
Grfije, Slovaške in latvije ter 
številni finančni ministri. 
Dogodek, s katerim so Ev-
ropska unija in njene članice 
proslavile razširitev evrskega 
območja in simbolno pouda-
rile zavezanost nadaljnji ši-
ritvi evra, je bil doslej eden 
največjih v Sloveniji. 

Ob slovesu tolarja in uved-
bi evra so v Cankarjevem 
domu odprli razstavo o evru. 

Loška športna stoletnica 
Telesna kultura je dejavnost, ki vzgaja dobre ljudi, 
najboljši med njimi pa v svetu promovirajo kraj, 
iz katerega prihajajo. Takšno je spoznanje zbornika 
Sto let športa v občini Ško^a Loka. Uredil ga je Ivan 
Križnar, med pisci je tudi legendarni Miroslav Cerar. 
Z njima se bo o pomenu loške športne stoletnice 
pogovarjal publicist Miha Naglič. 

Glasova preja bo na Loškem gradu v Škofji Loki 
v četrtek, I8. januarja, ob 19. uri 

V glasbenem uvodu bo nastopil mladi harmonikar 
Lenart Oblak, ki je tudi odličen športnik in dijak 
Gimnazije Škofja Loka. 

Generalni pokrovitelj Glasove preje je Mercator. | 

Prijave sprejemamo v tajništvu Gorenjskega glasa 
na tel.: 04/201 42 00 
ali po e-pošti na: tajnistvo@g-glas.si. ^ ^ 
Prisrčno vabljeni! '' Mercator 

v Grand hotelu Union pa pri-
pravili konferenco o evru, na 
kateri so predstavili tudi slo-
venske izkušnje prehoda na 
evro in nove izzive za Slove-
nijo po vstopu v evrsko ob-
močje. O Sloveniji je bilo sli-
šati veliko pohval, a hkrati 
tudi opozorila, da prevzem 
evra ni končna postaja, na 
kateri bi si lahko oddahnili, 
ampak šele "začetek teka na 
dolge proge z ovirami". Po-
tem ko Slovenija z uvedbo 
evra nima več lastne denarne 
politike, ki bi jo lahko prila-
gajala domačim potrebam, 
bo zelo pomembno, kako bo 
vodila proračunsko, davčno 
in plačno politiko. 

Na konferenci o evru: Andrej Bajuk, Joaquin Almunia, Mitja Gaspari, Jean-Claude Juncker 
in Jean-Claude Trichet / FotoiTim doh 

Prevoze izvaja polidja 
SIMON ŠUBIC 

Zgornji Brnik - Služba heli-
kopterske nujne medicinske 
pomoči še vedno redno delu-
je, le da od sobote naprej pre-
vozov ne izvaja več zasebno 
podjetje Flycom, temveč po 
novem letalska policijska 
enota. "Veseli nas, da projekt 
ni ustavljen in lahko še na-
prej pomagamo bolnikom, 
res pa je, da v tem prehod-
nem obdobju poteka na nižji 
ravni, kot je od i. decembra 
2006 do 12. januarja letos," 
je v soboto sporočil zdravnik 
Uroš Lampič, dr. med., vodja 
Helikopterske nujne medi-
cinske pomoči. Včeraj dopol-
dne, ko smo še enkrat pre-
verjali, kako je zaživela za-
časna ureditev, za katero se 
je prejšnji teden odločila vla-
da, je Lampič izrazil upanje, 
da negativna publidteta v zad-

njih dneh ne bo izničila nji-
hovih prizadevanj v zadnjem 
obdobju. "Upamo, da nas 
zdravniki iz odročnih krajev 
zaradi dogajanj v zadnjih 
dneh ne bodo nehali klicati, 
če bodo potrebovali hitri pre-
voz svojega bolnika, ker bi 
bili v dvomu, ali helikopter-
ska nujna medicinska po-
moč sploh redno deluje. 
Vsem zagotavljam, da služba 
deluje enako, kot je pred me-
secem dni, prav tako pa pov-
sem normalno poteka tu^ fi-
nanciranje. za katero skrbi 
zavarovalnica," je dejal Lam-
pič. Kljub pomanjkljivostim, 
na katere je ob spremembi 
izvajalca helikopterskih reše-
vanj opozorila ekipa Heli-
kopterske nujne pomoči, pa 
sodelovanje s policijo poteka 
zelo korektno, je včeraj še po-
vedal Lampič. 

^ 8. stran 

I POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 

[ 3 ELEKTRONSKA BANKA IRLin 
Gorenjska y Banka 

Banka d piMtubom 

Pokljuka pripravljena 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Pokljuka - Rudno polje je po-
polnoma prekrito s snegom 
in pripravljeno na sprejem 
najboljših svetovnih biatlonk 
in biatloncev, ki se bodo od 
17. do 21. januarja merili na 
tekmi svetovnega pokala v bi-
atlonu. V sredo, 17. januarja, 
se bo ob 14.15 začel šprint za 
ženske, naslednjega dne bo 
šprint za moške, v petek se 
bodo na progo spet podale 
ženske v zasledovalni tekmi, 
dan za njimi pa tudi moški. 
V nedeljo se bo tekmovanje 

začelo že ob 12. uri, ko bo 
skupinski štart za ženske, 
dve uri za njimi pa se bodo 
na progo podali še moški. Za 
ogled tekmovanj vlada veliko 
zanimanje, vstopnice zanj so 
naprodaj na prodajnih me-
stih Kompasa in Eventima 
po vsej Sloveniji, kupiti jih je 
mogoče tudi prek spleme 
strani www.eventim.si, pred 
tekmovanji pa tudi pri bla-
gajni pred vstopom na bia-
tlonski stadion. Organizator-
ji svetujejo, da se obiskovalci 
na Pokljuko odpravijo s po-
sebnimi avtobusi. 
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A K T U A L N O 

Lov - privilegij ali 

pravica? 

Lovska druStva Strelovec iz Robano-
vega kota, Kokra in Preddvor, ki so še 
vedno brez lovišč, v odprtem pismu 
predsedniku vlade janežu Janši opo-
zarjajo na krivico, ki jo občutijo do-
mačini na območju lovišč s poseb-
nim namenom. 

G O R E N j S K A 

Želijo dobr^a 

gospodarja 

Mercatoijeva družba M-Hotel iz Ljub-
ljane je decembra lani objavila proda-
jo Hotela Bor, grada Hrib in poslovno 
stanovanjskega kompleksa Hrib v 
Preddvoru. Lastnik je pripravljen pro-
dati nepremičnine za 2,5 milijona ev-
rov. 

K M E T I j S T V O 

Pozna jesen ali 

prezgodnja pomlad 

Posledice vremensko nenavadne 
zime že občutijo na smučiščih, bojijo 
pa se jih v kmetijstvu. Vodarji opozar-
jajo, da se nivo podtalnice že znižuje. 
Zadnji štirje lanski meseci so bili 
nadpovprečno topli in suhi. 
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Z A D N j A S T R A N 

Jelenova opeka pada 

na tla 

Lastnik propadajočega nekdanjega 
hotela Jelen sredi Kranja je bil v zve-
zi z načrti objekta jedrnat: "Spre-
memba bo vidna v kratkem." Več 
nam ni povedal. Propadajoči hotel 
postaja tudi nevaren za okolico. 
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V R E M E 

Danes, v torek, in v četrtek bo 
pretežno jasno z občasno 
povečano oblačnos^o. 
Jutri, v sredo, bo prehodno 
zmerno do pretežno (Močno. 

{ 3 2 / 9 ° C 
Jutri: pretežno oblačno 

— 
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Kujundžič izstopil iz SDS 
Blaž Kujundžič, dosedanji predsednik občinskega 
odbora SDS v Škofji Loki, je konec tedna izstopil 
iz stranke. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Skofja Loka - Blaž Kujun-
džič, ki je lani prevzel vode-
nje stranke S D S v Škofji 
Loki in jeseni kot nastopil 
tudi kot njen kandidat za žu-
pana na lokalnih volitvah, je 
konec tedna izstopil iz te 
stranke. Kot pravi, je najprej 
nameraval zgolj odstopiti kot 
predsednik, vendar je ocenil, 
da bi bilo njegovo vztrajanje 
v stranki boj z mlini na veter. 
Znan je njegov celoletni spor 
s poslancem S D S iz Škofje 
Loke Milenkom Ziherlom, 
ki ga Blaž Kujundžič tudi na-
vaja kot razlog svojega odho-
da iz stranke. "Poskusi, da bi 
prek državnega vodstva 
stranke SDS uredil odnose z 
njim, niso uspeli. Za kaj ta-
kega očitno ni bilo interesa," 
meni Kujundžič. Spor med 
strankarskima kolegoma se 
je začel že lansko pomlad, 
ko naj bi Ziherl začel nove-
mu predsedniku stranke v 
Skofji Loki Blažu Kujundži-
ču "sistematično zapirati ka-
nale do strankinega vodstva 
v državi". 

Kujundžič je bil izvoljen 
za občinskega svetnika SDS, 
o svojem prihodnjem po-
ložaju v občinskem svetu pa 
pravi: "Ostajam v koaliciji 
sredinskih strank, sklenjeni 
pred lokalnimi volitvami, 
deloval pa bom kot neodvis-
ni svetnik." 

Kako celoletni spor in od-
stop Kujundžiča komentira 
Milenko Ziherl? Ko je po od-
stopu prejšnjega predsedni-
ka stranke v SDS prevzel kr-
milo Kujundžič, je stranko 
vodil precej po svoje, pravi 
Ziherl, strankin vrh je bil 
"odrezan od baze", Ziherla 
pa kmalu niso več vabili na 
seje izvršilnega odbora. Pra-
vi, da je občinski odbor v kri-
zi, stranka izgublja ugled, 
vrh stranke SDS v Ljubljani 
pa pričakuje, da se to reši, 
kar bodo skušali uresničiti 
na seji 29. januarja v Škofji 
Loki. Na naše vprašanje, ali 
bo Milenko Ziherl potem 
prevzel vodenje občinskega 
odbora SDS, pa pravi, da bi 
bilo potrebno, vendar se 
mora prej pozanimati o sta-
nju v izvršilnem odboru. 

M rarilo 
izžrebanemu nuroiniku časopisa 

Gorenjski Glas 

I Knjigo prejme A L B I N A D O B i K A k n Mojstrane. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

NAGRADNA IGRA "TRIGLAV" 
Izžrebali smo 30 nagrajencev, ki so na nagradno vprašanje 
poslali pravilen odgovor, ki se glasi: "Gorenjski glas letos 
praznuje 6o-letnico rednega izhajanja." Nagrajencem iskre-
no čestitamo! Knjige boste prejeli po pošti: 
Jože Koren, Jamova 16. Bled; Štefka Platiša, Stagne 12, Bled 
Zasip; Doroteja Poljanec, Dovje 82, Mojstrana; Andreja Beg, 
Cesta Talcev 1 a, Jesenice; Vera Gubane, Šorlijeva 3, Kranj; 
Blažka Klemenčič, Podlanišče 10 a, Cerkno; Mitja Avsec, Ce-
sta 24. junija 13, Črnuče; Vanda Cerlica, Župančičeva 29, 
Kranj; Metka Zajšek, Triglavska 25, Mojstrana; Olga Koro-
šec, Corjuše 7, Bohinjska Bistrica; Stanislav Gaber, Rečiška 
cesta 59 a, Bled; Olga Bolčina, Za potokom 3, Bled; Regina 
Zver, Taleška 14, Bled; Milka Anderle, Smokuč 40, Žirovni-
ca; Nada Zupan, Breg 44, Žirovnica; Metka Bizjak, Loka 17, 
Tržič; Kristina Golob, Kidričeva cesta 15, Kranj; Franc Pod-
nar, Stara Loka 151, Škofja Loka; Olga Kopač, Golniška cesta 
70, Kranj; Milena Rakovec, Na Vidmu 19, Zg. Besnica; Mari-
ja Martinjak, Češnjevek 2, Cerklje; Janko Zupan, Ručigajeva 
1, Kranj; Francka Pivk, Viktorja Svetina 5, Jesenice; Petra 
Šporn, Blejska Dobrava 90, Blejska Dobrava; Jože Habjan, 
Ljubljanska 7, Radovljica; Franc Krišelj, Goriče 57, Golnik; Ja-
nez Meglič, Snakovška 14. Križe; Vida Bobnar, Vasca 12, Cer-
klje; Marija Juko, Jezerci 17, Gozd-Martuljek; Marija Tenčič, 
Gubčeva 2, Kranj; Tanja Krek, Klobovsova 12, Škofja Loka. 

CENA OSTA|A ENAKA! 

Potrošniki so zaskrbljeni, saj se je zaradi zamenjave valute 
veliko cen dvignilo, toda cena Gorenjskega glasa kljub mno-
gim podražitvam ostaja nespremenjena! 

Ne sramujmo se svojih junakov 
s partizanskim pozdravom "Smrt fašizmu, svoboda narodu!" je končal govor na nedeljski proslavi 
v Dražgošah minister za obrambo Kari Erjavec. 

JOŽE KOŠNJEK 

Dražgoše - Nedeljski zaklju-
ček letošnjih prireditev Po 
stezah partizanske Jelovice 
je bU na ravni 65. obletnice 
boja Cankarjevega bataljona 
z Nemci v Dražgošah in 50-
letnice prireditve Po stezah 
partizanske Jelovice, ki je 
edina od nekdaj številnih 
spominskih prireditev v Slo-
veniji obdržala svoje prvotno 

Zoran Jankovič, Milan Kučan, Kari Erjavec, Janez Sušnik in Janez Stanovnik 

Janez Lotrič 

ime, Dražgoše je v nedeljo 
obiskalo nad osem tisoč lju-
di, kar je nesporni rekord, 
največ pohodnikov doslej pa 
je krenilo na tradicionalne 
pohode. Največ doslej, kar 
539, je prehodilo pot Can-
karjevega bataljona s Pasje 
ravni do Dražgoš. Na dose-
danjih 28 pohodih je sodelo-
valo skoraj 6600 pohodni-
kov, Vinko Hafner in Lojze 
Kovič pa sta se udeležila 
vseh pohodov. Pohoda iz 

Železnikov prek Ratitovca v 
Dražgoše pa se je udeležili 
214 pohodnikov. Med njimi 
sta bila tudi znana alpinista 
Tomaž Humar in Viki Gro-
šelj. Na prireditvi so sodelo-
vali tudi padalci in vojaki 
Slovenske vojske. 

Opoldanske slovesnosti 
pri spomeniku pod vasjo so 
se udeležili številni gostje, 
med njimi domačin, župan 
Železnikov Mihael Prevc, 
predsednik državnega sveta 
Janez Sušnik, evropska po-
slanca Jelko Kacin in Borut 
Pahor, nekateri poslanci dr-
žavnega zbora, ljubljanski 
župan Zoran Jankovič, ne-
kdanji predsednik republike 
Milan Kučan in predsednik 
borčevske organizacije Janez 
Stanovnik. Zdravko Krvina 
in Ludvik Jelene sta zbrane 
nagovorila v imenu organi-

zatorja prireditve in krajanov 
Dražgoš, v kulturnem pro-
gramu, ki ga je povezoval 
Jože Logar, pa so nastopili 
Partizanski pevski zbor, or-
kester Slovenske vojske, pev-
ca Anton Habjan in Andrej 
Fojkar s harmonikarjem Jer-
nejem Jemcem ter domačin 
iz Železnikov, operni pevec 
svetovne slave Janez Lotrič. 
Povedal je, da je njegov na-
stop darilo krajem, kjer je 
odraščal. Pevčev pokojni oče 
je bil partizanski kurir s par-
tizanskim imenom Falei^o. 

Slavnostni govornik, mini-
ster za obrambo Karel Erja-
vec, se je odločno postavil v 
obrambo partizanstva in de-
jal, da se ves čas svojega 
mandata zavzema ne le za 
partizansko resnico, ampak 
tudi za ustrezno financiranje 
borčevske organizacije. 

Dražgoše so nekropola štiri-
letnega bojevanja za osvobo-
ditev slovenskega ozemlja. 
Ko je okupator .spoznal svojo 
nemoč, se je strahovito izživ-
ljal nad nedolžnimi prebival-
ci. Odločitev Slovencev za 
upor je bila prava odločitev, 
zloraba vojnih dogodkov v 
politične namene pa je nedo-
pustna. Politikom, ki meni-
jo, da bi se morali danes di-
stancirati od partizanstva, je 
odgovoril, da bomo težko za-
gotovili dobro prihodnost 
brez sprejemanja resnice o 
preteklosti. Resnica na kon-
cu vedno zmaga. Vsak narod 
ima svoje junake. Pri nas pa, 
kot da bi se jih morali sra-
movati in se ob naštevanju 
komandanta Staneta, Janka 
Premrla-Vojka, Staneta Ža-
garja in Ivana Dolničarja 
vprašal, zakaj tako. 

Ali Kranj potrebuje Kolosej? 
MATEVŽ PINTAR 

Kranj - V tokratni raziskavi 
javnega mnenja nas je zani-
malo, ali Kranj potrebuje ki-
nodvorano po zgledu Kolose-
ja in kje bi morali urediti 
novo glavno avtobusno po-
stajališče. 

Na vprašanji je odgovorilo 
kar 751 vprašanih. Največ, 
45,4 odstotka, vas meni, da 
Kranj ne potrebuje Idnodvo-

rane po zgledu Koloseja, le 
nekoliko manj, 43,7 odstotka, 
pa vas meni obratno, da p)0-
trebuje takšno kinodvorano. 
Kar polovica vas meni, da bi 
morali urediti novo glavno av-
tobusno postajališče na obsto-
ječi lokaciji sredi Ki-anja, mal-
ce več kot tretjina pa, da poleg 
železniške postaje. Nekateri 
so podali tudi svoje predloge, 
kje se jim zdi najprimernejša 
lokacija za novo avtobusno 

Kje bi morali urediti novo glavno avtobusno postajališče? 

Drugje 
6.3% 6,4% 

Poleg 
2ele2niSke 

postaje 
36.4% 

Na obstoječ 
lokaciji sredi 

Kranja 
51.0% 

N-75. 

postajališče. Seveda so bili 
predlogi zanimivi, vprašanje 
pa je, ali so tudi realno izved-
ljivi. Najpogosteje so navajali, 
da v mestu pri gimnaziji, pri 
kinu Storžič, v bližini trgov-
skega centra na Primskovem. 
Nekaj predlogov je bilo, da v 
naselju Planina, na Zlatem 
polju, pri vojašnid Kranj, pri 
železniški postaji ipd. 

Tudi tokrat bomo vsem, s 
katerimi smo se dogovorili 

Ali Kranj potrebuje kino dvorano 
po zgledu Koloseja? 

za ponoven klic, v Klicnem 
centru slepih hvaležni, če 
nam boste odgovorili še na 
nekaj vprašanj, kako lahko 
izboljšamo časopis. Hkrati 
ponujamo možnost tudi dru-
gim bralcem te rubrike, ki še 
niste naročniki časopisa, da 
nas pokličete na telefon v 
Klicni center slepih (517 00 
00) in se na časopis naročite 
ali si pri nas naročite zastonj 
štiri številke časopisa. 

K ^ S S 

DA 
43.7% 

N-751 
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Lov - privilegij ali pravica 
Lovska društva Strelovec, Kokra in Preddvor, ki so še vedno brez lovišč, v odprtem pismu 
predsedniku vlade janežu Janši opozarjajo na krivico, ki jo občutijo domačini na območju lovišč s 
posebnim namenom. 

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

Preddvor - Kot so zapisali, je 
bil povod za odprto pismo 
decembrski dogodek, ko je 
več deset terenskih vozil, 
polnih lovcev (večinoma dr-
žavnih fuiikcionarjev in 
uslužbencev) prihrumelo v 
Kokro in zasedlo lovske po-
ložaje na poljih, v gozdovih 
in na gozdnih cestali. Podce-
njujoč odnos udeležencev 
lova do krajanov in lastnikov 
je bil očiten in namenoma 
provokativen, čas lova pa na-
črtno izbran z jasnim name-
nom razkazovanja moči po 
zadnji odločitvi ustavnega 
sodišča, ki je odločilo, da je 
divjad državna lastnina. 

V pismu z naslovom Lov • 
privilegij državnih uslužben-
cev ali pravica domačinov, ki 
so ga podpisali predsedniki 
društev Zdravko Žižmond 
(Preddvor), mag. Stane Ber-
gant (Kokra) in Franjo Ro-
ban (Strelovec), navajajo, da 
jim je bila z odvzemom lo-
višč 1949. leta storjena zgo-
dovinska krivica, pri popravi 
krivice pa ne gre za stroko-
ven problem, ampak le za 
f)olitično voljo in konstrukti-
ven dogovor. Ker je odpor 
proti spremembam še pose-
bej velik, če je s tem poveza-
na izguba privilegijev držav-
nih uslužbencev, pričakujejo 
od predsednika vlade, da se 
bo tudi osebno zavzel za 
spremembe. 

Kot navajajo, obstoječa za-
konodaja ne določa jasnih 
meril za ustanovitev lovišč s 
posebnimi nameni (LPN). 

V lovskih društvih so prepričani, da bi bilo manj problemov s škodami po divjadi, če bi 
lovišče upravljali domačini. / foto: cor,2d Kav<i< 

Lovska društva Strelovec (iz Robanovega kota), Kokra in 
Preddvor se ne zavzemajo za zasebni lov, zahtevajo pa, 
da se jim omogoči enakopravno združevanje in lovsko 
udejstvovanje, kot ga imajo lovci, združeni v štiristo 
lovskih družin v Sloveniji. Ustavnemu sodišču bodo 
znova dala v presojo zakonske določbe, ki jih postavljajo 
v neenak položaj. 

Lovišče s posebnim name-
nom Kozorog ne izpobjuje 
nobenega od posebnih nara-
vovarstvenih ali biotskih kri-
terijev, ampak je nastalo "v 
povsem drugih političnih 
razmerah zaradi možnosti 
privilegiranega lova tedanje 
politične elite, predvsem na 
razlaščeni zemlji gorskih 
kmetov". Lovišče je danes na 
zemljiščih v zasebni lasti. 

uplenjena divjad se kot jav-
no dobro odtujuje iz občin, 
občanom pa ostaja le škoda 
in grenak občutek državne-
ga terorja v prostoru. Posle-
dice se, kot pišejo v pismu 
predsedniku vlade, kažejo v 
opuščanju kmetovanja na 
gorskih kmetijah, v zarašča-
nju, prekomerni škodi po 
divjadi v gozdovih, negativ-
nih demografskih trendih... 

Ob teh dejstvih se lovskim 
društvom zastavlja vpraša-
nje, ali ne bi bilo za družbo 
in državo cenejše in spre-
jemljivejše, če bi lovišče Ko-
zorog prepustili v upravlja-
nje lokalnim lovskim druži-
nam. Takšno rešitev so 
predlagali že v vlogi, ki so jo 
junija 2004 naslovili na Za-
vod za gozdove Slovenije, a 
do danes niso prejeli odgo-
vora. Da je že v okviru obsto-
ječe zakonodaje možno do-
deliti lovišče, dokazuje od-
ločba, s katero je vlada iz 
LPN Kozorog izdvojila loviš-
če in ga dodelila LD Krva-
vec. Podobno je bUo v ribiš-
tvu, kjer je država dodelila 
revir v upravljanju Zavoda 
za ribištvo bohinjski ribiški 
družini. 

Na FOV zavračajo očitke 
Dekan dr. Robert Leskovar zanika navedbe Financ, da naj bi sebi in dvema 
prodekanoma izplačal visoke honorarje za skrivnostna projekta. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - Dekanu fakultete za 
organizacijske vede dr. Ro-
bertu Leskovarju ter prode-
kanoma dr. Janezu Mayerju 
in dr. Tomažu Kemu očitajo, 
da naj bi si za razpisana pro-
jekta v vrednosti več kot 550 
tisoč evrov letos izplačali ho-
norarje v višini štiri tisoč ev-
rov na mesec. Robert Lesko-
var je te očitke označil za 
podtikanja, odtekanje infor-
macij v zvezi s projekti pa za 
nezakonito. Šlo naj bi za de-
lovno verzijo projekta, pri ka-
teri pa ne on ne nihče od pro-
dekanov niso sodelovali. 
'Tega nihče od nas nikoli ni 
odobril, saj so izračuni v de-
lovnem osnutku popolnoma 

napačni, kar je izrecno po-
udaril tudi prodekan za raz-
iskovalno dejavnost Tomaž 
Kem," je pojasnil Leskovar. 

V izjavi za javnost, ki so jo 
objavili na .spletnih straneh 
fakultete, so še zapisali, da je 
bil program Odprto jedro na-
tančno opredeljen in objav-
ljen na njihovih spletnih 
straneh že marca lani. V ce-
loti ir\ izključno se financira 
iz neproračunskih sredstev 
FOV. Ta čas sfe v okviru pro-
grama izvaja več projektov. 
Med njimi je Leskovar pose-
bej omenil projekt Platon, Id 
je namenjen izboljšanju ka-
kovosti študijskega procesa, 
in prenovo temeljnih in pod-
pornih procesov ter pripravo 
na standard ISO 9000 v ok-

viru projekta ISOFOV. "Za 
projekt Platon smo predvide-
li približno 104 tisoč evrov za 
celotno obdobje treh let, vanj 
pa je ta čas vključenih 13 so-
delavcev. Za projekt ISO-
FOV pa je predvidenih 50 ti-
soč evrov za obdobje dveh 
let, vanj pa je ta čas vključe-
nih deset sodelavcev." Pro-
gram Odprto jedro, je še do-
dal Leskovar, je odprt za vse 
sodelavce, ki želijo prispevati 
k razvoju fakultete. 

V zvezi z omenjeno fakul-
teto so se v zadnjem času 
razširile tudi govorice, da naj 
bi prodajali umetniške slike 
iz zbirke, ki jo je na fakulteti 
ustvaril nekdanji dekan dr. 
Jože Florjančič. "Prvič sli-
šim," je kratko komentiral 

Dekan dr. Robert Leskovar 
zanika očitke o visokih 
honorarjih. / foio: coraid Kavi« 

Leskovar. Obenem je ob tej 
priložnosti še pojasnil, kaj se 
dogaja v zvezi z ustanavlja-
njem univerze na Gorenj-
skem. "Aktivnosti niso zasta-
le. Ta čas se odvijajo v smeri 
akreditacije programov, ki 
jih izvajamo, še za področje 
računalništva in proizvodne 
tehnologije. S tem se vzpo-
stavljajo pogoji za nastanek 
univerze." 

Gripe še ni 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Občutek, da je veliko 
ljudi zbolelo za prehladnimi 
obolenji, je očitno varljiv, saj 
so podatki Inštituta za varo-
vanje zdravja Republike Slo-
venije (RS) ravno nasprotni. 
"Število obolelih za obolenji 
dihal je nizko, precej nižje 
kot v prejšnjih letih. Zaznali 
smo kroženje respiratomega 
sindcijskega virusa, ki pov-
zroča okužbe, kot sta pljučni-
ca in bronhiolitis, pri zelo 
majhnih otrocih, in čreves-

nega adenovirusa, ki povzro-
ča okužbe v vseh starostnih 
skupinah," je povedala Katja 
Pišot z Inštituta za varovanje 
zdravja RS in dodala, da je 
podobno stanje tudi v drugih 
evropskih državah. Po poda-
tkih še niso zaznali virusa in-
fluence. In kako toplo janu-
arsko vreme vpliva na pove-
čanje števila obolenj.' "Topla 
zima običajno prinese manj 
okužb dihal, a to ni pravilo. 
Tudi virus influence lahko 
kroži vse leto, res pa je ta vi-
rus bolj prilagojen mrazu." 

KRANJ 

V lekarnah brez dodatnega zaračunavanja zdravil 

Nekatere lekarne naj bi včeraj začele zaračunavati doplačila 
za zdravila, ki jih sicer krije dodatno zdravstveno zavarova-
nje. Razlog za to je bil dolg zdravstvene zavarovalnice Vza-
jemna lekarnam, ki je znašal kar 1,5 milijona evrov za že iz-
dana zdravila, z zaračunavanjem zdravil pa so želeli v lekar-
nah olajšali likvidnostne težave. Ljudje, ki bi morali za zdra-
vila plačati, bi morali terjati povračilo, in sicer z izdanimi ra-
čuni iz lekarn, neposredno pri zavarovalnici Vzajemna. Do 
napovedanega doplačevanja pa potem vendarle ni prišlo, saj 
je Vzajemna konec tedna v zadnjem trenutku pokrila zasta-
rane obveznosti do lekarn. Jedro problema je že dlje časa tra-
jajoči spor med omenjeno zavarovalnico in lekarnami, ker si 
različno razlagata zakonodajo o poslovnem odnosu. D. Ž. 

JESENICE 

Zloženka s kolesarskimi izleti 

Na Jesenicah so pripravili zloženko s predlogi kolesarskih 
izletov po občini. Zloženka je brezplačna, dobi se v prosto-
rih TlC-a, tiskana pa je v slovensko-italijanski in angleško-
nemški jezikovni različici. Kot je povedala vodja projekta Ko-
lesarski Izleti po občini Jesenice Gordana Stanišič iz agenci-
je RAGOR, je namen projekta priprava kolesarskih izletov, 
primernih za družine, začetnike in tudi rekreativce z dobro 
kondicijo. Pripravili so predloge štirih kolesarskih izletov, in 
sicer Okoli Španovega vrha. Vražjo turo, Po Jesenicah in 
Savsko kolesarsko turo. U. P. 
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GORENJSKA -

KRATKE NOVICE 

RADOVLJICA 

Marca še volitve manjkajočih članov 

V radovljiški občini bodo manjkajoče člane svetov krajevnih 
skupnosti Kropa, Podnart in Otok volili v nedeljo, i8. marca, 
je odločila občinska volilna komisija pod vodstvom Katarine 
Turk Lukan. V krajevni skupnosti Kropa so na oktobrskih 
volitvah izvolili tri člane, marca naj bi jih še šest, od tega pet 
v Kropi in enega na Brezovici. V krajevni skupnosti Podnart 
so že izvolili sedem članov, z dodatnimi volitvami v volilni 
enoti, ki obsega vasi Češnjica, Dobravica in Rovte, naj bi 
izvolili še dva. V krajevni skupnosti Otok, ki vključuje le vasi 
Spodnji in Zgornji Otok, bodo marca izvolili še šest članov 
sveta KS, enega pa so že oktobra. Dodatne volitve, za katere 
so volilna opravila začela včeraj, 15. januarja, so potrebne 
zato, ker za oktobrske volitve nI bilo dovolj kandidatov ali 
kandidature niso bile vložene pravilno. C. Z. 

PODL)UBEL) 

Sankači bodo praznovali 

Letos bo minilo sto let, odkar so ustanovili RODELKLUB 
Tržič, prvi sankaški klub v Sloveniji. To se je zgodilo na po-
budo skupine zanesenjakov, ki so se ukvarjali z rekreativnim 
in tekmovalnim sankanjem. Z vrha prelaza Ljubelj so se san-
kali proti tedanji vasi Sv. Ana na jugu, ali na sever proti 
avstrijski strani. Pomembnosti jubileja se zavedajo tudi 
nasledniki v Sankaškem klubu Podljubelj. Zato so sklenili 
ustanoviti odbor za pripravo in izvedbo prazničnih priredi-
tev, ki se bo prvič sestal jutri, 17. januarja, ob i8. uri v krajev-
ni dvorani v Podljubelju. K sodelovanju so povabili predstav-
nike Sankaške zveze Slovenije, Občino Tržič, Tržiški muzej, 
Športno zvezo in Zvezo kulturnih organizacij Tržič, Krajev-
no skupnost in Osnovno šolo Podljubelj. Poleg razstave In 
zbornika o razvoju sankaškega športa bi radi pripravili več 
tekmovanj v sankanju in razne spremljajoče prireditve. S. S. 

NAKLO 

Veliko nujnih naložb 

Pred četrtkovo sejo občinskega sveta v Naklem je župan 
Janez Stular povedal, da je bila priprava osnutka proračuna 
za leto 2007 precej težja kot prej. Letos nimajo v načrtu niti 
prodaje občinskih zemljišč niti prilivov denarja iz drugih 
virov. Glede na to bo prihodkov manj. Kot so predvideli, naj 
bi jih bilo za nekaj več kot 3,4 milijona evrov. Odhodkov naj 
bi bilo za skoraj sto tisoč evrov več, saj nekaj denarja prena-
šajo iz letošnjega leta. Veliko imajo neodložljivih finančnih 
obveznosti zaradi že dolgo načrtovanih naložb. Samo 
asfaltiranje cest na CegelnicI bo stalo skoraj 188.000 evrov, 
gradnja kanalizacije Strahinj-Duplje prek 125.000 evrov in 
približno toliko še gradnja mrliških vežic v Dupljah s projek-
ti vred. Precej bo stala priprava načrtov za kanalizacijo v 
Dupljah in Podbrezjah, ki jih potrebujejo za prijavo na 
razpis za evropska sredstva. Pred gradnjo krožišča na 
glavni cesti Naklo-Kranj morajo napeljati še vodovod od 
vodnega zbiralnika do poslovne cone. S. S. 

KRANJSKA G O R A 

Zabave pod šotorom Arena 

V središču Kranjske Gore, med hoteloma Larix in Kompas, 
je družba Hit Alpinea postavila prireditveni šotor Arena, 
ki sprejme kar 600 ljudi. V letošnji sezoni so se odločili, 
da bodo vsak konec tedna pripravili pestro dogajanje pod 
šotorom. Na ta način naj bi, kot je povedala Marcela 
Klofutar iz družbe Hit Alpinea, uresničevali razvojno vizijo, 
po kateri naj bi Kranjska Gora postala mega center športa, 
zabave in rekreacije. In kaj vse se dogaja pod šotorom 
Arena? Ponudba prireditev je pestra, sega pa od smučarskih 
zabav, podelitve priznanj smučarskih šol do predstavitev 
modnih oblačil ter koncertov različnih izvajalcev. Posebej pa 
so poskrbeli tudi za predstavitve Kranjske Gore. U. P. 

MOJSTRANA 

V Mojstrani dobili zobozdravnico 

V Mojstrani so v začetku tedna odprli zobozdravstveno 
ambulanto, ki so jo domačini dolgo časa pogrešali. V njej 
dela zobozdravnica Jasmina Šimnic, dr. dent. med., 
ambulanta pa je odprta ob ponedeljkih, četrtkih In petkih 
dopoldne in ob torkih In sredah popoldne. Zobozdravnica 
dela v okviru javne mreže. Kot je povedala Vlasta Skumavc 
Rabič z Občine Kranjska Gora, so nove pridobitve zelo 
veseli, kajti še enega zobozdravnika so v občini nujno potre-
bovali. V Kranjski Gori dela že en zobozdravnik, ki ima 
koncesijo. Nova zobozdravstvena ambulanta v Mojstrani 
deluje v lani obnovljenih prostorih krajevnega doma. U. P. 

Želijo dobrega gospodarja 
Mercator prodaja v Preddvoru hotel Bor, grad Hrib in poslovno-stanovanjski kompleks 
za 2,5 milijona evrov. 

S T O J A N S A J E 

Preddvor - Mercatorjeva 
družba M - H O T E L iz Ljublja-
ne je decembra lani objavila 
vabilo k dajanju ponudb za 
nakup hotelsko-tuiističnega 
kompleksa v Preddvoru, h 
kateremu spada Hotel Bor, 
grad Hrib in poslovno-sta-
novanjski kompleks Hrib. 
Hotel s tremi zvezdicami 
ima 37 opremljenih sob s sto 
ležišči in restavracijo s 110 
sedeži. Ob hotelu so teniška 
igrišča in brunarica z zima-
njo teraso. Grad ima poleg 
nastanitvenih zmogljivosti 
konferenčne prostore, go-
stinsko teraso, letni paviljon 
in zabaviščni prostor. Po-
slovni prostori so prazni, 
eno stanovanje pa je oddano 
v najem. Z opremo vred je 
lastnik pripravljen prodati 
nepremičnine za 2,5 milijo-
na evrov. Kot je na naše vpra-
šanje o možnostih prodaje 
odgovoril Janez Gutnik iz 
sektorja Upravljanje z nepre-
mičninami, je bil rok za od-
dajo ponudb 10. januar. Za-
nimanje je pokazalo nekaj 

interesentov, a zdaj še ne 
morejo povedati več podro-
bnosti. 

Peter Zavrl iz uprave druž-
be Mercator je pojasnil, da so 
lani poleti podpisali pismo o 
nameri za prevzem omenje-
nega kompleksa v Preddvoru 
v upravljanje z zasebnim 
podjetnikom. Ker Tomaž Vr-
hunc ni izpolnil dogovorje-

nih finančnih obveznosti do 
roka, so prekinili sodelova-
nje z njim. Zaradi tega so se 
odločili za iskanje potencial-
nih kupcev z javnim zbira-
njem ponudb. Želijo najti 
resnega interesenta, ki bi pe-
ljal naprej turistično dejav-
nost. Seveda imajo v mislih 
dobrega gospodarja s smis-
lom za sodoben način turiz-

ma. Preddvor s svojo okolico 
ima namreč številne narav-
ne, kultumo-zgodovinske in 
sakralne zanimivosti, česar 
se zaveda tudi vodstvo obči-
ne. To je lani potrdilo s spre-
jemom odloka o zaščiti teh 
znamenitosti, z lastniki zem-
ljišč ob jezeru Čmava pa se 
je dogovorilo za najem pros-
tora v turistične namene. 

Junaki Kriške gore 
Lani sta se največkrat vzpela na Kriško goro Benjamin Jeruc in 
Anica Klajnšek. Normo je doseglo 149 planincev. 

S T O J A N S A J E 

Križe - Minulo soboto je bilo 
pri koči na Kriški gori spet 
živahno. Tam so se zbrali 
udeleženci celoletne akcije 
Junak Kriške gore. za katero 
že 15 let skrbi poseben orga-
nizacijski odbor pri Planin-
skem društvu Križe. Njen 
namen, da bi povečali število 
rednih obiskovalcev na gori, 
so z vztrajnostjo gotovo do-
segli. Lani so našteli kar 149 
planink in planincev, ki so 
vsaj enkrat na teden prišU iz 
doline in se vpisali v knjigo 
za udeležence akcije. 

Med slednjimi je bila tudi 
Ivana Valjavec, ki je tokrat 

sporočila rezultate lanske ak-
cije in poslala fotografijo naj-
boljših. Kot je priznala, ji je 
vedno prijemo med somiš-
ljeniki, pri katerih pa so raz-
logi za redne obiske različni. 
Nekaterim je motiv zdravje, 
drugim druženje, tretjim ob-
čudovanje naravnih lepot, 
vsem pa domačnost koče. 
Vseh petnajst let sta zvesta 
akciji Ivo Debeljak in Ludvik 
Germovšek. Zmagovalec 
med vsemi je Franc Žepič z 
2389 vzponi, drugi je Vinko 
Švab z 2247 vzponi in tretji 
Andrej Jazbec s 1993 vzponi. 
Lanska zmagovalca sta Be-
njamin Jeruc s 358 vzponi in 
Anica Klajnšek s 337 vzponi. 

ki sta si prislužila zlati plake-
ti. Srebrni sta dobila Drago-
Ijub Babič za 349 vzponov in 

Doroteja Peme za 267 vzpo-
nov, bronasti pa Ivan Klajn-
šek za 342 vzponov in Tatja-
na Bahun za 255 vzponov. 
Posebnež med udeleženci je 
gotovo 77-letni S imon Pri-
možič. ki je lani zmogel 131 
vzponov. Najboljše so orga-
nizatorji nagradili tudi s po-
hodnimi palicami, vsem pa 
so podelili medalje in spo-
minske majice. 

CERKLJE 

Cene določili v evrih 

Na decembrski seji so občinski svetniki iz Cerkelj sklenili, da 
enkratno izplačilo pomoči ob rojstvu otroka po novem zna-
ša 230 evrov. Ana Polanc (SDS) je sicer predlagala dvig po-
moči na 300 evrov, toda večina svetnikov je menila, da je 
predlog všečen, a z višjo denarno pomočjo vseeno ne bi do-
segli večje rodnosti. Povprečna gradbena cena koristne sta-
novanjske površine se je v letu 2007 v skladu z rastjo živ-
ljenjskih stroškov povišala za tri odstotke in tako v Cerkljah 
znaša 735,40 evra, v drugih naseljih pa 706 evrov. Tudi vred-
nost točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča je višja za tri odstotke, tako da po novem znaša 
0,000709189 evra na kvadratni meter mesečno. S. Š. 

Anica Klajnšek, Tatjana Bahun in Ivan Klajnšek (spredaj), 
zadaj pa Benjamin Jeruc in Dragoljub Babič/foto i^njv«'!"« 

BLED 

Triglavska tržnica tudi letos 

V minulem letu je Triglavski narodni park uspešno organizi-
ral Triglavsko tržnico, pa kateri so kmetje z območja parka 
in njegove okolice prodajali naravi in človeku prijazne pri-
delke. Ker je bilo na Bledu In v okolici veliko zanimanja za 
tovrstno ponudbo in ker so ugotovili, da kmetje TNP potre-
bujejo prostor za prodajo, bodo v letu 2007 redno, vsako 
tretjo soboto v mesecu, postavili tržnico. Prva od dvanajstih 
bo potekala to soboto, 20. januarja, od 10. do 12. ure pred 
upravno stavbo Triglavskega narodnega parka. Ljubljanska 
C. 27, na Bledu. Otroci in odrasli se bodo v času januarske 
tržnice lahko zabavali ob gledanju lutkovne igrice Krivopet-
nice in Zlatorog. Pričela se bo ob 11. uri. V. S. 



GORENJSKA 

Biserna obletnica Jakinovih 
Po šestdesetih letih zakona sta svojo poročno zaobljubo pred matičarjem ponovila Milena in Rado Jakin. 

M A T E J A R A N T 

Škofja Loka • Biserna zakonca 
Jakiji sicer živita v Ljubljani, a 
sta se spoznala v Škofji Loki, 
zato sta tu znova stopila pred 
matičarja. Svoje prve poročne 
prstane sta dala izdelati kar iz 
jugoslovanskih kovancev, se 
spominja Milena (aldn. Pra-
ve, zlate prstane sta si izme-
njala šele pred desetirrji leti, 
na zlati poroki. Energična za-
konca sta že zdaj odločena, da 
si bosta zvestobo pred mati-
čarjem znova prisegla čez pet 
let, ko bo njun zakon postal 
železen. 

Škofjeločanka Milena in 
Ribničan Rado sta se spo-
znala v Skofji Loki, kjer je 
Rado po končam drugi sve-
tovni vojni služboval. Končal 

je najvišjo vojaško šolo, ko-
maj osemnajstleten pa se je 
pridružil partizanom. Po roj-
stvu sina Milana in hčerke 
Rade se' je družina zaradi 
njegovih službenih obvezno-
sti preselila v Beograd. Počit-
nice so preživljali pri noni 
Poldki in prijateljih v Škofji 
Loki ter ob Jadranski obali, 
kjer so taborili in si čas kraj-
šali z lovljenjem rib. Veliko 
so se ukvarjali s športom. 
Poleti so plavali in se potap-
ljali, pozimi pa smučali in 
drsali. Rado se je in se še 
vedno ljubiteljsko ukvarja s 
snemanjem, zato imajo po 
njegovi zaslugi tudi pol sto-
letja stare posnetke. Po 23 le-
tih življenja v Beogradu so se 
vrnili v Slovenijo, kjer se je 
Rado zaposlil kot načelnik 

Biserna zakonca Milena in Rado Jakin 

štaba teritorialne obrambe v 
Ljubljani in se kot general 
major upokojil. Milena pa se 
je z veseljem posvečala delu 
z otroki v vzgojno izobraže-

valnem zavodu. Danes ju s 
svojimi obiski razveseljujejo 
trije vnuki in pravnuk Filip, 
v kratkem pa pričakujeta še 
drugega pravnuka. 

Po osmih letih tudi mengeški "da" 
Novi župan Mengša Franc Jerič je podprl začetek obnove krvavškega in medobčinskega vodovoda. 

S I M O N ŠVBIC 

Cerklje - Župani občin Cer-
klje, Šenčur, Kranj, Mengeš, 
Komenda in Vodice so konč-
no složno spregovorili o nuj-
ni sanaciji medobčinskega 
vodovodnega sistema Krva-
vec. Medtem ko je cerkljanski 
župan Franc Čebulj še maja 
lani grozil, da bo občini Men-
geš lastnoročno priprl pipe, 
če tamkajšnji župan Tomaž 
Štebe ne bo prenehal naspro-
tovati volji preostalih petih 
občin lastnic skupnega siste-
ma za preskrbo z vodo, je bil 
minuli četrtek po prvem se-
stanku županov po lokalnih 
volitvah vidno zadovoljen. 

Na dnevnem redu četrtko-
vega sestanka v Cerkljah je 
pisalo, da bodo župani pod-
pisali pismo o nameri o ob-
novi vodovodnega sistema 
Krvavec in izrabi energet-
skega potenciala, obravnava-
li pa naj bi tudi dogovor o 
ugotovitvi lastniških delov 
na sistemu za preskrbo z 
vodo Krvavec in pogodbo o 
njegovem upravljanju, na-
zadnje pa so župani že pred 
začetkom sestanka podpisa-
li vse tri dokumente. Novi 
župan Mengša Franc Jerič 
se je torej odločil povsem 
drugače, kot je v zadnjih 
letih ravnal njegov predhod-
nik Štebe, ki je zavračal ka-

kršenkoli dogovor. "Obnova 
vodovodnega sistema Krva-
vec je v interesu vseh občin, 
tudi Mengša. Ne nazadnje 
je sanacija tega vodovoda 
tudi pogoj za rešitev vpraša-
nja preskrbe z vodo v naši 
občini. Kot solastnik siste-
ma pa mora občina Mengeš 
tudi primerno skrbeti za 
svojo lastnino," je Jerič po-
jasnil svojo določitev. 

"Na tako odločitev Mengša 
čakamo že vse od leta 1998, 
ko smo prvič skušali doseči 
soglasje občin za začetek sa-
nacije medobčinskega vodo-
voda. Tedaj so izračuni kaza-
li, da bi bilo za sanacijo vodo-
voda treba zbrati okoli 600 

milijonov tolarjev oziroma 
2,4 milijona evrov, sedaj bo 
najbrž stala vsaj štiri milijo-
ne evrov," je dejal Čebulj. 

Komunala Kranj kot 
upravljavec skupnega vodo-
vodnega omrežja bo sedaj 
pripravila sanacijski pro-
gram in idejni projekt za ob-
novo primarnega kolektorja. 
Gorenjske elektrarne pa 
idejni projekt za obnovo vo-
dovodnega sistema Krvavec 
in sonaravno izrabo energet-
skega potenciala - izgradnjo 
nove hidroelektrarne. Župa-
ni so se tudi dogovorili, da 
bodo za obnovo vodovoda 
skušali pridobiti evropska 
kohezijsl« sredstva. 

Pod Kladjem na Primorsko 
Za preboj iz Gorenjske proti Primorski po četrti razvojni osi so pripravljene štiri različice. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Poleg poljanske 
obvoznice, ki bo omogočila 
normalen promet mimo 
Škofje Loke v Poljansko doli-
no in katere gradnja se je že 
začela, je drugi najtežji pro-
blem tako imenovane četrte 
razvojne osi, kot to povezavo 
poimenuje Resolucija o raz-
vojnih projektih Slovenije v 
obdobju od 2007 do 2023, 
preboj iz Gorenjske, torej iz 
Poljanske doline pod Klad-
jem na Primorsko, v Cerkno. 
Minister za promet Janez 
Božič nam je o tem povedal: 

"Za odsek Cerkno-Hotav-
Ije so torej predlagane štiri 

variante nove cestne poveza-
ve. Prva poteka skozi Cerkno 
v predoru dolžine 90 me-
trov, od Cerknega dalje po 
rekonstruirani regionalni tu-
ristični cesti proti Dolenjim 
Novakom, nato pa preide s 
predorom dolžine 2.480 
metrov v dolino Kopačnice 
in se po rekonstruirani cesti 

' nadaljuje do Hotavelj. Po 
drugi varianti se trasa ceste 
od Cerknega vzpenja po za-
hodnem pobočju nad dolino 
Cerknice proti Dolenjim No-
vakom, kjer se obrne proti 
vzhodu in se s predorom 
dolžine 1.290 metrov spusti 
v Morovljevo grapo, nato pa 
se po dolini Kopačnice, ena-

ko kot pri prvi, nadaljuje do 
Hotavelj. Tretja poteka od 
Hotavelj po dolini Kopačni-
ce po isti trasi kot pri drugi 
različici, nato še nadalje po 
dolini Kopačnice, kjer pri 
Tomažeku preide v predor 
dolžine 1.130 metrov. Predor 
se konča na območju naselja 
Čezplaz, od koder se do 
Cerknega nadaljuje po ti^si 
četrte variante. Četita varian-
ta se na koncu rekonstruira-
nega odseka obstoječe ceste 
Cerkno-Sovodenj na 3. kilo-
metru odcepi in po 700 me-
trih preide v predor dolžine 
600 metrov, ki je pod Klad-
jem. Od izhoda iz predora 
poteka cesta vzporedno z ob-

stoječo cesto in se nanjo pri-
ključi pred naseljem Čez-
plaz, ki se po južni stiani ob-
vozi, se znova priključi na 
obstoječo regionalno cesto, 
po kateri se nadaljuje do 
Cerknega. 

Trenutno je izdelan pro-
gram priprave državnega 
lokacijskega načrta. V fazi 
oddaje del je okoljsko poro-
čilo, gradbeno tehnični del 
zgoraj opisanih variant ter 
njihovo prometno in eko-
nomsko vrednotenje. Na 
osnovi teh študij bo izdelan 
predlog izbora najbolj opti-
malne variante, za katero 
bo nato izdelan državni lo-
kacijski načrt." 

Katalog o Katarini 
izdali so nov katalog, v katerem je predstavljena 
predvsem gostinska ponudba. 

M A I A B E R T O N C E L J 

Topol - Topol pri Medvodah, 
vas, ki je bolj znana pod ime-
nom Katarina, je predvsem v 
zimskih mesecih dobro obis-
kana. Vendar tamkajšnji turi-
stični delavci želijo več in 
zato so izdali katalog, v kate-
rem so predstavljeni gostinci, 
turistične kmetije, na koncu 
pa je priložen zemljevid, na 
katerem so označene narav-
ne znamenitosti kraja in peš 
ter kolesarske poti. Že pred 
časom so namreč odprli dve 
tematski poti, Po poti suhih 
hrušk in kraških pojavov in 
Po poti divjega petelina. 

"S katalogom želimo poka-
zati, da je pri nas tudi veliko 
dobrih gostincev, ki so se 
predstavili s svojo kulinarič-
no ponudbo in prireditvami, 
ki jih organizirajo. Privabiti 
želimo tudi tuje goste, zato je 

katalog preveden tako v an-
gleški kot tudi v nemški je-
zik. Največ gostov imamo na 
Katarini od septembra do 
konca aprila, medtem ko je 
poleti skoraj mrtva sezona," 
je povedala Polona Kožlakar, 
predsednica Turističnega 
društva Katarina, ki se obe-
nem zaveda, da so njihova 
šibka točka prenočišča, ki jih 
skorajda ni: "Prenočišča ima 
le Mihelčičev dom na Govej-
ku, urejajo pa jih tudi na Ro-
bežu in Na Vihri. Želimo si, 
da bi bilo ležišč vsaj za en av-
tobus turistov, da bi pri nas 
prespali, si ogledali lepote na-
šega kraja." Katalog z naslo-
vom Ko nas obiščete z razlo-
gom ... lahko zdaj dobite v 
Turističnem biroju v Medvo-
dah, kmalu pa bo na policah 
v vseh Turistično informa-
tivnih centrih po Sloveniji, 
seveda tudi v Ljubljani. 

Jurčki sredi januarja 
M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Štefanja gora - Letošnja 
zima vse bolj preseneča, saj 
nič ne kaže, da nas bo kmalu 
obdarila z mrazom in sne-
gom, vreme pa je vse bolj po-
dobno spomladanskemu. To 
dokazujeta tudi šopek spo-
mladanskega teloha in jur-
ček, ki ju je v nedeljo na poti 
s Štefanje gore našla Magda 
Osterman iz Češnjevka. 
Gobo je našla povsem slučaj-
no in jo skoraj pohodila, po-
tem pa jo je doma skrbno 
spravila v hladilnik, da se ji 
ne bi kaj zgodilo, preden bi 
jo ovekovečili v našem časo-
pisu. Gospa Magda je sicer 

naša zvesta naročnica, jur-
čka in teloh pa je v naše 
uredništvo prinesla mimo-
grede, ko je prišla poravnat 
letno naročnino na Gorenj-
ski glas. 
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EKONOMSKA OIMNAZUA IN SREDNJA SOLA flADOVUlCA 

EKONOMSKA GIMNAZUA IN SREDNJA ŠOLA RADOVUlCA 
Gorenjska cesU 13,4240 RADOVLJICA 

Razpisujemo prosto delovno mesto 

- UČITEUA/UČITEUlCE MATEMATIKE 
Delovno mesto raizpisujemo z 29. 1. 2007 za poln In določen de-
lovni čas (nadomeščanje delavke na bolniškem in porodniškem 
dopustu). 

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevali pogoje, ki jih urejajo 
naslednji akti: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list 

RS 115/2003); 
- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnih programih gimnazije (Ur. list RS 74/2002); 
- Odredba o smeri In stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno 

izobraževalnih predmetov in drugih stnjkovnih delavcev v poklic-
nem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS 60/99, Ur. list RS 
77/2000, Ur. list RS 10/2004). 

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od 
objave na naslov: 
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVUlCA, 
Gorenjska cesta 13,4240 RADOVLJICA s pripisom "za razpis". 
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 
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HOKEJ NA LEDU 

JESENICE 

Železarji dvakrat poraženi 

V avstrijski hokejski ligi EBEL je ekipa Acroni z Jesenic ta 
konec tedna v gosteh igrala dve tekmi in obakrat doživela 
poraz. V 37. krogu avstrijske lige je v petek igrala z zadnje-
uvrščenim moštvom na lestvici, Gradcem, kjer so jih gos-
titelji porazili $ 3 : 1 (o : o, 1 : o, 2 : i), v nedeljo pa z Li-
westom iz Linza, kjer so doživeli poraz 6 : 1 (2 :1, 3 : o, 1 : 
o). Na lestvici vodi Red Buli Salzburg s 35 točkami, Acroni je 
s 26 točkami na petem mestu. Naslednja tekma železarjev 
proti avstrijskim nasprotnikom bo v petek, 19. januarja, ko 
se bodo pomerili z moštvom Vienna Capitals. D. Ž. 

TENIS 

ROGAŠKA SLATINA 

Nastja in Nik državna prvaka 

Konec tedna se je končalo državno prvenstvo za starejše pi-
onirje do 14 let, ki je potekalo v Rogaški Slatini. Po pričako-
vanjih sta naslova odšla v Litijo, oba, Nastja Kolar med dek-
leti in Nik Razboršek med fanti, pa sta bila postavljena za 
prva nosilca. Izmed Gorenjcev je največ uspeha dosegla 
Sončka Jazblnšek z uvrstitvijo v polfinale, kjer je morala priz-
nati premoč kasnejši zmagovalki. B. M. 

Med šestnajstletniki Crganova in Kodelja 

Mesec januar je po dvomesečnem turnirskem premoru zapol-
njen z državnimi prvenstvi. Organizator večine tekmovanj je 
teniški klub iz Radencev, kjer so tudi pripravili prvega v nizu 
letošnjih DP. V kategoriji mladincev do 16 let sta zmagi osvo-
jila drugopostavljena igralca: Mariborčanka Crganova In Ljub-
ljančan Kodelja. Večji presenečenji sta pripravila še ne 13-letna 
Nastja Kolar, ki se je z zmago nad prvo favoritinjo Uršo Jerman 
fTriglav Kranj) uvrstila v finale in 14-letni Nik Razboršek, ki je 
prav tako klonil šele v zadnjem dvoboju. B. M. 

Najboljši na Pokljuki 
Od srede do nedelje bo na Rudnem polju šest tekem za svetovni pokal v biatlonu. Jutri na startu 
znova tudi Andreja Koblar, zadnjič v karieri. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Rudno polje - Biatlonskd sve-
tovni prakal se je preselil na 
Pokljuko, kjer pa imajo orga-
nizatorji kar nekaj težav s 
pripravo prog, saj jim vre-
menske razmere niso naklo-
njene. " Imamo do 25 centi-
metrov naravnega in umet-
nega snega. Najboljše raz-
mere so na stadionu, ki je 
ves prekrit s snegom. Oce-
njujemo, da niti obetajoče vi-
soke temperature ne morejo 
onemogočiti izvedbe tekmo-
vanj, saj imamo nekaj snega 
še pripravljenega za vsak pri-
mer. Proga bo mehkejša, po-
goji ne bodo idealni, a tekme 
bodo zagotovo regularne," je 
s Pokljuke, kjer so bile med 
vikendom temperature krep-
ko nad ničlo, proge pa zapr-
te, poročal Tomaž Šušteršič, 
sekietar O K Pokljuka, in do-
dal, da je njihova naloga se-
daj vzdrževati stanje. Na pro-
gah je ves pretekli teden de-
lalo okrog 50 ljudi, od nede-

Sreda. 1 7 . 0 1 4 ^ . . , ) Špr ln t iM i sk« 
Četrtek, 1 8 . 0 1 ^ 7 1 . Sprint moikl 
Petek, ZMiadovalno ienske 
Sobota, 20.01.2007 Zasladovalno moikl 
Nedelja, 21.01.2C07 12:0 Sku|>ln*ki itart žensk« 

14:00 Skupinski itart moik l 

V S T O P N I C E : 

agICOMPAS 

B A U H A U S 

Ije pa so na prozorišču v pol-
nem številu prav vse službe. 

Številne ekipe so bile na 
Bledu, kjer so tekmovalci in 
spremljevalci nastanjeni, že 
v nedeljo zvečer, druge so 
prišle včeraj. Tekmovalni del 
se bo začel jutri, ko bo na 
sporedu ženski sprint, v četr-
tek moški sprint, v petek bo 
zasledovalna tekma za žen-
ske, v soboto za moške (start 
vseh omenjenih tekem bo ob 
14.15), v nedeljo pa še obe 
tekmi s skupinskim startom, 
ob 12. uri za ženske in ob 14. 
uri za moške. Na Pokljuki 
naj bi nastopili vsi najboljši 
svetovni biatlonci. Glede na 
zadnje rezultate pa lahko v 
vrh pridejo tudi naši, pred-
vsem Teja Gregorin, Tadeja 
Brankovič in Janez Marič, 
kateremu zaželimo, da bi 
bila sreča vendarle enkrat na 
njegovi strani. Na startni listi 
za jutrišnjo tekmo bo tudi 
Andreja Koblar. To bo njena 
poslovilna tekma, zato še po-
sebej vabljeni vsi ljubitelji bi-

Pokljuka je pripravljena na tekme svetovnega pokala. 
/ Foto: tole Koiniek 

atlona in športa nasploh, da 
jo pospremite na njenih zad-
njih metrih. 

Vstopnice (6 evrov za tek-
movalni dan, za otroke do 10 
let je vstop prost) lahko kupi-
te v poslovalnicah Kompasa 
in Eventima, jih naročite prek 
spletae strani vvww.even-
tim.si, lahko pa jih boste ku-
pili tudi na Pokljuki. Z naku-

pom vstopnice imate mož-
nost brezplačnega prevoza z 
Bleda na Pokljuko in nazaj. 
Prvi avtobus bo odpeljal tri 
ure pred pričetkom tekem. 
Organizatorji so poskrbeli 
tudi za spremljevalni pro-
gram. Nastopile bodo ples-
ne skupine, v nedeljo pa 
harmonikar Boštjan Koneč-
nik. 

Tek vojaških in policijskih patrulj 
J O Ž E K O Š N J E K 

Pokljuka - Del vsakoletne pri-
reditve Po poteh partizanske 
Jelovice je tudi tekmovanje 
slovenske vojske in policije v 
teku na smučeh, ki je že več 
let na biatlonskem tekmova-
lišču na Rudnem polju na Po-
kljuki. Organizator letošnjega 
36. tekmovanja, ki je bilo v so-
boto, je organiziralo Poveljstvo 
za podporo iz Kranja. Tekmo-
vanje obsega za moške 10 ki-
lometrov teka, za ženske pa 
polovico manj. Med tekom je 
treba streljati in premagovati 
najrazličnejše ovire. Letos je 
bila med moškimi absolutno 
najhitrejša patrulja Specialne 
enote Generalne policijske 
uprave, med ženskami pa pa-
trulja Poveljstva sil. Med mo-
škimi je bila druga patrulja 
Poveljstva za podporo in 

Najhitrejše ženske vojaške patrulje 

23.VTP iz Kranja, tretja pa 
dniga patrulja spedalne poli-
cijske enote. Med ženskami je 
bila druga patmlja Poveljstva 
za podporo in 23. VTP iz Kra-
nja, tretja pa patmlja motorizi-
ranega bataljona. Tekmovalce 

BIATLON 

R U H P O L D I N C 

Cregorinova do uspeha kariere 

Slovenska blatlonka Teja Gregorin, sicer Ihanka, ki pa sedaj živi 
v Tržiču, je v nemškem Ruhpoldingu na prestižni tekmi s sku-
pinskim startom s 4. mestom dosegla najboljšo letošnjo slo-
vensko blatlonsko uvrstitev in svoj največji uspeh v karieri. Na 
tekmi je nastopilo najboljših 30 biatlonk v svetovnem pokalu in 
Gregorinova je bila edina, ki ji je uspelo podreti vseh dvajset 
tarč. "To je bila moja življenjska tekma. Zelo sem srečna. Prvič 
sem bila na razglasitvi in to je prava evforija. Sploh nisem vede-
la, kako naj se obnašam," je v šali povedala Gregorinova. Do 
točk je s 14. mestom prišla tudi Tadeja Brankovič, med moški-
mi je Janez Marič tekmo pa je končal na 22. mestu. M. B. 

in goste so nagovorili povelj-
nik poveljstva za podporo pol-
kovnik Milan Obreza, direktor 
Policijske akademije Franc 
Kosmač in predsednik organi-
zacijskega odbora dražgoških 
prireditev Zdravko Krvina. 

HOKEJ NA LEDU 

JESENICE 

Dvoboj mladih 

Po enoletnem premoru se 
bosta zopet srečali hokejski 
ekipi srednjih šol iz Radovljice 
In Jesenic. Napeta igra ter še 
bolj napeti kazenski streli ob 
koncu tekme bodo odločili, 
katera ekipa bo kraljevala v le-
tošnjem šolskem letu. Vsi ho-
kejski navdušenci ste vabljeni 
v dvorano Podmežakla jutri 
ob 12. uri. Vstop je prosti T. T. 



vilma.stanomik@g-glas.si 

Luka ima trenerstvo v krvi 
So mladi, ki želijo postati tekmovalci, pa tudi takšni, ki se že kmalu raje odločijo za trenersko delo. 
Med njimi je tudi Luka Gartner, ki je od očeta podedoval ljubezen do trenerstva. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Železniki - Minulo nedeljo se 
je v Arosi začelo letošnje sveto-
vno prvenstvo v deskanju na 
s n ^ Na njem je trener v eki-
pi prostega sloga (skoki in 
snežni žleb) 25-letni Luka Gart-
ner iz Železnikov. Da je postal 
trener, ni naključje, saj je Luka 
sin pokojnega smučarskega 
trenerja Aleša Gartnerja. Ker 
pa se je v srednji šoli navdušil 
nad deskanjem, se je odločil, da 
postane deskarski trener. 

Preden si postal reprezentanč-
ni trener, je bilo gotovo treba 
nekaj izkušenj. Kje si jih dobil' 

"Že zelo mlad sem imd ve-
selje do poučevanja deskanja, 
zato sem dosti sodeloval z raz-
ličnimi deskarskimi šolami, 
posebno v Kranjski Gori m na 
Krvavca Nato sem se vključil v 
delo kluba Nič lažjega v Ljublja-
n i Kmalu sem postal pomoč-
nik trenerja mlade ekipe za 
prosti slog, sedaj pa sem v tej 
ekipi glavni trener." 

Celjan Matevž Petek je eden 
najboljših tekmovalcev v pro-
stem s k ^ na svetu. Kako so-
deluješ z njim? 

"Čeprav sem na svetovnem 
prvenstvu uradno trener naše 
ekipe za prosti slog, moram po-
vedati, da jaz Matevža Petka ne 
treniram. Od letos naprej pa 
hodim na tekme svetovnega 
pokala, saj na njih sodelujejo 
tudi moji varovanci iz mladin-
ske ekipe, ki že vozijo za sveto-
vni pokal. Matevž Petek ima 
pač toliko izkušenj, da lahko 
trenira sam in točno ve, kaj 
hoče na tekmi, moja nal<^ pa 
je, da m u pomagam zgolj pri 
logistiki, skupaj pa kdaj pogle-
dava posnetke, saj jaz ves čas 
tekme snemam." 

Kako je v prostem slogu tek-
movalcem sploh mogoče 
dajati navodila? 

"Tako kot vsak trener v 
drugih športih moram 
usmerjati tekmovalce, z nji-
m i analiziram skoke. Izkuš-
nje skupaj dobivamo iz tek-

••4 

Luka Cartner, trener prostega sloga / fom: corud K»v<ij 

Na svetovnem prvenstvu v deskanju v Švici bosta 
tekmi v prostem slogu konec tedna, ko bo v petek naj-
prej tekmovanje v big airu (skoki) v soboto pa še v 
halfpipu (snežni žleb). Za slovensko ekipo bodo na-
stopili: Matevž Petek, Luka Jeromel, Matevž Pristavec 
in Anže Suša. Danes in jutri bosta v Arosi na sporedu 
paralelni veleslalom in slalom, na tekmah pa bodo 
Slovenijo zastopali: Rok Flander, Izidor Šušteršič, 
Rok Marguč, Dejan Košir in Glorija Kotnik. 

me v tekmo, ko vidimo kakš-
ne ocene dajejo sodniki. 
Vemo pač, kakšni so kriteri-
ji za sojenje, in na treningu 
se pač osredotočamo na-
nje." 

Pri sojenju v skokih ni me-
trov, ni štoparice in večkrat 
je slišati, da se tekmovalci 
pritožujejo nad sodniki. 
Kdaj pritožbe upoštevajo? 

"Pritožbe so možne, ven-
dar jih v svetovnem pokalu 

Turni smučarji na prvi tekmi 

res redko upoštevajo, saj je 
sistem izločanja in s pritož-
bami ne bi prišli daleč ... Se 
pa zgodi, da se tekmovalci 
pritožijo nad razmerami. 
Tako je bilo na primer na 
tekmi v Saas Feeju, kjer je 
bila tekma v halfpipu in je 
bil zelo močan veter. Tam 
se je zgodilo, da so se tek-
movalci med tekmo ustavi-
li, dvignili roko in dobili 
možnost za ponovitev na-
stopa." 

ODBOJKA 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Krvavec - Čeprav vsepovsod 
manjka snega, je organiza-
torjem v soboto uspelo iz-
peljati prvo tekmo za slo-
venski pokal v tekmoval-
nem turnem smučanju na 
Krvavcu. Prirediteljica je 
bila postaja GRS Kranj, tek-
movanja pa se je udeležilo 
29 tekmovalcev v treh kate-
gorijah. Na umetno zasne-
ženi progi od doma na Go-
spincu do doma na Krvavcu, 
planine Jezerca do Zvoha in 
nazaj do Gospinca je v član-
ski kategoriji zmagal Nejc 
Kuhar (GRS Jezersko) pred 
Tomažem Sokličem in To-
netom Kamičarjem. Zmago-
valec je prišel na cilj v času 
34:46. V mladinski kategori-
ji je s časom 41:06 zmagal 
Gašper Karničar pred Ža-
nom Kamičarjem in Jonom 
Žagarjem, vsi so z Jezerske-
ga. V ženski kategoriji je 

Na prvem tekmovanju slovenskega pokala v turnem 
smučanju se je pomerilo 29 tekmovalcev, /foio; cowd K>v<it 

nastopila le Jana Marinko, 
ki je progo premagala v 
času 52:45. Izvedba nasled-
nje tekme slovenskega po-
kala v tekmovalnem tur-
nem smučanju, predvidena 
v Lomu pod Storžičem, je 
zaradi neugodnih snežnih 

razmer še pod vprašajem, 
prav tako januarska tekma 
na Jezerskem, ki naj bi bili 
februarja. V slovenskem 
pokalu je sicer pet tekmo-
vanj, prvemu na Krvavcu 
sledijo Lom, Jezersko, Po-
kljuka in Logarska dolina. 

N O V A GO R I C A 

Blejci pokalni prvaki 

Blejski odbojkarji so drugič V 
klubski zgodovini osvojili na-
slov pokalnega zmagovalca 
in potrdili, da so najkako-
vostnejše moštvo v Sloveniji. 
Proti Salonitu Anhovo so v fi-
nalu zmagali 3 -3 :0 (17, 24, 
15). Začetek prvega niza je 
potekal v izenačeni Igri, ki pa 
se je končala z vodstvom Go-
renjcev. Gledalci v polni no-
vogoriŠki Športni dvorani, ki 
so bili po večini na strani od-
bojkarjev Salonita, so delno 
na svoj račun prišli v drugem 
nizu, ko so Imeli "njihovi" 
spočetka prednost, po po-
znejšem preobratu pa so jih 
Blejci ujeli. Kanalci, ki se si-
cer lahko pohvalijo s sedmi-
mi naslovi pokalnega zma-
govalca In kar 13 finalnimi na-
stopi v tem tekmovanju, so 
moštvu Autocommercea ola-
jšali pot do zmage v tretjem 
nizu In s tem osvojitve letoš-
njega naslova pokalnega pr-
vaka Slovenije. D. Ž. 

CORENjSKI SEMAFOR 

ŠAH 

SK Jedro Tržič, 9 / 1 2 turnirjev - Skupni vrstni red; Dušan 
Zorko, 223, 9/12; 2. Matej Keržlč, 219,10/12; 3. Štefan Gu-
bič, 189, 12/12; 4. Franc Škerjanc, 182, 10/12; 5. Matjaž 
Markič, 168, 9/12; 6. Tase RIstov, 158, 9/12; 7. Jože Praš-
nikar, 146,12/12; 8. Zvonko Bacanovič, 130,12/12; 9. Raj-
ko Teran, 117, 9/i2;io. Janez Slatner, 113, 7/12 Itd. 

ŠD SIMP Radovljica, 12/20 turnirjev - Skupni vrstni red: 1. 
Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan Kranj) 74, 2. Franc Rod-
man (ŠD Jesenice) 68, 3. Matej Keržič (ŠK Stari Mayr 
Kranj) 60,5, 4. Drago Rabič (ŠS Tomo Zupan Kranj) 55, 5. 
Drago Buha (ŠD S IMP Radovljica) 54,5, 6. Franc Ravnik 
(ŠD Jesenice) 54 - najboljši senior, 7. Tugomir Kočevar 
(ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica) 53, 8. Marjan Lužnik (ŠD 
Jesenice) 53, 9. Žlatko Jeraj (ŠD Jesenice) 52,5, lo.-ii. Sta-
ne Valjavec (ŠK Stari Mayr Kranj) 50, lo.-n. Romuald Jo-
van (ŠD S IMP Radovljica) 50. 

11. OŠ DP za posameznike, Murska Sobota, 6.-7. januarja 
2007: Končni vrstni red: učenke, kategorizirane: i. Špela Ko-
larič, OŠ Stari trg ob Kolpi, 8,5; 2. Sara Vombek, OŠ Griže, 
7,5; 3. Saša Drame, OŠ Šmarje pri Jelšah, 7,5 ...; 10. Patrlclja 
Friež, A. T. Linharta Radovljica, 4,5; nekategorizirane: 1. 
Daša Boje, OŠ Fram, 7,5; 2. Zala Bezlaj, Waldorfska šola 
Ljubljana, 7; 3. Zala Zorko, OŠ Frana Kranjca Celje, 6,5...; 10. 
LIza Škrlep OŠ Stražišče Kranj, 6; 28. Maja Krek, OŠ Polja-
ne, 4,5; 35. Iva Ramuš Cvetkovič, OŠ P. Voranc Jesenice, 4,5; 
42. Mojca Gorenšek Krivec, OŠ P. Voranc Jesenice, 4; učen-
ci, kategorizirani: 1. Matej Titan, OŠ I Murska Sobota, 7; 2. 
Samo Rožič, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, 7; 3. TIm Janželj, 
OŠ Ig, 6,5 „.; 10. Mitja Rozman, OŠ Stražišče, 4,5; 14. Simon 
ŠorI, OŠ prof dr. J. Plemlja Bled, 4,5; nekategorizirani: 1. Žan 
Belšak, OŠ CIrkulane, 7,5; 2. Aljoša Tomazinl, Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica, 7; 3. Domen Hiti, OŠ Ig, 7...; 15. 
Gal Drnovšek, O Š Ivana Groharja Škofja Loka, 5,5; 42. Davor 
Tratnik, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, 4,5; 47. Domen Ml-
helčič, OŠ P. Voranc Jesenice, 4; 55. Anže Rakovec, OŠ P. 
Voranc Jesenice, 3,5; 56. Matic MIkec, OŠ A. T. Linharta Ra-
dovljica, 3,5. O. O. 

HOKEJ 

EKL, 12. krog: HK MK Bled : EC Pasut VSV 6 : 5 (i : 2, 5 : 
o, o : 3). T. T. 

KOŠARKA 

17. krog NLB: Hellos Domžale: Partizan 79 : 76 (21 : 22, 
48 : 45, 65 : 65); najboljši strelec Troha (19 točk) 

Državrio prvenstvo: Postojnska jama : Helios 62 : 83 (11 : 
20, 25 : 41, 42 : 6i), Koper: Loka kava 74 : 82 (20 :17. 40 
: 33, 56 : 62), Triglav : Zlatorog 73 : 88 (20 :19, 39 : 40, 54 
: 60). Lestvica: i. Hellos Domžale (25 točk), 2. Zlatorog, 3. 
Geoplin ... 7. Loka kava (20 točk),... 11. Triglav (14 točk). 

12. krog 1. SKL za ženske: KED Panter Ilirija : Odeja 63 : 
48 (12 : 15, 30 : 31, 45 : 39); Domžale: Hit Kranjska Gora 
56 : 64 (10 :17, i8 : 37. 34 : 9)- D. Ž. 

ROKOMET 

Prva državna rokometna liga (ženske): Olimplja PLK : Škof-
ja Loka KSI18 : 32 (6 :16). Na lestvici vodi Krim Mercator 
(i6 točk), so Ločanke z n točkami na 4. mestu. D. Ž. 

ŠAH 

KRANJ 

Člansko prvenstvo Gorenjske 

Danes, i6. januarja, bo v klubskih prostorih ŠK Stari Mayr 
Kranj, Glavni trg i6, v Kranju potekalo tradicionalno člansko 
prvenstvo Gorenjske za leto 2007. Prijave sprejemajo od i5. 
do 17.15, nato bodo žrebali, prvi krog tekmovanja pa se bo za-
čel ob 17.30. Vse rekvizite zagotovi organizator. Zanesljiv 
zmagovalec lanskega prvenstva je bil M K Janez Kozamernik 
(ŠD Gorenjka Lesce), drugo mesto je osvojil nekdanji državni 
prvak v metu krogle, M K Igor Penko (ŠK Velenje), tretji pa je bil 
MK Zlatko Jeraj (ŠD Jesenice). Rezultati bodo upoštevani za 
slovenski in rating FIDE. Kontakt: Vid Gazvoda, telefon; 
04/233-26-31, GSM: 031/419-305. Danes, 16. februarja, se v OŠ 
Domžale nadaljuje turnir ciklusa mladih. Tekmovanje bi lahko 
mladim gorenjskim predstavnikom služIlo kot dobra priprava 
na nastop na državnem mladinskem prvenstvu, ki bo od 25. 
februarja do 3. marca v Murski Soboti. O. O. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
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KRIMINAL 

KRANJ 

Odnesel tisočaka 

Neznani storilec je v noči na nedeljo vlomil v stanovanjsko 
hišo v Srednjih Bitnjah. Pri pregledu prostorov je našel in 
vzel denar. Lastnika je s tem oškodoval za tisočaka. Da ne 
bo pomote - tisoč evrov, ne tolarjev. 

JESENICE 

Vandali na Jesenicah 

V noči na nedeljo je nekdo na parkirnem prostoru na Cesti 
talcev na Jesenicah poškodoval osebna avtomobila. Na 
enem vozilu je odtrgal stransko bočno ogledalo in odtrgal 
zadnji brisalec, na drugem pa je poškodoval odsevno plasti-
ko na pokrovu motorja in odtrgal zadnji brisalec stekla. V 
tem času je neznani storilec razbil tudi vhodna vrata in dvo-
je stekel na oknih na Osnovni šoli Koroška Bela. 

NAKLO 

Ostal brez mopeda 

Občan Naklega pogreša svoje modro kolo z motorjem To-
mos ATX 50, registrske številke KR F4-124, ki mu ga je ne-
znani storilec odpeljal v nedeljo popoldne. 

ŠKOFJA LOKA 

Vzel avtoradio 

V noči na petek je neki nepridiprav vlomil v osebni avtomo-
bil, ki je bil parkiran na parkirišču pred stanovanjskim blo-
kom v Škofji Loki. Iz avtomobila je vzel avtoradio, lastniku 
pa je z vlomom povzročil za približno dvesto evrov škode. 

PREDDVOR 

Kradel med pogrebom 

Tatovi izkoristijo vsakršno priložnost, ki se jim ponudi. Tako 
je pred dnevi nekdo v Preddvoru okradel občana, ki se je 
udeležil pogreba. Svoje vozilo je parkiral na parkirišču pred 
pokopališčem, v njem pa je pustil prenosni računalnik. Prav 
ta je tudi zamikal neznanega storilca, ki je lastnika z vlo-
mom in krajo oškodoval za približno 2.500 evrov. 

KRANJ 

Vzel vse, kar je našel v avtomobilu 

Neznani storilec je v noči na soboto vlomil v osebni avto-
mobil Renault Clio, ki je stal na parkirnem prostoru na Dru-
lovki v Kranju. Iz vozila je odnesel avtoradio, manjšo elek-
trično kotno brusilko In očala. Lastnika je s tem dejanjem 
oškodoval za približno 400 evrov. 

PREDDVOR 

Našel je denar 

V noči na soboto je nekdo skozi balkonska vrata vlomil v sta-
novanjsko hišo na območju Preddvora. Notranje prostore je 
natančno pregledal in pri tem našel petsto evrov in deset ti-
soč tolarjev. Lastnik je moral zjutraj najprej na banko. S. S. 

NESRECE 

RADOVLJICA 

Veter odpihnil delavca 

Na gradbišču avtoceste pri Peračici se je v petek huje pone-
srečil 43-letni delavec gradbenega podjetja. Opravljal je 
gradbena dela na šest metrov visokem stebru. Delavca je 
med delom na vrhu stebra zajel tako močan sunek vetra, da 
ga je vrglo z ograjenega podesta in je padel šest metrov glo-
boko na peščen nasip. Pri tem se je hudo poškodoval. S. Š. 

KRANJ 

V četrtek znova s kangoojem 

Prometni policisti že nekaj časa ne izvajajo več poostrenega 
nadzora hitrosti z merilnikom hitrosti, ki ga imajo 
nameščenega v belerr Renault Kangooju, temveč v zadnjih 
dneh vestno uporabljajo laserske merilnike hitrosti. Razlog 
je v okvari stacionarnega radarja. Slednjega pa bodo us-
posobili prav v teh dneh, saj so policisti že napovedali, da 
bodo zasede s kangoojem znova začeli postavljati v četrtek, 
ko bodo med 7. in 15. uro na Jesenicah. V petek od 12. do 22. 
ure bodo na območju PP Kranj, v soboto med 7. in 15. uro v 
Tržiču, v nedeljo pa na celotnem območju Gorenjske. S. Š. 

Za prevoze skrbi policija 
O d sobote naprej helikopterske prevoze za nujno medicinsko pomoč zagotavlja letalska policijska 
enota. Zdravniška ekipa poziva, naj vlada čim prej poišče novega koncesionarja. 

S I M O N Š U B I C 

Zgornji Brnik - Zapleti zara-
di dvomljivo podeljene kon-
cesije za izvajanje helikop-
terskih prevozov nujne me-
dicinske pomoči Avto moto 
zvezi Slovenije in podizvajal-
cu Flycomu so konec prejš-
njega tedna prinesli zasuk. 
Vlada je na četrtkovi seji od-
ločila. da do zaključka med-
narodnega razpisa za izvajal-
ca helikopterskih prevozov 
le-te zagotavlja policija, zato 
je Flycom v petek prenehal 
leteti. Zdravniška eldpa Heli-
kopterske nujne medicinske 
pomoči (HNMP) z vladno 
odločitvijo ni bila zadovolj-
na, zato je že v soboto, ko so 
uvedli začasno rešitev, na br-
niškem letališču sklicala no-
vinarsko konferenco, na ka-
teri so opozorili, da so se s 
tem vrnili na stanje, kakršno 
je bilo med izvajanjem pilot-
nega projekta HNMP. 

"Bojimo se, da bi se stan-
dardi znižali pod standarde, 
veljavne v Evropi in prevzete 
v našem PraviMcu o pogo-
jih izvajanja helikopterske 
nujne pomoči. HNMP je jav-
na služba, pri nas zaposleni 
so prostovoljci, zato kot civil-
ne osebe ne smejo biti izpo-
stavljene dodatnemu tvega-
nju, če bi pristali na nižje 
standarde. Enako velja za po-
škodovane osebe, ki si zaslu-
žijo največjo možno varnost 
in hitrost," je javnosti sporo-
čil Uroš Lampič, dr. med., 
vodja HNMP. Zdravniška 
ekipa pričakuje, da bosta vla-
da in ministrstvo za zdravje 
v prihodnje zagotavljala pre-
voznika in takšne helikopter-
je, s katerimi bodo zagotovili 
varnost in odzivni čas v treh, 
največ petili minutah. 

Zdravniška ekipa se zavzema za to, da bi jim policija v prehodnem obdobju odstopila 
novejši helikopter augusta a 109, ki ga v nekaterih državah uporabljajo tudi za reševanje, 
slovenska policija pa ga je sicer kupila za nadzor državne meje. / FOIO: T,M OOKI (AIH.V) 

Policija je dala ekipi 
HNMP stalno na razpolago 
helikopter Bell 412, za kate-
rega je zdravniška ekipa tudi 
usposobljena in ki izpolnjuje 
minimalne standarde, ven-. 
dar precej nižje, kot jih je za-
gotavljal Flycomov helikop-
ter. "Opremo bo treba še do-
polniti, saj manjkajo Še ven-
tilator, monitor in aspirator. 
Še raje pa bi videli, če bi nam 
policija odstopila novejši tip 
helikopterja, ki je tudi pri-
mernejši za reševanje, ven-
dar moramo prej za delo v 
njem še usposobiti zdravni-
ško ekipo. Krizno reševanje 
problema sicer sprejemamo, 
vendar srčno upamo, da bo 

nehoteno prehodno obdobje 
čim krajše in da bo vlada 
kmalu izbrala novega konce-
sionarja," je še pojasnil Lam-
pič. 

Kot je razložil Lampič, je 
bil v pilotskem projektu 
povprečen aktivacijski čas 
vojaškega helikopterja, ka-
kršnega je sedaj na razpola-
go dala tudi policija, kar 17 
minut. "To je za urgentno 
medicino nesprejemljivo. 
Flycom nam je zagotavljal 
povprečno petminutoi od-
zivni čas, saj je njegov heli-
kopter sodobnejši, hitrejši 
in je namenjen samo za 
HNMP," je še opozoril 
Lampič. 

Policijski helikopter, ki je 
od sobote naprej v stalni pri-
pravljenosti za izvajanje heli-
kopterskega prevoza za nuj-
no medicinsko pomoč, je 
opremljen z vso potrebno 
opremo za izvajanje tega 
dela, je odgovorila policija. 
"Tako opremo so zdravniki 
reševalci uporabljali že do 1. 
decembra lani, ko se je ta de-
javnost opravljala s helikop-
terji policije in Slovenske voj-
ske. Uporabljajo jo tudi 
zdravniki - gorski reševalci pri 
reševanju v gorah," je sjX)ro-
fila generalna policijska upra-
va, Id tudi zagotavlja, da je od-
zivni čas policijskega helikop-
terja enak Flycomovemu. 

Mila zima, hude nesreče 
v mili zimi brez padavin so zaskrbljeni celo policisti, saj se zaradi ugodnih vremenskih razmer na 
cestah povečuje hitrost, zato so tudi posledice prometnih nesreč zelo hude. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Bolj ko so zime mile 
in sulie, bolj je problematič-
na hitrost na cestah, opozar-
jajo slovenski policisti. Nji-
hova bojazen se je potrdila 
že decembra lani, ko je na 
slovenskih cestah po začas-
nih statističnih podatkih 
policije umrlo 29 udeležen-
cev prometnih nesreč, kar 
je 45 odstotkov več kot v 
enakem obdobju leta 2005 
(20 mrtvih) in kar 81 odstot-
kov več kot leta 2004. Med 

smrtnimi žrtvami v lan-
skem decembru je bilo naj-
več pešcev (34 odstptkov) in 
voznikov osebnih avtomo-
bilov (28 odstotkov), kar 
šest od desetih prometnih 
nesreč s smrtnimi žrtvami 
pa je povzročila neprilagoje-
na hitrost. 

Policija zato svetuje pre-
vidnost in opozarja, da so 
ceste na viaduktih in mosto-
vih ter na delih cest, ki vodi-
jo skozi gozd ali so izpostav-
ljeni močnemu vetrn, še po-
sebej nevarne. Tam vozimo 

še bolj previdno, hitrost pa 
prilagodimo stanju vozišča 
in razmeram na cesti. "Naj 
nas ugodne vozne razmere 
ne zavedejo. V tem obdobju 
leta je vozišče hladno, opri-
jem pnevmatik pa daleč od 
optimalnega. Zato je daljša 
tudi zavorna razdalja, posle-
dično pa tudi pot ustavlja-
nja ob nenadnih dogodkih. 
Prepričanje nekaterih voz-
nikov, da lahko v lepem vre-
menu vozijo hitreje, je zato 
popolnoma zmotno," opo-
zarja policija. 

Pešcem policisti priporo-
čajo, da ponoči poskrbijo za 
lastno vamost in se opremi-
jo z odsevnimi telesi, saj 
bodo tako pravočasno opo-
zorili voznike na svojo pri-
sotnost na cesti. Policija še 
opozarja na določbo 97. čle-
na Zakona o varnosti cest-
nega prometa, po kateri 
mora pešec pri hoji zunaj 
naselja aH v neosvetljenem 
naselju, kjer ni pločnika ali 
pešpori, po vozišču ali tik ob 
njem obvezno nositi svetil-
ko oziroma odsevnik. 

mailto:simon.subic@g-gIas.si


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

z m n m K U K C : rok (k>- 20.01 07: HAFNER 
BOŠTJANCIC. D.O.O.. Sft BtTHJE 127. ŽABNICA 
DEUVEC mu niKlICA 
rok do 07,02.07; AX£NT. 0.0 0.. PRISTANIŠKA 
UL 3,6000 KOPER 
rok do: 2202 07. OAOEX KRANJ. 00.0. Ul t 
AVGUSTA 9.KRANJ 
fok do 19.0107; 41 OUICK INŽINIR(N6. D.O.O., 
PREDMOST 22. POUANE NAO iH. LOKO 
f m i H \ DiUVCC; rok do: 20.0107; HAFNER 
BOSTJANČJČ. O 0.0. SR 8»TNJE 127, ŽABNICA 
OSHOVNOŠOLSKA UOBMZBA 
KRANJ, nk do; 16 01.07: AOECCO H R. 0.0 0.. 
TRDINOVA m. 9. LJUBUANA 
ŽELEZNIKI, lok do 19.01 07; ADECCO H.R, 
0.0,0. TRDINOVA UL 9. UU8UANA 
tok do: 19.01.07; I.S.S. 0.0.0.. KOROŠKA C. 53C. 
KRANJ 
rok do 23.01.07. t.S.S. 0.0 0., KOROŠKA C S3C, 
KRANJ v 
lOk do: 26,01 07; K PLUS. DO.O.. PREBACEVO 
55. KRANJ 
rok dO 19.01,07; MANPOVVER. D.O.O., KOROŠKA 
C. 14. KRANJ 
GMFIČNI POMOČMIK; tok dO 27.01.07; HOBOTNICA. 
D.O.O. BRITOF 204. KRANJ 
SOBAltCA. KR GORA, tok dO 16.01 07: W0N0-
HOST 2,0.0 O. FAZANSKA UL 2. 6320 PORTO-
ROŽ 
POSTNI MAHIPUUIIT: rok dO: 16.01.07; POŠTA 
KRANJ. 0RAŽ60ŠKA UL KRANJ 
MU»tM. tok do; 19.0107. DOM UPOKOJENCEV 
KRANJ. C. 1 MAJA 59. KRANJ 
Nl^J« POKLICNA IZO&fUUBA 100 3 lETI: tok do 
2101.07, NEftOS OSTERC NEVENKA S.P. GRAB-
CE 16.20. GORJE 
SÛ ČAB 
tok do: 10.02,07: NATAŠA HAFNER S P. BRITOF 
73. KRANJ 
tok do: 14 02.07; 0GREX. 0.0.0.. PODREČA 5. 
MAVČIČE 
MIZAR 
toK do 10.02,07. SI d«f mest 3; OOM OPREMA. 
D.O.O. ŽELEZNIKI. NA PUVŽU 77. ŽELEZNIKI 
rok do: 16 0107. JELOVICA. O.O.. OBRAT GORE-
NJA VAS. SESTRANSKA VAS 20. GORENJA VAS 
tok do, 16,01 07. JELOVICA. D.D.. KrORIČEVA C. 
58. ŠK LOKA 
fOk do 20.01 07. SANOVA. 0,0.0.. UL MIRKA 
VAONOVA 1. KRANJ 

tok dO- 19.0107. P1LASTER4. D.O.O. ŽIROVNICA 
t07. ŽIROVNICA 
tok dO. 16.0107; VREČEK JANEZ S,P.. ZG BRNIK 
143. CERKLJE 
OBlIKOmfC KOftM, tok do: 03.02,07; MEŽNAR 
FRANC S P. C. HA LOKO 21. TRŽIČ 
STBUSAA 
tok do: 10.02.07; BVG. 0.0.0.. SAVSKA C. 16. 
KRANJ 
rok do: 16.01,07. CSS - IP. 0.0.0.. STARA LOKA 
31. ŠK, LOKA 
»jUllUC: tok do, 19.01.07; PlUSTER-l. D.O O,. ŽI-
ROVNICA 107, ŽIROVNICA 
SmOJNl MfHUlK 
tok do: 23.01.07. AGROMEHANIKA. D.D. HRAST-
JE &2A. KRANJ 
tok do 25-01.07. POtrCOM. ŠK LOKA. 0.0.0 
POLJANE 76. POLJANE NAD ŠK LOKO 
ClfKmiUfi aCKTNIK: rok do: 19,0107. Pl-
LASTER-1.0.0,0.. ŽIROVNICA 107, ŽIROVNICA 
SllKOPlESMR; rok do: 03.02.07; BJZANT 60RA20 
S.P, BRITOF 9. KRANJ 

MIOIIČAII. tok dO 210107: NEROS OSTERC NE-
VENKA SP.GRABČE 16. ZG GORJE 
TESAR: tok do 0702.07; OADEK KRANJ. D 00. . 
UL 1. AVGUSTA 9. KRANJ 
SMR 
tok do 0702 07:0A0EX KRANJ. O O 0„ UL 1 AV-
GUSTA 9. KRANJ 
rok do: 19,01,07; DIMOV BORJS S P . FRANKOVO 
NASELJE 61. ŠK LOKA 
tok do: 20,01.07. HAFNER BOŠTJANČiC, D.0,0. 
SR BITNJE 12?. ŽABNICA 
rok do: 26,0107; MILAKOVlC ORAGO SR. MEST-
NI TRG 8. ŠK LOKA 
VOZNIK; tok dO: 2701,07; G£ TRANS. DOO. SR 
BELA 34. PREDDVOR 
PHOOAJALEC 
tok do: 19,01,07.AGROMEHAN>KA.DD.,HRASTJE 
52A. KRANJ 
tok do: 16,01,07; CEGNAR FRANC S P, VIRMAŠE 
163. ŠK LOKA 
tok do: 19,01.07; 061.0.O.O.. STARA C. 25. KRANJ 
lOk do: 1601,07. PIK AS TRŽiČ. D,0,0, BREZJE 
41 A. TRŽIČ 
KRANJ. ŠK LOKA. rok do: 10,02,07. SLOVENSKA 
KNJIGA, O.OO. STEGNE 3, UUBUANA 
rok do 16.01,07. SPAR SLOVENUA. O.O.O., ZOISO-
VA UL 1. KRANJ 
tok dO 23.01.07. SPAR TRŽIČ. C, STE MARiE AUX 
MINESS.TRŽiC 
tok do 25.01.07; SVETEU ALEKSANDER. 0.0.0. 
HRASTJE 52.4000 KRANJ 
KUKM 
tok do: 23.0107. GOSTINSTVO BRAČKO. D.O.O. 
PODKOREN 50 A. KR GORA 
rok do: 19 01 07; GRANO HOTEL TOPLICE PO. 
BLED. C SVOBODE 12. BLED 
rok do 16.01.07; HOTEL BELLEVUE. DO.O. 
ŠMARJETNA GORA 6, KRANJ 
NATAKAR 
tok do: 23,01.07; 2A. 0.0.0. ZG BITNJE 32.4209 
ŽABNICA 
tok do 1901.07; HOTEL BELLEVUE. 00.0,. 
ŠMARJETNA GORA 6. KRANJ 
rok do: 27,01,07; JUSUFl DELAL S,P. STRAŽIŠKA 
UL 3. KRANJ 
KR GORA;, tok do: 16.01.07; W0NDH0ST 2. 
0,0.0. FAZANSKA UL 2.6320 PORTOROŽ 
SflfONJA POKL 120BiUi2BA: rok dO' 16 01,07. ZORNIK 
MIKUVŽ S P. POT NA LISICE 17. BLED 
SIROJNI UHNIK 
tok do: 22 01.07. HENNUCH. 0 0 0.. POONART 
33. POONART 
fOk do: 0702.07, MEŽNAR FRANC S.P. C, NA 
LOKO 21. TRŽIČ 
rok do: 19 01,07; PIIASIERL OOO ŽJROVJilCA. 
ŽIROVNICA 107. ŽIROVNICA 
VODKX; rok do. 21.0107; PROVENT. 0 0 0 . BRN< 
ČIČEVA 9 A. LJUBUANA 
EL£KIBOt!KIIIK 
V0DK:£. rok do 21.0107; PROVENT. D.O.O, BRN-
ČIČEVA 9 A. LJUBUANA 
tok do: 05.02.07, RT - TRi. 0 0 0 , PLANINA 3. 
KRANJ 
{lEKTROTSK. ELEKTUONIK: rok do 19.01.07; VEZAVE 
URMET OOMUS. D.O.O., UL XXX DIVIZIJE 19. 
5000 NOVA GORICA 
6IU0KNI TEHNIK: tok do: 20.01.07. HAFNER 60ŠT-
JANČIČ, 0.0,0.. SR BITNJE 127. ŽABNICA 
IBSOVINSKl POSIOVOOJA 
tok dO 16.01.07. FAJFAR MARJAN S P, SP BRNIK 
36. CERKLtE 
tok dO 16.01,07. PIK AS TRŽiČ. 0 0 0 . BREZJE 
41A. TRŽIČ 
RECEPTM: KR GORA; rok do: 16,0107. W0ND}10$T 
2. O.OO. FAZANSKA UL, 2.6320 PORTOROŽ 
EKONOMSn lEHKlK 
tok do: 10,02.07. AORIATIC SLOVENICA. 0 0, KI-
DRIČEVA C. 2. K f m f 
rok do: 190107; ALTA PROPAGANOING. DOO, 
ZGOŠA 53. BEGUNJE 

tok dO 19.01.07; KMFTL«<0 GOZDARSKI ZAVOO 
KRANJ. C IVA SLAVCA 1. KRANJ 
.CMNAZUSKi MATURANT: rok do: 0302.07. GENERA-
LI ZAVAROVALNICA. Ofl. KRŽIČEVA UL. 3. Ulffl-
LIANA 
SRENJA STROK. AU SPL IZBBAAZBA 
tok dO 2601,07, GAMAJ. 0,0.0.. STRAtlINJ 141. 
NAKLO 
KRANJ. RAOOVUlCA. tok dO. 23.01.07. GRAWE 
0.0, P£ UUBUANA KOMENSKEGA 4. UUBUA-
NA 
tok do- 17.01.07, GROUP 4 SECURITAS. 00 .0 . 
STEGNE 21, UUBUWJA 
rok dO 2S.0107; SVETEU ALEKSANDER. 0 0 0 . 
HRASTJE 52.4000 KRANJ 
INŽ. STROJNIŠTVA; 
tok dO 23 01 07. AGROMEHANIKA. D O.. HRASTJE 
52A, KRANJ 
rok do 23 0107. ALPETOUR POT. AGENCUA. OO. 
UUCA MIRKA VAONOVA 8,4000 KRANJ 
EKONOMIST ZA KOMER. OU.: rok da 16.01.07. TOKOS, 
D.O.O, CANKARJEVA C. 9. TRŽIČ 
SANITARNI IN^j tok do: 19,0107: KOMUNALA 
KRANJ. D O 0 . UL MIRKA VAONOVA 1, KRANJ 
TIŠJA STROK, UOBMZBA: rok do 19.0107; HOTEL 
ZLATOROG. UKANC 64. BOH JEZERO 
DIPL MŽ LESARSTVA; tok do: 30.0107: L EGOLES. 
DO. KIDRIČEVA C. 56. ŠK LOKA 
UNIV. Otn. INŽ. ElEXTROTEHHU(E: tok do: 23 01.07; 
ISKRA MlS. OD. UUBUANSKA C 24 A. KRANJ 
MAfitSTER FARMACIJE: PRIPRAVNIK, tok do: 
23.01.07, BOLNIŠNICA GOLNIK, KLINIČNI 000 ZA 
PUUČNE BOLEZNI IN ALERGUO, GOLNIK 36. GOL 
NIK 

UKtV DIPL IN^ TEKSTILNE TEHN: tok dO 23.01.07; 
TEKSTILNA TOVARNA ZVEZDA KRANJ SAVSKA 
C. 46. KRANJ 
UNIV. OiPL m l 6E0DEZUE. PRIPRAVNIK, tok do 
27.01.07; TIČAR MATJAŽ-GEOOETSKE STORITVE. 
ČRNAVSKA POT 11. PREDDVOR 
UNIV. DIPL PfUVNIK: PRIPRAVNIK, tok dO. 16.01.07. 
MURNIK MARUA- NOTARKA. C. STANETA ŽAGAR-
JA 37. KRANJ 

m . VZGOJITELJ PREOŠ. OTROK: tok do: 19.01.07; 
W 0 JESENICE. C CfflILA TAVČARJA 21, JESENI-
CE 
PROF. ŠPORTNE VZ68JE: tok do: 23.0107; 0ŠFSF1NŽ-
GARJA. BEGUNJSKA CESTA 7,4246 LESCE 
OR. MEMiNE 
tok do 03,02 07. OZG KRANJ, ZO JESENICE. C, 
MARŠALA TITA 78. JESENICE 
tok do. 03.02.07: OZG KRANJ. ZO BLED. ZO BO-
HINJ, MLADINSKA C. 1. BLED 
Ofl. OENTALNE MEVCiNE 
rok do. 03 02 07. OZG KRANJ. ZO TRŽIČ, BLEJSKA 
C 10. TRŽIČ 
tok dO 19 0107, ZOBOZDRAVSTVO MEZEG. 
00.0. UL 4 OKTOBRA 3. CERKUE 
DIPL RZlOTfRAPEVt: PRIPRAVNIK, rok do 190107; 
BOLNIŠNICA GOLNIK, KUNIČNI ODO. ZA PLJUČNE 
BOLEZNI IN ALERGUO. GOLNIK 36. GOLNIK 
DR MEDICINE SPEOAUST PEDIATRUE 
rok do- 100207. OZG KRANJ. ZO BLED. ZO BO-
HINJ, MUDINSKAC. l.BLED 
tok do: 10,0207; OZG KRANJ. ZO RADOVLJICA. 
KOPALIŠKA C. 7. RADOVLJICA 
VISOKOŠOLSKA STROK IZOBRAZBA: tok do: 19,01.07. 
CREATOOR. 0 0 0 . MLAKARJEVA UL. 46. ŠENČUR 
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MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4 , 1 0 0 0 Ljubljana. Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
www.moiedelo.com.Info@mojedelo.com 

Izkušeni pospeševalec prodaje m/ž (Kranj) 
Pričakujemo samoiniciativno, prodajno usmerjeno osebo 
z veliko smisla za odgovornost in z dobrim tehničnim 
predznanjem, ki bo sposobna v sodetovanju z drugimi 
člani prodaje in marketinga ddočiti m izvajati prodajne ak-
tivnosti za prodajo na rK>v)h trgih in ustrezno obdelovati in 
podpirati obstoječe partnerje - dislntiuterie programske 
opreme NiceLabel. Euro Rus. d. o. o.. Ul. Lojzeta Hro-
vata Ac. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 21.1. 2007. 

Kreditni analrtik m/ž (Kranj) 
Kratek opis dela: dodeljevanje in kontrola kreditnih limitov 
za kupce, kreditne analize, kontrola terjatev ... Potrebna 
znanja: visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske ali 
druge dnjžboslovne usmeritve, zaželene detovne izku^ 
nje v financah, predvsem v kredit oddelku, znanje angle-
škega. hrvaškega in srbskega jezika, znanje uporabe ra-
čunalnika ... Sava Tlres. d. o. o., Škofietoška 6. 4000 
Kranj, prijave zbiramo do 21.1. 2007. 

Vodja plana in analiz m/ž (Kranj) 
Kratek opis dela: vodenje in kontroliranje procesa finanč-
nega planiranja in analiz za celotno podjetje. Potrebna 
znanja: visoka ali univerzitetna izobrazba ekonooiske ali 
druge dnjžboslovne usmeritve, detovne izkušnje s finanč-
nega področja in poznavanje procesov poslovanja pod-
jetja. znanje angleškega jezika, znanje uporabe računal-
nika ... SavaTires. d. o. o.. Skofjetoska 6. 4000 Kranj, 
prijave zbiramo do 21. 1. 2007. 

Prodajalec - optik m/ž v Kranju (Kranj) 
Pričakujemo znanje nemškega ali angleškega jezika; po-
znavanje osnov rač. aplikacij; vozniški izpit kategorije 8; 
praktično obvladovanje prodÊ je; izkušnje v odnosti s stran-
kami: organizacijske sposobnosti. Ponujamo deto v p r a -
nem in sodobnem ambientu; kvalitetno usposab^anje; sti-
mulativno nagrajevanje, možnost napredovanja in izobraže-
vanja. Planeta, d. o. o. Optika CIanjs. Smartnska 1b2. Dvo-
rana 4.1122 Ljut)ljana. prtjave zbiramo do 26.1. 2007. 

Vodja prodajne administracije m/ž (Kranj) 
Od kandidatov/k pričakujemo delovne izkušnje: v vode-
nju in organiziranju procesov, izkušnje v vodenju manjših 
skupin so pomembne, poznavanje dela z računalnikom. 
dir>amlčnost in komunikativnost. Don Don. d. o. o., Laze 
16, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 27.1. 2007. 

Vodja skladišča in voznik m/ž (Žabnica) 
Pričakujemo srednješolsko izobrazbo in 2 leti delovnih iz-
kušenj ali končano osnovno šoto in 5 let delovnih izku-
šenj. Consult CJommerce. Škofja Loka. d. o. o.. Podlub-
nik 1 C. 4220 Škofia Loka, prijave zbiramo do 2. 2. 2007. 

Kuhar m/ž (Žabnica) 
Pričakujemo primemo izobrazbo kvalificiranega kuharia 
in 2 leti delovnih Izkušenj ali priučeni kuhinjski pomočnik 
in 3 leta delovnih Izkušenj. Nudimo možnostjo zaposlitve 
za nedoločen čas. Consult Commerce. Škofja Loka. d. 
O. o.. Podlubnik 1c. 4220 Š k o ^ Loka. prijave 2biramo 
do 2. 2. 2007. 

Zdravnik dentalne medicine m/ž (Cerklje) 
Pogoji: dokor^čan študij na medicinski fakulteti - oddelek 
za dentalno nr>edicino. Zaželeno je nekaj prakse. Znanje 
vsaj enega tujega jezika: nemški ali angleški jezik. Zače-
tek dela: 1. 3.2007 oz. po dogovoru. Plača stimulativna, 
začetna 850.00 EUR (203-694.00 SIT} neto Zoboz-
dravstvo Mezeeg d. o.o.. Ulica 4. oktobra 3. 4207 Cer-
klje. prijave zbiramo do 11. 2. 2007. 

Svetovalce prodaje m/ž (Gorenjska) 
Pridoižite se uglednemu mednarodnemu podjetju s 178-
letnimi zavansvalniškimi izkušnjami in razvijte uspešno ka-
riero. IščenrK) svetovatoe prodaje za sklepanje vseh vrst 
zavarovanj na terenu za območje Slovenije. Nudimo vam 
delo v hitro rastočem In uspešnem kolektivu, možnost 
razvijanja kariere, stalno izpopolnjevanje in izobraževanje 
v Gravve akademiji - lastni izobraževalni šoli,... Gravi« za-
varovalntoa, d. d.. Gregorčičeva ulica 39. 2000 Maribor, 
prijave zbiramo do 3. 2. 2007. 

Poslovodja spletne trgovine m/ž (Lesce) 
Vaša naloga bo vodenje In organiziranje spletne trgovine, 
pridobivanje novih dobaviteljev, artiklov, nabava, prodaja, 
vodenje zalog in ostalih poslov povezanih s trgovino. 
Deto boste opravljali detoma na terenu detoma v poslov-
nih prostorih v Lescah. Izkušnje boste delili s kolegi in pri-
dobivali nova znanja. Nudinuj zaposlitev za nedoločen 
čas ali možnost po^benega sodelovanja (s.p.). Acen-
ta d. o. o.. Alpsto cesta 62. 4248 Lesce, prijave zbira-
mo do 7. 2. 2007. 

PLC Programer m/ž (Friesach pri Gradcu (Avstrija)) 
Tehnična izobrazba in vsaj 1-2 leti delovnih izkušenj s 
programiranjem usmerjevalnikov/krmilnikov, izkušnje 
pri vpeljavi pogonskih stavkov regulatorjev podjetja 
SEVI/ ali Lenze so zaželene. Samostojno delo. želja po 
učenju, odgovornost, timsko delo. kol tudi želja po po-
tovanju so samoumevne. Prednost bodo irfveli kandida-
ti z dobrim z/unjem angleščine, Odlična možnost oseb-
nega razvoja in kanere. Salomon Automation GmbH. 
FriesachstraBe 15. 8114 Friesach. prijave zbiramo do 
7. 2. 2007. 

Tržnik v direktni prodaji m/ž (Slovenija) 
Gre za promocijo in prodajo učinkovitih fiztoterapevtskih 
pripomočkov. Prodaja se izvaja na območju RS z mož-
nostjo širitve na tuje trge. Prodaja poteka dopoldne pod 
vodstvom mentorja. Pričakujemo III.-IV. stopnjo izobra-
zbe. 3-5 tet izkušenj, komunikativnost, poštenost, aml> 
cioznost. Možnost dela za nedoločen čas ali pogodbeno 
delo. Medical Ime d. o. o.. Maistrova ul. 18. 1240 Kam-
nik, prijave zbiramo do 7. 2. 2007. 

Energetik • vzdrževalec toplotnih in prezračevalnih 
sistemov m/ž (Ljubljana) 
Pričakujemo IV. ali V. stopnjo izobrazbe ustrezne smen. 
vsaj 1 leto delovnih izkušenj. Deto je triizmensko. Zapo-
slitev za nedoločen čas v uspešnem in rastočem podjet-
ju. f^ton d. o. o.. Cesta 24. junija 25, 1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 8. 2. 2007. 
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SL01 SLO 2 POP I V KANAL A 
06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.20 Odmevi 
07.00 Poročila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09,00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Kako sem videt svet izpod 

mize: Stric iz Avstralije, 
igr. nan., 6/10 

09.25 Ali me poznai: Jaz sem hrast 
09.30 Risanka 
09.35 ZiatkoZakladkoiCmilog 
09.55 Zvesti prijatelji, otr. nad., 2/3 

(vps 10.00) 
10.30 Knjiga mene briga - Melissa P. 

Pred spanjem si stokrat 
sknačim lase 

10.55 Razgledi slovenskih vrhov: 
Pohorje, 4. del 

11.25 Modro 
12.00 Ljudje in zemlja, 

odd. tv Maribor, pon. 
13.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 13.00) 

13.10 Tedenski izbor 
14.00 Dragonja - skrivnostna reka, 

dok. mes. 
15.00 Poročila (vps 15.00) 
15.10 Mostovi-hidak (vps 15.10) 
15.40 Sola prvakov II, ris. nan., 6/26 

(vps 15.45) 
16.05 Male Sive celice, kviz 

(vps 16.10) 
17.00 Novice, slov. kronika, §port, 

vreme (vps 17.00) 
17.30Zvami (vps 17.30) 

Z VAMI 
Kakšne ocJnose oblikuje-
mo s sosedi? Se z njimi 
srečujemo, si pomagamo, 
se udejstvujemo v skup-
nih aktivnosti in skrbimo 
za okolje? Ali pa smo z nji-
mi v konfliktu? 

18.20 Medo Popi, ris. (vps 18.20) 
18.25 Vran Dokolenko, ris. 
18.40 Žrebanje Astra in Lota 

(vps 18.35) 

18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Šport 
19.45 Vreme 
19.55 Sedmi pečat: Skrivne kode, 

niz. film (vps 19.55) 

06.30 Infokanal 
08.55 Hapovedniki 
09.00 Tv prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
12.00 Tedenski izbor 
12.00 Svet vodnih živali, nem. 

[>oljud.-znan. serija, 3/13 
12.30 Hri-bar 
13.30 TV prodaja 
14.05 Pokljuka: SP v biatlonu, sprini 

(2), prenos (vps 14.05) 

P O K U U K A : SVETOVNI 
POKAL V BIATLONU, 
SPRINT (Ž) 
Domače tekme so vedno 
nekaj posebnega. Tekme 
na Pokljuki so tokrat v ter-
minu Antholza, kajti tam 
bo februarja SP. Sprint na 
Pokljuki je zelo zahteven, 
med našimi pa največ pri-

,čakujemo od Brankoviče-
ve, ki je v odlični tekaški 
formi in od Gregorinove. 
ki slovi kot naša najboljša 
strelka. 

15.45 Lestvica na drugem, pon. 
16.30 Mozaik (vps 1630) 
17.25 Mostovi-hidak, pon. 
18.00 Poročila (vps 18.00) 
18.05 Vzporedna ekonomija, 2. odd., 

pon. (vps 18.10) 
19.05 Vizum za prihodnost, 

bos. humor, nad., 23/30 
(vps 19.10) 

20.00 Šport (vps 20.05) 
22.30 Gregory Burke: Gagarinova 

pol, tv prir. predstave drame 
SNG Ljubljana (vps 22.30) 

GREGORV BURKE: 
GAGARINOVA POT 
Dva tovarniška delavca, 
resignirani delavski akti-
vist (Jernej Sugman) in ne-
zadovoljni nasilnež (Bojan 
Emeršlč), skleneta ubiti 
menedžerja muttinaclo-
natke (Brane Grubar). To 
teroristično dejanje naj bi 
bilo simbolno sporočilo in 
opozori lo kapitalu. Toda 
izkaže se, da je talec, ki si-
cer sodi v višji plačilni raz-
red, enako nezadovoljen z 
ustrojem sodobnega sve-
ta kot njegova likvidator-
ja. Tu je še varnostnik 
(Uroš Furst), brezposelni 
politolog, ki naivno verja-
me, da je svet mogoče iz-
boljšati, če združimo naj-
boljše iz kapitalizma in so-

21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme cializma. Igra sodobnega 
(vps 21.50) škotskega dramatika upri-

22.55 Omizje (vps 22.55) zarja tragikomični obra-
00.10 Z vami, pon. čun s stoletjem skrajnosti. 
01.00 Dnevnik, pon. 
01.40 Infokanal 00.15 Infokanal 

Ur*4'tiirve n« u »pnrmcmbf ki niti^n«)« v iv pro^timiH p« 7jlii,w<W >rd4k>{« 

06.45 24 UR, pon. 
08.05 Mestece za vedno. 

10. delamer. nan. 
08.55 Vihar ljubezni, 

pon. 173. dela kolumb. nad. 
09.50 Neusmiljena srca, 

pon. 17. dela meh. nad. 
10.40 TV prodaja 
11.10 Nova priložnost, 

pon. 73. dela venez. nad. 

12.00 Peregri na, 
pon. 40. dela meh. nad. 

12.55 Preverjeno 
14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 

13.dei amer. nan. 
15.20 Peregrina, 41. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

74. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

18. del meh. nad. 
18.00 24 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 

174. del kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 TV kriminalka: Ô e, prevarant, 

morilec, kan.-amer. film 

OČE, PREVARANT, 
MORILEC 
Carot Ross s službenega 
bančnega računa dvigne 
tristo tisočakov in nekaj ur 
zatem izgine. Preiskovalca 
Jesse Grant in Susan Ver-
cillino začneta preiskovati 
primer. Jesse je prepričan, 
da Carolino izginotje ni 
povezano samo s pogre-
šanim denarjem. S Susan 
odkrijeta, da obstaja še 
r>ekaj podobnih primerov. 
Preiskava ju pripelje do 
Arta Kirklanda, prevaranta 
In serijskega morilca. 

21.35 Na kraju zločina, 
5. del amer. nan. 

22.25 Teksaški mož postave, 
1. del amer. nan. 

07.15 TV prodaja 
07.20 Pet junakinj, ris. serija 
07.45 Moja družina, 

13. del ang. humor. nan. 
08.20 Vsi moji otroci, 

219. del amer. nad. 
09.10Mladi in nemimi, 

57. del amer. nad. 
09.55 VIP, 13. de! amer. nan. 
10.45 Pazi, kamera, pon. 
11.15 TV Dober dan, 

pon. 12. dela slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Sredna linija 
13.40 Umor, je napisala, 

11. del amer. nan. 
14.35 Strele uničenja, amer. film 
16.20 Oh, ta sedemdeseta, 

13. del amer. humor. nan. 
16.50 Dva moža in pol, 

5. del amer. humor. nan. 
17.20 Jimova družina, 

l.del amer. humor. nan. 
17.45 Raztresena Ally, 

3. del amer. nan. 
18.35 TV Dober dan, 

13. del stov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Neprijetne bolezni, 

8. del ang. dok. serije 

NEPRUETNE BOLEZNI 
Po dvanajstih dneh stro-
gega režima se osmerica 
pacientov poda v mesto, 
kjer jih čaka soočenje z 
resničnim svetom. Amie 
se odloči, da se ne bo ude-
ležila skupinskega izleta. 

20.55 Preživela siamska dvojnica, 
ang. dok. odd. 

21.55 MG, 8. delamer. nan. 
22.45 Zatreskana Alex, 

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

19. del amer. humor. nan. 

23.15 Seks v mestu, 3. del amer. nan, 
23.50 Alias, zad. del amer. nan. 
00.35 24 UR, pon. 
01.35 No^a panorama 

MAČJI LOVEC 
George Moran je vojni ve-
teran, ki je v času ameriške 
intervencije služit v Domi-
nikanski republiki. Pozabi-
ti skuša na boleče spomi-
ne in se kot lastnik hotela 
v Miamiju osredotoča na 
posel. V Santa Domingu 
bi rad poiskal neko žen-
sko. Toda namesto nje 
sreča lepo Mary, ženo ne-
kdanjega poveljnika tajne 
policije, s katero se spusti 
v strastno razmerje .. 

07.00 Pokemoni, ris. serija 07.45 TV-
prodaja 08.00 Divja ma(ka, tel. 08.55 
Polna hiia, humor, serija 09.25 Beverly 
Hills 90210, serija 10.20 Naj domači vi-
deo 11.35 TV-prodaja 12.05 Interaktiv-
ni program 12.50 Rick, drama, ZDA, 
2003 14.30 Oivja madka, tel., 32. del 
15.25 Sončni zaliv 15.55 Roseanne 
16.25 Polna hiia 16.55 6everly Hills 
9021017i0 Smallville, zf. serija, 1. se-
zona. 7. del 18.45 Naj domači video 
20.00 Šokantni dokumentarci; Najpa-
metnejši deček na svetu 20.55 Angeli v 
Ameriki, fant. miniserija, ZDA, 2. del, 
2003 22.05 Moj neprebavljivi zaroče-
nec, 6. del 

I TvPiKA 

08.15 Turistične zvezde 08.45 Umetni-
iki projekt 2. del 09.00 Mreža 09.30 Sa-
mozdravljenje z Biosinhronom 10.00 Z 
igro do pismenosti 10.30 Zrela leta z 
Melanijo šter 11.00 Za vas in mesto, 
kmet. odd. 12.00 Turistične zvezde 
13.00 Nala mala klinika, humor. nan. 
14.00 Glasbeni mozaik 15.30 Kulturne 
drobtinice 16.00 Sadovi znanja 16.30 
Rad igram nogomet 17.00 Aruna, alter. 
medkina 1730 iana 18.00 Do zdravja 
tudi tako 18.30 Mreža 19.00 Do zdravja 
tudi tako 19.30 Klepet z jasnovidko Ma-
ručo 20.00 Slovenski jezik - jezik sveta 
20.30 Sijaj 21.00 Živeti zdravo 21.30 
24 ur 22.30 Mreža, inf. odd. 

I Tv Paprika 

17.10 Spot dneva 17.15 Bonbon 17.30 
Prava kombinacija 1735 Dobre novice 
17.40 Osrednji gost dneva 18.00 Prava 
kombinacija 18.05 Dobre novice 18.10 
Optika 18.25 Kaj dogaja 18.30 Prava 
kombinacija 1835 Gost dneva 18.45 Pi-
čolina 19.00 Pava kombinacija 19.05 
Sladko & grenko 19.15 Gost dneva 
19,30 Prava kombinacija 19.35 Kralje-
stva živali 20.00 Prava kombinacija 
20.05 Filmski kviz 20.30 Vizionarji 
21.00 Pottfelj 21.30 Kandidat 22.00 
Stikj z javnostjo in oglaševanje 22.30 
Prepričajte Erazma 23.00 Portfelj 

GorefljsiuTV 

09.00 Mozaik kulture: Kositrni vojak v 
^nijakobu 092S Kako preživeti pozimi 
0935 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Go-
renjska TV poročila 10.00 Iz medijev za 
medije: Peter Janfič, odgovorni urednik 
Dela 11.00 Videostrani 17.00 Slovenska 
glasbena lestvica 18.00 Prava stvar, 
odd. o kuhar, mojstrovinah 18.35 Ste 
vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV 
poročila 19.00 Aktualno v regiji 19.10 
Zborovski koncert MePZ "Svoboda" Stra-
žišče, 1. del posnetka 19.40 Pravljične 
minute za najmlajie 19.50 Ste vedeli, 
svetov, odd. 20.00 Župan pred kamero: 
Franc Kramar, župan občine Bohinj, v 
živo 21.00 Vitafit 21.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Košarka: Zagorje BZ - Triglav, po-
snetek 23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska TV poročila 

Deželna LoUTV 

10.00 Videostrani 17.00 Iz občinskih 
klopi, posnetek seje 18.00 Cas za jazz 

Kako nastane čip 20.15 Domplan Kranj 
20.25 Lenzing Lyocell 2035 Pokliči me 
nocoj 21.35 Beyon(e, koncert 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Podalpski večer 
11.30 TV-prodaja 12.00 Rdeča prepro-
ga. 23. del 12.30 Superlestvica 13.30 
Martini World Orcuit, 32. del 14.00 As-
tronet, s Teodoro 15.00 Mini Super 
zvezda 20071630 Ena na ena 1730 
PearI Jam, konc. 19.00 Superlestvica 
19.30 Zakulisje, 26. del 20.00 Zimski 
solsticij, rom. drama, VB/Nemčija, 1. del. 
2003 21.30 Glasovi, kom. drama, VB. 
2000 23.20 Super zvezda 2007 00.50 
TV-prodaja 01.20 Z Net TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaika 09.10 Vila Marija 10.00 Poročila 
10.06 Slika pokrajine 10.50 Kulturna po-
ročila 11.00 Normalno življenje 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-koledar 1230 Ob svi-
tu, tel., Mehika 13.17 Delovno kosilo 
14.15 Knez in dekle, nad., Nemaja, 2003 
15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
IS.lOTimonin Pumbaa 15.32 Norafora 
16.00 Potroiniika koda 16.35 Življenjev 
živo 1735 Poročila 17.45 Novice iz zna-
nosti 17.55 Najšibkejši člen 18.40 Na-
vadni ljudje 1930 Dnevnik 20.10 Global-
ni klepet 20.45 Protinačri 21.40 Poslov-
ni klub 22.20 Odkrito 23.15 Kulturna po-
ročila 23.25 Mama je mama, dok. film 
23.55 Poročita 00.10 Marie-Jo in ljubez-
ni. drama. Francija. 2002 

08.00 Otroški spored 10.20 Beg zvitega 
lisjaka 10.50 Risanka 11.00 Pločevinasti 
nos 11.50 Mali Indijanec, vest., ZDA, 
1973 13.30 Materina molitev, drama. 
ZDA, 1995 15.00 Zahodno krilo 15.45 
Hrvaška danes 16.00 Poročila 16.10 
Maja 16.45 Pa sem te 17.05 Joey 17.35 
Vedež 18.10 Županijska panorama 
18.33 Poročila 18.55 Vremenske kata-
strofe 19.40 Barabe in princese 20.20 
Več kot dekle, rom. drama, ZDA, 2002 
21.55 Zdravnikova vest, serija, 18. del 
22.45 Poročila 22.55 V puščavi, srh., 
ZDA, 1991 00.30 Zahodno krilo, serija, 
ZDA, 7. sezona. 7. del 

DiKov«ry 

06.00 Jekleni izziv: Polfinate, 2. krog 
06.55 Smetišče 07.50 Dirkači 08.45 
Rojstvo avtomobila, 9. del 09.10 Eks-
tremni inženiring: Tuneli na Islandiji 
10.05 Sezona lova na rakovice, 1. del 
11.00 Ekstremno preživetje: Pritisk 
11.55 Jekleni izziv: Polfinale, 2. krog 
12.50 Smetišče 13.45 Dirkači 14.40 
Ameriška igralnica. 7. del 15.35 Gradnja 
največje topniške pištole 16.00 Peta 
prestava 16.30 Rojstvo avtomobila. 9. 
det 17.00 Ekstremni inženiring: Tuneli 
na Islandiji 18.00 Od razvaline do umet-
nine: Hudobna zelena 19.00 Razbiti mit: 
Neprebojno za projektile 20.00 Azijska 
čudesa: Akvarij Okinawa 21.00 Kralji 
konstrukcij: Južni terminal 22.00 Foto-
grafska kopija nesreče 23.00 Forenziki: 
Fatalni vtisi 00.00 Travma 01.00 Na 
kraju zločina 01.55 Dosjeji FBI-ja: Skriti 

U-edfVtt̂ f) ne odgo«j'H l* »pf<n*»nt* b fU«»n*j 

zapisnik 02.50 Ameriška igralnica, 7. del 
03.45 Peta prestava 04.10 Od razvaline 
do umetnine: Hudobna zelena 05.05 
Kralji konstmkcij: Južni terminal 

Animal planet 

10.00 Avstralski reševalci 1030 Vamhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni pri-
meri 12.00 Živalski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik šimpanzov 13.30 Žhral-
ski park 14.00 Opičji posli 15.00 Sim-
panzi 16.00 Lovec na krokodile 17.00 
živalski policisti v Detroitu 18.00 Repor-
taža 18.30 Reševalci žhrali 19.00 Dnev-
nik šimpanzov 19.30 Živalski park 
20.00Letdomov21.00Ekstfemneživa-
li 22.00 Živalski policisti v Phoenixu 
23.00 Reševalci živali 2330 Opičji posli 
00.00 Urgentni primeri 00.30 Sodobni 
veterinarji 

National Geographic 

06.00 Megagradnje 07.00 Sekunde do 
katastrofe 08.00 Jean-Michel Cousteau 
09.00 Veda o nesrečah 10.00 Razisko-
vanje nesreč 11.00 Megagradnje 12.00 
Katastrofa v zraku 13.00 Jean-Michel 
Cousteau 14.00 Veda o nesrečah 15.00 
Raziskovanje nesreč 16.00 Pravi r̂ j: Pa-
lau - raj na Pacifiku 17.00 Lov na lovca: 
Volkovi 18.00 Megagradnje: USS Virgi-
nia 19.00 Jean-Mkhel Cousteau - mor-
ske pustolovščine: Ogroženi morski psi v 
nevarnosti 20.00 Opičji človek: Iskanje 
prvega človeka 21.00 Zemeljski šok: 
Megapoplava 22.00 Zemeljski šok: Me-
gavulkan 23.00 Sekunde do katastrofe: 
Strmoglavljenje na avtocesti OO.OO Ze-
meljski šok: MegapoplavaOI.OOZemelj-
ski šok: Megavulkan 

08.00 Tekma s časom, drama, Kanada, 
199910.00 Družina tujcev, kom. drama. 
ZDA. 200412.00 Ed. serija, ZDA, 3. sezo-
na, 17. del. 2003 13.00 Tekma s časom, 
drama, Kanada, 199915.00 Kmalu, seri-
ja, ZDA, 2. sezona, 8. del, 1999 1 6.00 
Družina tujcev, kom. drama, ZDA, 2004 
18.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezona, 17. del, 
2003 1 9.00 Kmalu, serija. ZDA. 2. sezo-
na. 8. del. 1999 20.00 Nadomestni oče. 
kom. drama. ZDA, 1998 22.00 Tiha pri-
ča, serija, VB, 10. sezona, 6. del 23.00 
Bonanno: Botrova zgodba, 2. del 01.00 
Nadomestni oče, kom. drama. ZDA. 1998 

TravelChanell 

13.00 Graingerjev svet: Kitajska 14.00 Z 
vilicami po Sredozemlju 1430 Sanjska 
potovanja: Francija 15.00 Svetovni po-
potnik: Zimbabve, Bocvana, Namibija 
16.00 Popotniki: Brazilija. Avstralija 
16.30 Panazija: Kalkuta 17.00 Restav-
racija: Vancouver 17.30 Žejni popotnik: 
Kalifornija 18.00 Veliki vodnik 19.00 
Graingerjev svet: Egipt 20.00 Restavra-
cija: New Orleans 2030 Svetovni vodnik 
21.00 Svetovni popotnik: Kalifornija, 
(ile 23.00 Žejni popotnik 

Cesa ne obleči 17.00 Denar na podstreš-
ju 1730 Od doma do doma 18.00 Moja 
družina 18.30 (as, ki mineva 19.00 Ve-
lika pojedina 19.30 Dieta 20.00 Vojaška 
enota 21.00 Popolna oblast 21.30 Par-
čkanje 22.00 Hitri šov 22.30 Sov Cathe-
rine Tate 23.00 Vojaška enota 

10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski izziv 11.00 
Dežela 11.45 Najšibkejši člen 12.30 
Porridge 13.00 Moja družina 1330 Cas, 
ki mineva 14.00 Hetty Wainthropp 
15.00 Holby 16.00 Močni fantje 16.30 

• v IV pro|/im<h po ;Al|utitu 'ftftirct« 

07.30 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10 ob 10 h 11.00 Adria Top 2012.00 
Samo Adria 12.15 Pop glasba 1230 
Ustvarjanje videa: Manah Carey 13.00 
Dnevnik 13.30 Novo 14.00 MTV Vaull 
14.30 Pop glasba 14.40 Samo Adria 
15.00 3 odi 15.20 Pop glasba 15.30 
MTV Vroče: Kelly Osboume 16.00 Ročk 
lestvica 17.00 Top 5 ob 17 h 17.30 Pop 
glasba 18.05 Samo Adria 1830 MTV 
Vault: Justin Timberlake 19.00 Pop glas-
ba 19.30 Novo 20.00 Devetdeseta 
21.20 TRL, zab. odd. z zanimivimi gosti 
iz sveta filma in glasbe 22.00 Dnevnik: 
Življenjska pot Nelly Furtado 2230 V 
živo: Koncert pop pevke Christine Agui-
lere 00.00 NočzVJ-em 

O EURO ŠPORT 

07.15 Tenis (t m), posnetek četrtfinalnih 
dvobojev odprtega prvenstva Avsualije v 
Melbournu 09.30 Tenis (t m), prenos če 
trtfinalnih dvobojev odprtega prvenstva 
Avstralije v Melbournu 13.00 Tenis (ž, 
m), posnetek četrtfinala odprtega piven-
stva Avstralije 14.00 Umetnostno drsa-
nje: Evropsko prvenstvo, prenos tekmo-
vanja plesnih parov v Varšavi 17.15 Tenis 
(ž, m), posnetek četrtfinalnih dvobojev 
odprtega prvenstva Avstralije v Melbour-
nu 18.15 Reli, vrhunci preizkušnje za sve 
tovno prvenstvo po Monte Cartu 19.15 
Umetnostno drsanje: Evropsko prvenstvo, 
prenos tekmovanja športnih parov v Var-
šavi 22.00 Tenis (ž, m), posnetek četrtfi-
nalnih dvobojev odprtega prvenstva Av-
stralije v Melbournu 00.00 Reli, vriiunci 
preizkušnje za svetovno prvenstvo po 
Monte Carlu 01.00 Tenis (ž, m), prenos 
četrtfinalnih dvobojev odprtega prven-
stva Avstralije v Melbournu 

08.00 TV-prodaja 08.30 ^la pokra 
09.00 Poker 11.00 TV-prodaja 13.30 
Poker, vrhunci odprtega prvenstva Veli-
ke Britanije v Maidstonu 14.30 športni 
kviz 17.30 Poker, vrhunci odprtega pr-
venstva Velike Britanije v Maidstonu 
18.30 Nogometne novice 19.45 Rep. 
20.15 Poker 22.15 Rep.: Schvvarzeneg-
gerji iz Chemnitza 23.00 Športni kviz 
00.00 Erotični spoti 

08.00 Fant zre v svet 08.20 Sedma ne-
besa 09.05 Smallville 09.45 Glavca 
10.05 Možje X, zf. film, ZDA, 200011.40 
Otroški program 14.35 Fant zre v svet: 
Kdo je boljši 15.00 Simpsonovi: Lačen, 
lačen Homer 15.25 Jimova družina: Po-
membno ali nepomembno 15.45 Novi-
ce 15.50 Sabrina. mlada Čarovnica: Laži 
in hlače 16.15 Sedma nebesa: Prijatelji-
ce 17.00 Smallville 17.40 Novice 17.50 
Čarovnice 18.35 Glavca 19.00 Simpso-
novi 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Sport 20.15 Policijska enota Kiu-
buhel: Ognjena noč 20.55 Novice 21.05 

Policist iz Tolza: Umor z aplavzom, krim., 
Nemčija, 200122.45 Kobra 11: Roparski 
vitez 23.35 Detektivki iz Hamburga: Po-
šast »0.20 Balko: Policijski pes Pluton 

07.00 Vremenska panorama 07.30 Vre-
me &9.00 Cas v sliki 09.05 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 09.30 Drzni in 
lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 Poti k sre-
či 10.55 Vihar ljubezni 11.45 Vreme 
12.00 Newton: Spreminjanje podnebja 
12.25 Visoka hiša 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 14^5 Poti k sre-
či 15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja 
Barbare Kariich: Kako naj ga prepričam, 
das<boporoan7.00 Cas v sliki 17.10 
Dobrodošla, Avstrija, mag. 18.20 Kakš-
no bo vreme 18.30 Dober nasvet: Za po-
trošnike 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Pogledi od suani 20.15 Univer-
zum- Spreminjanje podnebja, dok. film: 
Samo stopinjo več 21.05 Poročilo: Spre-
minjanje podnebja 22.00 Cas v stiki 2 
22.30 Na prizorišču 23.05 Po dolgem in 
počez • Spreminjanje podnebja: Mati 
Gances ne sme umreti 00.00 Cas v sliki 3 
00.20 Kakorkoli..,: Pogodba 00.40 Dr. 
Štefan Frank: Skok v smrt 

07.05 Med nami 0730 Dobri časi, slabi 
časi 08.10 TV-prodaja 09.00 Točno ob 
devetih 09.30 Vse, kar šteje 10.00 Ka-
zensko sodišče 11.00 Najino prvo stano-
vanje 11.30 Moj dojenček 12.00 Opol-
dandci magazin 13.00 Oliver Geissen 
14.00 Kazensko sodišče 15.00 Družin-
sko sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 
17.00 Najino prvo stanovanje 17.30 
Med nami 18.00 Eksplozivno 18.45 Po-
roaia 19.05 Vse, kar šteje 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3662. del 20.15 Na kraju 
zločina: Miami: Poslednja priča 21.15 
Zdravnikova vest: Težave v komunikaciji 
22.15 Monk, serija 23.10 Zakon in red 
00.00 Poročila 00.35 Zdravnikova vest 

06.50 Informacijski oglasi 09.00 Menja-
va žensk 11.00 Supergospodinja 1130 
Sam svoj mojster 12.40 Otroški program 
16.00 Da, draga: Zapolnjen program 
17.00 Korak za korakom: Cena ljubezni 
18.00 U vedno srečna: BabiČina nova 
služba 19.00 Jimova družina: Ljubo-
sumii soprog 20.00 Poročila 20.15 
Vera izpolnjuje sanje, resn. odd. 21.15 
Vzgcjni tabor 22.15 Ekskluzivno - rep.: 
Gorski reševalci 23.15 Ekskluzivno -
rep.: Zločincem na sledi 00.15 Poročila 
00.30 Dog • lovec na glave 

O RTI super 

06.30 Otroški program 12.50 Gumimed-
vedki 13.15 UIo in Stitch 13.40 Fillmore 
14.05 Spužva Bob 14.45 Fosterjeva hiša 
1535 Cosmo in W3nda 16.00 Pet juna-
kinj 16.30 Rožnati panter 17.20 SreCni 
Luka 17.45 Cosmo in mndi 18.00 Gu-
mimedvedki 18.30 Fosterjeva hiša 18.55 
Lilo in Stitch 19.20 Fillmore 19.45 Spužva 
Bob 20.15 Ono 20.45 Didi 21.15 Nemči-
ja išče superzvezdo 22.15 Cisto popolno-
ma 23iO T. V. Kaiser 

07.15 Galileo 08.00 Naredi sam 08.30 
Boljša hrana - preprostejše življenje 
09.30 Ljubezen je ... 10.00 Priznanje ^ 
11.00 Talk. talk. lalk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam, mag, 14.00 Tako živi Nem-
čija 15.00 Boljša hrana - preprostejše 
življenje 16.00 Čarovnice, fant. serija: 
Zaklad mumije 17.00 Taff, mag. 17.55 
Newstime, poročila 18.05 Simpsonovi. ^ 
anim. serija: Rt strahu 19.00 Galileo, 
mag. 19.45 Ljubezen je... 20.15 Eks-
tremna dejavnost, razv. 21.15 Razoča-
rane gosp(̂ inje: Brez sramu 22.15 Ta-
lenti v belem 23.15 TVtotal 00.15 Ra-
zočarane gospodinje 

08.20 Živeti po želji 08.50 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 McLeodovi hčeri 13.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki, dok. serija 14.05 Dr. 
Ouinnova 15.05 McLeodovi hčeri 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 Ži-
veti po želji 20.15 Midve z mamo: Po-
slednja rešitev 21.05 Nasvidenje. Nem-
čija. rep. 22.05 Stern TV. mag. 23.00 
Spiegel TV 23.50 Poročila 00.05 Na kra-
ju zk)čina: NewYorfc 

ReamyTV 

12.15 Oko za oko 12.40 Na robu 1330 
Čudaško 13.55 Svarilo pred viharjem 
14.45 Napaka 15.10 Hujšanje 1535 
Brodolom 16.25 Kaj storiti 17.15 Reše 
vanje živali 17.40 Mejna policija 18.05 
Lov na duhove 18.30 Prevarana smrt 
19.00 Studerti medicine 19 Reševa-
nje živali 20.15 Drzni tatovi 20.40 Na-
paka 21.05 Več kot bizarno 22.00 
Zdravniške kartoteke 22J5 Prevarana 
smrt 22.50 Vojaki 23.40 Preživeli 00.05 
Usodni odmerek 

1030 Dora. 111. de l lUS Punčka iz 
cunj, 133. del 12.20 Ah, ta ljubezen. 6S. 
del 13.10 Zaljubljena, 24. del 14.05 Maš-
čevanje ljubezni, 66. del 15.00 Naše skriv-
no življenje. 16. del 15.55 Dota, 110. del 
16.45 Dora, 111. del 17.40 Poroka z mili-
jonarjem, 58. del 1835 Marla Rosa išče 
ženo, 36. det 1930Judeževa žena, 43. del 
2020 Hočem biti zvezda, 16. del 22.05 
Dora, 111. del 23.00 Sreča v ljubezni. 49. 
del 2335 Maščevanjeljubezni,66. det 

O CartoonAcm 

13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje Iz 
soseščine 14.45 Navidezrvi prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opiu 16.25 
Camp Uzlo 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 19.20 Ed. Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 A 
Patch of Blue, drama. ZDA 22.45 Afex in 
Wonderland. kom.. ZDA, 1970 00.35 
EdgeoftheCity. drama. ZDA, 1957 
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SLO 2 POPTV KANAL A 
06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Poroeila{vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutfo 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Radovedni Taček: Spomin 

09J0 Martina in ptičje strašilo: 
Znanstvenika 

09.25 Sejalci svetlobe: 
Sejalec sonca, otr. nan., 3/10 

09.45 Bine: Vreme, lutk.-igr. nan. 
10.05 Odd. za otroke 
10.25 Zgodbe iz ikoljke 
11.00 Surova narava, ang. poljud.-

znan. serija, 3/13, pon. 
12.00 Družinske zgodbe, pon. 
13.00 Porodila, 5port, vreme 

(vps 13.00) 
U.lOTedenski izbor 
13.100bzofja duha 
13.40 Sledi, odd. o ljubiteljski kulturi 

tv Maribor 
14.10 Odpeti pesniki 
14 JO Osmi dan 
15.00 Poro6la.(vps 15.00) 
15.10Mostovi - hidak: Potepanja -

barangolasok (vpsIS.lO) 
15.40 Tabaluga, ris. nan., 3/26 

(vps 15.45) 
16.00 Ali me poznaš: Jaz sem hrastov 

list (vps 16.10) 
16.10 Afna friki: Gradbeništvo, 

pouč.odd.J/11 (vps 16.15) 

16.35 Knjiga mene briga - Enrique 
Vita-Matas: Bartleby & co, pon. 
(vps 16.35) 

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

17.40 Razgledi slovenskih vrhov: 
Triglav - klic stene, klic vrha, 
dok. odd. (vps 17.45) 

18.10 Resnična resničnost 
(vps 18.15) 

18.35 Ančine nogice, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 ̂ port 
19.55 Piramida (vps 19.55) 
20.55 Mednarodna obzorja: 

Turška kava (vps 20.55) 
21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 

{vps 21.50) 

22.50 Podoba podobe (vps 22.50) 
23.15 Kajnov nasmeh, 

fr.lit. nad., 3/6 (vps 23.15) 
00.15 Dnevnik, pon. 
00.55 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Tv prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.45 TV prodaja 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Dober dan, Koroška 
13.45 Glas(be)ni večeri na drugem; 

Brane Rončel izza odra 
15.10 Studio Gty 
16.05 Prvi in drugi 
16.30 Mozaik (vps 16.30) 
17.25 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangolasok, pon. 
18.00 Poročila (vps 18.00) 
18.05 Ubirint (vps 18.10) 
19.00 Trenutno stanje, ang. nad., 

1/6, pon. (vps 19.05) 
20.00 Laži z mano, ang. nad., 1/2, 

pon. (vps 20.00) 

LAŽI Z MANO 
Ko se Ros zjutraj zbudi, 
ima po telesu modrice, 
vendar se dogodkov zad-
nje noči ne spominja. V 
kopalnici najde mrtvo so-
stanovalko Joanno in za-
čr\e se policijska preiskava, 
ki jo vodi Will Tomlinson. 
Je bita Ros posiljena, ali Je 
privolila v spolne odnose? 
Kdo je umoril Joanno? 

21.10 Najboljša podjetniška ideja 
(vps 21.10) 

21.40 Vpliv preteklosti, itaLfilm 
(vps 21.40) 

VPLIV PRETEKLOSTI 
Gianni Orzan ni bil pose-
bej vezan na svojega oče-
ta, zaradi tega ga tudi nje-
gova smrt ni posebno pri-
zadela. Nikoli ni mogei 
sprejeti svojega očeta s fa-
šistično preteklostjo, zato 
nista imela tesnih stikov. 
Po pogrebu pa Gianni 
spozna starejšega Boglias-
ca, ki nenavadno veliko ve 
o Giannijevem očetu in o 
njegovi preteklosti, ki je 
precej drugačna 

23.20 Domovina, nem. kronika, nem. 
nad., 3/11, pon. (vps 23.20) 

00.20 Infokanal 

07.20 24 UR, pon. 
08.20 Mestece za vedno, 

13. del amer. nan. 
09.10 Vihar ljubezni, 

pon. 177. dela kolumb. nad. 
10.05 Neusmiljena srca, 

pon. 21. dela meh. nad. 
10.55 TV prodaja 
11.25 Nova priložnost, 

pon.77.de!3venez. nad. 

12.15 Peregrina, 
pon. 44. dela meh. nad. 

IS.lONeverjetna reševanja živali, 
amer. dok. serija 

14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 

17. del amer. nan. 
15.25 Peregrina, 45. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

78. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

22. del meh. nad. 
18.0024 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 

178. del kolumb. nad. 

VIHAR UUBEZN I 
Santos in Maria Teresa se 
pripravljata na poroko. 
Toda še pred koncem ob-
reda jih napadejo Ricardo-
vi možje. V Puertu Bravu 
vsi bedijo ob pokojnem 
Ciprianu, toda nihče ni 
preveč žalosten. Virginia 
rodi mrtvega otroka. 

19.00 24 UR 
20.00 Preverjeno 
21.05 Življenjska zgodba: 

Nevarna vrtkost,amer. film 

t 
NEVARNA VITKOST 
Marsha Hunter je obse-
dena s popolnim vide-
zom, zato njeni hčerki 
Frannie in Shelly že v 
zgodnjem otroštvu spo-
znata stroge diete. Zara-
di mamine bolestne želje 
po popolnem telesu 
SheHy zboli za anoreksijo, 
s posledicami te hude 
bolezni pa se mora sooči-
ti cela družina. 

22.40 TeksaSki mož postave, 
3. del amer. nan. 

23.35 Seks v mestu, 6. del amer. nan. 
00.10 Newyor?ka policija, 

2. del amer. nan. 
00.55 24 UR, pon. 
01.55 Nô na panorama 

07.10 TV prodaja 
07.15 Pel junakinj, ris. serija 
07.40 Moja družina, 

17. del ang. humor. nan. 
08.15 Vsi moji otroci, 

223. del amer. nad. 
09.05 Mladi in nemimi, 

61. del amer. nad. 
09.50 VIP, 17. dei amer. nan. 
10.40 Pazi, kamera, pon. 
ll.lOTVDoberdan, 

pon. 2. dela slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, 

15. del amer. nan. 
14.35 V senci zla, amer. film 
16.15 Oh, ta sedemdeseta, 

17. del amer. humor. nan. 
16.45 Dva moža in pol, 

9. del amer. humor. nan. 
17.15 Jimova družina, 

5. del amer. humor. nan. 
17.45 Raztresena Ally, 

7. del amer. nan. 
18.35 TV Dober dan, 3. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Akcija; Predsednikov mož, 

amer. film 

PREDSEDNIKOV MOŽ 
Profesor Joshua McCord 
(Chuck Norris) je preda-
vatelj na prestižni univer-
zi v Dallasu. Je tudi osta-
reli tajni agent, predsed-
nikov mož, zadolžen za 
najbolj nevarne misije. 
Toda Joshua čuti, da je že 
prestar za tako naporno 
delo. Ko pa skrivnostna 
teroristična organizacija 
ugrabi ženo ameriškega 
predsednika, mora spet 
kreniti v akcijo. 

21.40 JAG, 10. del amer. nan. 
22.30 Zatreskana Alex, 

10. det amer. humor. nan. 

ZATRESKANA ALEX 
Alex se s Scottom in nje-
govimi prijatelji odpravi 
igrat košarko. Ker bi rada 
naredila dober prvi vtis, 
je pripravljena dati vse 
od sebe. Seveda s tem na 
dan pride tudi njena tek-
movalnost in tako se igra 
spremeni v pravo dramo. 

23.00 Mladi zdravniki, 
21. del amer. humor. nan. 

23.30 Strelčev mesec, amer. film 

06.30 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja mâ -
ka, tel. 08.55 Polna hiša 09.25 Beverly 
Hills 90210, serija 10 JO Naj domsfi video 
11.35 TV-prodaja 12.05 Interaktivni pro-
gram 12.50 Umazani ples 2, rom. drama, 
ZDA, 2004 14J0 Divja madka, tel., Vene-
zuela, 36. del, 2002 15.25 Sonini zaliv, 
nad., 17. sezona, 80. del 15.55 Roseanne, 
humor, serija, 4. sezona, 81. del 16.25 
Polna hi$a, humor, serija, 1. sezona, 12. 
del USS Beverly Hills 90210, serija, 4. se-
zona, 80. del 17.50 Smallville, zf. serija, 1. 
sezona. 11. del 18.45 Naj domad video 
20.00 Divji angeli, krim. serija, 1. sezona, 
5. del 20.55 Skrivna naveza, krim. serija, 
ZDA, 1. sezona, 5. in 6. del, 2002 22.45 
Klub vitezov, akc. drama. ZDA, 2001 
00.25 Roseanne, humor, serija, pon. 
00.55 TV-prodaja 0U5 Interaktivni pro-
gram 02.25 Mikroskop 

08.20 Turistid>e zvezde 08.45 Umetniiki 
projekt 09.00 Mreža 09.30 Državni svet 
RS 10.30 Potuj z mano 11.00 $KL 12.00 
Slovenec leta 200614.00 Glasbeni mozaik 
14.30 Glasbena lestvica 1530 Prvi na vasi 
16.30 Biosinhron 17.00 Klepet z Marušo 
17.30 Štiri tadce 18.00 Do zdravja tudi 
tako 1830 Mreža 19.00 Na piki 20.00 To 
morate vedeti 21.00 Jana 2130 24 ur 
2230 Mreža 23.00 Jana 23.30 Biseri tu-
rizma 00.00 TurističK zvezde 

Tv Paprika 

1730 Prava kombinacija 1735 Dobre no-
vke 17.40 Osrednji gost dneva 18.00 Pra-
va kombinacija 18.05 Dobre novice 18.10 
Za zdravje1830 Prava kombinacija 1835 
Osrednji gost dneva 18.45 Pî olina - prav-
ljice za najmlajše 19.00 Prava kombinacija 
19.05 Sladko & grenko 19.15 Gost dneva 
19.30 Prava kombinacija 1935 Pomaga-
mo vam zaslužiti vê  20.00 Prava kombi-
nacija 20.05 Evro na evro 20.15 Rimske 
strasti 20.30 VlP-vê eri 21.00 Prepričajte 
Erazma 22.00 Kandidat 2230 Razmerja 
2330 Besede mim 00.00 Uhko nô  

Gorenjska TV 

09.00 Športni pregled, odd. o gor. športu 
0935 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Go-
renjska TV poroaia 10.00 Koncert skupine 
Fajrund, 1. del konc. starogradskih pesmi 
11.00 Videostrani 17.00 Sreeanje harmo-
nikarjev - te 2006, 1. del glas. prir. 
17.45 Gorenjski odsev: Javni sklad za kul-
turne dejavnosti Kranj v novih prostorih 
18.00 Vita klub 1835 Ste vedeli, svetov, 
odd. 18.45 Gorenjska TV poročila 19.00 
Aktualno v regiji 19.10 Zeleni vodnik: 
Cvetje pozimi 19.35 Pravljične minute za 
najmlajše 19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 
20.00 Skrbimo za zdravje, v živo 21.00 
Mozaik kulture; Projekt Copatki 2135 Ste 
vedeli, svetov, odd. 21.45 Gorenjska TV 
poročila 22.00 Koncert skupine fajrund, 
2. del konc. starogradskih pesmi 23.00 
Gost tedna: Janez in Boštjan Vidmar 
2335 Ste vedeli, svetov, odd. 2345 Go-
renjska TV poročila 

17.00 Iz občinskih klopi 18.00 Deželni 
magazin: Naklo 19.00 Kocka 20.00 

Ur«dnH r̂o ne t* tprrmrfnbr. U n»lane|o v tf pfo^rjmih p« >«li)]u<ku 

18.40 Staro kmečko orodje 19.00 Kocka 
20.00 Asova gibanica 20.35 Sredino 
vozlišče 22.00 Pokliči me nocoj 

08.00 Dobro jutro z Net IV 09.00 Risan-
ka 10.00 Mini Super zvezda 20071130 
TV-prodaja 12.00 Zakulisje 12.30 Su-
periestvica 1330 Stilist 14.00 Potova-
nja 15.00 Videospoti 1530 Rada te 
imam, rom. drama, VB, 1999 17.10 
Samo za ženske, kom. drama, ZDA, 1. 
del, 200119.00 Superiestvica 19.30 Ne-
navadno, 22. de! 20.00 Exploziv, rume-
na problematika 21.30 Beseda časti, 
drama, Kanada/ZDA, 2003 23.40 Papri-
ka, drama, Italija, 1999 

07.00 Dobro jutro. Hrvaška 09.10 Vila 
Marija 10.00 Poročila 10.06 Ti boš mož, 
hčerka moja, dok. film 11.00 Kulturna 
poročila 11.05 Tretje obdobje 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-koledar 12.30 Ob svi-
tu. tel., Mehika 13.17 Delovno kosilo 
14.15 Odletel bom, nad., ZDA, 2. sezo-
na, 13. del 15.00 Poročila s prevodom za 
gluhe 15.10 Timon in Pumbaa 15.32 
Nora fora 16.00 Glas domovine 16.35 
Življenje v živo 17.28 Poroaia 17.45 
Najšibkejši člen 18.30 Navadni ljudje, 
tel. Hrvaška, 73. del 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.10 Piramida 21.15 Sodni 
poziv 21.55 Odkrito 22.50 Kulturna po-
roaia 23.00 Drugi format 23.55 Poroči-
la 00.05 Odpri oči, psih. drama, Španija, 
1997 

08.00 Rumenokljunec 08.10 Čarobna 
angleščina 08.55 Grimmove pravljice 
09.20 Nična ura 09.35 Otokar 09.55 
Mladi športniki 10.20 štirje proti Z-ju 
10.50 Pločevinasti nos 11.15 Pločevina-
sti nos 11.40 Izpolnjene želje, pust. film, 
VB/ZDA, 2004 13.25 Poročila 13.30 
Cmrlji vseeno letajo, drama, ZDA, 1999 
15.00 Pa sem te 15^0 M. A. S. H. 15.45 
Hrvaška danes 16.00 Poročila 16.10 
Povsem navadni ljudje 16.45 Zahodno 
krilo 1735 Evropski magazin 18.10 2u-
panijska panorama 18.33 Poročila 
18.55 Otoki, dežele, ljudje in pustolov-
ščine: Kefalonija 19.45 Moja žena in 
otroci, humor, serija. ZDA 20.10 Slovo 
kralju, voj. drama, ZDA, 1989 22.10 Ga-
laktika. zf. serija. ZDA. 2. sezona, 2. del 
23.00 Poročila 23.10 Zapelji me, srh., 
Z0A,2001 

I DistovefV 

07.50 Preživetje ekstremnih situadj z 
Rayem Mearsom, 1. in 2. del 08.45 Roj-
stvo avtomobila, 5. del 09.10 Ekstremni 
inženiring: Velike gradnje v Bostonu 
10.05 Kralji konstrukcij: Most Hoover 
Dam 11.00 Azijska čudesa: Projekt Tai-
pet 10111.55 Jekleni izziv: ZDA, VB in 
Islandija 12.50 Reševanje našega kriike-
ga obalnega pasu 13.45 Preživetje eks-
tremnih situacij z Rayjem Mearsom, 1. in 
2. del 14.40 Ameriška igralnica, 2. del 
15.35 Gradnja bojnega letala 16.00 
Peta prestava 1630 Rojstvo avtomobi-
la, 5. del 17.00 Ekstremni inženiring, 
dok. serija: Velike gradnje v Bostonu 
18.00 Tekma v sestavljanju motorjev, 
dok. serija, 1. in 2. del 19.00 Razbiti mit 
Ur̂ dnillvo nt odgovĵ * t» tpr«rTKmbC. ki ftjtlin«)« 

20.00 Najbogatejši Evropejci: Naravni 
talent 21.00 Dr. G: Medkinska izveden-
ka, dok. serija: Ko mož strelja na ženo 
22.00 Na lovu, dok. serija: Groza na je-
zeru 23.00 Forenziki; Požig 00.00 Trav-
ma, dok. serija: Posebna oddaja 01.00 
Letalska nesreča, 1. del 01.55 Dosjeji 
FBl-ja: Morilčeva tarča 

Animal planet 

10.00 Avstralski reševalci 1030 Varuhi 
11.00 Veterinarji 1130 Urgentni pri-
meri 12.00 Živalski polldsti 13.00 
Dnevnik velikih mačk 13.30 Živalski 
park 14.00 Mravlje ubijalke 15.00 Eks-
tremne živali 16.00 lovec na krokodile 
17.00 Živalski polidsti v Detroitu 18.00 
Reportaža 1830 Reševalci živali 19.00 
Dnevnik velikih mačk 19.30 Živalski 
park 20.00 Divjina z Nickom Bakerjem 
20.30 Pasti narave 21.00 Življenje se-
salcev 22.00 Živalski policisti v Housto-
nu 23.00 Reševala živali 23.30 Opičji 
posli 

National Gecgraphk 

08.00 Opičji posli 08.30 Opičji posli 
09.00 Robotnjaki 10.00 Znanost iz Hol-
lywooda 11.00 Megagradnje 12.00 Ka-
tastrofa v zraku 13.00 Opičji posli 13.30 
Opičji posli 14.00 Robotnjaki 15.00 
Znanost iz Hollywooda: Pregoni 16.00 
Pravi raj, dok. odd.: Patagonija • življenje 
na koncu Zemlje 17.00 lov na lovca 
18.00 Megagradnje: Nemška avtocesta 
19.00 Opičji posti 20.00 Skrivna biblija: 
Jezusovi tekmed 21.00 Med Sokom in 
občudovanjem 22.00 Je to res: Stigma 
23.00 Sekunde do katastrofe: Tenerife, 
trčenje na letališki stezi 00.00 Med šo-
kom in občudovanjem 01.00 Je to res 

.00 Posebno razmerje, rom. kom., 
ZDA, 198210.00 Princ na belem konju, 
rom. kom., ZDA, 2001 12.00 Ed, serija. 
ZDA, 3. sezona. 13. del, 2003 13.00 Po-
sebno razmerje, rom. kom., ZDA, 1982 
15.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. sezona, 4. 
del, 1999 16.00 Princ na belem konju, 
rom. kom., ZDA, 2001 18.00 Ed, serija. 
ZDA, 3. sezona. 13. del 2003 19.00 
Kmalu, serija, ZDA, 2. sezona, 4. del 
1999 20.00 Arabske noči, miniserija, 
ZDA, 2. del 22.00 Jordan v novi službi 4. 
sezona, 11. del 23.00 Gostija vseh svet-
nikov, miniserija, 2. del 

14.00 Na obzorju: Ole 15.00 Svetovni 
popotnik: Bolivija 16.00 Sanjska poto-
vanja: Peru 16.30 Viva: Karnevali 17.00 
Popotniki: Jezero Titicaca 17.30 Popo-
tniki: Argemina 18.00 Svetovni popo-
tnik: Venezuela 19.00 Pustolovščina: 
Arktika 20.00 Z vilicami po Sredozemlju: 
Francija 20.30 Viva: Avstralija 21.00 
Graingerjev svet: Karibi 22.00 Svetovni 
popotnik: Karibi 23.00 Žejni popotnik: 
Normandija 23.30 Popotniki: Nepal 
Tajska 00.00 Svetovni popotnik 

10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši člen 
12.30 Vedno odprti 13.00 Moja družina 
13.30 Cas. ki mineva 14.00 Hetty Wa-

f tv jyoftjrtuh po /.UjuiVu r«(iU<(e 

inthropp raziskuje 15.00 Bolnišnica Hol-
by 16.00 Močni fantje 16.30 Cesa ne 
obleči 17.00 Denar na podstrešju 18.00 
Moja družina 18.30 Cas, ki mineva 
19.00 Velika pojedina 19.30 Dieta 
20.00 Ljubezen v laseh 21.00 Nema pri-
ča 22.00 Naravnost fantastično 22.30 
ôv Catherine Tate 23.00 Ljubezen v la-

seh 

07.30 Glasba 10.00 Top 1011.00 Bk>k 
12.00 Samo Adria 12.15 Hiphop glasba 
12.30 Ustvarjanje videospota: Kanye 
West 13.00 Dnevnik: Busta Rhymes 
1330 Vroče 14.00 Dnevnik: Jamie Foxx 
14.30 Hiphop glasba 14.40 Samo Adria 
15.00 3 od 1 15.20 Hip hop glasba 
15.30 Ustvarjanje videospota: The Stre-
eu 16.00 Klubska lestvica 17.00 Top S 
ob 17 h 17.30 Hiphop glasba 18.05 
Samo Adria 18.30 MTV vault: Snoop 
Dogg 19.00 Hiphop gUsba 19.30 Vroče 
20.00 Licks, videostori R&8 in hiphop 
scene 21.00 Blok 22.00 Življenje in 
rime: Izvajalka Mary J. Blige 22.30 V 
živo: Koncert izvajalke Mary J. Blige 
23.30 MTV v živo: Skupina Outlandish 
00.00 Noč z VJ-em, glasbeni videospoti 

O EURO ŠPORT 

09.30 Tenis, prenos tretjega tekmoval-
nega dne odprtega prvenstva Avstralije 
iz Melbourne Pari(a 13.00 Tenis, posne-
tek tretjega tekmovalnega dne odprtega 
prvenstva Avstralije 14.15 Biatlon (ž), 
prenos preizkušnje v sprintu (7,5 km) s 
Pokljuke 15.45 Snooker, WSA Main 
Tour; prenos četrtega tekmovalnega dne 
mastersa v Londonu 1730 Tenis, posne-
tek tretjega tekmovalnega dne odprtega 
prvenstva Avstralije 18.00 Jadranje: V 
notranjosti Alinghija 18.05 Sredin izbor, 
predstavitev vrhunskih športnih dogod-
kov dneva 18.10 Jahanje, poročila 
18.15 Golf, povzetek turnirja v Honolu* 
luju 19.15 Snooker, WSA Main Tour; 
prenos četrtega tekmovalnega dne ma-
stersa v Londonu (osmine finala) 22.00 
Reli Lizbona-Dakar 2007, posnetek enaj-
ste etape Timbuktu-Nema (571 km); 
povzetek dnevnega dogajanja 22.45 Bi-
atlon, posnetek preizkušnje v sprintu 
(7,5 km) s Pokljuke 00.15 Reli Lizbona-
Dakar 2007, posnetek 11. etape 

08.30 Reportaža 09.00 Motorvizije 
11.00 TV-prodaja 12.00 Normalno, 
mag. 12.30 TV-prodaja 13.45 Motoci-
klizem 14.30 Športni kviz 17.45 Repor-
taža 18.15 Deskanje na snegu, SP 2007 
v Arosi 20.15 Motoivizije 21.15 Motod-
klizem 21.45 Motorist, mag. 22.15 Mo-
ški TV, mag. 22.45 Reportaža 23.00 
Športni kviz 00.15 Erotični spoti 

08.05 Jimova družina 08.25 Sedma ne 
besa 09.10 Smallville 09.50 Glavca 
10.15 Policijska enota Kitzbuhel: Smrt 
pride ob enajstih 10.55 Kaj je novega. 
Oliver Baier s komiki o aktualnih dogod-
kih minulega tedna, zab. odd. 11.40 
Otroški program 12.30 SPvdeskanju na 
snegu 2007, prenos iz Arose: Paralelni 
slalom 15.00 Simpsonovi: Velika denar-
na prevara 15.25 Jimova družina: Zame-

njava 15.45 Novice 15.50 Sabrina, mla-
da čarovnica 16.15 Sedma nebesa 
17.00 Smallville 17.40 Novice 17.50 
Čarovnice 18.30 Glavca 19.00 Simpso-
novi 19.30 Čas v stiki 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Zakon in red: Zločin-
ski um: Preganjavica 20.55 Novice 
21.05 Kraj zločina: Morilske igre 22.35 
Brez sledu: Popolna izguba spomina 
23 JO Mesija - Cas obračuna, srh., VB, 2., 
zadnji del 2001 0035 Nikita: Med fron-
tama 

07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 
Drzni in lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 
Poti k sreči 10.55 Vihar ljubezni 11.45 
Vreme 12.00 Poročilo 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 Čas v sliki 13.15 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 13.40 Drzni in 
iepi 14.00 Drzni in lepi 14.25 Poti k sre-
či 15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja 
Barbare KaHich: Živahne vdove - mojega 
življenja še ni konec 17.00 Čas v sliki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 18.20 
Kakšno bo vreme 1830 Dober nasvet: 
Za potrošnike 18.48 Loto 19.00 Zvezna 
dežela danes. mag. 19.30 čas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Zvezdna noČ v Montafonu: Glas-
bena televizijslca simfonija zvezd, po-
pevk, športa in zabave 22.00 čas v stiki 2 
22.30 Svetovno poročilo, dok. odd. 
23.15 Dokumenti, dok. rep.: Smrt v ogn-
ju • samozažig mlade Afganistanke 
00.00 čas v sliki 3 00.20 Kakorkoli... 
00.40 Dr. Štefan Frank 

07.30 Dobri časi, slabi časi 08.10 TV-
prodaja 09.00 Točno ob devetih 09.30 
Vse, kar šteje 10.00 Kazensko sodišče 
11.00 Najino prvo stanovanje 11.30 
Moj dojenček 12.00 Opoldanski mag. 
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 Eks-
plozivno 18.45 Poročila 19.05 Vse, kar 
šteje 19.40 Dobri časi, slabi časi 3658. 
del 20.15 Nemaja išče superzvezdo, iz-
bor 21.15 Naloga med štirimi stenami 
22.15 Stern TV, mag. 00.00 Poročita 
00.35 Na kraju zločina: Miami 01.25 
Nemčija išče superzvezdo 

09.00 Menjava žensk 11.00 Supergo-
spodinja 1130 Sam svoj mojster 12.40 
Otroški program 16.00 Da, draga: Priti 
na psa 17.00 Korak za korakom: čista 
neumnost 18.00 Se vedno srečna: Dober 
in slab polidst 19.00 Jimova družina: 
Kostum zaKyla 20.00 Poročita 20.15 
Zvezdna vrata: Izginula zvezdna vrata 
21.10 24 23.55 Poro6td 00.05 Zvezdna 
vrata: Žrtev 

O RTIsuper 

06.30 Otroški program 12.25 Vidre 
12.50 Ameriški zmaj 13.15 lito in Stitch 
13.40Flllmore 14.05 SpužvaBob 14.45 
Sabrina 1535 Cosmo in VVanda 16.00 
Pet junakinj 16.25 Rožnati panter 
17.20 Srečni Luka 17.40 Ameriški zmaj 
18.05 Sabrina 18.30 Lito in Stitch 
19.00 Fillmore 19.30 Jimmy Neutron 
19.45 Spužva Bob, ris. 20.15 Nevestin 

oče. kom.. ZDA. 199122.15 čisto popol-
noma 23.20 T. V. Kaiser 

08.00 Naredi sam 0830 Boljša hrana -
preprostejše življenje 0930 ljubezen je 
... 10.00 Priznanje 11.00 Talk, talk. talk 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Tako 
živi Nemčija 15.00 Boljša hrana • pre-
prostejše življenje 16.00 čarovnice: Zlo-
bne oči 17.00 Taff, mag. 17.55 Nevvsti-
me, poročila 18.05 Simpsonovi, serija 
19.00 Galileo, mag. 19.45 Ljubezen je 
... 20.15 Kdo sem jaz, akc. film, Hong-
kong, 1998 2230 TV total, razv. 2330 
Pro7-rep.: Nemd v Dubaju 00.15 Kdo 
sem jaz, akc. film, Hongkong, 1998 

08 JO 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 gudje, 
živali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mcleodovi hčeri: Izpričevanje 
16.00 Midve z mamo 17.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki, dok. serija 17.55 Poro-
čila 18.00 Lačen znanja 1830 Nič ni 
brez okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 
Živeti po želji 20.15 Zakon in red: Zločin-
ski um: Prosti pad 21.10 Pogajalka: Pod 
pritiskom 22.05 Boston Legal 23.00 Pri-
vid zločina 00.00 Poročila 00.15 Zakon 
in red: Zločinski um 

R<a!ityTV 

09.45 Zapiski iz Tajpeja 10.10 Lovci na 
glave 11.00 Kaj storiti 11.50 Reševanje 
živali 12.15 Oko za oko 12.40 Na robu 
13.30 Živalski vrt 13.55 Svarilo pred vi-
harjem 14.45 Napaka 15.10 Drzni tato-
vi 15.35 Brodolom 16.25 Kaj storiti 
17.15 Reševanje živali 17.40 Mejna po-
licija 18.05 Zdravniške kartoteke 1830 
Prevarana smrt 19.00 Spopad v kletki 
19.25 Hujšanje 21.05 Fantje s testost̂  
ronom 22.05 Hujšanje 00.10 Fantje s 
testosteronom 

• Romamica 

10.30 Dora, 107. del 11.25 Punčka Iz 
cunj. 129. del 12.20 Ah, ta ljubezen, 61. 
del 13.10 Zaljubljena, 20. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 62. del 15.00 Naše 
skrivno življenje, 12. del 15.55 Dora, 
106. det 16.45 Dora, 107. del 17.40 Po-
roka z milijonarjem, 54. del 18.35 Maria 
Rosa išče ženo, 32. del 19.30 Judeževa 
žena, 39. del 20.20 Hočem biti zvezda, 
12. del 22.05 Dora, 107. del 23.00 Sreča 
v ljubezni, 45. del 23.55 Maščevanje lju-
bezni. 62. del 00.50 Ah, ta ljubezen, 61. 
del 

O Cartoon/tcm 

13.30 Derterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14J0 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16J!5 
Camp Lazto 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 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
20.35 Dexteriev laboratorij 
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S L O l SLO 2 POPTV K A N A L A 
06.10 Tedenski Izbor 
06.10 Kultura 
06.20 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Male sive celice, kviz 
09.50 Risanka 
09.55 Sanjska dežela, raz.-potop. 

serija, 2. odd.: Beli križ 
10.20 Berlin, Berlin, nem. nan., 

23/39 

10.45 Z vami 
11.40 Omizje 
13.00 Porodila, šport, vreme (vps 

13.00) 

IB.lOTedenski izbor 
13.10 Vojko Anzeljc: Začnimo znova, 

druž. nan., V20 
13.40 Slovenski avto leta 2007 
15.00 Poroeila (vps 15.00) 

15.10 Mostovi-hidak: Pod 
drobnogledom - n3gyito alatt 
(vps 15.10) 

15.40 Kljukec s strehe, ris. nan., 
13/26 (vps 15.45) 

16.05 Zobni aparat, kratki dok. film iz 
Islandije (vps 16.10) 

16.20 Enajsta $ola,odd. za 
radovedneže (vps 16.25) 

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

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

18.20 Duhovni utrip (vps 18.15} 
18.40 Policaj črt, ris. (vpsl8.35) 
18.55Vreme{vps.l8.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Šport 
19.45 Vreme 
19.55 Tednik 
20.45 V 80 zakladih okoli sveta, ang. 

dok. serija, 4. del 
21.50 Odmevi, kultura, 5port, vreme 

(vps 21.50) 

22.55 Knjiga mene briga • Enrigue 
Vild-Matas:Bartleby&co (vps 
22.50) 

23.15 Glasbeni vê er: Orkester 
Slovenske filharmonije, Stanko 
Arnold in George Pehlivanian -
M.GIinka,A.Ajdie, posnetek 
konc. iz Gallusove dvorane (vps 
23.10) 

06.30 Infokanal 
08.55 Napovedniki 
09.00 TV prodaja 
09.30 Zabavrii infokanal 
11.45 TV prodaja 
12.15 Tedenski izbor 
12.15 Vzporedna ekonomija, 2. odd. 
13.10 Dokumentarna odd. 
14.05 Pokljuka: SP v biatlonu, sprint 

(m), prenos (vps 14.05) 

POKUUKA: SVETOVNI 
POKAL V BIATLONU, 
SPRINT (M) 
Za tekmovalkami se bodo 
v sprintu pomerili še tek-
movalci. Konkurenca je 
kot vecJno huda, poleg 
dobrega streljanja bo od-
ločal tudi dober tek. Tu je 
naš adut Janez Marič, ki je 
letos v odlični formi. Ko-
mentator prenosa bo 
Marjan Fortin. 

16.00 Cityfolk: Ljudje evropskih 
mest: Lizbona, pon. 

16.30 Mozaik (vps 16.30) 

17.25 Mostovi-hidak: Pod 
drobnogledom - nagyito alatt, 
pon. 

18.00 Porodila (vps 18.00) 

18.05 Kô nikova gostilna (vps 18.10] 
19.00 Izbranec, amer. nad., 11/12, 

pon. (vps 19.00) 

20.00 Med življenjem in sanjami, šp. 
film (vps 20.00) 

21.40 Huff, amer. nad., 2/13 (vps 
21.45) 

HUFF 
Huff na policijski postaji 
obišče pacientko Melody, 
ki so jo priprli, ker je napa-
dla lekarnarja. Ker ji posta-
vi nova pravila, napade 
tudi njega. Zatem izve, da 
ga tožijo starši fanta, ki se 
je ustrelil v njegovi ordina-
ciji. Pomočnica Karen da 
odpoved, ker ne zdrži več 
pritiska pri de!u. 

22.35 Pretesna koža, nem. tv film 
(vps 22.35) 

PRETESNA KOŽA 
Dogajanje je postavljeno 
v leto 1977, v Nemško 
demokratično republiko. 
Prikazuje najstnike in 
teroriste v času dveh 
NemČij. Rdeča armada si 
je prizadevala ugrabiti in-
dustrialca Hannsa-Marti-
na Schleyerja v Zahod-
nem Berlinu. 

07.15 24 UR, pon. 
08.15Mestece za vedno,ll.del 

amer. nan. 
09.05 Vihar ljubezni, pon. 174. dela 

kolumb. nad. 
10.00 Neusmiljena srca, pon. 18. dela 

meh. nad. 
10.50 TV prodaja 
11 ̂ 0 Nova priložnost, pon. 74. dela 

venez. nad. 
12.10 Peregrina, pon. 41. dela meh. 

nad. 
13.05 Duhovi velikega slanega jez-

era, ang. dok. odd. 
14.05 TV prodaja 
14.35 Sedma nebesa, 14. del amer. 

nan. 
15 J5 Peregrina, 42. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 75. del venez. 

nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 19. del meh. 

nad. 
18.0024 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 175. del 

kolumb. nad. 
19.0024 UR 
20.00 Trenja 
21.45 Na kraju ztoeina: New York, 22. 

del amer nan. 

23.40 Glasbena odd. (vps 23.35) 
00.35 Dnevnik, pon. 
01.15 Infokanal 

Bfodfovifj* (a k- n»\Ur»f,o » IV p«oj<»ni.h po 7Ak"|irf«u redik<»je 

00.05 South park, amer. ris. humor. 
nan., 2/14, pon. 

00.30 Infokanal 

NA KRAJU ZLOČINA: 
NEWYORK 
Danny in Lindsay iščeta 
morilca mladenke, ki jo, 
preoblečeno v morsko 
deklico, najdejo ob obali. 
Dekle se je dan pred tem 
mudilo na otroški zabavi 
na ladji. Preiskovalca v 
spalnici na (adjl odkrijeta 
njene sledi. Mac in Stella 
preiskujeta umor Marka 
Jeffriesa, ki je bil poročen z 
dvema ženskama. Sta nje-
govi ženi vpleteni v umor? 

2235 Posebenû enecan9.dok.odd. 

POSEBEN UČENEC 
Dokumentarec, ki je bil na-
grajen z Oskarjem, pripo-
veduje o 10-letnem Petru 
Gvvazdauskasu, ki ima Do-
wnov sindrom. Peter prvič 
izkusi, kako je hoditi v šolo, 
ki jo obiskujejo navadni 
otroci. Njega in njegove 
nove soSoice čaka velika 
mera prilagajanja 

23.15 Zahodno krilo, 20. del amer. nan. 
00.05 Seks v mestu, 4. del amer. nan. 
00.35 24 UR. pon. 
01.35 Nočna panorama 

07.15 TV prodaja 
07.20 Pet junakinj, ris. serija 
07.45 Moja druî ina, 14, del ang. hu-

mor. nan. 
08.20 Vsi moji otroci. 220. del amer. 

nad. 
09.10 Mladi in nemimi, 58. del amer. 

nad. 
09J5VIP, 14. del amer. nan. 
10.45 Pazi, kamera, pon. 
11.15TVDoberdan,pon.13.dela 

slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, 12. del 

amer. nan. 
14.35 Edini moj nraski, ang. film 

EDINI M O J MOŠKI 
Annie ima vse, kar si lahko 
zaželi. Idilično življenje, 
službo pri neodvisnem 
producentu in fanta, ki je 
nor nanjo. Edina težava je, 
da je ta fant v resnici se-
demletni deček, njen sin 
Charlie. Annie nekega dne 
spozna Mačka, premož-
nega direktorja oglaševal-
ske agencije, ki jI nudi vse 
tisto, kar je do sedaj po-
grešala. A Mack dobi 
mamljivo ponudbo za 
delo v Uew Vorku... 

16.20 Oh, ta sedemdeseta, 14. del 
amer. humor. nan. 

16.50 Dva moža in pol, 6. del amer. 
humor. nan. 

17.20 Jimova družina, 2. del amer. 
humor. nan. 

17.45 Raztresena Ally, 4. del amer. 
nan. 

18.35 TV Dober dan, 14. del slov. 
nan. 

19.30 Pazi, kamera 
20.00 Britanski veier: PustolovSeine 

Sherlocka Holmesa, 3. del ang. 
nan. 

21.00 Morse: Smrt je moj sosed, ang. 
film 

22.55 Mrtve priče, 5. del ang. nan. 
23.55 Naravnost fantastično, 5. del 

ang. humor. nan. 
00.35 Navigator, pon. 
01.05 Cirkus zločina, ang.-amer. film 

06.30 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
mačka, tet. 08.55 Polna hi$a, humor, 
serija 09.25 Beverly Hills 90210, serija 
10.20 Naj domafi video 11J5 TV-pro-
daja 12.05 Interaktivni program 12.30 
Tully, drama. 20A. 2000 14.30 Divja 
mačka, tel., 33. del 15.25 Sončni zaliv 
15.55 Roseanne 16.25 Polna hi$a 
16.20 Beverly Hills 90210 17.50 Small-
ville, zf. serija, 1. s«zona, 8. del 18.45 
Naj domaČi video 20.00 Preiskovaki na 
delu, knm. serija, 1. sezona, 15. del 
20.55 Kobra 11, krim. serija, 4. sezona, 
16. del 21.50 Nico, akc. film, ZDA, 1988 
23.40 Šokantni dokumentarci: Naj-
pametnejši deček na svetu, pon. 00.35 
Roseanne 01.05 TV-prodaja 01.35 In-
teraktivni program 02.35 Mikroskop, 
razv. odd. 

iTvPIKA 

08.15 Turistične zvezde 08.45 Umetniš-
ki projekt 3. del 09.00 Mreža 0930 Kul-
turne drobtinice 10.00 Sijaj 10.30 Drom 
pot 11.00 Glasbeni mozaik 13.00 Pre-
verjeno 14.00 5KL 15.00 ?m na vasi 
16.00 Potuj z mano 16.30 Na piki 
17.30 V harmoniji z naravo 18.00 Jana 
18.30 Mreža 19.00 Do zdravja tudi tako 
19.30 iana 20.00 PIKAsto 21.00 Potuj-
mo s Slavcem 2130 24 w 2230 Mreža 
23.00 Slovenski jezik • jezik sveta 23.30 
ABCD 00.00 Turistične zvezde 

I Tv Paprika 

17.10 Spot dneva 17.15 Bonbon 17.30 
Prava kombinacija 1735 Dobre novice 
17.40 Osrednji gos! dneva 18.00 Prava 
kombinacija 18.05 Dobre novice 18.10 
Razsvetljenje 18.30 Prava kombinacija 
18.35 Gost dneva 18.45 Pičolina -
zapleiimo skupaj 19.00 Prava kombi-
nacija 19.05 Sladko & grenko 19.15 
GOSI dneva 19.30 Prava kombinacija 
1935 Kraljestvo živali - nasveti za vaSe 
ljubljenčke 20.00 Prava kombinacija 
20.05 Bonbon 20.30 Politika 21.00 
Razmerja 2 22.00 Portfelj 22.30 Adam 
in Eva 23.00 Matjaž 00.00 Lahko noč 

Corenjika IV 

09.00 Vitafit 09.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 09.45 Gorenjska TV poročila 10.00 
Skrbimo za zdravje 11.00 Videostrani 
17.00 Koncert skupine Fajrund, 2. del 
konc, starogradskih pesmi 18.00 Odda-
jnik Novi Jeruzalem, ver odd. 1835 Ste 
vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV 

ila 19.00 Aktualno v regiji 19.10 
tni pregled, odd. o gorenjskem špor-

tu 19.40 Pravljične minute za najmlajše 
19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 20.00 
Apolon, razv. odd. 20.45 Zasavski utrinki: 
Vesnine pesmi in slike 21.00 Onema Par-
adiso, film. odd. 2135 Ste vedeli, svetov, 
odd 21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 
Zvezdni okruški z astrologinjo Rožo Kačič, 
razv. odd. 23.00 Mednarodni tamburaški 
festival v Predosljah 2006.1. del 2335 
Ste vedeli, svetov, odd. 23.45 Gorenjska 
TV poročila 

Deželna LokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Iz občinskih 
klopi 18.00 Iz medijev za medije 19.00 

čajanka: Franc Razdrih 20.00 Pesem, 
most prijateljstva, koncert, 1. del 2035 
Sredino vozlišče 22.00 Pokliči me nocoj 

08.00 Dobro jutro z Net TV 09.00 Risan-
ka 10.00 Super zvezda 2007 11.30 TV-
prodaja 12.00 Izumi in izumčki 12.30 
Superlestvica 13.30 Vsa čudesa sveta 
14.00 Poeiovio 15.00 Peta noč 16.45 
Na Kitajskem jedo pse II., kom,, Danska, 
20021830 Modro, odd. o navtiki 19.00 
Superlestvica 1930 Rdeča preproga. 23. 
del 20.00 Ena na ena, kont. pog. odd. z 
različnimi gosti 21.00 Pearl Jam, kon-
cert 22.30 Astronet, odd. o vedeževanju 
z astrologinjo Teodoro 23.30 Martini 
Worfd Circuit 00.00 Ena na ena 

07.00 Dobro jutro. Hrvaška 09.10 Vila 
Marija 10.00 Poročila 10.06 Pokrajinske 
slike: Bavarska 10.50 Kulturna poročila 
11.00 Beseda in življenje 12.00 Dnevnik 
12.15 TV-koledar 12.30 Ob svitu, tel., 
Mehika 13.17 Delovno kosilo 14.15 Od-
letel bom, nad., ZDA, 2. sezona, 16. del 
15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
15.10 Timon in Pumbaa 15.32 Nora 
fora 16.00 Alpe-Donava-Jadran 16.35 
Življenje v živo 17.30 Poročila 17.50 
Najšibkejši člen 18.40 Navadni ljudje, 
tel.. Hrvaška, 76. del 19.30 Dnevnik 
20.10 Latinica, pog. odd.: Jecljanje 
21.40 Dok. odd. 22.20 Odkrilo 23.15 
Kulturna poročila 23.25 Na robu znano-
sti, pog. odd.; Bioenergija 00.35 Poroči-
la 00.40 (as jeza jazz 

08.00 Rumenokljunec 08.55 Grimmove 
pravljice 09.20 Nična ura 09.35 Prebra-
ni 09.55 Kratki slik 10.20 Beg zvitega 
lisjaka 10.50 Pločevinasti nos 11.15 
Pločevinasti nos 11.35 Beethoven 3, 
duž. kom., ZDA, 2000 13.10 Poročila 
13.15 Morse, krim. serija, VB 15.00 Za-
hodno krilo 15.45 Hrvaška danes 16.00 
Poročila 16.10 Maja: 6ščenje telesa in 
duha 16.45 Pa sem te 17.05 Joey 17.35 
DIrekt 18.10 2upanljska panorama 
18.33 Poročila 18.55 Barabe in prince-
se, humor, serija. Hrvaška, 2. sezona 
19.30 SP v rokometu, odd. pred tekmo 
19.50 SP v rokometu, prenos: Hrvaška • 
Rusija 21.30 Analiza tekme 21.55 Poro-
čila 22.10 Ameriški jakuza, akc. srh., 
ZDA, 1993 23.50 Zahodno krilo, serija, 
ZDA, 7. sezona. 6, del 

' Dk<overy 

dovini: Potop Estonije 23.00 Forenziki: 
Prelomljena obljuba 00.00 Travma: 
Znova sestaviti 01.00 Noseči deček 

10.00 Avstralski reševalci 10.30 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni pri-
meri 12.00 Živalski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik velikih mačk 1330 Ži-
valski park 14.00 Najhujši britanski ljub-
ljenček 1430 Tempelj tigrov 15.00 Naj-
^Ij smešne živali sveta 16.00 Lovec na 
krokodile 17.00 Živalski policisti v De-
troitu 18.00 Reportaža 1830 Reievaki 
živali 19.00 Dnevnik velikih mačk 19.30 
Živalski park 20.00 Opičji posli 21.00 
Opice 22.00 Živalski polkisti v Phoenixu 
23.00 Reševalci živali 2330 Opičji posli 

National Geographk 

07.00 Skrivnosti prvega cesarja 08.00 
Hrupne zveri 09.00 Sekunde do smrti 
0930 Sekunde do smrti 10.00 Najhujša 
katastrofa 11.00 Megagradnje 12.00 
Katastrofa v zraku 13.00 Hrupne zveri 
14.00 Sekunde do smitl 1430 Sekunde 
do smrti 15.00 Najhujša katastrofa 
16.00 Pravi raj: Butan - zadnja obljublje-
na dežela 17.00 Lov na lovca: Lov na pa-
vijane 18.00 Megagradnje: Najživahnej-
še pristanišče 19.00 Hrupne zveri 20.00 
Skrivnost DNK-ja:1skanje Adama 21.00 
Preživetje v kaznilnici v Sacramentu 
22.00 Megagradnje: Kazenski zavod 
Nonh Branch 23.00 Sekunde do kata-
strofe: Gorski cunami 00.00 Preživetje v 
kaznilnici v Sacramentu 01.00 Mega-
gradnje: Kazenski zavod Noilh Branch 

08.00 Pet ljudi, ki jih sreČaŠ v nebesih, 
drama, ZDA, 200410.00 Najboljši prija-
telji, drama, ZDA, 1987 12.00 Ed, serija, 
ZDA, 3. sezona, 16. del, 200313.00 Kra-
ljevi škandal, krim., ZDA, 2001 15.00 
Kmalu, serija, ZDA, 2. sezona, 7. del, 
199916.00 Recept za umor, krim. dra-
ma, ZDA, 2001 18.00 Ed, serija, ZDA, 3. 
sezona. 16. del, 2003 1 9.00 Kmalu, seri-
ja, ZDA. 2. sezona, 7. del, 1999 20.00 
Skrb za mladička, drama, ZDA, 1994 
22.00 Tiha priča, serija, VB, 10. sezona, 
S. del 23.00 Bonanno: Botrova zgodba. 
1. del 01.00 Skrb za mladička, drama, 
ZDA. 1994 

TravelChanell 

14.00 Luksuzno: Irska 1430 Z vilicami 
po Afriki 15.00 Svetovni popotnik: To-
skana 16.00 Popotniki: Kakadu pusto-
lovščina 1630 Vodnik: Jordanija 17.00 
Restavracija: Vancouver 17.30 Žejni po-
potnik: Britanija. Kuba 18.30 Sanjska 
potovanja: Monako 19.00 Svetovni po-
potnik: Bejrut 20.00 Italijanska kuhinja 
20.30 Popotniki: Kitajska, Vietnam 
21.00 Restavracija 21.30 Viva: Južna 
Amerika 22.00 Svetovni popotnik: Azija 
23.00 Žejni popotnik: Afriški sadež 

06.55 Kako ustvariti človeka: Prerok 
07.50 Ekstremni športi 08.45 Rojstvo 
avtomobila. 8. del 09.10 Ekstremni in-
ženiring: Kontejnerske ladje 10.05 ču-
desa človeštva: Mesto Seul 11.00 Mana-
pouri: Najtrdnejši tunel 11.55 Jekleni iz-
ziv: Polfinale, prvi krog 12.50 Kako 
ustvariti človeka: Prerok 13.45 Ekstrem-
ni šponi 14.40 Ameriška igralnica, 6. del 
15.35 Gradnja največjega vrtiljaka 
16.00 Peta prestava 16.30 Rojstvo av-
tomobila, 8. del 17.00 Ekstremni Inženi-
ring: Kontejnerske ladje 18.00 Hitra vo-
zila: Parni vlaki, podiralci rekordov 
19.00 Razbili mit 20.00 Popolna kata-
strofa: Supertornado 21.00 Preživeli 
22.00 Najbolj dramatični trenutki v zgo-

Urt^atio n* t* v̂uemAfrib« i> nĵ untvo . tv p'i/cumth po miikcve 

O BBC Prime 

10.00 Dieta 1030 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši člen 
1230 Porridge 13.00 Moja družina 
13.30 (as, ki mineva 14.00 HeityWa-
imhropp 15.00 Bolnišnica Holby 16.00 
Močni fantje 1630 Cesa ne obleči 17.00 

Denar na podstrešju 17.30 Od doma do 
doma 18.00 Moja družina 18.30 Cas, ki 
mineva 19.00 Velika pojedina 1930 Di-
eta 20.00 Vojaška enota 21.00 Ljube-
zen v laseh 22.00 Hitri šov 22.30 Sov 
Catherine Tate 23.00 Vojaška enota 

O MTVAdria 

07.30 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10 ob 10 h 11.00 Klubska lestvka 12.00 
Samo Adria 12.15 Ročk glasba 12.30 
Vroče MTV 13.00 Dnevnik 1330 Vroče 
14.00 Ustvarjanje videa 1430 Ročk 
glasba 14.40 Samo Adria 15.00 3 odi 
15 JO Ročk glasba 15.30 Ustvarjanje vi-
dea 16.00 Blok lestvica 17.00 Top 5 ob 
17 h 17.30 Ročk glasba 18.05 Samo 
Adria 18.30 Vroče MTV 19.00 Ročk gUs-
ba 1930 Vroee, videospoti 20.00 Supe-
rock, videospoti uveljavljenih in svežih 
rockovskih skupin 21.00 Ročk lestvica 
22.00 Osnovno: Prireditev Ročk Am Ring 
22.30 MTV v živo: Koncert skupine Place-
bo 23.00 Metal: Napovednik koncertov, 
videospoti, skupine 0030 NoČ z VJ-em 

O EURO ŠPORT 

09.30 Tenis (m, ž), prenos dvobojev 
osmine finala na odprtem prvenstvu Av-
stralije v Melboumu 13.00 Tenis (ž, m), 
posnetek dvobojev osmine finala na od-
prtem prvenstvu Avstralije v Melboumu 
15.15 Biatton (ž), posnetektekmessku-
pinskim startom za SP na 12,5 km na Po-
kljuki 15.45 Biatlon (m), posnetek tek-
me s skupinskim startom za SP na 15 km 
na Pokljuki 16.15 Umetnostno drsanje, 
vrhunci revije prvakov na zadniih olim-
pijskih Igrah ter svetovnih in evropskih 
prvenstvih 17.45 Nogomet: Evrogoli 
18.30 Najboljši športni prizori, Izbor naj-
zanimivejših utrinkov preteklega tedna 
na Eurosportu 19.00 Snooker, posnetek 
sklepnega dvoboja mastersa v Londonu 
21.00 Borilni športi, vrhunci turnirja KI 
Premium 2006 D/namite v Osaki 23.00 
Nogomet: Evrogoli 23.4S Najboljši 
športni prizori, izbor najzanimivejših 
utrinkov preteklega tedna na Eurosportu 
00.15 Tenis (m, posnetek dvobojev 
osmine finala na odprtem prvenstvu Av-
stralije v Melboumu 01.00 Tenis (m, ž), 
prenos četrtfinalnih dvobojev na odpr-
tem prvenstvu Avstralije v Melboumu 

08.30 Športni kviz 09.00 Dvojna podaja 
11.00 TV-prodaja 13.30 Nogomet: 2. 
nem. liga, 18. kolo 15.00 Športni kviz 
17.30 Poker, vrhunci odprtega prven-
stva Velike Britanije v Maidstonu 18.30 
Nogometne novice 19.45 Nogomet: 2. 
nem. liga, pripravljalno poročilo in pre-
nos tekme 18. kola: Rostock - Freiburg 
22.30 Reportaža: Tuning v Luckauu 
23.00 Športni kviz 00.00 Erotični spoti 

08.20 Jimova družina 08.40 Fant zre v 
svet 09.00 Fellcity: Nazaj v preteklost 
09.45 Smalkille 10.25 Starmanla: Av-
strija liče novo zvezdo 1125 Starmanla: 
Rezultati glasovanja 11.40 Otroški pro-
gram 14.35 Fant zre v svet: Družinske 
vezi 15.00 Simpsonovi: Pozdravljen, 
morilec s hipnozo 15.25 Jimova družina: 
Zabava kot presenečenje 15.45 Novice 
15.50 Sabrina, mlada Čarovnica: Trema 

16.15 Sedma nebesa: Obredni sprejem 
17.00 Smallville: Starši za en dan 17.40 
Novice 17.50 Čarovnice 18.30 Glavca 
19.00 Simpsonovi: Senzacionalna pop 
skupna 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Sport 20.15 Na kraju zločina: Mi-
ami: Zadnja priča 20.55 Novice 21.05 
Na k»3ju zločina: Zadnji zastor 21.55 Bli-
žina: Ruska mafija 22.40 Seks v mestu: 
Hladna vojna 23.10 Las Vegas: Mišičnja-
ki med seboj 23.55 Zakon in red: Enota 
za pc sebne primere 00.40 Tretja izmena 

07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 Sve-
že pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 Drzni 
in leoi 09.50 Drzni In lepi 10.10 Poti k 
sreči 10.55 Vihar ljubezni 11.45 Vreme 
12.00 Orientacija 12.30 Tednik 12.55 
Pogledi od sUan113.00 Cas v sliki 13.15 
Svežs pripravljeno - Kuhar. odd. 13.40 
Drzni in lepi 14.00 Dr2ni in lepi 14.25 
Poti k sreči 15.10 Vihar ljubezni 16.00 
Oddaja Barbare Karikh: Danes se boš na-
uai, itako osvojiti žensko 17.00 Cas v sliki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag.: Spre-
minjanje podnebja 18JZ0 Kakšno bo vre-
me 1830 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela darKS, mag. 1930 
Cas v sliki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od 
strari 20.15 Lepo je biti milijonar, kviz z 
voditeljem Arminom Assingerjem 21.10 
Tema: Spreminjanje podnebja 22.00 Cas 
v sliki 2 2230 Kulturno srečanje: Odd. o 
kulturi s prispevki in gosti s področja kul-
turnega ustvarjanja v živo 00.00 Cas v sli-
ki 3 00.20 Ko je Brendan srečal Trudy, 
kom, VB/Irska, 2000 

09.00 Točno ob devetih 0930 Vse, kar 
šteje 10.00 Kazensko sodišče 11.00 Naj-
ino prvo stanovanje 1130 Moj dojenček 
12.00 Opoldanski magazin 13.00 Oliver 
Geissen 14.00 Kazensko sodišče 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko sodH-
če 17.00 Najino prvo stanovanje 1730 
Med nami 18.00 Eksplozivno 18.45 Po-
ročila 19.05 Vse, kar šteje 19.40 Dobri 
časi, slabi ̂ asi, 3661. del 20.15 Lepo je 
biti milijonar, nagr. kviz 21.15 V imenu 
zakona: Mrtved na dopustu 22.15 Etetra, 
mag. 23.15 Trendi, mag. 00.00 Poročila 
0035 Deset pred enajsto 

09.00 Menjava žensk 11.00 Supergo-
spocinja 11.30 Sam svoj mojster 12.40 
Otroški program 16.00 Da, draga: Glob-
ni listek 17.00 Korak za korakom: Služba 
za kratek čas 18.00 Se vedno srečna: 
Moši(o zatočišče 19.00 Jimova družina: 
Naj gredo k hudiču 20.00 Poročila 20.15 
Kuharski mojstri na obisku 21.15 Velika 
družina 23.15 Dog - lovec na glave: 
Ubežnika 00.10 Poročila 

O RTLsuper 

06.30 Otroški program 12.25 Vidre 
1230 Ameriški zmaj 13.15 Ulo in Stitch 
13.40 Flllmore 14.05 Spužva Bob 14.45 
Sabrina 15.35 Cosmo in Wanda 16.00 
Pet Junakinj 1630 Rožnati panter 1730 
Srečni Luka 17.45 Cosmo in VVanda 
18.C-0 Gumimedvedki 18.30 Fosterjeva 
hiša 18.55 Liki In Stitch 19.20 Flllmore 
19.4 5 Spužva Bob 20.15 NemAja iš̂ e su-
perzrfezdo 21.15 Modem Talking - vse 

uspešnke 2230 Cisto popolnoma 2335 
T. V. Kalser0035 Informacijski oglasi 

07.15 Boljša hrana - preprostejše življenje 
08.10 Ljubezen je... 08.40 Na prvi po-
gled, rom. drama, ZDA, 199911.00 Talk, 
talk, talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 
Sam, mag. 14.00 Tako živi Nemfija 15.00 
Boljša hrana - preprostejše življenje 16.00 
Carovnke, serija 17.00 Taff, mag. 1735 
Newstime, poročila 18.05 Simpsonovi, 
serija 19.00 Gallleo, mag. 19.45 gubezen 
je... 20.15 Igralni maraton, razv. 21.15 
Skrivnostni otok: Dva za na pot 22.10 Zna-
menja 23.05 TVtotal 

06.20 Oglasi 0830 Živeti po želji 08.50 
Lačen znanja 0930 Varuška 10.20 Mid-
ve z mamo 11.15 Popolna večerja 12.00 
Poročila 12.05 McLeodovi hčeri 13.00 
Ljudje, živali in zdravniki, dok. serija 
14.05 Dr. Oulnnova 15.05 McLeodovi 
hčeri 16.00 Midve z mamo 17.00 Ljud-
je, živali in zdravniki, dok. serija 17.55 
Poročita 18.00 Lačen znanja 18.30 NIČ 
ni brez okusa 19.00 Popolna večerja 
19.45 Žhreti po želji 20.15 Na kraju zlo-
čina: New York: Junaki 21.10 Zakon In 
red: Zločinski um: Trojanski konj 22.00 
Jordan 2235 NZZ Format 23.45 Porofi-
ia 00.00 Shabnam Mousi, drama, Indija 

RedlttyTV 

11.00 Kaj storiti 11.50 Reševanje živali 
12.15 Oko za oko 12.40 Na robu 13.30 
Čudaško 13.55 Svarilo pred viharjem 
14.45 Napaka 15.10 Hujšanje 15.35 
Brodolom 1635 Kajstoritl17.1S Reševa-
nje živali 17.40 Mejna policija 18.05 Lov 
na duhove 1830 Prevarana smrt 19.00 
Zločn v HoJiywoodu 1935 Zgodbe iz me-
sta 2030 Zakon in red 21.10 Newyorška 
potkija 22.05 Zakon in red 22.55 Newy-
orška polkija 00.45 Zakon in red 

10.30 Dora, 110. del 1135 Punčka Iz 
cunj, 132. del 1230 Ah, ta ljubezen. 64. 
del 13.10Zaljubljena, 23. del 14.05 Maš-
čevanje ljubezni, 65. del 15.00 Naše 
skrivno življenje. 15. del 15.55 Dora, 109. 
del 16.45 Dora, 110. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 57. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 35. del 1930 Judeževa žena, 
42. del 2030 Hočem biti zvezda, 15. del 
22.05 Dora, 110. del 23.00 Sreča v Iju-
bezttl, 48. del 23.55 Maščevanje ljubezni, 
65. del 00.50 Ah, ta ljubezen, 64. del 

O Caitoon/tcm 

13.30 Dexter}ev laboratorij 13.55 Dogo-
divščine 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 1930 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje Iz 
soseščine 20.10 Povverpuff dekleta 
20.35 Derterjev laboratorij 21.00 Pene-
lope, kom., ZDA, 1966 22.35 Butterfield 
8, rom. drama, ZDA, 1960 0030 Country 
Dance, drama, VB/ZDA, 1969 

I 
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S L O l SLO 2 POPTV K A N A L A 
06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.35 Zrcalo tedna 
06.50 Eutrinki 
07.00 Pofoeita(vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaid 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroeila (vps 09.00] 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotrK torbe: Se kdo boji vode 
09 J5 Odd. za otroke 
10.30 Stifje proti zlodeju, nem. nan., 3/13 
11.05 Egipt, ang. dok. serija, 6., zad. 

del, pon. 
12.00 Sestra v ogledalu, portret Len̂ e 

Fereniak, pon. (vps 11.55) 

13.00 Poiofila, ipoft vreme (vps 13.00) 
13.10Spet doma, pon. 
15.00 Porodila (vps 15.00) 

15.10 Doberdan, Koroi£ka(vps 15.10) 
15.40 Telebajski,otr. nan., 35/45 

(vps 15.45) 

16.05 Sejalci svetlobe: Sejalec sonca, 
otr. nan., 3/10 (vps 16.10) 

16.25 Martina in ptičje strašilo: 
Znanstvenika (vps 16.25) 

16.35 Bine: Vreme, lutk.-igr. nan. 
(vps 16.35) 

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

17.30 Surova narava, ang. poljud.-
znan. serija,3/13 (vps 17.30) 

18.20 Pavte, rded tisjaček, ris. (vps 1820) 
18.25 Joko! Žakamoko! Toto!, ris. 
18.40 2rebanje 3x3 plus6(vps 18.3S) 
18.55Vreme(vps18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 Šport 
19.55 Julija, avstrij. nad., 11/13 

(vps 19.55) 

20.50 Osmi dan (vps 20.50) 
21.25 Pnri in drugi (vps 21.25) 
21.50 Odmevi, kultura, $port, vreme 

(vps 21.50) 

22.50 DedišGna Evrope: Lepi strî ek, 
fr. film (vps 22.50) 

LEPISTRIČEK 
Francosko-belgijskf ko-
prociukcijski film pripove-
cJuje zgodbo o nesfcrupu-
loznem povzpetniku v 
svetu časnikarstva, kapita-
la in politike za časa Dru-
gega cesarstva v Franciji 
zacinje tretjine 19. stoletja. 

00.40 Surova narava, ang. poljud.-
znan. serija, 3/13, pon. 

01.30 Dnevnik, pon. 
02.10 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 TV prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
10.05 TV prodaja 
10.35 Tedenski izbor 
10.35S-iport.odd. 
11.20 Sobotni vrtiljak 
13.20 Tistega lepega popoldneva 

17.00 Mozaik (vps 17.00) 

T8.00 Porodila (vps 18.00) 
18.05 Tekma, debat. odd. (vps 18.10) 
18.55 Vse o živalih: Sevemomorski 

sloni, ang. dok. nan., 9/13 
(vps 19.00) 

VSE O ŽIVALIH: 
SEVERNOMORSKI SLONI 
Tjulenj Elvis se je skotil na 
kalifornijski obali, v zeto 
hrupni koloniji tjulnjev, v 
kateri se živali spopadajo 
za prevlado, se parijo in 
vzrejajo mladiče, Elvisov 
največji sovražnik je beli 
morski volk. Za zdaj se mu 
teh plenilcev ni treba bati. 
Paziti se mora samo pred 
velikanskim vodilnim 
samcem, ki bi ga zlahka 
pomendral pod sabo. 
Toda tjulnji iSčejo hrano v 
morju. Elvis se Jim t>o mo-
ral kmalu pridružiti. 

19J0 Sanjska dežela, raz.-potop. 
serija, 3. odd.: Na sledi sv. 
Gralu(vps 19.20) 

19.50 Wetzlar: Svetovno prvenstvo v 
rokometu (m), Slovenija - Tu-
nizija, prenos (vps 19.50) 

21.30 Studio City (vps 21.30) 
22.30 South park, amer. ris. humor, 

nan., 3/14 (vps 22.30) 

SOUTH PARK 
Token zmaga na tekmo-
vanju otroških zvezdnikov 
v petju. Cartman, Stan in 
K^e izkoristijo njegov us-
peh in ga prepričajo, da 
potrebuje mendžeija. 

22.50 G)as{be)ni večeri na drugem: 
Brane Rončei izza odra (vps 23.00) 

00.15 Infokanal 

07.2524 UR, pon. 
08.25 Mestece za vedno, 

12. de! amer. nan. 
09.15 Vihar ljubezni, 

pon. 176. dela kolumb. nad. 
10.10 Neusmiljena srca, 

pon. 20. dela meh. nad. 
11.00 TV prodaja 
11.30 Nova priložnost, 

pon. 76. dela venez. nad. 
12.20 Peregrina, pon. 43. dete meh. nad. 
13.15 Športna scena, pon. 
14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 16. del amer. nan. 
15.25 Peregrina, 44. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

77. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

21. del meh. nad. 
18.00 24 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 177. del 

kofumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Razočarane gospodinje, 

21. del amer. nan. 

RAZOČARANE 
GOSPODINJE 
Lyr>ette pove Tomu, da ga 
hočeEd vreči iz službe. Ra-
čunovodja bo pcxirobno 
preučit Tomove službene 
stroške. Gaby je izgubila 
Lily, zdaj pa bo ^ Xiao Mei, 
ki Jo želijo izgnati iz države. 

20.50 Zdravnikova vest, 
18. del amer. nan. 

ZDRAVNIKOVA VEST 
House in njegova ekipa 
morajo ugotoviti, zakaj 
ima noseča pacientka te-
žave z možgani in ledvica-
mi. Bosta rešila življenje 
bodoče mamice ali njune-
ga še nerojenega otroka? 

21.40 Skrivnostni otok, 
21. del amer. nan. 

22.30 Teksaški mož postave, 
2. del amer. nan. 

23.25 Seks v mestu, 5. del amer. nan. 
00.00 Newyorška policija, 

l.del amer. nan. 
00.45 24 UR, pon. 
01.45 Nofna panorama 

07.15 TV prodaja 
07.20 Pet junakinj, ris. serija 
07.45 Moja družina, 

16. del ang. humor nan. 
08.20 Vsi moji otroci, 

222. del amer. nad. 
09.10 Mladi in nemimi, 

60. del amer. nad. 
09.55 VIP, 16. del amer. nan. 
10.45 Pazi, kamera, pon. 
11.10TV Dober dan, 

pon. 1. dela slov. nan. 
12.05 IV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40Umor,je napisala, 

14. del amer. nan. 
14.35 Columbo: V plesnem klubu, 

amer. film 
16.15 Oh, ta sedemdeseta, 

16. del anrer. humor. nan. 
16.45 Dva moža in pol, 

8. del amer. humor. nan. 
17.15 Jimova družina, 

4. del amer. humor. nan. 
17.45 Raztresena Ally. 

6. del amer. nan. 
18.35 TV Dober dan, 2. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Filmski dklus-

SytvesterStallone: Morilci, 
amer. film 

MORILCI 
Poklicni morilec Robert 
Rath (Sylvester Stallone) 
se noče več preživljati z 
ubijanjem. Čeprav velja za 
najboljšega, seje naveličal 
smrtonosnih iger. Na dru-
gi strani je pri Miguelu 
Bainu (Antonio Banderas) 
želja po ubijanju vsak dan 
večja. Ker hoče postati 

• najtKjIjŠi morilec, mora za 
dosego svojega cilja naj-
prej ubiti Ratha.Oba dobi-
ta nalogo za umor tepe 
Electre, ki ima disketo s 
pomembnimi podatki. 

22.15 JAG, 9. del amer. nan. 
23.05 Zatreskana Alex, 

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

20. del amer. humor. nan. 
00.05 Nevarnost v puieavi, 

amer. film 

07.00 Pokemoni, ris. serija 07.45 TV-
prodaja 08.00 Divja mâ ka, tel. 08.55 
Polna hiia 09.25 Beverly Hills 90210 
10.20 Milijonar Joe, resn. serija, pon., 2. 
del 11.15 TV-prodaja 11.45 Interaktivni 
program 1230 Veličastni Tenenbaumi, 
kom. drama. ZDA. 2001 14.30 Divja 
mâ ka, tel., Venezuela, 35. del 15.25 
Soneni zaliv, nad., 17. sezona, 79. del 
15.55 Roseanne. humor, serija, 4. sezo-
na, 80. del 16.25 Polna hiJa, humor, se-
rija, 1. sezona, 11. del 16.55 8everly 
Hills 90210, serija, 3. sezona, 79. del 
17.50 Smallville, zf. serija, 1. sezona. 10. 
det 18.45 Naj domad video 20.00 Mili-
jonar Joe, resn. serija, 3. del 20.55 Uma-
zani ples 2, rom. drama, ZDA, 2004 
22.35 Roseanne, humor, serija 23.05 
Marlenna, pon. 

08.45 Turistî ie zvezde 09.15 Umetni-
ški projekt 09.30 ABCD 10.00 Prvi na 
vasi 11.00 Glasbeni moziak 15.00 Glas-
bena lestvica 16.00 Za vas in mesto 
17.00 iana 17.30 Državni svet RS 18.00 
Jana 18.30 Mreža 19.00 Slovenski jezik 
1930 Biosinhron 20.00 Na piki 21.00 2 
igro do pismenosti 21.30 24 ur 22.30 
Mreža 23.00 Dražba umetnin z Mariem 
00.00 Potuj z mano 

I Tv Papriki 

17.10 Spot dneva 17.15 Bonbon 17.30 
Prava korobinacija 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 Gost dneva 18.45 Pičolina - telo-
vadba za najmlajše 19.00 Prava kombi-
nacija 19.05 Popotnik 19.15 Gost dneva 
1930 Prava kombinacija 19.35 Amne-
sty intemational 19.45 Beremo skupaj 
20.00 Prava kombinacija 20.05 Moje 
delo 2030 Stiki z javnostjo in oglaševa-
nje 21.00 Adam in Eva z napako 22.00 
Poi$ei razliko 23.00 Preštej napake 
00.30 lahko noč 

CorenjikaTV 

09.00 Gostja tedna: Olga Dežman Dobr-
njič 0935 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 
Gorenjski obzornik 10.00 Slovenska 
glasbena lestvica 11.00 Videostrani 
17.00 Apolon, razv. odd. z glasbenimi 
gosti 17.50 Zasavski utrinki: Ljudska 
umetnica Lojzka Pok 18.00 Gost tedna: 
Pater Karel Geržan 18.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji 19.10 Območno 
srečanje otroških pevskih zborov v Kra-
nju, 1. del posnetka 19.35 Pravljične mi-
nute za najmlajše 19.50 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 20.00 Planet zdravja z Igorjem 
in Irmo Ogorevc 21.00 Športni pregled, 
odd. o gor. športu 2135 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Koncert skupine fajrund, 1. del 
konc starogradskih pesmi 23.00 Znani 
in neznani obrazi: Učiteljka glasbe Petra 
Mohorčič 2335 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska TV poročila 

I Deželna Loka TV 

17.00 Iz občinskih klopi 18.00 Utrip 
Ormoža 18.45 Lenzing Lyocell 19.00 

Apolon 20.00 Cinema Paradiso 20.35 
Diagnoza, zdrav. odd. 22.00 ABC kmeti-
jstva 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Exploziv 11.30 
TV-prodaja 12.00 Nenavadno 1230 Su-
periestvica 13.30 Vsa čudesa sveta 
14.00 Super zvezda 2007 15.30 Poet-
ovio, ptujska kronika 16.30 Beseda 
časti, drama, Kanada/ZDA, 2003 1835 
Modro, odd. o navtiki 19.00 Superiestvi-
ca 19.30 Za telo in dušo, 20. del 20.00 
Samo za ženske, kom. drama. ZDA. 2. 
del, 2001 21.30 Zvezde ulice. zab. odd. 
22.00 Potopisi, potovanja 2230 Karin 
23.30 Ena na ena 00.30 TV-prodaja 
01.00 Z Netiv v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Vita Matija 10.00 Poroči-
la 10.06 Daleč od Fidela, dok. film 11.00 
Kulturna poročila 11.05 Trenutek spoz-
nanja 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Ob svitu, tel., Mehika 13.17 De-
lovno kosilo 14.15 Odletel bom. nad.. 
ZDA, 2. sezona. 14. del 15.00 Poročila s 
prevodom za gluhe 15.10 Timon in 
Pumbaa 15.32 Nora fora 16.00 Osem 
kuharjev 16.35 življenje v živo 17.30 
Poročila 17.50 Najšibkejši člen 18.40 
Navadni ljudje, tel., HrvaŠka, 74. del 
19.30 Dnevnik 20.10 lepo je biti mili-
jonar, kviz 21.10 Brisani prostor 22.05 
Pol ure kulture 22.45 Odkrito 23.40 
Kult. poročila 23.50 Transfer 00.25 
Poročila 00.30 Cez čito, srh., ZDA, 2001 
02.05 Odletel bom 2. 

08.00 Rumenokljunec 08.55 Grimmove 
pravljice 09.20 Nična ura 0935 Glasbena 
abeceda 09.55 Kokice 10.20 štirje proti 
Z-ju 1030 Ptočevinasti nosi 1.15 Pločev-
inasti nos 11.40 Leif Erickson - deček, ki je 
odkril Sevemo Ameriko, anim. film, ZDA, 
2000 13.05 Pofoola 13.10 Callas za ved-
no, biograf, drama, ZDA, 200215.00 Pa 
sem te 1520 M. A. S. H. 1545 Hrvaška 
danes 16.00 Poročila 16.13 Popolnoma 
navadni ljudje 16.45 Zahodno krilo 1735 
Znati živeti 18.10 2upanijska panorama 
18.33 Poročila 18.55 Sado, dok. serija: 
Sado 19.45 Moja žena In otroci 20.10 
Vsakič, ko se razideva, drama, Hrvaška. 
1994 2M5 Na kraju zločna: Miami, krim. 
serija. ZDA, 4. sezona. 4. del 22.40 Moč 
pravice, serija, ZDA, 2. del 2335 Porodla 
23.50 Zahodno krilo, serija. ZDA, 7. se-
zona. 4, del 

06.55 Vroča umetniška dela: Reševanje 
07.50 Leta rokenrola: Ko se svet zaziba 
08.45 Rojstvo avtomobila. 6. del 09.10 
Ekstremni inženiring: Gradnja najvišjega 
nebotičnika 10.05 Najbogatejši Evropej-
ci: Naravni talent 11.00 Kraljeve smm' in 
bolezni, 3. del 11.55 jekleni izziv: ZDA. 
VB in Rusija 12.50 Vroča umetniška 
dela; Reševanje 13.45 Leta rokenrola: 
Ko se svet zaziba 14.40 Ameriška igral-
nica, 4. del 15.35 Gradnja največjega 
stadiona 16.00 Pela prestava 16.30 Ro-
jstvo avtomobila, 6. del 17.00 Ekstrem-

ni inženiring: Gradnja najvišjega 
nebotičnika 18.00 Korak naprej 19.00 
Razbiti mit, dok. serija: Razbitje stekla 
20.00 Na begu 21.00 Jasnovidne priče: 
Zakaj ravno moj otrok 22.00 Forenzični 
faktor Sovražno poletje 23.00 Forenzi-
ki. dok. serija: Skrila obsesija 00.00 
Travma: Zadnji Izvoz za Oakland 01.00 
Vojne v zraku: Vzhodna fronta 01.55 
Dosjeji FBI-ja:Brezkesanja 

Animal planet 

10.00 Avstralski reševalci 10.30 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni 
primeri 12.00 Živalski policisti 13.00 
Dnevnik velikih mačk 13.30 Živalski 
park 14.00 Divjina 14.30 Pasti narave 
15.00 življenje sesalcev 16.00 Lovec na 
krokodile 17.00 Živalski polidsti v De-
troitu 18.00 Reportaža 18.30 Reševalci 
živali 19.00 Dnevnik velikih mačk 19.30 
Živalski park 20.00 Živalski polidsti v 
Houstonu 21.00 Živalska postaja 22.00 
Živalski policisti v Houstonu 23.00 Reše-
vala živali 23.30 Opičji posli 

National Geographic 

08.00 Globoko v džungli 09.00 Razisko-
valec 10.00 Pošast iz Loch Nessa 11.00 
Megagradnje 12.00 Katastrofa v zraku 
13.00 Globokovdžungli 14.00 Razisko-
valec: Iskanje superkače 15.00 Pošast iz 
Loch Nessa: Odločilni poskus 16.00 Pravi 
raj: Manu, skriti deževni gozd 17.00 Lov 
na lovca: Levi 18.00 Megagradnje: USS 
Ronald Reagan 19.00 Globoko v džungli 
20.00 Skrivna biblija: Apokalipsa 21.00 
Svobodni šimpanzi 22.00 Poredne živali 
23.00 Sekunde do katastrofe, dok. odd.: 
Pentagon, 11.9. 2001 00.00 Svobodni 
šimpanzi 01.00 Poredne živali 

08.00 Reševanje poleta 771, drama. 
ZDA, 1993 10.00 Edina ljubezen, rom. 
drama, ZDA, 199812.00 Ed, serija, ZDA. 
3. sezona, 14. del. 200313.00 Reševanje 
poleta 771, drama. ZDA. 1994 15.00 
Kmalu, serija. ZDA, 2. sezona, 5. del, 
199916.00 Edina ljubezen, rom. drama, 
ZDA. 1998 18.00 Ed, serija, ZDA. 3. sezo-
na, 14. del, 2003 19.00 Kmalu, serija, 
ZDA, 2. sezona, 5. del, 1999 20.00 Cen-
ter za rehabilitacijo, drama, ZDA, 1999 
22.00 Vohunjenje, serija, Kanada, 1. s^ 
zona, 1. del, 2006 23.00 Hudičeva mate-
matika, drama, ZDA, 1998 01.00 Center 
za rehabilitadjo, drama, ZDA, 1999 

14.00 V prvem razredu: San Gimignano 
14.30 Igralnica: Atlantk Gty 15.00 Sve-
tovni popotnik: Indija 16.00 Potovanja 
20071630 Z vilicami po Sredozemlju: 
Frandja 17.00 Vzhodna Evropa: 
Madžarska 17.30 Žejni popotnik 18.00 
Pustolovščina: Avstralija 19.00 Potni 
list: Namibija 20.00 Urbano: New York 
20.30 Pustolovščina: Irska, Kolorado, 
Rusija 21.00 Potni list: Ouensiand 22.00 
Svetovni popomik: Java, Sumatra 23.00 
Žejni popotnik.- Mehika 

O BBC Prime 

Ur«dnim» M 0<itdvii(ia ti spfemerrtb«. Iii rutian«}0 v tv proenmih po î Mjujliu redilô . 

10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši aen 
1230 Vedno odprti 13.00 Moja dnižina 

Lhedrtltv© nt odgovjjj« *» v{>»cm«rnbe. ki M»«n«jo v iv pfojnmih po r*tljwCkw »ed̂kc/je 

1330 Čas, ki mineva 14.00 Hetty 
Wainthropp raziskuje 15.00 Bolnišnica 
Holby 16.00 Močni fan̂ e 1630 Cesa ne 
obleči 17.00 Denar na podsUešju 18.00 
Moja družina 18.30 Cas, ki mineva 19.00 
Velika pojedina 1930 Dieta 20.00 
Ljubezen v laseh 21.00 Nema priča 22.00 
Naravnost fantastično 2230 Šov Cather-
ine Tale 23.00 Ljubezen v laseh 

O MTVAdria 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 Samo 
Adria 0730 Glasba za dobro jutro 10.00 
Top 10 ob 10 h 11.00 Rod( lestvka 12.00 
Samo Adria 12.15 Alter 1230 Osnovno: 
Depeche Mode 13.00 Alter 1330 Novo 
14.00 Ustvarjanje videospota: AF11430 
Alter 14.40 Samo Adria 15.00 3 od 1 
15.20 Alter 1530 Osnovno: Prodigy 
16.00 Adria Top 20 17.00 Top 5 ob 17 h 
1730Aiter 18.05 Samo Adria 1830 Skozi 
oči: Franz Ferdinand 19.00 Alter 1930 
Novo, vkleospoti domaah in svetovnih 
zvezd 20.00 Alter 21.00 Blok lestvica 
22.00 Ustvarjanje videospota: Evanes-
cence 2230 MTV v živo: Evanescence 

O EURO 5P0RT 

0930 Tenis, prenos četrtega tekmovalne-
ga dne odprtega prvenstva Avstralije iz 
Melboume Pari<a 13.00 Tenis, posnetek 
Četrtega tekmovalnega dne odpitega pr-
venstva Avstralije 14.15 Biatlon (m), 
prenos preizkušnje v sprintu (10 km) s 
Pokljuke 15.45 Snooker. WSA Main Tour; 
prenos petega tekmovalnega dne master-
sa v Londonu (četrtfinale) 17.00 Tenis, 
posnetek Četrtega tekmovalnega dne 
odprtega prvenstva Avstralije 18.00 Biat-
kMi (m), posnetek preizkušnje v sprintu (10 
km) s Pokljuke 19.00 Snooker, WSA Main 
Tour; prenos petega tekmovalnega dne 
mastersa v Londonu (četrtfinale) 22.00 
Reli Lizbona-Dakar 2007, posnetek dvana-
jste etape Nema-Kayes (746 km) in 
povzetek dnevnega dogajanja 22.45 
Snooker, posnetek petega tekmovalnega 
dne mastersa v Londonu 23.45 Reli: SP 
2007 00.15 Reli Lizbona-Dakar 2007, pos-
netek dvanajste etape Nem3-K3yes 01.00 
Tenis, prenos petega tekmovalnega dne 
odprtega pivenstva Avstralije 

06.00 Poker 08.00 TV-prodaja 08.30 
Športni kviz 11.00 TV-prodaja 1330 
Odbojka (m): Liga prvakov, Hypo Tirol 
Innsbruck • evivo Duren 14.45 Športni 
kviz 17.45 Sola pokra 18.15 Nogomet: 
Nemška zvezna liga, vrt>und 20.15 Poker 
ekskluzivno, OP Velike Britanije 22.15 Re-
portaža: Avtomobilistično srečanje v 
Sdiafflundu 2005 23.00 Športni kviz 
00.15 Erotični spoti 00.45 TV-prodaja 
01.15 Erotični spoti 

08.15 Sedma nebesa 09.00 Smallville 
09.40 Glavca 10.05 Policist iz Totea: Smrt 
po disku, krim., Nemčija. 2002 11.40 
Otroški program 1435 Fant zre v svet Po-
maga samo še obnova 15.00 Simpsonovi 
15.25 Jimova dnižina: Napadi nostalgije 
15.45 Novice 15.50 Sabrina, mlada 
čarovnka: Avrii, Avril 16.15 Sedma nebesa: 
.. in dekleta 17.00 Smallvilie: Povsem brez 
volje 17.40 Novice 1730 Carovnke 1830 
Glavca 19.00 Simpsonovi 1930 Cas v sKki 

1933 Vreme 20.00 Šport 20.15 Na kraju 
zloSna: New York: Smrtonosna bližina 
2035 Novke 21.00 Razočarane gospodin-
je: Molitev iz obupa 21.45 Zares smešno: 
Skrita kamera 22.15 Kdor trikrat laže -
Remiks 22.45 Oddaja brez imena 23.10 
Little Britain 2335 Ali G v ZDA 00.05 Pod 
lupo pravice: Ljubezen je močnejša kot 
smrt 0030 24 

0730 Vreme 09.00 ^s v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno • Kuhar, odd. 09.30 
Drzni in lepi 0930 Drzni in lepi 10.10 Poti 
k sreč 1035 Vihar ljubezni 11.45 Vreme 
12.00 Po dolgem in počez 1235 Pogledi 
od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 Sveže 
pripravljeno - Kuhar. odd. 13.40 Drzni in 
lepi 14.00 Drzni in lepi 1425 Poti k sreči 
15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja Bar-
bare Kariich: Numerologija - ali veijamete 
v moč številk 17.00 Cas v stiki 17.10 Do-
brodošla, Avstrija, mag. 18J0 Kakšno bo 
vreme 18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes. mag. 1930 
čas v sliki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Družina Sonnenfeld - Zau-
panje, drul kom., Nemčija, 2007 21.45 
Živeti lepše - Potovati lepše: Dolina Loare -
Od Orieansa do gradu Chambord 22.00 
Cas v sliki 2 2230 co 23.00 Primer za 
dva: Vest 00.00 6s v sliki 3 

0730 Dobri časi, slabi časi 08.10 TV-pro-
daja 09.00 To^o ob devetih 09.30 Vse, 
kar šteje 10.00 Kazensko sodišče 11.00 
Najino 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 Eksplozivno 
1845 Poročila 19.05 Vse. kar šteje 19.40 
Dobri časi, slabi časi, 3659. del 20.15 Post 
Mortem, krim. serija, Nemdja, 1/9 det: 
Družinska grobnica, 2006 21.15 Na kraju 
zločina: Pozno maščevanje 22.15 Kosti, 
serija 23.10 Prebrisani, serija 00.10 
Poročila 00.45 Na kraju zk>6na 

0630 Informacijski oglasi 09.00 Menjava 
žensk 11.00 Supergospodinja 11.30 Sam 
svoj mojster 12.40 OtroSki program 
16.00 Da, draga: Postavljeno na glavo 
17.00 Korak za korakom: ^si bujnih las 
18.00 Se vedno srečna: Valentinovo 
19.00 jimova družina: Družinski grob 
20.00 Porodla 20.15 Zakon in red: Enota 
za posebne primere: Napačna kri 21.10 
Menjava žensk 23.10 Ekskluzivno - rep. 
00.10 Pon>ana 00^5 Zakon in red: Enota 
za posebne primere 01.20 Zvezdni lovd 

O RTLsuper 

0630Otroški program12.00Stanley12a5 
Vidre 1230 Ameriški zmaj 13.15 Lilo in 
Stitdi 13.40 Rllmore 14.05 Spužva Bob 
1445 Sabrina 1535 Cosmo in Wanda 
16.00 Pet junakinj 16J5 Rožnati panter 
17.20 Srečni Luka 1740 Ameriški zmaj 
18.05 Sabrina 1830Uk) in Strt(hl9.00iill-
nwrB 1930 jimmy Neutron 1945 Spužva 
Bob 20.15 Najbolj smešne zagate 21.05 
Spletna mešanica 2145 Didi 22.15 Cisto 
popolnoma 23.20 T. V. Kaiser 00.20 Inf. 

07.15 Galileo 08.00 Naredi sam 0830 
Boljša hrana - preprostejše življenje 
09.30 Ljubezen je ...10.00 Priznanje 
11.00 Talk, talk. talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Boljša hrana - preprostejše živl-
jenje 16.00 Čarovnice 17.00 Taff 1735 
New$time, poročila 18.05 Simpsonovi: 
Aprilska šala 19.00 Galileo, mag. 1945 
Ljubezen je ...20.15 Nori na CIaro: Ro-
manca v Bertinu 21.15 Hvala Bogu... ste 
tu, vodi: Knacki Deuser 22.15 TV total, 
razv. 23.15 Ouatsch Comedy Gub 23.45 
Talk, talk, talk 00.30 Rent a Pod)er 

08.20 živeti po želji 0830 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 Mdeodovi hčeri 13.00 Ljudje, 
živali in zdravniki, dok. serija 14.05 Dr. 
Ouinnova 15.05 McLeodovi hčeri: Zma-
ga ljubezni 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 Apol-
lo 13, pust. film, ZDA, 1995 22.50 Poro-
ka za začetnike, dok. odd.. Vpišite pod-
naslov odd. 23.40 Poročila 23.55 Škr-
latna čri(3, drama, Nemdja/Sp.. 1972 

RealityTV 

11.50 Reševanje živali 12.15 Oko za oko 
12.40 Na robu 13.30 Čudaško 13.55 
Svarilo pred viharjem 14.45 Napaka 
15.10 Drzni tatovi 15.35 Brodolom 
16.25 Kaj storiti 17.15 Reševanje živali 
1740 Mejna policija 18.05 Zdravniške 
kartoteke 18.30 Prevarana smrt 19.00 
Cena jajc 19.50 Rojstvo 20.15 
Zamolčane zdravniške zgodbe 22.00 
Preživeli 22.25 Zakon in red 23.15 Med-
idnski detektivi 00.05 Rojstvo 

10.30 Dora, 108. del 11.25 Punčka iz 
cunj. 130. del 12JiO Ah, ta ljubezen, 62. 
del 13.10 Zaljubljena, 21. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 63. del 15.00 Naše 
skrivno življenje, 13. del 15.55 Dora, 
107. del 1645 Dora, 108. del 17.40 
Poroka z milijonarjem, 55. del 18.35 
Maria Rosa išče ženo, 33. del 19.30 
Judeževa žena, 40. del 20 JO Hočem biti 
zvezda, 13. del 22.05 Dora, 108. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 46. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 63. del 00.50 Ah, 
ta ljubezen. 62. del 

O Cartoon/tcm 

13.30 Oexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed. Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
Camp Lazlo 16.50 Ben 1017.15 Robot-
boy 17.40 MegasXLR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20Ed. Edd inEddyl9.45 Fantjeiz 
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta 
2035 Dexterjev laboratorij 21.00 Veliki 
sen, film noir, ZDA. 1946 2235 Imeti ali 
ne. drama, ZDA. 1944 00.35 G. Ricco, 
krim., ZDA. 1975 
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06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.20 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Oobrojutfo • 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Babar, ris. nan. 
09.30 Zobni aparat, kratki dok. film iz 

Islandije 
09.45 2ivalski vrt iz škatlice. 5kot. 

nad., 2/26 
10.10 Enajsta iola, odd. za 

radovedneže 
10.45 Jasno in glasno, kont. odd. za 

mlade 
11.35 Duhovni utrip 
11.50V80 zakladih okoli sveta,ang. 

dok. serija, 4. del 
13.00 Porodila, šport, vreme (vps 

13.00) 
13.10 Tedenski izbor 
13.10 Umetni raj 
1335 Julija, avstrij. nad., n/13 
14.25 Slovenski utrinki, odd. madž. 

tv (vps 14.25) 
15.00 Poročila (vps 15.00) 
15.10 Mostovi-hidak (vps 15.10) 
15.40 Mali Mozan, ris. nan., 16/26 

(vps 15.45) 
16.05 Iz popotne torbe: Se kdo boji 

vode (vps 16.10) 
16.25 Štirje proti zlodeju, nem. nan., 

6/13 (vps 16.25) 
17.00 Novice, slov. kronika, šport, 

vreme (vps 17.00) 
17.30 Egipt, ang. dok. serija, 6., zad. 

deKvps 17.30) 
18.20 Želejeki, ris. (vps 18.20) 
18.25 Pujsa Pepa, ris. 
18.40 Žrebanje Deteljice (vps 18.35} 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Šport 
19.45 Vreme 
19.55 Vojko Anzeljc; Začnimo znova, 

druž. nan., 2/20 (vps 19.55) 

20.30 Na zdravje! (vps 20.30) 
21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 21.50) 
22.55 Polnočni klub (vps 22.55) 
00.10 Egipt, ang. dok. serija, 6., zad. 

del. pon. 
01.00 Dnevnik, pon. 
01.40 Infokanal 

06.30 tnfokanat 
08.55 Napovedniki 
09.00 TV prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
12.05 Tedenski izbor 
12.05 Košnikova gostilna 
12.55 Labirint 
13.45 Frasier, amer. humor, nan., 

2/24 
14.05 Mozaik (vps 14.05) 
15.05 Holiywood ali propad, amer. 

film, pon. (vps 15.05) 
16.40 Zdaj, odd. za razgibano živl-

jenje (vps 16.40) 
17.10 Lestvica na drugem (vps 

17.10) 
18.00 Poročila (vps 18.00) 
18.10 Pesem kamna, odd. tv Koper 

Capodistria (vps 18.10) 
18.40 Študentska (vps 18.40) 
19.05 Sever in jug, ang. lit. nad., 4., 

zad. del, pon. (vps 19.05) 
20.00 Resnična legenda o Eiftovem 

stolpu, fr. dok. serija, 1/2 (vps 
20.00) 

20.45 Privlačna zverina, ang. film 
(vps 20.55) 

PRIVLAČNA ZVERINA 
Španija. Gai se je umaknil 
iz gangsterskega vsak-
ciana in uživa življenje ob 
svojem bazenu, kjer se 
sonči in s prijatelji prireja 
piknike. Potem pa ga, sku-
paj s kolegom Aitchom, 
začne nacitegovati lon-
donski gangster Don Lo-
gan; od Gala pričakuje, da 
bo vdrl v strogo zastraženi 
in "nevlomljjvi" sef v Lon-
donu, rop, ki si ga je za-
mislil Teddy Bass. Galov 
odgovor je negativen, kar 
Logana razkači... 

22.10 Hitlerjeva kantata, nem. film, 
pon. (vps 22.15) 

HITLERJEVA KANTATA 
Berlin leta 1938. Nacistič-
na Nemčija je v vzponu. 
Nekoč priznanemu skla-
datelju Ernestu Brochu, 
sedaj v nemilosti pri ob-
lasteh, dopustijo mož-
nost, da spiše kantato za 
petdeseti Hitlerjev rojstni 
dan. Toda ob glasbenem 
naročilu pridobi tudi 
dvaindvajsetletno asi-
stentko, lepo partijsko 
aktivistko Uršulo, ki naj bi 
mu bila v pomoč, obe-
nem pa naj bi ga skrivaj 
nadzorovala ... Skupaj 
odpotujeta na Finsko, v 
skladateljevo podeželsko 
kočo... 

00.15 Infokanal 

07J024UR,pon. 
08.20 Vihar ljubezni, pon. 175. dela 

kolumb. nad. 
09.15 Neusmiljena srca, pon. 19. dela 

meh. nad. 
10.05 TV prodaja 
1035 Nova priložnost, pon. 75. dela 

venez. nad. 
11J5 Peregrina, pon. 42. dela meh. 

nad. 
12 JO Trenja, pon. 
14.05 TV prodaja 
14.35 Sedma nebesa, 15. del amer. 

nan. 
15.25 Peregrina, 43. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 76. del venez. 

nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 20. del meh. 

nad. 
18.00 24 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 176. del 

kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Akdja: Mehikanka, amer. ftim 

MEHIKANKA 
Mehikanka je znamenita 
pištola, ki jo je nekoč neki 
Mehikanec naredil za 
hčerkinega ženina. Ker ni 
hotel prisluhniti njenemu 
srcu, so vsi kandidati za 
ženitev pri veliki predaji 
nesrečno končali zaradi 
mehikanke. Neprecenljiva 
pištola očara tudi Ame-
ričane. Mafija v Mehiko 
pošlje Jerryja VVelbacha, ki 
ugotovi, da se pištole 
zares drži prekletstvo... 

22.05 Brez sledu, 21. del amer. nan. 
2235 Ostre besede, avstral. film 

07.15 TV prodaja 
07.20 Pel junakinj, ris. serija 
07.45 Moja družina, 15. del ang. hu-

mor. nan. 
08.20 Vsi moji otroci, 221. del amer. 

nad. 
09.10 Mladi in nemirni, 59. del amer. 

nad. 
09.55 VIP, 15. del amer. nan. 
10.45 Pazi, kamera, pon. 
11.15 TV Dober dan, pon. 14. dela 

slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, 13. del 

amer. nan, 
14.35 Vetrovna reka, amer. film 
16.20 Oh, ta sedemdeseta, 15. del 

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

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

humor. nan. 
17.50 Raztresena Ally, 5. del amer. 

nan. 
18.40TV Dober dan, 1. del slov. nan. 
19.35 Pazi, kamera 
20.00 Komedija: Dekleta iz visoke 

družbe, amer. film 

00.5024 UR. pon. 
01.50 Nočna panorama 

DEKLETA IZ VISOKE 
DRUŽBE 
Molly Gunn je razvajena 
hčerka pokojnega glasbe-
nega zvezdnika, ki še ni 
delala v življenju. A ko 
ostane brez denarja in jo 
po glavi udari resničnost, 
si je prisiljena poiskati 
službo. Tako postane va-
ruška osemletne deklice 
Ray, ki je pretirano resna 
za svoja leta. Torej. Mo!ly-
jino popolno nasprotje... 

21.35 Uživajmo življenje, 3. del amer. 
resn.serije 

UŽIVAJMO ŽiVUENJE! 
Pariš in Nicole se po nekaj 
dneh življenja na po-
deželju Še nista privadili 
na nov vsakdanjik, ki se 
jima zdi izredno naporen. 
Tokrat bosta delali v 
restavraciji s hitro hrano. 

22.05 Midvezman>o,13.delamef.nan. 
2255 Medicinsko tveganje, amer. film 
00.35 Bolniinica - norišnica, 3. del 

ang. humor. nan. 

06.30 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
maekd, tel. 08.55 Polna hisa, humor, 
serija 09.25 Beverly Hills 90210, serija 
10.20 Naj domaei video 1135 TV-pro-
daja 12.05 Interaktivni program 12.40 
Angelske 06, rom. drama. ZDA. 2001 
14.30 Divja maeka, tel., 34. del 15.25 
Sončni zaliv 15.55 Roseanne 16.25 Pol-
na htia 16.55 Beveri/Hills 90210 1 7.50 
Smallville, zf. serija, 1. sezona, 9. del 
18.45 Naj domafi video 20.00 Ameriiki 
idol, glas. odd., ZDA, 5. sezona, 38. in 39. 
del, 2006 22.00 Dobrodošli, kom., Fran-
cija, 2003 23.40 Angeli v Ameriki, fant. 
miniserija, ZDA, 2. del, 2003 00.40 
Vrodca nô i, erot. program 01.40 TV-
prodaja 02.10 Interaktivni program 
02.35 Mikroskop, razv. odd. 

08.15 Turistiene zvezde 08.45 Umetniš-
ki projekt 09.00 Mreža 09.30 Drom pot 
10.00 V harmoniji z naravo 10.30 Prvi 
na vasi 11.30 Glasbeni mozaik 15.00 
Slovenski jezik - jezik sveta 15 JO Evrop-
ski večeri Lojzeta Peterleta 17.00 Sijaj 
17.30 Vitafon 18.00 Z igro do pis-
menosti 18.30 Biosinhron 19.00 Zrela 
leta 19.30 Jana 20.00 Sadovi znanja 
21.00 Sliri tačke 21.30 24 ur 22.30 NaJ 
vrt 23.00 Trenja 00.30 Turistične 
zvezde 

I Tv Paprika 

17.05 Dobre novice 17.10 Lepa v petek 
17.20 Bonbon 1730 Prava kombina cija 
1735 Dobre novice 17.40 Osrednji gosi 
dneva 18.00 Prava kombinacija 18.05 
Dobre novice 18.10 Lepa v petek 18.15 
Preveliki čevlji 18.30 Prava kombinacija 
1835 Gost dneva 18.45 Pičolina 19.00 
Prava kombinacija 19.05 Sladko & 
grenko 19.15 Gost dneva 19.30 Pr̂ va 
kombinacija 1935 Lepa v petek 19.40 
Fit in zdrava 20.00 Prava kombinacija 
20.05 Lepa v petek 20.25 Slovo 2030 
Besede miru 21.00 Matjaž 22.00 Politi-
ka 2230 Vedeževanje 

CorenjskaTV 

09.00 Cinema Paradiso, film. odd. 
09.35 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 
Gorenjska TV porodila 10.00 Župan pred 
kamero: Franc Kramar, župan občine Bo-
hinj 11.00 Videostrani 17.00 Iz medijev 
za medije: Peter Jančič, odgovorni ured-
nik Dela 18.05 Medobčinska revija up-
okojenskih pevskih zborov v Komendi, 2. 
del 18.35 Ste vedeli, svetov, odd. 18.45 
Gorenjska TV poročila 19.00 Aktualno v 
regiji 19.10 Jazz večer: NanČa Muck 
Ouartet, 2. det konc. 19.40 Pravljične 
minute za najmlajše 19.50 Ste vedeti, 
svetov, odd. 20.00 Zborovski koncert 
Avsenikove glasbe v Begunjah. 1. del 
posnetka 21.00 Vila klub 21.35 Ste 
vedeli, svetov, odd. 21.45 Gorenjska TV 
poročila 22.00 Polka in majolka, zab.-
glas. odd. 23.00 Dobitnik Borštnikovega 
prstana 23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska TV poročila 

Deželna LokaTV 

17.00 Iz občinskih klopi 18.00 Medi-
arfiiks 19.00 Kocka 20.00 CP Kranj 

hI « N p̂ of̂ ti-H po 2«Vlju<ku 

17.00 Čajanka: Franc Razdrih 18.00 ABC 
kmetijstva 19.00 $KL 20.00 Modema 
tehnologija in silicij 20.15 Domplan 
Kranj 20.25 Razstava 2035 Hej, ustavi 
konje 22.00 Besede in dejanja 

05.55 Dobro jutro Z NetTV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
0830 Risanka 0930 Nenavadno 10.00 
Za telo in dušo 10.30 Izumi in izumčki 
11.00 Vsa čudesa sveta 1130 TV-pro-
daja 12.00 Pela noč 1330 Mini Super 
zvezda 2007 15.00 Martini Worid Circu-
it 15.30 Zakulisje 16.00 Podalpski večer 
17.40 Bankovec za dvajset dolarjev, 
kom., ZDA, 1993 19.20 Risanka 20.00 
Super zvezda 2007 21.30 Na Kitajskem 
jedo pse II.. akc. kom., Danska, 2002 
23.15 Sexnet, erot. odd. 00.15 TV-pro-
daja 00.45 Z NetTV v noč 

08.05 Pes z divjega zahoda, pust. vest. 
kom., ZDA, 1975 09.00 Nove pustolov-
ščine medvedka Puja 09 J5 Lilo in Stitch 
09.50 Poročila 10.05 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 Poročila 
15.20 Planet Zemlja 16.10 Zvonko Bog-
dan: Panonija In jaz 17.00 Vzemi ali pu-
sti 17.40 Beethoven 3, dut kom., ZDA, 
2000 19.15 Loto 1930 Dnevnik 20.10 
Lepo je biti milijonar, kviz21.10 Jezuso-
va družba, drama. Hrvaška, 2004 22.40 
Obrazi nadje 23.38 Poročila 23.50 Kul-
turna poročila 23.55 Julie, vitez de Mau-
pin, serija 

08.30 Navadni ljudje, tel., HrvaŠka, pon. 
dveh nad. 10.05 Opera Box 1035 Skica 
za portret 10.50 Biblija 11.00 Sveta 
maša, prenos iz Starega Petrovega Se 
12.05 Vrtez de Maupin, nad., Francija. 1. 
del, 2004 1 3.40 Mir in dobrota 14.15 
Srečni Jim, film, ZDA, 1. del 15.55 Šport-
ni spored 17.50 SP v rokometu: Hrvaška 
• Koreja 20.05 Bob fioberts, kom,, ZDA, 
1992 22,05 Shpitzza 22.55 Sponna po-
ročila 23.05 Hana in njeni sestri, rom. 
kom.. ZDA. 1986 

06.00 Hitra vozila: Leteči čolni 06.55 
Tekma v sestavljanju motorjev. 1. in 2. 
del 07.50 Posebna vozila: Avtomobil 
znamke Hammer 08.45 Kavboj in pod-
mornica. 5. del 09.10 Ribolov z Rexom 
Hunlom, 23. det 09.40 Popolni ribič 
10.05 Planet dinozavrov 11.00 Modri 
planet: Odprti ocean 11.55 Hitra vozila: 
Leteči čolni 12.50 Tekma v sestavljanju 
motorjev, dok. serija, 1, in 2. del 13.45 
Posebna vozila: Avtomobil znamke 
Hammer 14.40 Kako nastane... 15.10 
Kako nastane 15.35 Kavboj in pod-
mornica, S. del 16.00 Kralji konstrukcij: 
Most Hoover Dam 17.00 Deset načinov: 
Kako preklicati starodavno prekletstvo 
18.00 Ameriški čoperjt: Motor Napa 
Drag, 1. In 2. del 20.00 Razbiti mit: Raz-
strelitev s katapultom 21.00 Najuspeš-
nejši ropi bank na svetu 23.00 Jasnovid-
ne priče: Zakaj moj otrok 00.00 Osuplji-
Uredr lN-onr »» >P'<»rf'nbi'. V- rv»>tjftf|9 

ve zdravniške zgodbe 01.00 Forenzični 
faktor: Sovražno poletje 01.55 Najbolj 
dramatični trenutki v zgodovini, dok. 
odd.: Bombni napad v Oklahomi 02.50 
Preživetje ekstremnih situacij z Rayjem 
Mearsom, 1.in2.del 

• Anlmai planet 

09.00 Reševalci živali 10.00 Urgentni 
primeri 10.30 Najhujši britanski ljub-
ljenček 11.00 Pridni psi 1130 Moč ljub-
ljenčkov 12.00 Konji 12.30 Življenje s 
konji 13.00 Najbolj smešne živali sveta 
1330 Živali v filmih 14.00 Let domov 
15.00 Opičji posli 15.55 Reševanje Gra-
ce 16.00 Odraščanje 17.00 Živalska po-
licija v Miamiju 18.00 Corwinovo iskanje 
19.00 Tigrovo oko 20.00 Kralj koala 
21.00 Živali pobližje 23.00 Živalska po-
licija v Miamiju 00.00 Paraziti 01.00 
Opičji posli 01.55 Reševanje Grace 

National Geographk 

07.00 Znanost iz Holl̂ ooda 08.00 
Zmaga življenja 09.00 bimpanzji dnev-
niki 09.30 Simpanzji dnevniki 10.00 Psi 
s službami 1030 Psi s službami 11.00 
Potovanje v Amazonijo 12.00 Krokodilje 
kronike 1230 Krokodilje kronike 13.00 
Strah pred živalmi 1330 Strah pred ži-
valmi 14.00 Od blizu 15.00 Od blizu: 
Rolting Stones v Riu 16.00 Razkriti Pom-
peji 18.00 Katastrofa v zraku: Viseči na 
nitki 19.00 Tega nisem vedel 19.30 
Tega nisem vedel 20.00 Je to res: Da 
Vincijeva šifra 21.00 V prepovedanem 
mestu: Skrivnosti 22.00 V prepoveda-
nem mestu: Preživetje 23.00 Skrivnosti 
prvega cesarja 00.00 Je to res: Da Vinci-
jeva šifra 01.00 Borba z migi 

• Halifflark 

08.00 Prepovedano obmô e, pust. dra-
ma, ZDA. 1997 10.00 Macbeth. kom. 
drama, VB. 2005 1 2.00 Mdeodovi hče-
ri, 2. sezona, 25. del 13.00 McLeodovi 
hčeri, 2. sezona, 26. del 14.00 Prepove-
dano območje, drama, ZDA, 1997 16.00 
Macbeth, kom. drama, VB, 200518.00 
McLeodovi hčeri, 2. sezona, 25. del 
19.00 McLeodovi hčeri, 2. sezona, 26. 
del 20.00 McBride: Umor zdravnika, 
krim,, ZDA, 2005 22.00 Potres v New 
Vorku, miniserija, ZDA, 2. del 00.00 Me-
sto Sloux, srh. drama, ZDA, 1994 

Trave) Chanel) 

14.00 Križarjenje: Oueen Maty 214.30 
Vodnik: Oman 15.00 Panazija: Thekka-
dy. Tajska 16.00 Restavracija: Pri Larki-
nu 16.30 Z vilicami po Sredozemlju: Si. 
Tropez 17.00 Kolorado, Irska, Rusija 
17.30 V slogu: Argentina 18.00 Grain-
gerjev svet: Havaji 19.00 Svetovni popo-
tnik: Kanada 20.00 Sanjska potovanja: 
Kalifornija 20.30 Popotnik: New York 
21.00 Svetovni popotnik: Južna Mehika 
22.00 Svetovni popotnik: Kalifornija 
23.00 Potovanja z ladjo 00.00 Treking 

O BBC Prime 

07.30 8alamory 07.50 Prijatelji 08.10 
Fimblovi 08.30 Hiše pod kladivom 
09.30 Novo življenje 10.30 Vrtnarski iz-
ziv 11.00 EastEnders 12.00 Divjina 
14.00 Dva tisoč akrov neba 15.00 Ari-
stokrati 16.00 (esa ne obleči 17.00 Sta-

1 U p>oft*cn.h p« 'ed*liC5C. 

rine na poti 18.00 EastEnders 19.00 
Človeški čuti 20.00 Dnevi, ki so pretresli 
svet 21.00 Paparazzi 22.00 SAS: Skriv-
nosti preživetja 23.00 Iskrivnosti izgub-
ljenih imperijev 00.00 EastEnders 01.00 
Človeški čuti 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
09.00 Top 10: Tematski videospoti 
10.00 Top 10 ob 10 h 11.00 Top 10: Te-
matski videospoti 12.00 Samo Adria 
12.15 Glasba 12.50 TRL 13.30 Vroče 
14.00 Samo glasba 14.30 MTV vikend 
novice 15.00 3 od 116.00 Top 10: T^ 
matski videospoti 17.00 Top 5 ob 17 h 
17.30 Glasba 17.40 Samo Adria 18.00 
MTV vikend novice 18.30 Samo glasba, 
glasbeni videospoti 19.00 Top 10, le-
stvica: Tematski videospoti 20.00 Top 
10, lestvica: Tematski videospoti 21.00 
Adria Top 20 22.00 Top 10, glasbena le-
stvica: Tematski videospoti 00.00 MTV 
vikend novice, novice z voditeljem Iva-
nom Saričem 00.30 Noč z VJ-em 

O EURO ŠPORT 

12.00 Biatlon (ž), prenos tekme s sku-
pinskim startom na 12,5 km na Pokljuki 
12.45 Veleslalom (ž), prenos dmge pro-
ge tekme za SP v Cortini d'Ampezzo 
13.45 Smučarski skoki, prenos tekme za 
SPvZakopanah (K-120) 15.30 Biatlon 
(m), posnetek današnje tekme s skupin-
skim startom na 15 km na Pokljuki 16.00 
Snooker, prenos finalnega dvoboja na 
mastersu v Londonu 19.00 Smučarski 
skoki, posnetek današnje tekme za SP v 
Zakopanah (K-120) 20.00 Zimski športi, 
vrhunci včerajšnjih in današnjih končnih 
odločitev na snežnih tekmovališčih po' 
Evropi 2030 Motošport, vrhund današ-
nje zadnje etape relija Dakar 21.00 Sno-
oker. prenos finalnega dvoboja na ma-
stersu v Londonu 00.00 Reli, vrhunci da-
našnje zadnje, tretje etape dirice za sve-
tovno prvenstvo po Monte Cariu 00.30 
Zimski športi, vrhunci včerajšnjih in da-
našnjih končnih odlodtev na snežnih tek-
movališčih po Evropi 01.00 Tenis (m, ž), 
prenos dvobojev osmine finala na odpr-
tem prvenstvu Avstralije v Melboumu 

0730 Ellermannov šov 0830 TV-pro-
daja 08.45 Nogomet, posnetek turnirja 
v Dijsseidorfu 11.00 Dvojna podaja 
13.00 Reportaža: Ozvočenje v avtomo-
bilu 13.30 Motorvizije 1430 Poker, vr-
hunci odprtega prvenstva Velike Britani-
je v Maidstonu 18.30 Motonrizlje, pri-
merjava med dirkalnim in serijskim av-
tomobilom 19.30 Nogomet: 2. nem. 
liga, 18. kolo 21.00 Nogomet: 1. nem. 
liga - Bdyern Miinchen v sezonah 
2001/02 in 02/03 23.00 Športni kviz 
00.00 Erotika 

08.55 Športni pregled 0930 Veleslalom 
(ž). 1, proga iz Cortine d'Ampezzo: SP v 
alpskem smučanju 10.35 Superkombi-
nacija - Smuk (m), prenos iz Val d̂ lsera: 
SP v alpskem smučanju 12.30 Nordijska 
kombinacija - Skok), vrhunci izSeefeIda: 
SP 12.45 Veleslalom (ž), 2. proga iz Cor-
tine d'Ampezzo: SP v alpskem smučanju 

13.45 Superi(ombinacija - Slalom (m), 
prenos iz Val disera: SP v alpskem smu-
čanju 14.45 Smučarski skolii, prenos: SP 
1530 Nordijska kombinacija - Tek nalS 
km. prenos iz Seefeida: SP 16u!5 Možje 
X, zf. film, ZDA, 2000 18.00 Šport v ne 
deljo 19.00 Newton - spreminjanje pod-
nebja 19.30 Cas v sliki 19.45 Vreme 
19.54 Šport 20.15 Dan pojutrišnjem, 
zf. film, ZDA, 2004 22.15 Kraj zločina, 
krim., Nemčija, 2006 23.50 MA 2412 
00.15 Ameriški nogomet • NFL, prenos: 
Finalno srečanje konferenc 

07.30 Vreme 09.00 Casvsliki 09.05 
Reke okusov 0930 Katoliška maša, pre-
nos iz ceritve sv. Geitrude 10.15 Kultura 
- Samostani ob Donavi: Naš vsakdariji 
barok v samostanu Melk 11.00 Cas v sli-
ki 11.05 Novinarska ura 12.00 Visoka 
hiša 1230 Orientacija 13.00 Cas v sliki 
13.05 Tednik 1330 Domovina, tuja do-
movina 14.00 Pogledi od strani 14.15 
Unî erzum: Reka kot nekoč, dok. film 
14.55 Maškarada. drama, Avstrija. 1934 
1635 Harrvjeve najljubše koče 17.00 
Cas v sliki 17.05 Zrveti lepše: Nedeljski 
magazin o življenjskem slô u 18.00 Igra 
na srečo 18.25 Moja vera 1830 Podobe 
Avstrije 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag. 19.17 Loto 1930 ^s v sliki 19.45 
Vreme 19.54 Pogledi od strani 20.15 
Križarjenje do sreče: Poročno potovanje 
na Novo Zelandijo, drama, Nemčija/Av-
strija 21.50 Cas v sliki 22.00 Odkrito po-
vedano 23.00 Cas v sliki 23.05 Cas vol-
kov, drama, Francija/Avstrija/Nemčija, 
2003 00.55 rrveti lepše 

0530 Otroški program 07.05 Popoto-
vanja 0735 TV-prodaja 08.35 Princ z 
Bel Aira, serija 0935 Vse, kar šteje 
12.10 Naloga med štirimi stenami 
12.45 Silovit udarec 2, kom., ZDA. 2002 
14.45 Naš novi dom, dok. odd. 15.45 
Odbite zabave divjega Vana. kom.. ZDA. 
2002 17.35 Biblijske zgodbe 17.45 Eks-
kluzivno 18.45 Poročila 19.05 Rach oce-
nju-e gostilne, kuhar. odd. 20.15 Lara 
Croft: Tomb Raider - Zibelka življenja, 
pust. film, ZDA, 2003 2230 Spiegel TV 
23.20 Sanjska ladja: Hoteli razkošja na 
vodi 00.15 Prime Time 

06.45 Ekstremni športi, akc. film, ZDA. 
20C1 08.30 Kavboj iz San Francisca. 
vest. kom., ZDA, 1979 10.45 Hercules 
11^0 Xena 12.35 Svet čudes 1335 
Svet čudes 14.30 Faktor X1630 Dog -
lovec na glave: Vikarjeva divja hči 17.30 
Dobro je vedeti: Riba - iz morja na krož-
nik 18.00 Svet čudes: Iskanje stanovanja 
19.00 Svet Čudes: Strožja pravila na le-
tališču 20.00 Poročila 20.15 Peščica iz-
branih, miniserija, VB, 3. del, 2001 
2235 Obdukcija: Pošta iz onstranstva/ 
Sm^ na pločniku/ Izdajalski spominek 
23.40 Poročila 00.30 Nepojasnjeni 
umori - zločincem na sledi 

O RTIsuper 

07.15 Otroški program 14.50 Barbiejin 
dnevnik, anim. film, ZDA, 2006 16.0S 
Spužva Bob 16.45 Napad umetnosti 
17.15 Izvrstne pošasti 17.40 Ameriški 

zmaj 18.05 Sabrina 18.30 Lilo in Stitch 
19.00 Filimore 19.30 Jimmy Neutron, 
ris. 19.45 Spužva Bob. ris. 20.15 Colum-
bo: Pozor, umor je nevaren, krim., ZDA. 
199122.00 Quincy 00.00 Inform. oglasi 

06.40 Dva moža in pol 07.05 Mladi 
zdravniki 07.55 Lotta se zaljubi 08.25 
Nori na CIaro 09.25 Naslednji nemški 
topmodel 10.30 Hvala bogu... ste tu 
1130 50 let revije Bravo 1230 TV-kino 
12.40 Disney}eva filmska parada 14.30 
Ljubezen s potno paro. akc. film, Nemči-
ja, 2004 16.05 Kar se ne ujema 16.35 
Skeči, razv. 17.10 Simpsonovi, serija 
18.10 Galileo, mag. 19.00 Svet znanja 
20.00 Newstime, poročila 20.15 Misija 
nemogoče 2. akc film, ZDA, 2000 22.35 
Zmajev poljub, akc film, ZDA/Fr., 2001 

07.15 TVi)n>daja 07.45 Ura moč 08.40 
NZZ Format: Kitajska digitalna revolucija 
0930 Kako najti moža 1030 Spiegel TV 
12.35 Magazin o živalih: Norveške mač-
ke 13.20 Ljudje, žhrali in zdravniki, dok. 
serija 13.50 Superkuža 14.55 Popolna 
zvezdniška večerja 17.00 Avto-moto 
šport TV, mag. 18.15 Živeti po želji, vodi: 
Nina Moghaddam 20.15 Za vsako ceno. 
drama, ZDA, 1999 23.00 Pot brez pov-
ratka, akc. srii., ZDA, 1993 00.50 Pot brez 
povraika,akc srh., ZDA, 1993 

RealrtyTV 

13.05 Smrtonosni plazilci 213.55 Žival-
ski vrt 14.20 Ogroženi morski pes 15.10 
Pod nožem 15.35 Počitniški posnetki 
16.00 Zločin v Holiywoodu 16.25 Lovci 
na glave 16.50 Morilski kulti 17.40 Oko 
za oko 18.05 Reševanje živali 18.30 Af-
riška pustolovščina 19.00 Počitniški po-
snetki 19 J5 Brodolom 20.15 Proti vrhu 
21.00 Policisti na Havajih 22.00 Delo ni 
šala 22.50 Ogroženi morski pes 23.40 
Smučarska sezona 00.05 Oko za oko 
00.30 Prevarami 

• Romantica 

06.50 Judeževa žena, 37.-41. del 11.00 
Zvezdniški intervju 11.50 Sreča v ljubez-
ni. 43. del 12.40 Sreča v ljubezni. 44. del 
13.30 Sreča v ljubezni, 45. del 14.20 
Sreča v ljubezni, 46. del 15.10 Sreča v 
ljubezni. 47. del 16.00 Ljubezen po 
ameriško, 2/2 del 18.00 Živeti, 45. del 
19.00 Svetovni popotnik 20.00 Hočem 
bili zvezda, 2. del 22.00 Življenje z Ani-
10, n. del 23.00ZwljenjezAnito. 12. 
del 00.00 Nezvestoba, l.del 

O Cartoon/tcm 

13.05 Bili/ in Mandy 1330 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in Eddy 15.35 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Defletjev 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 Dexterjcv laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 2035 Dexterjev laboratorij 
21.00 Odiseja 2001. zf. film, ZDA, 1968 
23.20 Lolita, drama. ZDA/VB. 1962 
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07.00 2iv žav: Kljukec s strehe, ris. 
nan„ 21/26 (vps 07.00) 

10.00 Kako sem videl svet izpod 
mize: Veselica, igr. nan,7/10 
(vps 09.55) 

KAKO SEM VIDEL SVET 
IZPOD MIZE 
Marko bo šel prvič na vese-
lico. Tam bodo ljudje zago-
tovo vsi zelo veseli. Komaj 
pričaka ta poseben dan. Ve-
selica se je resda začela ve-
sela, končala pa se ni tako. 

10.25 Svet vodnih živali, nem. 
poljud.-znan, serija, 4/13 
(vps 10.30) 

10.55 Sledi, odd. o ljubiteljski kulturi 
tv Maribor (vps 11.00) 

11.25 Obzorja duha (vps 11.30) 
12.00 Ljudje in zemlja, odd. tv 

Koper-Capodist/ia (vps 12.00) 
13.00 Poročila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.25 Umko. najboljia zabava za 

umne glave, 3. odd. 
{vps 13.15) 

14.20 Tistega lepega popoldneva 
(vps 14.20) 

17.00 Poročila, šport, vreme 
(vps 17.00) 

17.20Tistega lepega popoldneva 
(vps 17.20) 

18.35 Kravica Katka, ris. (vps 18.35) 
18.40 SnežinkecFolk, ris. 
18.45 Žrebanje lota (vps 18.45) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 Šport 
19.55 Spet doma (vps 19.55) 
21,45 Družinske zgodbe (vps 21.45) 
22.40 Poročila, vreme, 5port 

(vps 22.40) 
23.05 Kronika nekega izginotja, 

palest. film (vps 23.00) 

KRONIKA NEKEGA 
IZGINOTJA 
Suleimanov celovečerni pr-
venec je razdeljen je na dva 
dela, Nazaret in Jeruzalenr); 
v prvenfi, "apolitičnem" 
delu niza nepovezane vi-
njete iz monotonega življe-
nja Nazarencev, slika lokal-
ne navade prebivalcev, v 
drugem delu pa poudari 
politično situacijo in manj-
še, predvsem " komične 
konflikte med Arabd in Iz-
raelci. Spremljali boste 
arabsko dekle, ki si prizade-
va v zahodnem delu Jenj-
zalema najeti stanovanje, 
vendar zaradi dejstva, da ni 
Izraelka, nima uspeha... 

00.25 Dnevnik, pon. 
Ol.OSInfokanal 

08.00 TV prodaja 
08.30 Skozi čas 
08.40 Med valovi, odd. tvKoper-

Capodistria (vps 08.45) 
09.10Slovcnski magazin, pon. 
09.40 Cortina: SP v alpskem 

smučanju, veleslalom (ž), 
prenosi.vožnje (vps09.40) 

10.55 Chamonix:SP v alpskem 
smučanju, superlcombinacijski 
smuk (m), prenos (vps 10.55) 

12.40 Cortina: SPvalpskem 
smučanju, veleslalom (ž), 
prenos 2. vožnje (vps 12.40) 

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

15.30 SP v biatlonu, Jtafete (ž), 
posnetek s Pokljuke 
(vps 15.30) 

17.00 Šport 
17.50 Wetzlan Svetovno prvenstvo 

v rokometu (m), Slovenija -
Kuvajt, prenos (vps 18.10) 

19.30$port 
20.00 Ljubljana: Košarka, liga NLB, 

Union Olimpija - Cibona, 
prenos (vps 20.00) 

2145$-iport.odd.{vps21.30) 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja 
08.00AItairvZvezdol3ndiji, 

sinhr. ris. serija 
08.15 Veseli avtobuski, 

sinhr. ris. serija 
08.20 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
08.45 Mali rdeči traktor, 

sinhr. ris. serija 
08.55 Art Attadt, otr. zab.-izobr. odd. 
09.20 Ninja žeNe, sinhr. ris. serija 
09.45 B-Daman, sinhr. ris. serija 
10.10 Yu-gi-oh, sinhr. ris, serija 
10.35 Power Rangers, mlad. nan. 
11.05 Stan in 0lio,čb burleska 
11.30 Šolska kô rkarska liga, pon. 
12.30 Selitev v divjino, ang. nad,, 3/6 
13.25 NaSa sodnica, 4. del amer. nan. 
14.20 Učitelji, 3. del amer. 

humor, nan, 
14.45 Skrivni vrt, ang.-amer. film 
16.35 Danielle Steel: Izgubljena 

sreča, amer. film 
18.1524 UR-vreme 
18.20 Jamie Oliver: Kuhinja do 

nazga, ang. kuhar, serija 
19.00 24 UR 
20.00 Nedeljski filmski hit: 

Butec in butec, amer. film 

2230 Pokvarjena dekleta, ang. nad 
3/16 (vps 22.20) 

POKVARJENA DEKLETA 
Di preseneti sodelavce s 
povabilom na svojo in 8a-
rryjevo poroko. Ker ne 
more skrivati sreče, o tem 
kmalu izvedo tudi jetnice. 
Obe Julie ji navdušeno pri-
skočita na pomoč z nasve-
ti za poroko, druge jetnice 
pa niso prepričane, da se 
bo zgodba srečno končala. 
Jim kot novi upravnik krila 
G odloči, da se Vvonne lah-
ko vme iz samice 

23 JO Umetnost glasbe in plesa 
23 JO Ustvarjanje glasbe: Izdelovalec 

flavte, niz. glas. odd. 
(vps 23.10) 

23.30 R. Ščedrin - M. Jeras: Carmen, 
balet SNG Opera in balet 
Ljubljana (vps 23.20) 

00.20 Infokanal 

BUTEC IN BUTEC 
Lloyd in Harry sta najboljša 
prijatelja. Harry se ukvarja 
z vzrejo psov, Lloyd pa si 
kruh služi kot šofer limuzi-
ne. Nekega dne v njegovo 
vozilo vstopi lepa Mary 
Svvanson in mu naroči, da 
jo odpelje na letališče 

21.50 Športna scena 
22.35 Sužnja ljubezni, amer. film 

SUŽNJA UUBEZNI 
V zabavni romantični ko-
mediji srečamo Meg Ryan 
in Matthevva Brodericka. 
On je Sam in ga je pred 
kratkim zapustilo dekle. 
Ona je Maggie in jo je pred 
kratkim zapustil fant 

00.20 24 UR, pon. 
01.20 Nočna panorama 

08.00 TV prodaja 
08.30 Triki Jamieja Oliverja, 

kuhar. odd. 
09.00 Kuhinjska avantura, 

kuhar. odd. 
09.25 Ta čudežni svet, dok. serija 
09.55 Pozor, grozne varuSke, 

dok. odd. 
10.50 Dnevniki plastičnih operacij, 

ang. dok. serija 
11.20 Glavca, 2. del amer. mlad. nan. 
11.45 življenje na plaži, 

12. del amer. nan. 
12.35 Srečna linija 
14.05 Čarovnice, 8. del amer. nan. 
14.55 Dr. Vegas, 6. del amer. nan. 
15.45 Tajni agenti, 6. del ang. nan. 
16.45 Umori na podeželju: 

Tujčeva smrt. ang. film 

UMORI NA PODEŽEUU: 
TUJČEVA SMRT 
Med sezonskim lovom v 
vasi Upper Marshvvood v 
gozdu skrivnostno umre 
brezdomec Bamabyza pri-
mer izve med počitnicami 
v Franciji. Presenečen je, 
ker je inšpektor Pringle že 
ujel storilca, nepomemb-
nega tatiča Biltyja Gurdieja. 
Toda Bamaby dvomi, da bi 
lahko bi! morilec. 

18.40 Pazi, kamera 
19.05 Problem 
19.35 Pazi, kamera 
20.00 TVkriminalka: 

57. potnik, amer. film 

57. POTNIK 
Zloglasen zločinec Charles 
Rane se v lisicah in v 
spremstvu oboroženih 
zveznih agentov vkrca na 
potniško letalo, ki ga bo 
popeljalo s Floride v Los 
Angeles, kjer ga Čaka soje-
nje zaradi številnih kazni-
vih dejanj 

21J5 Talenti v belem, 
7. del amer. nan. 

22.20 Navigator 
22.50 Iskanje krivde 8, ang. film, 2/2 
00.20 Striptizete, dan. dok. serija 

07.05 TV-prodaja 08.00 Risanka 09.15 
p̂etalka duhov, serija, ZDA, 1. sezona, 

l.del, 2005 11.05 Smallvllle, tf. serija, 
ZDA, 1. sezona, 7.-9. del 13.50 Interak-
tivni program 14.55 Nogomet - Italijan-
ska liga, prenos: Catania - Cagliari 17.00 
AmeriikI super model. resn. serija, ZDA, 
5. sezona, 1. del 18.00 Naj domač video 
19.15 Veličastni Tenenbaumi, kom. dra-
ma, ZDA, 2001 21.15 Tri palme za dve 
barabi in ribico, kom., Srbija, 1998 
23.15 Al 6P - Nova Zelandija 01.50 TV-
prodaja 02.05 Interaktivni program 
03.05 Mikroskop 

08.15 Turistične zvezde 0845 Umetni-
ški projekt 6. del 09.00 Mreža 10.00 
Rad igram nogomet 10.30 Kulturne 
drobtinice 11.00 Za vas In mesto 12.00 
V harmoniji z naravo 12.30 Do zdravja 
tudi tako 13.00 Potujmo s Slavcem 
13.30 Biseri turizma 14.00 Do zdravja 
tudi tako 14.30 Z igro do pismenosti 
15.00 Slovenski jezik - jezik sveta 15.30 
Jana 16.00 Sadovi znanja 16.30 Slove-
nec leta 200618.30 Štiri tafke 19.00 Po 
poteh partizanske Jelovice reportaža iz 
Dražgoš 19.30 Jana 20.00 Pivi na vasi 
21.00 A6CD 2130 24 ur 22.30 Glasbe-
na lestvica 23.30 PlKAslo 00.15 Glasbe-
ni mozaik 

Tv Paprika 

16.00 Spot dneva 16.05 Bonbon 16.20 
Prava kombinacija 16.25 Dobre novice 
16.30 Osrednji gost dneva 16.50 Prava 
kombinacija 16.55 Dobre novice 17.00 
Razsvetljenje 17.20 Prava kombinacija 
17.25 Gost dneva 17.30 Pî olina 17.45 
Prava kombinacija 17 JO Sladko & gren-
ko 18.00 Gost dneva 18.15 Prava kom-
binacija 18.20 Kraljestvo živali 18.45 
Prava kombinacija 18.50 Politika 19.05 
Slovo 19.10 Prepričajte Erazma 20.05 
Vizionarji 20.35 Portfelj 21.00 Kandidat 
21.30 Adam In Eva z napako 22.30 Mat-
jaž 23.30 lahko noč 

Gorenjska IV 

09.00 Pojemo pomladi, 2. del nastopa 
otroikih pevskih skupin 09.25 Kako 
preživeti pozimi 09.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 09.45 Gorenjski obzornik 
10.00 Skrbimo za zdravje 11.00 Polka 
in majolka. zab.-glas. odd. 12.00 2upan 
pred kamero: Franc Kramar, župan obd-
ne Bohinj, pon. 13.00 KoSarka: KK Za-
gorje BZ - KK Triglav, posnetek 14.30 
Videostrani 15.30 Zborovski koncert 
Avsenikove glasbe v Begunjah, 1. del 
posnetka 17.00 Pri Gašperju s CIaudio 
18.00 Vitafit 18.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 18.45 Gorenjski obzornik 19.00 
Glasbeni utrinki: Mladirt&ki pevski zbor 
Vesna in flavtistka Sara Herman 19.10 
EkoŠola kot na6n življenja, otr. odd. 
19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 20.00 
Slovenska glasbena lestvica 21.00 
Gostja tedna: Olga Dežman Dobrnjič 
21.35 Ste vedeli, svetov, odd. 21.45 
Gorenjski obzornik 22.00 Predstavlja-
mo vam KS Nevlje pri Kamniku 22.45 
Jazz večer: Neva Marn Ouartet, 2. del 
konc. 23.25 Vesnine pesmi in slike 
23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 23.45 
Gorenjski obzornik 

Uf»*»-ltvo nt od|©»*'ji s» ipierneft̂ bf. ki nnUncjo v tv pfogramih po /e«ljk«t,e 

20.15 Agrotehnika Šenčur 20.35 Poklic! 
me nocoj 21.35 Turistični kažipot: Tržič 
22.00 Naša fara: Skô a Loka 22.30 
Ansambel Iskra 

08.00 Dobro jutro z Net TV 09.00 Risan-
ka 10.00 Potovanja 11.00 Zakulisje 
11.30 TV-prodaja 12.00 Za telo in dušo 
12.30 Superlestvica 13.30 Rdeča pre-
proga 14.00 Karin 15.00 Ena na ena 
16.00 Zvezde ulice 16.30 Potopisi 
16.50 Izumi in izumčki 17.15 Samo za 
ženske, kom. drama, ZDA. 2. del, 2001 
19.00 Superlestvica 19.30 Stilist 20.00 
Peta noč, zab. odd. 21.45 Postmortem, 
srh., ZDA, 1998 23.40 Sexnet, pog. erot. 
odd. s Cassandro in gosti 00.40 Sm-
rtonosna privlačnost, erot. film 

07.00 Dobro jutro. Hrvaška 09.10 Vila 
Marija 10.00 Poroola 10.06 Pokrajinske 
slike: Kavkaz 10.50 Kulturna poročla 
11.00 Med nami 12.00 Dnevnik 12.15 
TV-koledar 12.30 Ob svitu, tel., Mehika 
13.17 Delovno kosilo 14.15 Odletel bom, 
nad., ZDA, 2. sezona, 15. del 15.00 Poroči-
la s prevodom za gluhe 15.10 Timon in 
Pumbaa 1532 Nora fora 16.00 Znanstve-
na petka 16.35 Življenje v živo 1735 
Poročila 17.45 Novice iz znanosti 17.55 
Najšibkejši člen 18.40 Navadni ljudje, tel.. 
Hrvaška, 75. del 19.30 Dnevnik 20.05 
Številke za umor, psih. srh., ZDA, 2002 
22.05 Poročila 22.15 Oddaja splošne 
prakse 23.20 Kulturna poročila 23.25 
Kam za vikend 2330 Ztoan In kazen. psih. 
drama, ZDA, 19980135 Porofila 

07.50 TV-koledar 08.00 Rumenokljunec 
08.55 Grimmove pravljice 09.20 Nična 
ura 093510 minut 09.55 Na koncu jezi-
ka lOiO Beg zvitega lisjaka, mlad. nad., 
Avstralija 10.50 Risanka 11.00 Pločev-
inasti nos 11.25 Pločevinasti nos 11.50 
Nezgode Am/ Everhart, kom. drama, ZDA, 
199913.25 Poroaia13.30 Reševanje Jes-
sice L/nd), drama, ZDA, 2003 15.00 Za-
hodno krilo 15.45 Hrvaška danes 16.00 
Poroaia 16.12 Večerja za prijatelje 16.45 
Pa sem te 17.05 Joey 1735 Življenje je 
lepo 18.10 Zupanijska panorama 18.33 
Poročila 18.55 Otoki, dežele, ljudje in pus-
tolovšflne: Tahiti 19.40 Barabe in 
princese 20^0 Geniji, zabavni kviz 20.55 
Naši in vaši, humor, serija, Hivaška 21.30 
Pofodla 21.45 Umori na podeželju: Hiša v 
gozdu, krim., VB, 2005 23JO Massimo 
Savk v Gavellt 0020 Zahodno krilo, pon. 

07.50 Kako jim uspe 08.45 Rojstvo av-
tomobila, 7. del 09.10 Ekstremni 
inženiring: Beneška protipoplavna vrata 
10.05 Največji pobegi v zgodovini: 
Pobeg iz Amhema/ Coldiz 11.00 Vohuni 
11.55 Jekleni izziv: ZDA, VB in Nova Ze-
landija 12.50 Veliki graditelji: Ženeva 
13.45 Kako jim uspe 14.40 Ameriška 
igralnica, 5. del 1535 Gradnja največje 
letalonosilke 16.00 Pela prestava 16.30 
Rojstvo avtomobila, 7. del 17.00 Ek-
stremni inženiring: Beneška pro-
tipoplavna vrata 18.00 Kako nastane... 
19.00 Razbiti mit: Moč piramide 20.00 
Deset načinov: Kako preklicati staro-
Uredniitvo ftc odgov*«)« ia vpremcmbe. hi n««une^ 

davno prekletstvo 21.00 Mož v belem 
22.00 Ameriške mašine: Woodie 42', 3. 
del 23.00 Forenziki: Slepo zaupanje 
00.00 Travma: Razvoj Phoenixa 01.00 
Ko inteligenca zataji: Nepričakovana ek-
splozija 

Animai plan«t 

10.00 Avstralski reševalci 10.30 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni 
primeri 12.00 živalski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik velikih mačk 13.30 
Živalski park 14.00 Živalski policisti v 
Houstonu 15.00 Živalska postaja 16.00 
Lovec na krokodile 17.00 živalski 
policisti v Detroitu 18.00 Reportaža 
18.30 Reševalci živali 19.00 Dnevnik 
velikih mačk 19.30 Živalski park 20.00 
Najhujši britanski ljubljenček 21.00 Na-
jbolj smešne živali sveta 22.00 Živalski 
policisti v Houstonu 23.00 Reševala 
živali 23.30 Opičji posli 

National Ceographic 

07.00 Sekunde do katastrofe 08.00 Izumrl 
0830 Izumrl 09.00 Je to res 10.00 Tega 
nisem vedel 1030Tega nisem vedel 11.00 
Megagradnje 12.00 Katastrofa v zraku 
13.00 Izumrl 1330 Izumrl 14.00 Je to res 
15.00 Tega nisem vedel 1530 Tega nisem 
vedel 16.00 Pravi raj: Etosha - afriška 
neukročena divjina 17.00 Lov na tovca: Delfi-
ni 18.00 Megagradnje: Letališče Kansai 
19.00 Izumfi: O i ^ njorka 1930 Izumri: 
Izumrli orjaški jelen 20.00 Judov evangelij 
21.00 Nori laboratorip 2130 Nori laboratori-
ji 22U)0 Se več neverjetnih trenutkov 23.00 
Sekunde do katastrih: Nesreča vesoljskega 
pk)vila Columbia 00.00 Nori laboratoriji 
0030 Nori laboratorfi 01.00 Se več never-
jetnih trenutkov 

08.00 Skrivnosti, zgod. drama, ZDA, 1995 
10.00 Samo ljubezen, miniserija, ZDA, 2. 
del 12.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezona. 15. 
del, 2003 13.00 Skrivnosti, zgod. drama, 
ZDA, 199515.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. s^ 
zona, 6. del, 199916.00 Samo ljubezen, 
miniserija, ZDA, 2. del 18.00 Ed, serija, 
ZDA, 3. sezona, 15. del, 2003 1 9.00 
Kmalu, serija, ZDA, 2. sezona, 6; del, 1999 
20.00 Veliko hrupa za nič, drama, V8, 
2005 22.00 Umori na podeželju: Pokvar-
jeno tekmovanje, krim., VB, 2006 00.00 
Izdano zaupanje, srtt. drama, ZDA, 1994 

TravelChanell 

14.00 Viva: Indija 14.30 Oddaljene 
obale: Rogomica 15.00 Svetovni popot-
nik: Nova Zelandija 16.00 Popotniki: 
Pokhara, Nepal 16.30 Caprice potuje: 
Wales 17.00 KIk divjine 1730 Sanjska 
potovanja: Japonska 18.00 Potni list: 
Victoria 19.00 Svetovni popotnik: Rto De 
Janeiro 20.00 Oddaljene obale: Rdeče 
morje 20.30 Z vilicami po Sredozemlju 
21.00 Potovanja 2007 2130 Kolorado, 
Irska, Rusija 22.00 Pustolovščina: 
Venezuela 23.00 Planet hrane: Indija 

10.00 Dieta 1030 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši den 
12.30 Porridge 13.00 Moja družina 
13.30 Cas, ki mineva 14.00 Heny 
Wainthropp 15.00 Bolnišnica Holby 

v tv pr«g(>ni<»i po r*U}vtku rcdaic./e 

16.00 Močni fantje 1630 Cesa ne obleci 
17.00 Denar na podstrešju 18.00 My 
Family 18.30 (!as, ki mineva 19.00 Velika 
pojedina 1930 Dieta 20.00 Vojaška eno-
ta 21.00 Tajni agenti 22.00 Naravnost 
fantastično 22.30 Sov Catherine Tate 
23.00 Vojaška enota 00.00 Porridge 

07.30 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10 ob 10 h 11.00 Blok lestvica 12.00 
Samo Adria 12.15 Čas za žur 1330 
Vroče 14.00 (as za žur 14.40 Samo 
Adria 15.00 3 od 115.20 (as za žur 
16.00 Blok 17,00 Top 5 ob 17 h 17.30 
Cas za žur, glasbeni videospoti 18.05 
Samo Adria, videospoti domače produk-
cije 1830 MTV vikend novice, z voditel-
jem Ivanom 19.00 Top 10, lestvica: 
Tematski videospoti 20.00 Top 10, 
lestvice spotov: Tematski videospoti 
21.00 Klubska lestvica 22.00 MTV v 
živo: Skupina Gnaris Barkley 23.00 Cas 
za žur, plesni videospoti 01.00 Noč z VJ-
em, glasbeni videospoti hitov 

O EURO ŠPORT 

0930 Tenis (m, ž), prer>os M o ^ petega 
dne na odpitem prvenstvu Avstral̂  v M^ 
boumu 13.15 Superveleslatem (ž), prenos 
tekme za SPvCortinidAmpezzoU.ISBiat-
lon (ž), prenos zasledovalne preizkušnje na 
10 km za SP na Pokljuki 15.00 Snooker, 
prenos dvobojev šestê  dne na mastersu v 
Londonu 17.30 Tenis (m, ž), posnetek 
dvobojev današnjega petega tekmovalnega 
dne odprtega prvenstva Avstralije v Mel-
boumu 1830 Nogomet Najboljši evropski 
khibi 19.00 Snooker, prenos d v o ^ Šeste-
ga dne na mastersu v Londonu 22.00 Mo-
tošport vrtHjnd trinajste etape Kayes-Tam-
bacounda (458 km} relija Dakar 22.45 
Snooker, posnetek dvobojev šestê  dne na 
mastersu v Londonu 2330 Reli, vriiund 
uvodne etape dirkeza svetovno prvenstvo po 
Monte Cariu 00.00 Nogomet: Najboljši 
evropski klubi 0030 Tenis (m, ž), posnetek 
dvobojev petega dne odprtega prvenstva 
Avstraî  v Melboumu 01.00 Tenis (m, ž), 
prenos dvobojev šestega dne odprtega pr-
venstva Avstra&je v Melboumu 

0830 S f^ i kviz 11.00 TV-prodaja 1330 
Motorvizije, primerjava med dirkakum In ser-
ijskim avtomobilom 1430 Športni kviz 
17.00 Ameriški nogomet: NFL, posnetek 
17.30 Košarica: NBA 18.00 Deskanje na 
snegu, posnetek tekme v Big Airu na sve-
tovnem prvenstvu v Arosi 19.15 Športni kviz 
20.15 Poker Zvezdnad 2030 Poker, vrhun-
ci odprtega prvenstva Nemdje 2230 No-
gomet I nem. liga, 18. koto 2345 Eroti&ii 
spod 

06.000troškl program 08.0SFantzrevsvet 
0825 Sedma nebesa 09.10 Glava 0930 
Razočarane gospodinje: Molitev iz obupa 
10,15Supen̂ latom(Ž),pfenosrzCortine 
rfAmpezzo: SP v alpskem smučanju 1U5 
Otroškiprogram 1435Fant zrevsvet Žens-
ka stran 15.00 Simpsonovč Najslabša epizo-
da vseh časov 15.25 Jimova družina: Na po-
moC otrok ni 1545 Novice 1530 Sabrina, 
mlada ̂ rovnica 16.15 Sedma nebesa: Ena 
in ena je devet 17.00 SmaUviSe: Se enkrat z 
obÂ tkom 1740 Novke 1745 SPvdeskan-

ju na snegu 2007, prenos iz Arose: Big Air 
19.00 Simpsonovi 1930 6s v siad 1933 
Vr5me20.00Sport20.15St3rmania: Avstri-
ja iSčenovozvezdo21.15Novke2UOSt3r-
mania: Rezultati glasovanja 21.40 Kaj je 
novega, zab. odd.: Oiiver Baier s komiki o ak-
tualnih dogodkih minulega tedna 22.25 
Eden Izmed tisoč, kom., Nemčija. 2004 
00.00 Hangman's Curse, srh., ZDA, 2003 

07.30 Vreme 09.00 âs v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 
Poti k sreči 10.10 Poti k sreč 10J5 Vihar 
ljubezni 1145 Vreme 12.00 Podobe 
Avstrije 12.25 co12.55Pogledlodstrani 
13.00 Cas v sliki 13.15 Sveže pripravljeno 
- Kuhar. odd. 13.40 Drzni in lepi 14.00 
Drzni in lepi 14.25 PotiksrečilS.IOVihar 
ljubezni 16.00 Oddaja Barbare Kariich: 
Zakaj želiš pobegniti v samostan 17.00 
Čas v sliki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, 
mag. 18.20 Kakšno bo vreme 18.30 
Dober nasvet: Za potn̂ šnike 19.00 Zvezna 
dežela danes. mag. 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Sanjski hotel • Afiika, drama, 
Avstrija, 2007 21.45 Pogledi od strani -
Poseb. odd.: Goumient 22.00 Čas v slild 2 
22.25 Stubbe - Od primera do primera, 
krim.. Nemčja, 2000 23.55 Evromilijoni, 
igra na srečo OO.OO Čas v sliki 3 00.20 
Hokej 0035 KakoritoliSmrt na mobil-
nem telefonu 00.55 Dr. Štefan Frank: Do 
konca noči 01.40 Oddaja Barbare Karikh 

0730Dobričasi. slabi časi08.10TV-prodaja 
09.00Todw ob devetih 0930Vse,karšteje 
10.00 Kazensko sodišče 11.00 Najino pivo 
stanovanje 1130 Moj dojenček 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oiiver Getssen 
14.00 Kazensko sodišče 15.00 Dnižinsko 
sodišče 16.00 Mlad insko soc&šče 17.00 Naji-
no prvo stanovanje 1730 Med nami 18.00 
Ekspk)Zivno 1845 Poroola 19.05 Vse, kar 
šteje 19.40 Dobri časi, slabi časi, 3660. del 
20,15Lepoje biti milijonar, nagr.kviz21.15 
Atze je za vse: Past za tečnobe 2145 Angie, 
serija 22.15 Največje uspešnke novega 
nernškega vala 00.00 Porodla 0035 Atze je 
za vse 01.00 Angie 

06.50 Informacijski oglasi 09.00 Menja-
va žensk 11.00 Supergospodinja 11.30 
Sam svoj mojster 12.40 Otroški program 
16.00 Da, draga: Obišd me kdaj 17.00 
Korak za korakom: Pot do slave 18.00 Se 
vedno srečna: Dan za modeliranja 19.00 
Jimova družina: Mirno kri, Jim 20.00 
Poroaia 20.15 Mars napada, zf. akc 
kom., ZDA, 1996 22.20 Nevidno zlo, akc 
srh., VB/Nem./FryZDA, 2002 00.10 
Škrat, kom., ZDA, 1993 

O RTLsuper 

06.30 Otroški program 12.50 Ameriški 
zmaj 13.15 Lilo in Strtdi 13.40 Filimore 
14.05 Spužva Bob 14.45 Sabrina 1535 
Cosmo in Vianda 16.00 Pet junakinj 
16J5 Rožnati panter 17.20 Srečni Luka 
1740 Ameriški zmaj 18.05 Sabrina 
18.30 Ulo in Stitch 19.00 Filimore 1930 
Jimmy Neutron 1945 Spužva Bob 20.15 
Disneyjevi hrabri junaki 21.40 Najbolj 
smešne zagate 22.15 Geena Daviš, razv. 
23.15 Kate Fox in ljubezen, razv. 

07.15 Galileo 08.00 Naredi sam 08.30 
Boljša hrana - preprostejše življenje 
09.30 Ljubezen je ...10.00 Priznanje 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam, mag. 14.00 Tako živi 
Nemčija 15.00 Boljša hrana - preproste-
jše življenje 16.00 Čarovnice, serija 
17.00 Taff, mag. 17.55 Newstime, 
poročila 18.05 Simpsonovi, anim. serija: 
Kačje gnezdo 19.00 Galileo, mag. 1945 
Ljubezen je ...20,15 Prvi vitez, pust. 
film, ZDA, 1995 22.40 Galileo; Kdo je bil 
kralj Artur v resnici 23.30 Foois TV. 
mag. 00.30 Pripor, akc film. ZDA, 2002 

08.40 Apollol3, pust. film, ZDA, 1995 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 McLeodovi hčeri 13.00 Ljudje, 
živali in zdravniki, dok. serija 14.05 Dr. 
Ouinnova 15.05 McLeodovi hčeri 16.00 
Mtdve 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 Prestopniki, drama, 
ZDA, 1996 22.50 Spiegel TV: Usode 
Izginulih otrok 00.50 Poročila 

RealltyTV 

12.15 Okoza oko 12.40 Na robu 13.30 
Čudaško 13.55 Svarilo pred viharjem 
14.45 Napaka 15.10 Drzni tatovi 1535 
Brodolom 16.00 Brodolom 16.25 Kaj 
storiti 17.15 Reševanje živali 17.40 
Mejna policija 18.05 Zdravniške kar-
toteke 18.30 Prevarana smrt 19.00 
Policija 19.25 Zaporniški zdravniki 
20.15 Živalski vrt 20.40 Vihame zgodbe 
21.05 Motorji 2130 Zločin v Holly-
woodu 22.00 Prevaranti 22.50 Pod 
nožem 23.15 Polidstke 00.05 Ljubezen 
za rešetkami 

• Romantka 

10.30 Dora. 109. del 11.25 Punčka U 
cunj. 131. del 12.20 Ah. ta ljubezen. 63. 
del 13.10 Zaljubljena, 22. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 64. del 15.00 Naše 
skrivno življenje, 14. del 15.55 Dora, 
108. del 16.45 Dora, 109. del 17.40 
Poroka z milijonarjem, 56. del 18.35 
Maria Rosa išče ženo, 34. del 19.30 
Judeževa žena, 41. del 20.20 Hočem biti 
zvezda, 14. del 22.05 Dora. 109. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 47. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 64. del 00.50 Ah, 
ta ljubezen, 63. del 

O Cartoon/tcm 

13.05 8illy in Mandy 13.30 Fantje iz 
soseščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed. Edd in Eddy 15.35 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XLR 17.40 Bllly in 
Mdndy 18.05 Hrabri kužek 18.30 
Navidezni prijatelji 18.50 Dexterjev lab-
oratorij 19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed, 
Edd in Eddy 19.45 Fantje iz soseščine 
20.10 Powerpuff dekleta 2035 Derter-
jev laboratorij 21.00 Otok Largo, krim., 
ZDA, 1948 22.40 Asfaltna džungla, film 
noir, ZDA, 1950 00.35 Cannery Rov̂ , 
drama, ZDA, 1982 
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06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Zgodbe 12 Školjke 
07.30 Risanka 
07.40 Iz popotne torbe: 

Se kdo boji vode? 
08.00 Male sive celice, kviz 
08.45 Vse o Živalih: Hijene, 

ang.dok. nan.,8/13 
09.15 Kino Kekec:ZIodejevahii, 

šp.film [vps 09.15) 

10.45 Polnočni klub, pon. 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Porô la, šport, vreme 

(vps 13.00) 

13.10 Piramida, pon. 
14.15 Sobotni vrtiljak (vps 14.15) 
17.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 17.001 
17.20 Sobotni vrtiljak (vps 17.25) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 

19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 5port 
19.55 Kandidat, amer.film 

(vps 19.55) 

KANDIDAT 
Po smrti ameriškega pod-
predsecJnika mora demo-
kratski predsednik Jack-
son Evans izbrati njegove-
ga naslednika. Kljub temu 
da v javnosti velja za favo-
rita guverner Jack Hatha-
way, se Evans odloči, da 
bo predlagat žensko, sena-
torko Laine Hanson. V me-
dijih se pojavi fotografija, 
ki naj bi dokazovala, da je 
senatorka kot devetnajst-
letna študentka sodelova-
la pri spolnih orgijah. Toda 
izkaže se, da Je Hathaway 
igral umazano igro. 

22.00 Hri-bar (vps 22.00) 
23.05 Porodila, vreme, iport 

(vps 23.05) 
23.40 Pod ru5o, amer. nad., 4/12 

(vps 23.35) 

PODRUSO 
Nate ima 40. rojstni dan. 
Brenda mu pove, da je no-
seča, a Nate ne pokaže veli-
ko navdušenja. Billyje nehal 
jemati tablete in je poln 
energije, kar je Claire v za-
četku zelo všeč. David In 
Keith sta se odk)čila, da jima 
bo nadomestna mati rodila 
otroka. Ruth je 5e vedno ne-
znansko nesrečna ob du-
ševno bolnem možu „ 

00 .30 Trajnice iz Bellevilla, fr. an im. 
film (vps 00.30) 

01.45 Dnevnik, pon. 
02.25 Infokanal 

06.30 Infokanat 
08.00 TV prodaja 
08.30 Skozi eas 
08.40 Tedenski izbor 
08.40 Pesem kamna, odd. tv Koper 

Capodistfia 
09.15 Študentska 
09.35 Resnična legenda o Eiflovem 

stolpu, fr. dok. serija, 1/2 
10.25 Cortina:SP v alpskem 

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

11.55 ChamoniK: SP v alpskem 
smufanju, smuk (m), prenos 
(vpsn.55) 

13.15 Zda), odd. za razgibano 
življenje, pon. 

13.40 Tv prodaja 
14.05 Pokljuka: SP v biatlonu, 

zasledovalno (m), prenos 
(vps 14.05) 

15.25 Ribarroja: Liga pnrakinj 
v rokometu, Ribarroja - Krim 
Mercaior, prenos (vps 15.15) 

16.55 Zakopane: SP v smučankih 
skokih, prenosi, serije 
(vpsl6.SS) 

17.50 Wet2lar: Svetovno pnrenstvo 
v rokometu (m). Slovenija -
Grenlandija, prenos 
(vps 18.10) 

19.30 SP v smučarskih skokih, 
posnetek 2. serije 
izZakopanov (vps 19.30) 

20.00 Ni mi žal, gala koncert Nu§e 
Derenda (vps 20.00) 

KONCERT NUŠE 
DERENDA-NI Ml ŽAL 
Na koncerta ki je trajal do-
bri dve uri, smo lahko uži-
vali v predstavi ob sprem-
ljavi Simfoničnega orkes-
tra in &ig banda RTVz diri-
gentofTi Patrikom Gre-
blom. Z odličnimi gosti, 
kot sta Johnny Logan in 
Ditka HaberI, so znova oži-
vele nekatere Nušine 
uspešnice, s plesno skupi-
no Mojce Horvat pa celo 
delčki znanih musicalov. 

21.30 Slovenski magazin (vps 21.35) 
22.00 Sobotni vrtiljak (vps 22.05) 
00.00 Dokaz, irs. nad., 7/8, pon. 

(vps 00.05) 

DOKAZ 
Irski nacionalisti so zažgali 
gostilno nigerijske druži-
ne. V požaru je umrl mali 
Sean, zločinske Irce pa šči-
tijo politiki in dnjžba. Terry 
in Cora sta se vtihotapila v 
Chemacran, in ugotovila, 
da je peterici iz ovojnice 
skupno to, da so jemali 
sporno zdravilo seraban. 

00.55 Infokanal 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja 
08.00 Aitair v Zvezdolandiji, 

sinhr. ris. serija 
08.15 Veseli avtobuski, 

sinhr. ris. serija 
08.25 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
08.50 Mali rdê i traktor, 

sinhr. ris. serija 
09.00 Art Anack, otr. zab.-izobr. odd. 
09 J5 Jaka na Luni, sinhr. ris. serija 
09.35 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
10.00 B-Daman, sinhr. ris. serija 
10.25 Yu-gi-oh, sinhr. ris. serija 
10.55 Stan in Olio, fb burleska 
11.15 Šolska koiarkarska liga 
12.15 Most na reki Kwai, amer. film 
15.05 6eo - spoznajte svet, 

nem. dok. odd. 
16.10 Jack Hanna in rešene živali, 

amer. dok. odd. 
17.05 24 UR-vreme 
17.10 Družinsko srečanje, amer. film 
19.00 24 UR 
20.00 Sobotni filmski hit: 

Izbruh, amer. film 

IZBRUH 
Vse se začne z majhno afri-
ško opico, ki s seboj prena-
ša nevaren virus. Ko se z vi-
rusom okužijo prebivalci 
malega kalifornijskega 
mesteca, se začne boj za 
preživetje. 

22.10 Tajna naloga, 
zad.del amer. nan. 

TAJNA NALOGA 
Rebecca sanja, da se s Co-
reyjem nahajata v postelji. 
Ko se zbudi, ugotovi, da je 
v temačni garaži, okrog 
vratu pa ima elektronsko 
pasjo ovratnico. Ugrabitelj 
jo spremlja preko varnost-
ne kamere. Njeni kolegi jo 
seveda zaskrbljeni iščejo. 

23.00 Telesni stražar, amer. film 

07.55 TV prodaja 
08.25 Triki Jamieja Oliverja, 

kuhar. odd. 
08.55 Kuhinjska avantura, 

kuhar. odd. 
09.20 Ta ftjdežni svet, dok. serija 
09.50 Najnevarnejše živali sveta, 

dok. odd. 
10.45 Dnevniki plastî nih operacij, 

ang. dok. serija 
11.15 Glavca, 1. del amer. mlad. nan. 
11.40 Življenje na plaži, 

11. del amer. nan. 
12.30Srê na linija 
14.00 Čarovnice, 7. del amer. nan. 
14.45 Dr. Vegas, 5. del amer. nan. 
15.35 Tajni agenti, 5. del ang. nan. 
16.35 Skrita kamera, zab. odd. 
17.00 Medvedka po imenu Winnie, 

kan. film 

01.10 Očetje in sinovi, amer. film 
02.55 24 UR, pon. 
03.55 Nofna panorama 

MEDVEDKA 
PO IMENU WINNIE 
Posneto po resnični zgod-
bi. Leta 1914 se začne 
prva svetovna vojna. Po-
ročnik Harry Cole^urn je 
veterinar, ki z vlakom po-
tuje s svojo divizijo. Med 
potjo kupi medvedjo mla-
dičko. Čeprav mu tovariši 
odsvetujejo, Harry mladič-
ko odpelje v vojaški tabor 
v Quebecu... 

18.40 Pazi, kamera 
19.05 Problem 
19.35 Pazi, kamera 
20.00 Družinski film: 

Denis pokora 2, amer. film 
21.15 Las Vegas, 21. del amer. nan. 
22.10 Umri Smoochy, amer. film 

r ' V . 

UMRISMOOCHV 
Ftalnbovv Randolph (Robin 
Williams) je priljubljen vo-
ditelj otroške televizijske 
oddaje. Ko sprejme pod-
kupnino neke mame, ki 
želi, da se njen otrok poja-
vi v oddaji, ga osramoče 
nega vržejo iz službe. Na-
domesti ga Sheidon Mo-
pes (Edward Norton) v vlo-
gi nosoroga Smoochyja 

00.05 Striptizete, dan. dok. serija 

07.00 TV-prodaja 08.00 Sončni zaliv, 
nad., Avstralija. 17. sezona, 74.-78. del. 
2004 10J0 Smallville, zf. serija, ZDA, 1. 
sezona, 5. in 6. del 12.20 Interaktivni 
program 13.25 Preiskovalci na delu. 
krim. serija, 1. sezona, 15. del 14.20 Ko-
bra n, krim. serija, 4. sezona, 16. del 
15.15 Divji angeli, krim. serija, 1. sezo-
na, 4. del 16.10 Skrivna naveza, krim. 
serija, ZDA, 1. sezona, 2. in 3. del, 2002 
18.00 B&6 Show 19.00 Zamenjam 
ženo. 3. del 19.55 Ameriiki super mo-
del, resn. serija, 5. sezona, 1. del 20.50 
$epeialka duhov, serija, ZDA, 1. sezona, 
1. det, 2005 22.40 Nedolžnost prve lju-
bezni, rom. drama, Avstralija, 2000 
00.20 Martenna 01.20 Vrô ca no^ 
02.20 TV-prodaja 02.35 Interaktivni 
program 03.35 Mikroskop 

08.15 Turistidie zvezde 08.45 Umetni* 
iki projekt 5. del 09.00 Mreža 10.00 Po-
tujmo s Slavcem 10.30 Do zdravja tudi 
tako 11.00 Slovenski jezik - jezik sveta 
11.30 Klepet z jasnovidko Marušo 
12.00 Vitafon 12.30 Glasbeni mozaik 
14.45 Jana 15.15 PIKASI0I6.OO Prvina 
vasi 17.00 Kulturne drobtinice 17.30 
A6CD 18.00 Rad igram nogomet 18.30 
jana 19.00 Z igro do pismenosti 19.30 
Do zdravja tudi tako 20.00 Biseri turiz-
ma 2030 Po poteh partizanske Jelovice, 
rep. iz Dražgos 21.00 Jana 21.30 24 ur 
22.30 Slovenec leta 2006 00.30 Sijaj 

Tv Paprika 

14.55 Dobre novice 15.00 Spot dneva 
15.05 Bonbon 15.20 Prava kombinacija 
15.25 Dobre novice 15.30 Gost dneva 
15.50 Prava kombinacija 15.55 Dobre 
novice 16.00 Za zdravje 16.20 Prava 
kombinacija 16.25 Osrednji gost dneva 
16.35 Pieolina 16.50 Prava kombinadja 
16.55 Sladko & grenko 17.05 Gost dne-
va 17.20 Prava kombinacija 17.25 Po-
magamo vam zaslužiti vê  17.50 Prava 
kombinacija 17.55 Evro po evro 18.05 
Rimske strasti 18.15 Slovo 18.25 Raz-
meija 219.30 Stiki z javnostjo in oglaše-
vanje 20.00 Poišči razliko 

CoftnIskaTV 

09.00 Pojemo pomladi, 1. del nastopa 
otročkih pevskih skupin 09 J5 Kako preži-
veti pozimi 0935 Ste vedeli, svetov, odd. 
09.45 Gorenjska IV porofiJa 10.00 Apo-
\on: Jožica Mauser, razv. odd. 10.45 Za-
savski utrinki: Kmečko orodje 11.00 Ob 
kapljici domačega, 1: del zab.-glas. prir. 
U.OOVideostrani 16.00 Prava stvar, odd. 
o kuhar, mojstrovinah 16.30 Mozaik kul-
ture: Kositrni vojak v Šentjakobu 17.00 
Polka in majolka, zab.-glas. odd. 18.00 G-
nema Paradiso, film. odd, 1835 Ste ved^ 
li, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV poroč-
la 19.00 Glasbeni utrinki: Hamronikar Da-
vid Novak in flavtistka Klara Vetršek 19.10 
Oddajnik Novi Jemzalem, ver. odd. 19.40 
Pravljične minule za najmlajše 19i0 Ste 
vedeli, svetov, odd. 20.00 Pri Gaiperju s 
Oaudio 21.00 Gost tedna: Pater Karel Ger-
žan 2135 Ste vedeti, svetov, odd. 21.45 
Gorenjska TV porodila 22.00 Med nami: 
Skupina Art 23.00 Srednje harmonikar-
jev - Cê e 2006,2. del 23.50 Ste vedeli, 
svetov, odd. 00.00 Gorenjska TV porofi la 

lOeMMlokaTV 

17.00 Deželni mag. 18.00 Ski mag. 
18J5 Ekskurzija kmetijcev na Bavarsko 
19.00 Kocka 20.00 Kako nastane eip 
20.15 Razstava 20.25 Termo 20.35 Za 
zeleno okolje 21.35 Beyonce, konc. 

08.00 Dobro jutro z Net TV 09.00 Risan-
ka 10.00 Peta noi 11.30 TV-prodaja 
12.00 Stilist 1230 Martini Woild Circu-
it 13.00 Exploziv 14.30 Zvezde ulice 
15.00 Potopisi 1530 Izumi in Izumfti, 
26. del 16.00 Vsa čudesa sveta, 26. del 
16.40 Ponovno osemnajst, kom., ZDA, 
1988 18.30 Mini Super zvezda 2007 
20.00 Podalpski vê er 21.40 Bankovec 
za dvajset dolarjev, kom., ZDA, 1993 
23.20 Shadov/ Builder, srh., Kana-
da/ZDA, 1998 

08.40 Poročita 08.45 Velike Hlmske 
zvezde: Lea Massari 09.15 Ko pride ma-
ček, fant. kom., Ceikostovaika, 1963 
10.55 Kulturna porô la 11.05 Tarča 
12.00 Dnevnik 12.15 TV-kotedar 12.30 
Ob svitu, tel., Mehika 13.20 Prizma 
14.10 Duhovni izzivi 14.30 Poročita 
14.45 Oprah Show 15.35 Poročevalci, 
pog. odd.: Marihuana - kaj bi morali 
mladi vedeti 16.45 Poročita 17.00 Vze-
mi ali pusti 17.40 Galapaiki otoki: Sile 
spremembe 18.35 TV Bingo 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.05 Gledaliiče v hlii, 
humor, serija, Hrvaika 20.40 Ples z 
zvezdami 22.10 Čudežni dečki, kom. 
drama, ZDA, 2000 00.10 Poročila 00.20 
Kulturna poročila 

08.00 Navadni ljudje, tel.. Hrvaška, 3 
ep., pon. 10.20 Hiinl ljubljenčki 10.55 
Bhljantina 11.45 Govorniški oder 12.55 
Orange County 13.40 Kultumi magazin, 
Vpiiite podnaslov odd. 14.00 Avtoma-
gazin 14.40 Midve z mamo, serija, ZDA, 
6. sezona, 16. del 15.30 SP v rokometu, 
odd. pred tekmo 15.50 SP v rokometu, 
prenos: Hrvaika - Maroko 17.30 Analiza 
tekme 17.55 Namizni tenis - Zagreb 
Open, prenos Iz Zagreba: Finale (m) 
18.45 Post scriptum 19.30 Barabe in 
princese, humor, serija, Hrvaika 20.10 
Poslednja noč, krim. drama, ZDA. 2002 
22.25 Športna poročila 22.30 Kojak 
23.15 Morilske misli 00.00 M a l k a 
duhov 

07.50 Ameriike maJine: Woodie 42'. 3. 
del 08.45 Zlobne maSine: Tunetarji 
09.10 Ribolovz Rexom Huntom, 22. del 
09.40 Popolni ribič 10.05 Lovci na skriv-
nosti; Velika lenoba/ Poseb. odd. 11.00 
Močvirska mačka in Nrgel Marvin 11.55 
Razbiti mit 12.50 Od razvaline do umet-
nine: Pomoč itudentotf z bližnje univerze 
13.45 Ameriške mašine: Vtfoodie 42', 3. 
del 14.40 Veliki graditelji: Ženeva 15.35 
Zlobne maiine: Tunelarji 16.00 Azijska 
čudesa: Taipei 10117.00 Kako jim uspe 
18.00 Mož v belem 19.00 Smrtonosni 
ulov Preganjanje 20.00 Ameriiki coper-
ji: Motor Napa Drag, 1. in 2. del 22.00 
Posebna vozila: Avtomobil znamke 
tfammer 23.00 Prvaki v smučarski disci-

plini - Telemark, 3. del 00.00 Seksualni 
čut: Brez seksa, prosim/ Umazane šale 
01.00 Na k)vu: Grozodejstva ob jezeru 

Antmal planet 
07.00 Najbolj sm eine Živali sveta 07.30 
Živali v filmih 08.00 Opičji posti 08.55 
Reševanje Grace 09.00 Živali od A do Ž 
10.00 Levji brtog 12.00 Lepota kač 
13.00 Najbolj smešne žWali sveta 13.30 
Zivaii vfilmih 14.00 Netopir 15.00 Opič-
ji posli 15.55 Reševanje Grace 16.00 
Tempelj tigrov 17.00 Živalska policija v 
Miamiju 18.00 Opičji posli 23.00 Žival-
ska policija v Miamiju 00.00 Ubijalski in-
stinkt 01.00 Opičji posli 

• NatkmalCeographk 

07.00 Sekunde do katastrofe 08.00 
Skriti svet 09.00 Mrčes iz pekla 09.30 
Mrčes iz pekla 10.00 Popoln roj 11.00 
Lov na lovca 12.00 Med šokom in obču-
dovanjem 13.00 Znanost iz Hollywood3 
15.00 Veda o nesrečah 16.00 Razisko-
vanje nesreč: Pobegli vlak 17.00 Razis-
kovalec: Iskanje superkače 18.00 Naj-
boljša rušenja na svetu: Najboljše impto-
zije na svetu 19.00 Lov na lovca: Napa-
dalni netopirji 20.00 Znanost iz Hoily-
wooda: Pregoni 21.00 Veda o nesrečah: 
Avtomobili 22.00 Je to res: Da Vindjeva 
šifra 23.00 Nori laboratoriji 23.30 Nori 
laboratoriji 00.00 Samurajski meč 
01.00 Je to res: Da Vincijeva šifra 

06.00 Prijatelja, kom. drama, ZDA, 1987 
08.00 Deseto kraljestvo, miniserija, 
ZDA, 3. del, 2000 10.00 Poplava, akc. 
drama, ZDA, 1997 12.00 McLeodovi 
hčeri, 2. sezona, 23. del 13.00 McLeodo-
vi hčeri, 2. sezona, 24. del 14.00 Deseto 
kraljestvo, miniserija, ZDA, 3. del 16.00 
Poplava, drama, ZDA, 1997 1 8.00 McLe-
odovi hčeri, 2. sezona, 23. del 19.00 
McLeodovi hčeri, 2. sezona, 24. del 
20.00 Puščavski jetnik, akc. drama, ZDA, 
1999 22.00 Potres v New Yori(u, minise-
rija, ZDA, 1. del 00.00 Uganka, krim. 
drama, ZDA, 1996 

TravelChanell 

14.00 Svetovni vodnik: Mardi Gras 
14.30 Okus Karibov 15.00 Graingerjev 
svet: Mekong 16.00 Sanjska potovanja: 
Burgundija, Pariz 16.30 Žejni popotnik: 
Skandinavija 17.00 Igralniča: Tasmanija 
1730 Viva: Indija 18.00 Vodnik: Katar 
18.30 Potovanja 2007 19.00 Svetovni 
popotnik: Karibi 20.00 Pobeg: London, 
Bedfordshire 20 JO Restavracija: Pri Tre-
vorju 21.00 Potni list: Namibija 22.00 
Svetovni popotnik: Francija 23.00 Igral-
nka: ZDA 23.30 ̂ ejni popotnik 

O BBC Prime 

07.25 Andy Pandy 07.30 Balamory 
07.50 Prijatelji 08.10 Fimblovi 08.30 
Hiše pod kladivom 09.30 Novo življenje 
10.30 Vrtnarski izziv 11.00 EastEnders 
12.00 Čudoviti um 13.00 Portreti zvezd 
14.00 Dva tisoč akrov neba 15.00 Ari-
stokrati 16.00 Divjina 18.00 EastEnders 
19.00 Cesa r^ obleči 20.00 Starine na 
poti 20.50 Marion in Geoff 21.00 Alan 
Parlridge 22.30 Liga genilemenov 
00.00 EastEnders 
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O MTVA<hia 

06.00 Glasba za dobro jutro 07.10 
Samo Adria 07.30 Glasba za dobro jutro 
09.00 Top 10: Tematski videospoti 
10.00 Top 10 ob 10 h 11.00 Top 10: Te-
matski videospoti 12.00 Samo Adria 
12.15 Sama glasba 13.00 MTV vikend 
novice, z voditeljem Ivanom 13.30 Novo 
14.00 Top 10: Tematski videospoti 
17.00 Top 5 ob 17 h 17.30 Glasba 
17.40 Samo Adria 18.00 Adria Top 20, 
regionalne lestvica videospotov z vodite-
ljico Gigio 19,00 Top 10, lestvica: Te-
matski videospoti 20.00 Top 10: Temat-
ski videospoti 21.00 MTV vikend novice, 
z Ivanom Saričem 21.30 Najboljše od 
Samo Adria, izbor videospotov 22.00 
Top 10, glas. lestvica: Tematski video-
spoti 23.00 Noč z VJ-em, videospoti 

O EURO ŠPORT 

03.00 Tenis (m, ž), prenos dvobojev še-
stega dne odprtega prvenstva Avstralije 
v Melbournu 10.30 Smuk (ž), prenos 
tekme za SP v Cortini d'Ampezzo 12.00 
Smuk (m), prenos preizkušnje za SP v 
Chamonixu 13.15 Tenis (m, ž), posnetek 
dvobojev današnjega šestega tekmoval-
nega dne odprtega prvenstva Avstralije 
v Melbournu 14.15 Biatlon (m), prenos 
zasledovalne preizkušnje na 12,5 km za 
SP na Pokljuki 15.00 Snooker, prenos 
prvega potfinalnega dvoboja na master-
su v Londonu 17.00 Smučarski skoki, 
prenos tekme za SP v Zakopanati 18.45 
Najboljši športni prizori, izbor najzanimi-
vejših utrinkov preteklega tedna na Eu-
rosportu 19.15 Snooker, posnetek prve-
ga polfinalnega dvoboja na mastenu v 
Londonu 20.30 Snooker, prenos dmge-
ga polfinalnega dvoboja na mastersu v 
Londonu 22.00 Motošport, vriiund štiri-
najste etape (576 km) relija Dakar 2230 
Snooker, prenos drugega polfinalnega 
dvoboja na mastersu v Londonu 23.30 
Reli, vrhund druge etape dirice za sveto-
vno prvenstvo po Monte Carlu OO.OO Te-
nis (m, ž), posnetek dvobojev iestega 
dne odprtega prvenstva Avstralije v Mel-
boumu 01.00 Tenis (m, ž), prenos dvo-
bojev osmine finala na odprtem prven-
stvu Avstralije v Melboumu 

08.45 Reportaža 09.45 Motodklistični 
življenjski slog 10.15 Motociklizem 
10.45 Motorvizije 11.45 Normalno 
12.15 Nogomet: 2. nem. liga, 18. kolo 
13.30 Reportaža 13.45 Smučarski bob 
14.00 Deskanje na snegu: Svetovno pr-
venstvo, posnetek tekmovanja v snežni 
cevi v Arosi 1530 Motociklistični življenj-
ski stog 16.00 Nogomet, prenos turnirja v 
Diissetdorfu 20.00 iola pokra 20.30 Po-
ker, vrhund odprtega prvenstva Nemčije 
22.30 Sola pokra: Začetniške napake 
23.00 Športni kviz 00.00 Erotika 

06.00 Otroški program 09.45 Rokomet 
- Liga prvakinj, vrhunci srečanja: Hypo 
Niederosterreich - Kometal Skopje 
lO.ISSmuk (2), prenos izCoftined'Am-
pezzo: SP v alpskem smučanju 11.40 
Smuk (M), prenos iz Val d'lsera: SP v alp-
skem smučanju 13.30 Smuk (M) - Anali-
za 13.45 Nordijska kombinacija - Skoki, 
vrhunci iz Seefeida: SP 14.15 Nordijska 

kombinadje - Tek na 7,S km, iz Seefeida: 
SP 15.00 Vsi sovražijo Chrisa: Loterija 
15.20 Moja super sestra: Sestri 15.40 
Čarovnice: Biltiejevi morilski starši 16.25 
Glavca: Reesova nevesta 16.50 Smučar-
ski skoki, prenos: SP 19.00 SP v deskanju 
na snegu, iz Arose: Snežna cev 19.30 Cas 
v sliki 19.53 Vreme 20.00 5port 20.15 
Stavite, da..., v živo iz Friedrichshafna: 
Velika zabavna odd. s slovitimi gosti in 
nenavadnimi stavami 22.35 Mumija se 
vrača, post. film, ZDA. 2001 0035 Tic-
ker,ak(. film, ZDA, 2001 

07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Sanjska potovanja: Indija, dok. odd. 
09.30 Družina Sonnenfeld - Zaupanje, 
druž. kom., Nemdja, 200711.00 Sanjski 
hotel - Afrika, drama, Avstrija, 2007 
12.30 Kuharsko popotovanje po Alpah 
13.00 Cas v sliki 13.10 Paula VVessel/ -
Umetnost medtonov, portret igralke 
13.55 ATigel s pozavno, drama, Avstrija, 
1949 1 6.10 Slikanica 16.25 Dežela in 
ljudje 16.55 Religije sveta 17.00 Cas v 
sliki 17.05 Doživetje v Avstriji, dok. film: 
Potujoča Madona 17.45 Ljudski odvet-
nik: Enake pravice za vse 18.20 Bingo 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 1930 
Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Vse na Zuckerja, kom., 
Nemčija, 2004 21.45 Cas v sliki 21.55 
Policisti iz Rosenheima: Ko svinje ob-
molknejo 22.40 Ootce Vita & Co.: Vse je 
samo fasada 23.25 Cas v sliki 23.30 
Umor, je napisala 

07.10 Popotovanja 07.40 TV-prodaja 
08.45 Povver Rangers 0935 Dobri časi, 
slabi časi 12.15 Na poti Iz teme, drama, 
ZDA, 2000 14.00 Peklenski sosedje 
15.00 Najvê e uspešnice novega nem-
škega vala, razv. 16.50 Nemčija išče su-
perzvezdo, izbor 17.50 SmalMtle, serija 
18.45 Poroiita 19.05 fksplozivno 
20.15 Jurski park 3, pust. film, ZDA, 
200122.10 Odbite zabave divjega Vana, 
kom., ZDA, 2002 00.00 Jurski park I, 
pust. film, ZDA, 2001 

07.35 Varuhi luke 08.30 Faktor X1025 
Triki Jamieja Oliverja 11.30 Kuharski 
mojstri na obisku 12.40 Skoraj heroji, 
kom., ZDA. 1998 14.15 Mars napada, zf. 
akc. kom., ZDA, 199616.10 r̂om v raju: 
Mamilski kralj 17.05 Pustolovščina, d. 0. 
0.: Sončno kolo 18.00 Najboljša ekipa: 
Senca v raju 20.00 Poročita 20.15 Moril-
ske čebele, srfi., ZDA, 1995 21.50 Zakon 
in red: Enota za posebne primere 23.35 
Ubežnika, akc. film, ZDA, 1996 01.25 
Poročila 

O RTLsuper 

07.15 Otroški program 12.50 Ameriški 
zmaj 13.15 Lilo in Stitch 13.40 filimore 
14.10Spužva Bob 14.50 Power Rangers 
15.20 Kaj je z Andyjem 17.00 Superku-
harji 17.15 Raziskovalci 17.40 Ameriški 
zmaj 18.05 Sabrina 1830 Lilo in Stitch 
19.00 filimore 19.30 Jimmy Neutron 
19.45 Spužva Bob 20.15 Dan z Dtsney-
jevimi junaki 21.45 Najbolj smešni ogla-
si na svetu 22.15 Popolno razvedrilo 
23.15 Nori TV 

06.50 50 let revije Bravo 07.40 Kar se 
ne ujema 08.10 Skeči 08.40 Igralni ma-
raton 09.35 Ekstremna dejavnost 1035 
Rent a Pocher 11.25 Butlyjev3 parada 
11.55 Simpsonovi 12.20 Dva moža in 
pol 12.50 Vsi sovražijo Chrisa 13.15 
Glavca 14.10 Mtadi zdravniki 15.05 Ta-
lenti v belem 16.05 Razočarane gospo-
dinje: Vsakdo pravi ne 17.05 Čarovnice, 
serija 18.00 Frank - načrtovalec porok, 
mag. 19.00 Talk, talk, laik 20.00 New 
stime, poroata 20.15 Ljubezen s polno 
paro, akc. film, Nemčija, 2004 22.00 
Smrtonosna cona. akc. film, ZDA, 2002 
2335 Navy Seals, akc. film, ZDA. 1990 

07.40 TV-prodaja 09.15 Dnevnik velikih 
mačk 10.15 Spiegel TV 12.20 Posel z le-
poto 13.20 Živeti po želji 13.50 Cas za 
živali 14.20 Lačen znanja 15.20 Morilski 
paradižniki vrnejo udarec, kom., ZDA, 
199017.00 Brez oblačtta 1730 Popoto-
vanja 18.00 Magazin o Živalih 18.45 
Ljudje, živali in zdravniki, dok. serija 
19.15 Divja dnevna soba, dok. serija 
20.15 Poslednje znamenje, srh., Franci-
ja/VB, 2004 21.45 Spiegel TV 23.45 Pod 
rušo, serija 00.40 Pozabljena znamenja, 
melodrama, ZDA, 1996 

ReaIityTV 

12.15Spopddvkletkil2.40 Kritično re-
ševanje 13.30 Viharne zgodbe 13.55 
Kako postati agent FBI-ja 14.45 Udar 
strele 1535 Policija 16.00 Majhni čude-
ži 16.50 Zaobljuba 17.40 Napaka 18.05 
Reševanje živali 18.30 Mladi zdravniki 
19.00 Kako postati agent FBI-ja 19.50 
Izterjevaki 20.40 Lovci na glave 2130 
Gordonova bližnja srečanja 22.25 Jane 
Goldman 23.15 Policisti iz Miamija 
23.40 Poznavalec 0030 Na robu 

06.50 Oora, 105.-109. del 11.00 Zvezd-
niški inten/ju 11.50 Naše skrivno življe-
nje, 10. del 12.40 Naše skrivno življenje, 
11. del 1330 Naše skrivno življenje, 12. 
del 14.20 Naie skrivno življenje, 13. del 
15.10 Naše skrivno življenje, 14. del 
16.00 Ljubezen po ameriško, 2/2 del 
18.00 Živeti, 46. del 19.00 Svetovni po-
potnik 20.00 Hočem biti zvezda. 1. del 
22.00 Življenje z Anito, 9. del 23.00 Živ-
ljenje z Anito, 10. del 00.00 Nezvestoba. 
10. del 

O Cartoon/tcm 

13.05 Billy in Mandy 13.30 Fantje iz so-
seščine 13.55 De)(terjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in Eddy 15.35 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
DeKterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XLR 17.40 8illy in 
Mandy 18.05 Hrabri kužek 18.30 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd 
in Eddy 19.45 Fantje iz soseščine 20.10 
Povverpuff dekleta 20.35 Dexterjev la-
boratorij 21.00 Streli popoldne, vest., 
ZDA, 1962 22.35 Edge of Outside, dok. 
film 23.45 Pat Garrett in Billy Kid, vest., 
ZDA. 1973 01.50 Sladka ptica mladosti, 
drama, ZDA. 1962 
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Moteči mali delničarji 
Večinski lastnik škofjeloškega Terma, avstrijski Heraklith se je odločil, da iztisne iz družbe male 
delničarje, ki postavljajo neprijetna vprašanja. S ponujeno odškodnino se ti ne strinjajo. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Škofja Loka - Za prihodnjo 
sredo je v ško^eloški družbi 
za proizvodnjo izolacijskih 
materialov sklicana skupšči-
na delničarjev, na kateri je 
predlagan sklep o iztisnitvi 
105 malih delničarjev, ki 
imajo skupaj 3,68 odstotka 
delnic. Kot so nam povedali 
trije izmed njih: Marjeta Šin-
kovec, Jože Stanonik in Jože 
Bogataj, je bil sklic objavljen 
v Uradnem listu RS, na 
spletni strani Terma pa je ob-
javljeno le skromno Poročilo 
o reviziji primernosti denar-
ne odpravnine ob izkljudtvi 
manjšinskih dehiičarjev. Ko 
so zahtevali več kot sto strani 
obsežno cenitev družbe, ki je 
po zakonu podlaga za obliko-
vanje odškodnine pri iztisnit-
vi malih delničarjev, je upra-
va to zahtevo zavrnila. 

Motijo neprijetna 
vprašanja 

Šest malih delničarjev, ki 
imajo večino deleža delnic 
malih delničarjev, je prepriča-
nili, da je Heraklithovo ute-
meljevanje iztisnitve s stroški 
sklicevanja skupščin brez 
osnove. Že vrsto let se namreč 
skupščine sklicujejo le z obja-
vo v medijih, gradiva pa so v 
zadnjem letu na razpolago na 
spletli in na sedežu družbe. 
Nekoč so bUe skupščina del-
ničarjev Terma res organizi-
rane v kinodvorani, kjer je 
bila udeležba dobra, v zadnjih 
letih pa vabilo na opisani na-
čin ne seže v taki meri do lju-
di. Po letu 2000 so skupščine 
organizirane v sejni sobi Ter-
ma, zato ni smiselno govoriti 
o stroških sklicevanja skup-
ščine. Težava je tudi z gradivi, 
saj jih, kljub prošnji - na pri-
mer zapisnik zadnje skupšči-
ne 19. decembra lani - ne do-
bijo. Pravi vzrok so vprašanja 
o poslovanju, saj so mali del-
ničarji prepričani, da poročila 
niso pravilna, odgovorov na-
nja pa ne dobijo, na skupščini 
jim je celo preprečeno, da bi 
jih postavljali. 

Kaj so ugotovili revizorji? 

Mali delničarji so prepriča-
ni, da morajo imeti enake 
pravice kot večinski lastnik in 
torej tudi možnost vpogleda v 
rezultate skrbnega pregleda 
družb Termo, d. d., in Euro-
vek, d. o. o., Ljubljana za po-
slovni leti 2003 in 2004. 
Skrbni pregled poslovanja sta 
dogovorila delničar Heraklith 
in takratna uprava Terma, Ja-

govora o tem, ali so bile ugo-
tovljene nepravilnosti od-
pravljene, ali so bile vložene 
kazenske prijave za krivce, 
odškodninske tožbe. 

Za delnico pol manj 

Koliko naj bi bila vredna 
delnica družbe Termo in s 
tem tudi pravična višina od-
škodnine, manjšinski lastni-
ki ne vedo. Heraklith jim po-

nez Deželak, v decembru 
2004, ko je bila sklenjena po-
godba o prodaji družbe Euro-
vek, last zakoncev Deželak, 
Heraklithu. Mali delničarji 
razpolagajo namreč z doku-
menti, iz katerih je razvidno, 
da je Heraklith na osnovi re-
zultatov skrbnega pregleda 
poslovanja obeh družb v letih 
2003 in 2004 znižal prvotno 
dogovorjeno kupnino za 
družbo Eurovek s 44 na 32 
milijonov evrov. Iz tega jasno 
izhaja, da so bile ugotovljene 
občutne nepravilnosti v po-
slovanju in oškodovanje 
družbe Termo, kar pa iz 
predloženih poročil o poslo-
vanju ni razvidno. Zato mali 
delničarji s tožbami izpodbi-
jajo sklepe o sprejetju teh iz-
krivljenih p)oročil in sklepe o 
razrešnici upravi, uprava in 
večinski lastnik pa informaci-
je o tem skrivata. Na skupšči-
nah so bila vprašanja malih 
delničarjev kot nerelevantna 
zavrnjena, ne dobijo tudi od-

nuja odškodnino 44,7 evra 
(10.700 tolarjev). Prepričani 
pa so, da delnica danes, po 
dveh letih uspešnega poslo-
vanja družbe, ne more biti 
manj vredna od cene, ki je 
bila ponujena in plačana Ja-
nezu in Vandi Deželak (izra-
čim kaže, da mu je bilo po-
nujeno 84,3 evra za delnico). 
Ne strinjajo se, da je osnova 
za odškodnino vrednost 
podjetja na dan 31. decem-
ber 2005. Uspešno poslova-
nje pomeni tudi rast cene 
delnice. Čeprav naj bi sodiš-
če reševalo te zadeve po hi-
trem postopku, se še ni loti-
lo niti tožb na sklepe skup-
ščine v letu 2005. Zato so se 
odločili, da na neprimeren 
odnos in šikaniranje opozo-
rijo širšo javnost, vse druge 
male delničarje - v glavnem 
so to bivši delavci Terma, ki 
so v delnice spremenili svoje 
lastniške certifikate, pa vabi-
jo, da se jim v teh zahtevah 
pridružijo. 

Uprava se distancira 

Seveda smo povprašali 
tudi na drugi, "obtoženi" 
strani. Predsednik uprave 
Terma Bojan Mihovec nam 
je odgovoril: "Rad bi pouda-
ril, da uprava družbe s po-
gajanji med lastniki nima 
nič. Naša dolžnost je, da za-
gotavljamo dokumente, ki 
jih pri tem potrebujejo, kar 
smo dali. Očitno je, da gre 
za nesporazum o tem, kaj je 
revizijsko poročilo in kaj 
poročilo o skrbnem pregle-
du, s katerim pa mi ne raz-
polagamo, saj ga dobi na-
ročnik, v tem primeru He-
raklith. Tudi številk, ki se 
pojavljajo v zvezi s ceno del-
nice, ne morem komentira-
ti, prepričan pa sem, da je v 
izračunih, ki jih objavljajo 
nekateri mali delničarji, na-
paka. Da so razhajanja, je 
normalno, vroča kri je bila 
pri prodaji Deželakovega 
deleža in je tudi sedaj. Novi 
zakon o delniških družbah 
te postopke dobro ureja in 
po mojem poznavanju je 
zakon spoštovan. Poudar-
jam še enkrat: uprava zago-
tavlja le potrebne informa-
cije, cenitev in pogajanja o 
ceni so v izključni pristojno-
sti večinskega lastnika, ki 
izvaja postopek iztiskanja. 
Zato se od vsega tega di-
stanciramo." 

Enako pravi pisno pojas-
nilo. v katerem poudarjajo, 
da uprava Terma, d. d., vse 
delničarje obravnava enako 
in jim tudi zagotavlja do-
stop do vseh informacij v 
skladu z zakonom in statu-
tom družbe. Odločitev o od-
kupu delnic malih delničar-
jev kakor tudi cena delnice 
je odločitev večinskega last-
nika. 

Za včeraj smo imeli ob-
ljubljeno tudi izjavo člana 
uprave Terma mag. Aljoše 
Križana, Id predstavlja Hera-
klith v tej upravi (v Heraklit-
hu je po nekaterih trditvah 
tudi zaposlen), vendar si je 
premislil in sporočil, da osta-
ja pri pojasnilu uprave. 

KRANJ 

Iskratel sklenil partnerstvo z BroadSoft 

Kot so sporočili iz Iskratela, so pred nedavnim sklenili part-
nerstvo z ameriškim podjetjem BroadSoft(r), ki velja za ene-
ga vodilnih proizvajalcev VolP rešitev za poslovne in rezi-
denčne uporabnike. Iskratel bo s pomočjo njihovega pro-
dukta Broadvirorks obogatil svoj ponudbo komunikacijskih 
rešitev. Iskratel bo z novim partnerstvom pridobil vrhunsko 
telekomunikacijsko opremo, svojim kupcem in partnerjem 
pa bo tako lahko ponujal še bolj dobičkonosne produkte in 
rešitve. Odločitev za sodelovanje je vzklila iz ugotovitve, da 
podjetje potrebuje vrhunsko dopolnitev svojih produktnih li-
nij z inovativnimi rešitvami. Tako bo lahko Iskratel v skladu 
z vse večjim povpraševanjem tradiciortalnih IT kupcev razši-
ril prepoznavnost lastnih IP rešitev za rezidenčne uporabni-
ke tudi z IP rešitvami za poslovne uporabnike. Š. Ž. 

LIUBLJANA 

Ustanovljena avtoprevozniška zbornica 

V soboto so v Ljubljani ustanovili ob prisotnosti 90 članov 
od 130 prijavljenih Avtoprevozniško zbornico Slovenije, ime-
novali upravni in nadzorni odbor ter za predsednika izvolili 
Štefena Kocjančiča, predsednika sindikata avtoprevoznikov. 
Pričakujejo, da se bo do konca leta članstvo povečalo na pri-
bližno 200, pri čemer ustanovitev utemeljujejo z ocenami, 
da od dosedanjih zbornic - tako Gospodarske zbornice Slo-
venije kot tudi Obrtne zbornice Slovenije - niso imeli koristi, 
saj da sta kazali vzvišen in obenem brezbrižen odnos do av-
toprevoznikov, njihovih problemov, interesov in potreb. 
Prav iz teh razlogov je tudi nastalo interesno združenje C IZ 
Transport, ki naj bi z ustanovitvijo zbornice ugasnilo. V novi 
zbornici si bodo prizadevali urediti pogoje za delo, ki da so 
sedaj neprimerljivi z evropskimi. Š. Ž. 

O D T O L A R J A K E V R U 

CVETO ZAPLOTNIK 

Konec dvojnega obtoka 

V nedeljo, 14, januarja, 
se je končalo obdobje 
dvojnega obtoka, tolar-

ja in evra, od včeraj dalje je v 
Sloveniji zakonito plačilno 
sredstvo samo še evro. Če so 
komu v denarnici še ostali to-
laži, jih bo do 1. marca še ved-
no v banki ali hranilnici lah-
ko brezplačno zamenjal v evre 
po tečaju menjave 2^^,64 to-
larja za evro. Potem jih bo 
možno zamenjati le še v Ban-
ki Slovenije in sicer kovance 
do konca leta 2016, bankovce 
pa časovno neomejeno. Da bi 
se potrošniki hitreje navadili 
na novi denar, bo do konca ju-
nija še vedno v veljavi dvojno 

označevanje cen izdelkov in 
storitev, pri tem pa bo na pr-
vem mestu vrednost v evrih in 
na drugem v tolarjih. Do kon-
ca dvojnega označevanja cen 
bo tudi Zveza potrošnikov 
Slovenije spremljala podražit-
ve. Na vsake tri mesece bo ob-

javila črno listo oz. podražit-
ve, ki najbolj odstopajo od 
povprečja. Potrošnikov evro-
fon, kamor potrošniki lahko 
sporočajo ve^e podražitve, bo 
zaradi velikega odziva janu-
arja "odprt" vse dneve. 

Tolar se Je torej dokončno 
umaknil evru, z današnjim 
dnem tudi zaključujemo rubri-
ko Od tolarja k evru. 

Gorenjska 
Banka EVRO - naš denar 

Vas zanima karkoli v zvezi z DOVO valuto? 

Pokličite: 04/208-44-86 

Petnajst let vzajemnega 
sklada Galileo 
C v E i o ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Letos mineva pet-
najst let od ustanovitve vza-
jemnega sklada Galileo kot 
prvega tovrstnega sklada v 
Sloveniji. Ob koncu leta 
1992 je štel vsega 18 vlagate-
ljev, ob koncu lanskega leta 
jih je imel 31.261, število pa 
se je lani in predlani zaradi 
vse večje konkurence na slo-
venskem trgu celo nekoliko 
zmanjšalo. Kot so povedali v 
družbi K D Investments, ki 
upravlja s skladom, je Gali-
leo tudi največji slovenski 
sklad, ki ni nastal s preobli-
kovanjem pooblaščene inve-
sticijske družbe. Njegovo 
premoženje je ob koncu lan-
skega leta znašalo skoraj če-

trt milijarde evrov oz. pri-
bližno 60 milijonov tolariev, 
s čimer dosega na sloven-
skem trgu približno 13-
odstotni tržni delež. Od 
ustanovitve do danes je no-
minalno dosegel skoraj 34-
odstotno letno donosnost, 
realno pa nekaj manj kot 19-
odstotno. V KD Investments 
pričakujejo, da bodo s svoji-
mi vzajemnimi skladi dolgo-
ročno imeli na slovenskem 
trgu približno 20-odstotni 
delež, kar pa bo odvisno tudi 
uspešnosti njihove lastnice 
KD Group pri vstopu v banč-
ni sektor. Obseg sredstev 
prebivalstva v vzajemnih 
skladih se bo po njihovi oce-
ni v naslednjih treh letih 
podvojil. 

KRANJ 

Zbrali več premije in izplačali manj odškodnine 

Delničarji življenjske zavarovalnice Slovenica življenje so na 
nedavni skupščini spremenili nadzorni svet. Potem ko sta 
Dag Kralj in Martin Nose po dogovoru z večinskim lastni-
kom KD Holding odstopila, so za nova člana, predstavnika 
kapitala, imenovali Aleksandra Sekavčnika in Sergeja Rac-
mana. Minulo leto je bilo za Slovenico življenje uspešno 
leto, saj ga je po višini zbrane bruto premije življenjskih za-
varovanj zaključila na tretjem mestu med slovenskimi zava-
rovalnicami, z naložbenimi življenjskimi zavarovanji pa na 
drugem mestu. Od začetka januarja do konca novembra je 
zbrala 6,96 milijarde tolarjev kosmate obračunane premije 
ali za 64 odstotkov več kot leto prej, hkrati pa je izplačala za 
872 milijonov tolarjev odškodnine oz. za dobro desetino 
manj kot v primerljivem predlanskem obdobju. Junija lani je 
začela poslovati njihova KD Life Asigurari v Romuniji, okto-
bra Slovenica Life na Slovaškem, decembra pa je licenco za 
opravljanje zavarovalnih poslov pridobila tudi KD Life Bol-
garija. Za letos načrtujejo 30-odstotno povečanje kosmate 
premije, še ta mesec bodo začeli tržiti novo ponudbo -
Fondpolica naložbeni paket, do sredine leta pa nameravajo 
pridobiti certifikat ISO 9001. C. Z. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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KRANJ 

Pobuda proti lovu 

Skupina kmetov (pretežno s 
Štajerskega) je v sodelovanju 
z Društvom za osvoboditev 
živali in njihove pravice pod-
pisala pobudo ministrstvu za 
kmetijstvo za sprejetje ure-
ditve, po kateri bi lastniki 
zemljišč lahko sami odločali 
o tem, ali bo na njihovem 
zemljišču lov dovoljen ali ne. 
Hkrati so na kmetiji Stanka 
Valpatiča v Ostrožnem pri 
Ponikvi, kjer je sedež druš-
tva, postavili table, s katerimi 
opozarjajo lovce, naj prene-
hajo na njegovih zemljiščih 
loviti divjad. C. Z. 

KRANJ 

Za 4,4 odstotka višje 
cene 

Po podatkih državnega sta-
tističnega urada so bile 
cene izdelkov in storitev za 
tekočo porabo v kmetijstvu 
novembra lani za 4,4 od-
stotka višje kot pred enim 
letom. Veterinarske storitve 
so se v tem času v povpre-
čju podražile za 20,1 odstot-
ka, vzdrževanje opreme za 
7,8 odstotka, vzdrževanje 
zgradb za 4,1 odstotka, 
sredstva za varstvo rastlin 
za 2,5 odstotka, semena in 
sadike za 2,4 odstotka, 
energija, maziva, gnojila In 
sredstva za izboljšavo tal pa 
za pol odstotka. C. Z. 

Pozna jesen ali prezgodnja pomlad 
Kako bi rekli sedanji vremensko nenavadni zimi: nedokončana jesen, prezgodnja pomlad ali zimsko poletje? Posledice že 
občutijo na smučiščih, bojijo se jih v kmetijstvu, na znižanje podtalnice opozarjajo vodarji. 

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

Kranj - Po podatkih republi-
ške agencije za okolje so bili 
predvsem zadnji štirje lanski 
meseci nadpovprečno topli, 
po količini padavin pa precej 
podpovprečni. Povprečna 
temperatura zraka septem-
bra, oktobra in novembra je 
bUa v osrednji Sloveniji 13,3 
stopinje Celzija in je bila za 
3,1 stopinje višja od dolgolet-
nega povprečja 1961 -1990. 
Nenavadno visoke tempera-
ture so se nadaljevale tudi 
decembra. V nekaterih dne-
vih so se temperature povz-
pele nad 15 stopinj in celo 
ponoči se ni ohladilo pod de-
set stopinj, takšno toplo vre-
me pa bi prej kot decembra 
pričakovali v zadnji tretjini 
aprila oz. sredi oktobra. To-
plo vreme se nadaljuje tudi 
januarja. V Ratečah je bila v 
vseh prvih devetih januar-
skih dneh povprečna tempe-
ratura zraka od dve do osem 
stopinj višja od povprečja 
1961 -1990, v Ljubljani celo 
od dve do enajst stopinj. 

Visoke temperature zraka 
v pozni jeseni in tudi decem-

bra so spodbudile nenormal-
no jesensko cvetenje. Po po-
datkih slovenske opazovalne 
fenološke mreže so se razpr-
la in v zaščitenih legah tudi 
zacvetela socvetja leske, opa-
ziti je bilo številne regratove 
cvetove, ponekod tudi socvet-
ja mlečka, plešča, travniške 
detelje, rmana, cvetove repe-
če zlatice in ivanjščice, late 
pasje trave in mačjega repa 
ter socvetja oljne repice. Še 
bolj nenavadno je bilo odpi-
ranje cvetov nekaterih okras-
nih rastlin, zlasti forzitije, ja-
ponske kutine in rožmarina. 

Dobro za škodljivce 

Kaj toplo vreme pomeni 
za kmetijstvo? Kot je poveda-
la Marija Kalan, specialistka 
za rastlinsko pridelavo v 
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Kranj, se bodo kmetje 
(in drugi) morali navaditi na 
nenavadno tople in s sne-
g o m skromne zime, ki se v 
zadnjem času očitno zaradi 
kl imatskih sprememb po-
javljajo pogosteje kot v prete-
klosti. Zemlja se v takšni 
zimi ne spočije dobro, večje 

C O 

S 

USPESNE DRUŽBE 
Nas, podjetnike in obrtnike, morivira uspeh. Nenehno iščemo boljše 

rezultate, razvijamo svoje podjetniške sposobnosti in znanja. Mojstrsko 

izkoriščamo zaznane priložnosti, s tem pa prispevamo k rasti 

gospodarstva in rozvoju družbe. N a svetovnih trgih se srečujemo s 

konkurenčnimi izzivi, kar le i a bolj podžiga naš tekmovalni duh. Toda 

mednarodna uspešnost zahteva urejene in k zdravi konkurenci naravnane 

pogoje poslovanja doma. Brez tega ni uspeha ne doma in ne v tujini. 

Obrtniki in podjetniki smo se združili v območnih obrtnih zbornicah in v 

Obrtni zbornici Slovenije. Z rtjeno močjo, ugledom in delovanjem vplivamo 

na zakone in pomagomo, d a se Slovenija hitreje pomika po lestvici 

učinkovitosti med svetovnimi tekmeci, da razvija svojo mednarodno 

konkurenčno prednost, ki temelji na visoki dodani vrednosti izdelkov in 

storitev, kakovosti, inovativnosti in ugodnem podjetniškem okolju. Tak i l i ^ 

gospodarstvo zagotavlja napredek in uspešnost celotne družbe. Ta pa, 

ekonomsko močno deželo z v i soko kakovostjo življenja in želeno 

line Uaginje. 

OftR T N A 
ZSOftNtCA 
SIOVENIK 
Obrtna /lxirnica SUw»?ni]e, Celovška cc-slo »'i "̂OO Liubtjnn.t 

Drobnica se je ponekod pasla še decembra. 

so možnosti za preživetje 
talnih gliv in škodljivcev. 
"Za setev in vznik žit so bili 
lani jeseni dobro pogoji, pri-
čakujemo, da bodo dobro 
prezimila in da bodo tudi 
dovolj gosta. Pri prvem do-
gnojevanju bo zato treba pa-
ziti, da s prevelikimi odmer-
ki dušika ne bi še povečali 
njihove gostote, saj bi to lah-
ko povzročilo poleganje in 
večji pojav glivičnih bolez-

ni," pravi Marija Ka lan in 
dodaja, da bodo v mil i z imi 
tudi trdoživi pleveli dobro 
prezimili in da bo zato sp>o-
mladi pomemben izbor pra-
vega pripravka za zatiranje. 
I n kaj zdaj delajo kmetje? 
Lepe januarske dneve izko-
riščajo za delo v gozdu, ob 
nadaljevanju toplega vreme-
na pa bodo prvi ob koncu fe-
bruarja že posadili zgodnji 
krompir. O b takšnih nena-

Kdo bo novi minister 
za kmetijstvo? 
Največ možnosti pripisujejo Iztoku jarcu. 

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

Ljubljana - Po odstopu mi-
nistrice za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Marije 
Lukačič so se začela tudi 
ugibanja, kdo naj bi jo na-
sledil. V javnosti je slišati 
različna imena, m e d dru-
g im omenjajo predsednika 
kmetijsko gozdarske zbor-
nice Petra Vriska, državne-
ga sekretarja na ministrstvu 
Gvida Mravljaka, nekdanja 
ministra za kmetijstvo M i -

lana Pogačnika i n Franca 
Buta, direktorico urada za 
varno hrano na kmetijskem 
ministrstvu Bety Breznik, 
poslanca SLS in lenarškega 
župana Janeza Kramber -
gerja, veleposlanika v Izrae-
lu ter nekdanjega funkcio-
narja ministrstva za kmetij-
stvo in člana ožje pogajal-
ske skupine Iztoka Jarca ... 
Kot je neuradno slišati, inja 
prav Jarc največ možnos t i 
za napredovanje na minis-
trski stolček. 

KRANJ 

Po prvem ugrizu pes postane "nevaren" 

Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je na četrtkovi seji obravnaval predlagane spremembe 
zakona o zaščiti živali, pri tem pa je zavrnil predlog, da bi 
sprejeli posebni zakon o nevarnih psih. Največ razprave je 
bilo o vprašanju, kdo naj bi bil upravičen do poskusov na ži-
valih. Predlagani zakon določa, kaj je nevarni pes, in preven-
tivno predpisuje vodenje psov na vrvici na vseh javnih me-
stih. Po prvem ugrizu postane pes "nevarni pes", ki ga mora 
lastnik voditi na vrvici z nagobčnikom ali ga Imeti zaprtega 
v pesjaku. Pri ponovnem (drugem) ugrizu mora pes na ob-
vezno šolanje. Če povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo 
človeka, veterinarski Inšpektor odredi usmrtitev. Globa se 
povišuje s ponavljanjem ugriza, z najvišjo (od 800 do 1.200 
evrov) naj bi kaznovali lastnika, ki kljub ugrizu ne bi zagoto-
vil fizičnega varstva za nevarnega psa. C. Z. 

vadno visokih temperaturah 
je tudi večja možnost za spo-
mladanske pozebe. 

Daljša pašna sezona 

Kaj lepo vreme pomeni za 
živinorejo? Na Gorenjskem 
se je pašna sezona običajno 
končala ob koncu oktobra ali 
v začetku novembra, letošnja 
je bila, kot pravi Franci Pav-
lin, specialist za živinorejo v 
kranjskem kmetijsko goz-
darskem zavodu, za tri tedne 
daljša, drobnica se je pasla še 
celo decembra. Kmetje, ki 
pasejo živino, so tako vsaj 
malo nadomestili izpad 
krme zaradi poletae suše. 

Sadjarji zaenkrat še ne bi-
jejo plati zvona, skrbi pa jih, 
če se bo toplo vreme nadalje-
valo. Tatjana Zupan, vodja 
sadovnjaka Resje pri Podvi-
nu, pravi, da je največja ne-
varnost, če bi drevje začelo 
predčasno brsteti, podej pa 
bi pritisnil mraz in bi bUa po-
zeba. V mi l i z imi so tudi 
boljše možnosti za preživetje 
in razmnožitev miši in luba-
darjev ter za razvoj bolezni, 
še zlasti jablanovega škrlupa. 

G O R N J A R A D G O N A 

Kmetijski sejem z večjo 
mednarodno udeležbo 

Na Pomurskem sejmu v 
Gornji Radgoni bodo letos 
pripravili štiri sejme in pet 
ocenjevanj kakovosti ra-
zličnih izdelkov. O d 27. do 
31. marca bo jubilejni, 20. 
mednarodni sejem gradbe-
ništva in gradbenih materia-
lov - Megra, od 20. do 22. 
aprila peti mednarodni se-
jem lovstva, ribištva, turiz-
ma In aktivnosti v naravi -
Lov, od 25. do 31. avgusta 
45. mednarodni kmetijsko 
živilski sejem In od 20. do 
22. septembra še sejem So-
dobna obramba. Sejem Lov 
bodo popestrili z dogodki 
ob praznovanju loo-letnice 
Lovske zveze Slovenije, pr-
vič bo na sejmu državna 
razstava psov vseh lovskih 
pasem, prireditelji pa so po-
vabili na sejem tudi potap-
ljače, ribogojce, jamarje In 
rejce divjih živali. Na kmetij-
sko živilskem sejmu priča-
kujejo letos še močnejšo 
mednarodno udeležbo, še 
zlasti iz držav Evropske uni-
je, pripravili bodo ocenjeva-
nje mleka, mlečnih izdelkov, 
mesa ter mesnih izdelkov, 
sokov in brezalkoholnih pi-
jač, vina in kmetijske meha-
nizacije, razpravljali pa 
bodo tudi o izgledih za kme-
tijstvo v novi finančni per-
spektivi Evropske unije 
2007 - 2013. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Uacô lo a ob|ivo spttiiminto po »Icltitu 04/}0l'4;-00. liVu 04/201'4M] lil mbno M /<liwi I 
v K«n)u o; 00 poin - do p«n«t«l)kd m (flnkj do 11.00 un' Cma 09l«0v m por.tilli v ruiniki; todno ujMnj 

janež Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4Z40 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249. F«: <>4/53 04 230 
TRST 1. 2.; MADŽARSKE TOPLICE 25. i do 28. 1.; PUSTOVANfE 
15. 2. do 18. 2. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I 

G L A S O V K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

Dan godle 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 20. januarja, 
vabi na Dan godle. Codlo s krompirjem v oblicah, ki je 
šenčurska tradicionalna jed, boste lahko poskusili med io. 
in 15. uro v klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad 
okrepčevalnico Alo Alo). 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4(ran|^ 

M <Wv On«>rMiM t. Hrw« ] 
V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice pripravlja: ustvarjalne 
delavnice za osnovnošolce (torek, 16. januarja, ob 16. uri); 
srečanje s Pavlo Klinar, univ. dipl. soc. ped. - za osnovnošolce 
(sreda, 17. januarja, ob 16. uri); 'Sreda.doc' - spoznavanje ra-
zličnih glasbenih subkultur (sreda, 17. januarja ob 17. uri); tečaj 
Salse (sreda, januarja, ob 17. uri) • več na www.mc-jesenice.si; 
- razstava 'Utrinki s faksa' - otvoritev v četrtek, 18. januarja 
2007, ob 19. uri. Prihodnji teden se prične foto natečaj na 
naslovno temo "Jesenice". Več o natečaju na www.mc-je-
senice.si. Prav tako pa že zbirajo prijave za tečaj modnega 
risanja in oblikovanja, ki se bo začel v ponedeljek, 22. januarja, 
ob 15. uri. Informacije in prijave po tel.: 04/5884 680/681. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - Občinska knjižnica Jesenice, otroški oddelek, vabi 
na uro pravljic v četrtek, 18. januarja, ob 17. uri 

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bo igrica za otroke Zaj-
čkova hišica na sporedu v četrtek, 18. januarja, ob 17. uri. 
Pripravili so jo otroci z lutkovne delavnice prvega razreda 
OŠ Gorje, primerna pa je za otroke od 4. leta starosti dalje. 

Bohinjska Bistrica - Pravljično uro z naslovom Zimske norči-
je bo za otroke, stare vsaj 3 leta, v knjižnici v Bohinjski Bistri-
ci jutri, v sredo, ob 17. uri pripravila Metka Repinc. 

Bled - Pravljično uro z naslovom Zimske norčije bo za otroke, 
stare vsaj 3 leta, v knjižnici v knjižnici Blaža Kumerdeja v petek, 
19. januarja, ob 17. uri pripravila Metka Repinc. 

Predstavitev Olikanega Slovenca 
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič bodo danes, v 
torek, 16. januarja, ob 19. uri predstavili faksimile prvega 
slovenskega bontona z naslovom Olikani Slovenec in spremno 
študijo Veselov Olikani Slovenec avtorice Marije Cvetek. Leta 
i868 ga je napisal duhovnik in domoljub Ivan Vesel Vesnin. 

Pogovor z Alenko Bole Vrabec 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v okviru Torkovih 
večerov, danes b 19.30 začel pogovor pod naslovom 
Sedemdeset let Alenke Bole Vrabec. Po pogovoru po odprt-
je priložnostne razstave na isto temo. 

IZLETI 

Pristava-Španov vrh-Planina pod Golico 
Žirovnica - Planinsko pohodna sekcija Društva upokojencev 
Žirovnica vabi na pohod Pristava-Španov vrh-Planina pod Golico. 
Pohod bo v torek, 23. januarja. Avtobus bo peljal iz Begunj ob 8. 
uri, ustavljal bo na vseh AP do Žirovnice. Zmerne hoje bo za pri-
bližno 3 ure. Prijave sprejema Mici Legat po tel. 040/737-562 

L O T O 
Rezultati 4. kroga -14. i. 2007 

1,13,15, 17, 24. 32, 39 in 23 
Lolko: 9, 5, 5. I, 2, 3 

Garantirani sklad 5. kroga za Sedmico: 
100.000 EUR / 23.964.000 SIT 

Predvideni sklad 5. kroga za Lotko: 
83.000 EUR / 19.890.120 SIT 

OBVESTILA 

Turizem v vaseh pod Golico 
Jesenice • Občina Jesenice v okviru projekta Akcijski načrt vasi 
pod Golico, ki poteka pod vodstvom Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, vabi na delavnico Turizem v vaseh pod Golico, 
ki bo danes, v torek, i6. januarja, v prostorih Krajevne skup-
nosti Planina pod Golico v župnišču v veliki sobi (Planina pod 
Golico 55) ob 18. uri. 

Krvodajalska akcija 
Območno združenje Rdečega križa Kranj obvešča, da bodo 
odhodi avtobusov v Ljubljano na Zavod za transfuzijsko medi-
cino: v četrtek, 25. januarja: 7.00 KO RK Bela - vse AP Bela, 
Bašelj in vse AP Bitnje; 7.20 KO RK Bitnje; 8.00 KO RK Zalog -
vse AP Zalog; petek, 26. januarja: 6.00 KO RK Cerklje - vse AP 
Cerklje; 7.30 KO RK Cerklje - vse AP Cerklje; 9.00 KO RK Cerk-
lje - vse AP Cerklje; 10.00 KO RK Cerklje - vse AP Cerklje; 
ponedeljek, 29. januarja: 6.30 KO RK Goriče - AP Goriče; 7.30 
KO RK Primskovo - AP pred Domom krajanov, AP Gorenje in 
AP Klanec; 9.00 KO RK Predoslje - AP Predoslje; 10.30 KO RK 
Mavčiče - vse AP Mavčiče; torek, 30. januarja: 6.00 KO RK Pred-
dvor - vse AP Preddvor; 8.00 TŠC Kranj - parkirišče pred šport-
no dvorano Zlato polje; 9.50 TŠC Kranj - parkirišče pred šport-
no dvorano Zlato polje; sreda, 31. januarja: 8.00 Gimnazija 
Kranj - AP pred hotelom Creina Kranj; 9.50 Gimnazija Kranj - AP 
pred hotelom Creina Kranj. 

PREDAVANJA 

o seksualni zasvojenosti 
Škofla Loka - Narava, Društvo za naravne načine življenja in 
zdravljenja, Škofla Loka, vabi na predstavitev knjige Ne recite 
temu ljubezen 2 dr. Sanjo Rozman in prevajalcem knjige Petrom 
Topičem, ki bo v torek, 16. januarja, ob 18. uri v Gasilskem domu 
na Trati. 

Dojenje 
Ško^a Loka • Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje v petek, 19. januarja, ob 16.30 v prostorih Zdravstvene-
ga doma Škofja Loka. Tema srečanja: dojenje povezuje družino. 
Informacije - tel.: 510 8001 (Irena). Osnovne informacije o do-
jenju so na voljo tudi na spletni strani: http://www.dojenje.net, 
zavihek Vprašanja. 

Turno smučanje 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na predavanje s fo-
tografijami na temo turnega smučanja. Predavanje bo v četrtek, 
25. januarja, ob 18. uri v predavalnici v Iskratelu ali v pisarni 
društva. Prijave in dodatne informacije: Breda Pire e-pošta 
Bredapirc@gmail.com, tel. 051/397 040, ob sredah od 17. do 
18. ure v pisarni društva. Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Kako preprečimo izgorelost 
Bled • V okviru predavanj pod skupnim naslovom Blejski večer 
se bo v petek, 19. januarja, ob 19.30 v Knjižnici Blaža Kumerde-
ja začelo predavanje z naslovom Kako preprečimo izgorelost?. 
Predavala bo Manica Jenko, energijska terapevtka, ki izvaja 
programe energetske revitalizacije. Več na spletni strani 
www.revitalizacija.si. 

Radovljica, kakršne ni več 
Radovljica - Kulturno društvo Sotočje vabi jutri, v sredo, ob 19. 
uri v Slomškovo dvorano v Župnijskem domu Radovljica na 
predavanje dr. Ceneta Avguština 2 naslovom Radovljica, 
kakršne ni več. 

Hrana je naša usoda 
Nakk> - Prehrana odločilno vpliva na zdravje. Povezave med pre-
hrano (vzrokom) in boleznimi (posledico). Kakšna prehrana 
"povzroča" visok krvni pritisk, diabetes ali alergije. Kaj so prehran-
ska dopolnila, biološko pridelana hrana, prehrana otrok. Predava 
Dominik Golenhofer v četrtek, i8. januarja, ob 18. uri v Vita Cen-
tru Naklo. Informacije po tel.: 04/2519-558 ali 031-367-896. 

KONCERTI 

Koncert Perpetuum jazzile 
Kranjska Gora - Koncert a capella skupine Perpetuum jazzile 
s triom Ratka Divjaka bo v petek, 19. januarja 2007, ob 20. 
uri v dvorani Vitranc, Kranjska Gora. 

Z veljavno smučarsko karto dobite popust v 
toplicah »Erlebnistherme VVarmbad« Beljak. 
www.3laendereck.at 

P M . -
^BuJfarske kmrte t poptittom pri: 
RRIPASS TRAVEL Knnjika Gorm 
fcpirtiniilGwnl,t.l.S.r 

SKIPAiS 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 
l U I ST ICN I 

uiuiui.potepuh.com 

prodajni salon Bled 
smo preselili na Rečico 

www.lip-bled.sl 
brezplačna tel. števfika: 

prvi kupci dobijo do 50% popust 
za celoten prodajni program llpbleO* 
v času od 18. • 27. 01. 2007 
Nova lokacija: Industrijski prodajni center Bled 
Rečiška 61a, Bled (smer Goije - Pokljuka, pri tovarni notranjih vrat) 
tel.: 04 579 52 30, gsm: 031346 857 
* (popust ne velja la notranja vrata iz rednih aKcIj, popusti se ne seštevajo) 

lipbled 
M Pesem gozda v vašem domu 

mailto:o@g-gias.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.dojenje.net
mailto:Bredapirc@gmail.com
http://www.revitalizacija.si
http://www.3laendereck.at
http://www.lip-bled.sl
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GIBAJTE SE Z NAMI 

J A N E Z F E R L I C 

Družbena odgovornost 
športa 

Z e pred časom sem se 
udeležil zelo slabo obis-
kanega predavanja, 

kjer so nam znani slovenski po-
znavalci športa to dejavnost 
predstavili v širšem smislu, kot 
odgovornost v družbi in v pove-
zavi z gospodarskimi dejav-
nostmi, s katerimi se šport pove-
zuje v vse večji meri in ima po-
sledično večji pomen in vlogo v 
družbi. 

Pomemben podatek, ki nas je 
poslušalce nekoliko presenetil, je 
bil, da lahko šport v najširšem 
smislu primeijamo z najino in-
dustrijo - po fimnčni plati, kar 
pomeni, da se v športu vrtijo 
ogromne vsote denarja, zato 
ima kajpak pomembno družbe-
no vlogo. Kje vse se obrača ta 
denar, težko razložim, največ 
verjetno okoli sponzorskih po-
godb in iz televizijskih pravic. 
Šport je v določenem smislu po-
stal celo industrija in tukaj se je 
nekoliko oddaljil od svojega pr-
votnega namena, a če se v da-
našnjem svetu vse razvija, se 
mora tudi šport. 

Ker se šport močno povezuje 
na lokalni, mednarodni in ce-
linski ravni, gre tudi za družbe-
no odgovornost na nacional-
nem, evropskem in globalnem 
svetovnem razvoju. 

Tako se razvoj športa razli-
kuje glede na organiziranost 
tekmovalnega oziroma vrhun-
skega športa, na športno vzgojo, 
športno rekreacijo ter gibanje 
za zdravje ali kot terapijo in 
preventivo. Od tega Je tudi od-
visno, kako se potem določena 
športna dejavnost vključi v 
družbeno okolje. Menim, da 
ima vrhunski ^ort največ pove-
zav v gospodarskem sektorju, 
medtem ko za rekreacijo v ve^i 
meri skrbijo predvsem negospo-
darski sektorji, ki nemalokrat 
temeljijo oziroma delujejo na 
prostovoljni ravni. Na razvoj 
rekreacije nas še največkrat opo-
zarjajo zdravstvene ustanove, 
ki zagovarjajo ukvarjanje z re-
kreacijo kot učinkovito preven-
tivo pred mnogimi boleznimi 
sodobnega časa. Številne razis-
kave kažejo, da sta aktivni živ-
ljenjski slog in gibanje pomemb-
na varovalna dejavnika zdrav-

ja, vse pogosteje pa se uporablja-
ta tudi v zdravljenju bolezni. 
Telesna neaktivnost Je pogost 
dejavnik pri razvoju srčnožil-
nih bolezni, ki močno načenja-

jo zdravje družbe. Da človek 
lahko dobro dela na delovnem 
mestu, doma in je tudi učinko-
vit ter sposoben hitro reševati 
probleme, mora biti zdrav in v 
dobri kondiciji. Ker je vse več 
poklicev sedečih, prav ti še kako 
potrebujejo pomoč rekreacije. 
Verjetno pa delavec, ki večino 
dneva preživi na prostem in iz-
vaja jizična dela denimo na 

kmetiji ali gradbišču, že v veliki 
meri okrepi svoje telo in je dosti-
krat tudi preutrujen, da bi po 
koncu napornega delovnika še 
stekel na bližnji hrib, če že, pa 
zgolj zaradi svojega veselja in 
volje. • 

Bistvena vlogo športa je sreča-
nje drugega, premetavanje last-
nega sebe in ne zgolj drug^a ter 
spoznava-nje lastnih sposobno-
sti, do kod lahko sežemo in kje 
so naše rnge, ki jih je potrebno 
nadvse spoštovati, v nasprot-
nem primeru nam bo šport lah-
ko prq škodil kot koristil. 

Ta vloga je sicer že marsikje 
pozabljena, a vendar so še ljud-
je in skupine, ki rtas s pravim 
vzorom nadalje spodbujajo, da 
vstopamo v svet športa, ki ni ve-
zan takoj na neko jinantno toč-
ko, temveč se najdejo tisti pravi, 
da naredijo nekaj skupno do-
brega. 

Ko je Slovenija stopila v svet 
Evropske unije, se Je deloma 
spremenil tudi potek vodenja 
programa športne rekreacije, 
osnovno načelo pa velja, daje 
šport pomemben del vsakodnev-
nega življenja v sodobnih druž-
bah, kamor po razvoju in na-
predku vsekakor sodi Evropska 
unija. Velik poudarek pri tem je 

financiranje športnih dejavno-
sti in pričakovanja na tem po-
dro^u so zaradi vključitve v 
EU skupnost velika in deloma 
tudi upravičena. 

Ena izmed bolj pomembnih 
povezav športa z drugimi de-
javnostmi je šport v povezavi z 
dejavnostjo turizma. Doseda-
nja spoznanja o skupnem raz-
voju športa in turizma kažejo, 
da šport bogati turizem pred-
vsem v smislu aktivnega oddi-
ha, ki vedru) bolj pridobiva na 
priljubljenosti in tukaj ima Slo-
venija še velike neizkoriščene 
potenciale. Sicer mala dežela z 
naravnim in raznolikim oko-
ljem nam daje številne možno-
sti razvoja športa kot ene izmed 
oblik turizma. 

Turistično najbolj razvite de-
žele v svetu bogatijo svojo turi-
stično ponudbo z različnimi 
programi, vendar tako, da v kar 
najve^'i meri zadovoljujgo po-
trebe, interese in ždje gostov. 

Slovenija naj bi bila na med-
narodnem turističnem trgu pre-
poznavna po taki športno-turis-
tični ponudbi, v okviru katere 
bodo lahko domači in tuji gosti 
v vsakem letnem času preživeli 
športno dejaven oddih. Večji po-
udarek pa bi bilo potrebno dati 
na ponudbi jesenskega in po-
mladanskega turizma in ne le v 
bolj poudarjenem zimskem in 
poletnem času, kot je bilo 1» 
praksi do sedaj. Tukaj pa se 
lahko izkoristi naša prednost, 
če bomo sledili trendom drugod 
posvetu. 

J L O S T NARAVE 

Zeli, ki pomirjajo 
in l(repijo živce (1) 
če smo živčni, razdražljivi in pobiti, lahko z naravnimi pomagali, kot so domači čaji in mešanice, 
pripomoremo, da živčni sistem spet postane vitalen in da lažje prenašamo stres. Kamilica, lipa, 
janež, baldrijan, rožmarin, sivka, melisa, materina dušica, majaron, šentjanževka, hmelj, poprova 
meta ... so rastline, s katerimi običajno preganjamo živčne tegobe, kot so nespečnost, glavobol, 
nemir, tesnobo, strah ... 

P A V I A K U N E R 

Gotovo pa sodi zdravlje-
nje živcev in duševnih bo-
lezni v roke zdravnika. Z 
njim se tudi posvetujmo o 
uporabi domačih zeli v te 
namene. Če jemljemo anti-
depresive, denimo ne sme-
mo uporabljati šentjanžev-
ke. Tudi uporaba baldrijana, 
bele omele in gloga ob so-
časni uporabi nekaterih ta-
blet je škodljiva, zatorej pre-
vidno. 

Zoper nemir sezimo 
po janežu in... 

Če se nas loti živčni nemir, 
to je stanje notranje napeto-
sti in vznemirjenja, ki navad-
no pride v spremstvu pospe-
šenega srčnega utripa in za-
soplosti, si pripravimo pre-
prost poparek iz janeža (Pim-
pinella anisum), kamilice 
(Matricaria recutita) in bal-
drijana {Valeriana officinalis). 
Mešanico teh zelišč prelije-

mo z litrom kropa, pokrije-
mo, pustimo stati lo minut 
in odcedimo. Pol litra popar-
ka popijemo v treh do štirih 
odmerkih čez dan. 

Majaronov čaj odganja 
bojazni in strahove 

Bojazen je tesnobno du-
ševno stanje, ko se nam zdi, 
da se bo zgodilo kaj hudega. 
Ponavadi jo spremljajo tišča-
nje v prsih in želodcu, po-
spešen srčni utrip, mišični 
krči in zasoplost. Kadar se 
nas loti bojazen, bomo zelo 
preudarno ravnali, če si pri-
pravimo majaronov popa-
rek. Posušene liste in cveto-
ve majarona (Origanum ma-
iorona) prelijemo z litrom 
kropa, pokrijemo, pustimo 
stati lo minut, odcedimo. 
Spijemo tri skodelice dnev-
no, zadnjo pol ure pred spa-
njem. Naše babice zoper to 
nadlogo priporočajo stari do-
bri lipov čaj. Hitro naj bi pre-
gnal bojazni in strahove. Pri-

Stare dobre kamilice tudi pomirjajo. 

¥A PLANEN d.o.o. 
Kidričeva cesta 72b 

4220 Školja Loka 

Podjetje Planen d.o.o. Skolja Loka razpisuje naslednja prosta delovna mesta: 

•VEČ DELAVCEV V PROIZVODNJI 
m 

Pniakujemo prijave delavnih in prilagodljivih kvalificiranih in nekvalificiranih 
delavcev z dobrimi fizičnimi zmogljivostmi in ročnimi spretnostmi. 

Delovno razmerje se z Izbranim kandidatom sklene za nedoločen čas s 
6-mesečnim poskusnim dek>m. Kandidati lahko poiljejo ptsiu prošnjo na 
zgornji naslov ali se oglasijo na osebni razgovor v naSem podjetju vsak 
delovnik med 8. in 15. uro 

Bazilika blaži skoraj vse živčne motnje. 

prava tega poparka je čisto 
enostavna. Suhe lipove cve-
tove (Tillia platYphYllos euro-
paea) prelijemo z litrom kro-
pa in pokrijemo. Čez lo mi-
nut odcedimo. Popijemo 
skodelico po potrebi. Tudi, 
če smo živčni. 

Pozdravljena bazilika, 
zbogom tesnoba 

Če se nas loti vznemirje-
nost zaradi občutka ogrože-
nosti, ne da bi se jasno zave-
dali vzrokov, nas je najbrž v 
svoje kremplje ujela tesnoba. 
Pospešeno nam utripa srce 
in pretirano se potimo. Ta-
krat je pravi odgovor - bazili-
ka [Odmum basilicum). Dva 
grama njenih listov prelij mo 
z dvema decilitroma in pol 
kropa, pokrijmo in lo minut 
namakamo. Popijmo skode-
lico po glavnem obroku. Za-
leže tudi pri splošni utruje-
nosti ali stresu zaradi pretira-

nega miselnega dela. Kot na-
lašč za tovrstne težave je tudi 
poparek iz melise {Melissa of-
Jicinalis), ki zaleže še pri de-
presiji in histeriji. Pet gra-
mov zeli prelijemo s skodeli-
co kropa, pokrijemo, pusti-
mo stati 10 minut in odcedi-
mo. Popijemo dve skodelici 
čaja čez dan. 

Nad živčni zlom 
z meliso, meto in sivko 

Občasnim napadom, ki jih 
spremljajo krči, tresavica in 
kolcanje, pravimo živčni 
zlom. Pomoč zoper to težavo 
nudi poparek iz melise, po-
prove mete (Mentha piperita) 
in sivke {Lavandula angustifo-
lia). Mešanico zelišč prelije-
mo z dvema decilitroma in 
pol kropa, pokrito naj stoji 5 
minut, nato odcedimo. Pije-
mo po dve skodelici čaja na 
dan. 

Nadaljujemo prihodnjič. 

QQ I naročnine 04/20142 41,e-|>oSta:naiocaine!i9-5las.si.www.90renjsklgla5.si 

-4' jmnf^-
Jurčič&Co., d. o. o. 
Bodovlje ga 
4220 Škofja Loka 

zaposli: 
1. več voznikov tovornih vozil (m/ž) 

za mednarodno špedicijo z opravljenim vozniškim 
izpitom kategorije C in E. 

2. avtomehanika (m/ž) 
3. avtoličarja (m/ž) 

Pod 1, 2 In 3: 

Kandidati naj pisne vloge s priloženimi dokazili naslovijo 
na naslov družbe do vključno 30.1. 2007. Več informacij 
po tel. 041/761 400 (Valentin). 

mailto:info@g-glas.si
http://www.90renjsklgla5.si
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A GOZD BLED. 
KMETI|SKO GOZDARSKA ZADRUGA, z. o o. 
Za žago 1 A, 4260 BLED 

jAVNA DRAŽBA 
Na osnovi 4. sklepa rednega letnega Občnega zbora, ki je bil 4. 
3. 2006, zadruga prodaja objekt Zgornje Gorje 7 A, na osnovi 5. 
sklepa, 7. seje Upravnega odbora, ki je bila 20. n . 2006» zadruga 
proda nepremičnine v Ribnem, Izletniška 13 in v ta namen objav-
lja 

PRVO JAVNO DRAŽBO 
ZA PRODAJO OBJEKTOV ZGORNJE GORJE 7 A 

IN NEPREMIČNIN V RIBNEM, Izletniška 13. 

I. Predmeti prodaje: 
A. Poslovno stanovanjska stavba Zg. Gorje 7 A, nepremičnina, 
vpisana v vložkih §t. 346 in 262, stoječa na parcelah 95/7 in 96/3 
k.o. Zgornje Gorje, zemljiška knjiga Okrajnega sodišča v Radov-
ljici. Izklicna cena za celoten objekt s tlorisnim zemljiščem je 
293.752,57 evra oziroma 70.394.865,00 SIT. 
V primeru, da za celoten objekt ne bo dražitelja, bomo objekt dra-
žili po delih po naslednjih izklicnih cenah pri čemer posamezni 
deli predstavljajo naslednje solastniške deleže: 

delež 
1 Trgovina z mlekarno 
2 Mesnica 
3 Stanovanje - Poklukar 
4 Stanovanje - Šipelj 
5 Stanovanje - Repe 
6 Frizerski salon 

m2 

173.15 
48.31 
33.55 

43.28 
79.86 
44.37 

EUR 

128.526,12 

38.098,81 
27-541.23 

30.801,94 
59.82241 
36.274.52 

SIT 

30.800.000 
9.130.000 
6.599.981 
7.381.376 
14.335.841 
8.692.827 

S. 

11.9% 
8,6% 

18.6% 
11.3% 

Predkupno pravico pod enakimi pogoji kot izbrani kupec ima 
Občina Gorje, ki jo mora izkazati v 15 dneh od prejete ponudbe. 

B. Gospodarsko poslopje - trgovina na izletniški 13, Ribno, gospo-
darsko poslopje • bivša tehtnica, zemljišča: parcela 8/2, 8/7 in 
288/14 vse k.o. Ribno. Skupna izklicna cena za navedene nepre-
mičnine je 220.384,63 evra oziroma 52.812.973,00 SIT. 
V primeru, da za vse nepremičnine skupaj pod točko B ne bo dra-
žitelja, bomo nepremičnine dražili po delih po naslednjih izklic-
nih cenah: 

EUR 
1 Gospodarska poslopja 

z dvoriščem pare. 8/2 147424,30 
2 Dvorišče - pare. 8/7 83-479»55 
3 Parkirišče • pare. 288/14 11.519,25 

SIT 

35.328.758 
20.005.040 

2.760472 

Predkupno pravico pod enakimi pogoji kot izbrani kupec ima Obči-
na Bled, ki jo mora izkazati v 15 dneh od prejete ponudbe. 

Nepremičnine bodo prodane na javni dražbi, ki bo v torek, dne 30. 
I. 2007 ob 12.00 uri v predavalnici zadruge. Za žago 1 A na Bledu. 

II. Pogoji dražbe 
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki predložijo po-
trdilo o plačilu varščine. 
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na dražbi predloži-
ti pisno pooblastilo. Pravna oseba se izkaže z izpiskom iz sod-
nega registra, fizična pa z osebnim dokumentom. 
Pred dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% 
izklicne cene in jo nakazati na transakcijski račun zadruge, Št. 
SI56 0700 0000 0008 432 pri Gorenjski banki. 
Plačana varščina se bo kupcu štela v kupnino, dražiteljem, ki na 
dražbi ne bodo uspeti, pa bo vrnjena v roku treh delovnih dni po 
končani dražbi brez obresti. 

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno po-
godbo v roku 30 dni po opravljeni dražbi in na dan sklenitve po-
godbe plačati zadrugi razliko do celotne kupnine, sicer se šteje, 
da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist 
zadruge. V primeru, da v tem času občini uveljavljata predkup-
no pravico, se izbranemu kupcu vrne varščina skupaj z zamud-
nimi obrestmi. Obresti zadrugi vrneta občini. 
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin, zato se le-te zaraču-
najo kupcu dodatno. Druge dajatve, stroške sestave kupopro-
dajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastni-
štva mora plačati kupec, kot tudi stroške vpisa morebitne etaž-
ne lastnine. Kupljene nepremičnine bodo kupcu izročene v last in 
posest po plačilu celotne kupnine. 
Nepremičnine, ki so predmet dražbe, so last KGZ Gozd 
Bled z.0.0. 
Pregled cenilnih poročil oziroma ogled nepremičnin, ki se pro-
dajajo, je možen po predhodnim dogovorom z direktorjem za-
druge, tel. 04/575 05 12 ali GSM 031/213 718 v delovnem času do 
vključno 29.1. 2007. 

III. Pravila dražbe: 
1. Dražbo vodi direktor zadruge. 
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim 

dokazilom o plačilu. 
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pooblastilo. 
4. Najprej se dražijo nepremičnine pod točko A skupaj, Če dra-

žitelj ni izbran se draži po zaporednih Številkah od 1 do 6 pod 
to točko. Nato se po enakem vrstnem redu draži pod točko B. 

5. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 1.000 evrov, 
(239.640,00 SIT). 

6. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja 
ponudba. 

7. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 
8. Dražba je končana lo minut po zadnji najvišji ponudbi. 
9. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti v pis-

ni obliki do preteka dveh ur po zaključku dražbe. 
10. Ugovore reši zadruga. 

MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Navade oblikujejo naše 
življenje (2) 

Že dolgo nazaj je nekdo 
ekel, naj pazimo na svoje mi-
sli in čustva, kajti te postane-

jo naše besede. Bodimo pozor-
ni tudi na naše besede, kajti 
te postanejo naše ravnanje. Iz 
tega pa nastanejo navade. In 
kar je najboljše ali pa včasih 
tudi najslabše • iz navad se 
oblikuje naš značaj. Za tega 
pa vemo, da je ^avni igralec v 
našem življenju. Zato so na-
vade veliko bolj pomembne, 
kot se zdi na prvi vtis. Da jih 
lahko sami izbiramo in obli-
kujemo - tega se vse premalo 
zavedamo. Mogoče tudi pre-
hitro obupamo in nam manj-
ka samodiscipline. Običajno 

je lažje usmeriti energijo v 
iskanje izgovorov, kot v akci-

jo. Kajti akcija pomeni tudi 
odgovornost. Če bi vsako leto 
osvojili samo eno dobro nava-
do, ki bi jo ohranjali tudi na-
prej, potem bi bilo manj bo-
lezni, prepirov, nesreč in 
vsakdanjih stisk. Pri nava-
dah. kijih oblikujemo, gre za 
zavezo, obljubo sebi. Si pred-
stavljate, da človeka, s kate-
rim preživimo vsako minuto 
svojega življenja (to smo mi 

sami) tudi vsakodnevno go-
ljufamo pri raznih obljubah? 
Ni čudno, da Je tako težko 
imeti rad ravno samega sebe. 
Saj še za zlate ribice in pse 
bolje skrbimo. Naše navade 
pa ne vplivajo samo na nas, 
ampak tudi na naše otroke. 
Kar pomeni, da imajo misli, 
besede, čustva, vedenje in na-
vade v družinah dolgoročen 
vpliv na otrokovo življenje. 
Otroci nas neprestano ^edajo 
in posnemajo. Tako hitro 
osvojijo odnos do hrane, uče-
nja, gibanja, kulture, do dru-
gih ljudi in do samega sebe. 
Zakaj ne bi prav v tem letu. 
ki še čisto novo in brez vseh 
madežev leži pred nami pre-
vetrili svojih navad in se 
končno lotili vsega tistega, kar 
si vsako leto obljubljamo? 
Kdaj je pravi čas, če ne zdaj? 
Že jutri lahko naše navade 
postanejo naše prekletstvo. Ali 
pa naš blagoslov. Odvisno, 
kaj od tega mislimo, da si za-
služimo ... Bodimo prijazni 
sami s seboj. Naredimo nekaj 
velikega in se končno vzljubi-
mo. Z dobrimi navadami po-
kažimo, kdo smo. 

Sprejmite izziv! 
Delniška družba Merkurje največje trgovsko podjetje pri prodaji »naredi si sam«, 
elektrotehničnih, metalurških in profesionalnih tehničnih izdelkov na slovenskem trgu, 
našo blagovno znamko pa vse bolj razvijamo in krepimo tudi na bližnjih tujih trgih. 

Ker naše podjetje raste, skupaj s smelimi poslovnimi načrti raste tudi število prostih 
delovnih mest. Vabimo vas, da sprejmete izziv in se prijavite na delovna mesta: 

R E 2 ^ L E C ( m / ž ) - več delavcev v OE Dodelavne storitve v okviru Tehnološko 
tehničnega sektorja Logistike 
Izbrani kandidati/ke bodo opravljali predvsem naloge razreza, obdelave, izdelave 
in oblikovanja metalurških polizdelkov. 
Prijavijo se lahko kandidati/ke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje; 
• najmanj KV izobrazba tehnične oz. strojne smeri 
• poznavanje postopkov razreza, obdelave, izdelave in oblikovanja metalurških polizdelkov 
• 1 leto delovnih izkušenj pri navedenih delih 
• zaželen izpit za voznika viličarja oz. upravljalca dvigal 
• pripravljenost na stalno izobraževanje in usposabljanje in delo 

SKLADIŠČNI MANIPULANT in UPRAVLJALEC SKLADIŠČNE 
M E H A N I Z A C I J E ( m / ž ) - več delavcev v Skladiščno transportni dejavnosti Naklo v 
skladišču tehničnega blaga in skladišču črne metalurgije 
Izbrani kandidati/ke bodo opravljali predvsem naloge prevzema, komistoniranja, 
oddaje blaga in materiala, vnašanja in kontrole podatkov ter upravljanja 
skladiščne mehanizacije in transportiranja blaga. 
Prijavijo se lahko kandidati/ke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• najmanj KV izobrazba tehnične, trgovske oz. druge ustrezne smeri 
• poznavanje postopkov skladiščnega poslovanja 
• 1 leto delovnih izkušenj pri navedenih delih 
• zaželen izpit za voznika viličarja oz, upravljalta dvigal 
• pripravljenost na stalno izobraževanje in usposabljanje 

Če imate ustrezna znanja in sposobnosti ter ste se prepoznali v naših pričakovanjih, 
nam pošljite vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in navedbo delovnega mesta, za 
katerega se prijavljate, do 25. januarja 2007 na naslov: MERKUR, d. d., 
Kadrovsko-pravno področje. Cesta na Okroglo 7, 4202 NAKLO 
ali na e-naslov: zaposlitev@merkur.sl 

MERKUR - trgovJnd In storitve, d. d, 
Cesta na Okroglo 7. Naklo MERKUR 

HaM 
Iizivalko z izzivofnim popustom. 

i Mazdini največji hiti 2006! 

Največje letošnje Maidinc uspešnic« so še bolj popularne! 
Sedaj vas pričakujejo z izjtmnimi popusti in posebno ugodnimi pogoji 

financiranjo. Ne zamudite najboljše ponudbe in obiščite noše 
prodajalce, saj se ponudba izteče že 3 1 . 1 . 2 0 0 7 . 

Maida je številka 1 
po kokovosti. 

mazoa ljubljeno: A-COSNOS d.d.. 01/S&3 SS 2S • flVTOCEMTER &TC. 01/S23 1 > 2A • INTfRClRSSCARS. 01/200 09 5S • Horib»r: 
RVT0CfNT{RStReiNEK.O2/45O35 50 • MurskoSoboto: RVTOCÊ nRlfPOifl. 02/S36 l770*C«lje:$flMflR. 03/424 4016 
• 2o9orjc:flV10HÎ Î ilŠNIX,03/S664729*VelenJe:flSim0M0eiUSK0RNŠ(K.03/efl?077«Kronj:fW0N06<{K.04/28t 
• Novo Gorico: flUTORf MT. 05/302 «4 M • Koper: AVTO CRDNTflR. 05/625- IS-2S • Novo mesto: HfiKOMfl. 07/393 42 12 

mailto:zaposlitev@merkur.sl
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SUET 
NEPREMIČNINE 

REAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
Emota KMÂ I 
Naiorjiv« vite« 12 
4000 k««pij 
Til.;04/28n'000 
Fu. 04.202fr-4>? 

Email: kran|@svet-neprem»inine.si 
http://www.svet-nepfemi{nine.si 

STANOVANfA prodamo 
KRANJ • nova stanovanp v poslovno sta-
novanjskem objektu v bGžini vodovodne* 
ga stolpa, od 41 m2 do 94,10 ma. Stano-
vanja bodo zgrajena do julija 2007. Cene: 
od i.69S,58 DJR/nu (4^^7,00 SfT) do 
2.010,87 EUR/m2 (481.885,00 Srt). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera 25,^ nu. 2. 
nad. nizkega bloka, I. 1966. urejen Uok, 
nova streha, domofon, vhodna vrata blo-
ka. Cena 59.673 EUR (14,3 mio SIT). 
KRANJ • Šorlrjevo n.: dvosobno. 54,13 
m2,7. nad., dvigab, balkon, dobra loka-
aja, 1.1972. prazno. Cena 104.323 EUR 
(25 mio SIT). 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno. 67,20 mi, 
5. nadstropje. I. >998. urejeno, svetlo, bal-
kon V ceni je zâ et garažni boks v garažni 
hl$i. Cena 103489 EUR (24.8 m»o SIT) 
KRANJ - Planina II: dvosobno. 69.26 
m2.5./7-<h, prijetno stanovanje, vzhod-
na stran. I. 1982, velik balkon Cena 
110.583 EUR (26.5 mio SIT). 
KRANJ • Pfanina 1:115.60 mz. mansardno 
stanovanje v večstanovanjski stavbi, nad. 
z.{z. Stanovanje jc prostorno. k>den bival-
ni in spalni del. 2 klimi, opremljeno. CK-
plin Cena 150.225 EUR (36 mio SIT). 
HIŠE prodamo 
SK. LOKA • Crenc lepo urejena dvostano-
vanjska hiia. cca. 150 mz bivalnih povriin, 
K+P-fN. v celott adaptirana I. 2000. I. 
1964. 360 m2 parcele. HiSa je vredna 
ogleda Cena 200.300 EUR (48 mio SIT). 

^ENCUR: 182 mz. vzahodnem delu na-
selja so naprodaj tri lične enodru^nske 
hi$e, zgrajene do 3. podaljSane faze. 
Hi$e so pt^kJetene. klasično grajene, z 
dobrim izkoristkom prostora in zaseb-
nostjo posameznih enot. I2 dnevne 
sobe imajo izhod na zclenico, vsaka 
hi5a inna tudi balkon in nadstreSek za 
dva avtom<^ila Parcele merijo 293.306 
oz. 372 m2. Cena: 180.000 EUR {43 mio 
SIT). Kupo ne plačajo provizije, 
ZEMLJIŠČE prodamo 
Podvin - Mošnje 559 m2. sončna, ravna 
parcela pravilne oblike v obmo^u loka-
cijskega načrta novega naselja enosta-
novanjskih hi$ Cena 100 EUR/m2 
(23.964 srr/m2). 

w w w . s v e t - n e p r e m i c n l n e . s t 

I N E P R E M I Č N I N E I 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00, 041/515 965 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje, enoinpolsobno. P. 
39.5 m2.1. izd. 1962 adaptirano, oprenv 
Ijeno. za EUR 100.150 (24 mio SIT). 
KRANJ - Pbnina I, enosobno. P. 41.85 
mz, L izd. 1974. za EUR 86.379,- (20.7 
mio SIT) 

KRANJ • Šorlijeva ulica, dvosobno. 1 
I nad. 5145 m2, I. izd. 1969, za EUR 
105,992.- (254 mio SIT) (preurejeno v 
trisobno). 
KRANJ - Šorlijeva ulica, dvosobno. 7. 
nad.. 50,2 m2. I. izd. 1969, za EUR 
107.661.- (25,8 mio SIT). 
KRANJ • Drulovb, dvosobno. I nad,. 53 
m2. I. izd. 2004. za EUR 114.756.-
(27,500 mio SIT) novo. 
KRANJ - Štirisobno, 7. nad, 874 m2 + 
garaža. I. izd. 1964. za EUR 138.958.-
(33.3 mio SIT). 
KRANJ - garsonjera. 264 m2. 1. 
izd.1982. za EUR 61.550 (14.750 mio 
SIT). 
TRŽIČ - dvosobno, 47.47 m2. I. izd. 
1910. za EUR 62.594,- (15 mio SIT). 
TRŽIC - dvosobno, IV. nad.. 60.67 •• 
izd, 1979. za EUR 87.631.- (21.- mio SIT). 
TR2IC - trisobno, I. nad., 2 balkona, 
58.97 nfi2. leto 1956 za EUR 73 026.-
(17,5 mio SFT). 
HISE PRODAMO 
KRANJ • okolica polovKO dvojčb, par-
cela 230 m21, izd. 2005.111. podaljšana 
gr. feza. stan. p. 153, komunalno ureje-
na. za EUR 156.700,- (37.680.00 mio 
SIT). 

' KRANJ - okolica, dvo- ali enostan. hiša. 
adapt 1984. parcela 621 m2, stan. p. 
170 mz. z vso opremo izdelano po meri 
za EUR 225.338.- (54,- mio SIT) cena 
ugodna. 

PREDDVOR - enostan. hiSa, 111. gr. feza 
(adapt stara hiSa). pare 669 m2, stan. 
p. cca 120 m2. cena 120.180.27 EUR 
(28.8 mio SfT). 
ŠKOFJA LOKA - atrijska vrstna hiSa, 
stan. p. 120 m2 -f 80 mz, 80 m2 atrija, 
leto izdelave 1977, za EUR 229.510.- (55 
mio SIT). 
ŽELEZNIKI • okolica, eno- ati dvostan. 
hiJa v III. gradbeni kz\, vs« priklju^ pla-
čani. hi$a je podkletena, parcela ravna, 
na robu vasi, sončna in sredi zelenja z 
lepim razgledom na okoliSke hribe, par-
cela 915 m2. za 123.101,32 EUR (29,5 
mio SIT) - zanimivo. 
TRŽIČ • c^olica. dvostan., stan. p. 150 
nnz. parcela 147 m2,1. izd. 1934. adapt, 
2006. za EUR 246.202 (59 mio SIT). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 

Kranj - cca. 240 rm (P 125 m2,1. nad, 115 
m2, veliko dvorišče z več P mesti, ogra-
jeno. cena 6.01 EUR (1440.- Srr)/mes. 
za m2 + stroški. 
Kranj • Ptanina. 85 m2. najem z odku-
pom inventarja za ceno 500,75 EUR 
(120.000,• SIT)/mes + stroški, najem 
brez odkupa inventarja za ceno 1001,50 
EUR (240.000,- Srr)/mes + stroški oz. 
prodaja prostora in opreme za 
125.187.78 EUR (30 mio SIT). 
PRODAJA 

Kranj - cca. 210 mz poslovnih prostorov 
z vso pisarniško opremo v pritličju in kle-
ti poslovne stavbe, 6 parkirnih mest. ne-
kaj zelenice za EUR 354-699,- (8$,- mio 
SIT) izredno lepi pisamiiki prostori z 
opremo po meri za različne dejavnosti 
Tržič • poslovni prostor za trgovino 22 
m2, (skladišče 8m2) in WC za EUR 
3^-296.95 (7.5 "lio SIT). 
ZEMMIŠČA PRODAMO -zazidljiva, 
kmet^ska, gozd, Itd. 
KRANJ • okolica. CERKgE • okolica, TR-
ŽIČ • okolica. PODgUBEg 

wvi^.mike<o.si 

Mlinska ul. 1, Maribor, PETriič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49.030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje zgoraj, enosobno. 
40.14 m2. 1/4, l.i. 1961. obnovljeno v 
celoti, lepo opfeml|eno, vseljivo v sredi-
ni avgusta 2007. Cena: 81.372.06 EUR. 
(19,5 mio SIT). 

KRANJ • dvosobno. 51,70 mz, I/2. 
poslovno-stanovanjski objekt, v celoti 
obnovljeno 1.2006. vpisano v ZK. takoj 
vseljivo. Cena: 102.236 EUR (24,5 mio 
SIT). 
KRANJ • mesto, dvosobno, 57,9 m2, 
M/2, dograjeno I. 1979, obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23.724.36050). 
BISTRICA PRI TRŽKlU - trisobno. 83.52 
rm. P/2, soba v kleti, vrt, nadstrešek za 
avto. l.i. 1945. Cena: 108496 EUR (26 
mio SIT). 
TRŽIČ • mestno jedro, trisobno, 65.93 
m2, mansarda, dvoctažno, I. 2006 
večstanovanjska stavba v cehM obnovl-
jena. Cena: 92.639 EUR (22,2 mio SIT). 
TRŽIČ - center mesta, trisobno, 66,20 
m2. mansarda/2,1.2006 večstanovan-
jska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
89.718 EUR (21,5 mio SIT). 
HI£E PRODAMO 
KRANJ - okolica, Trboje, dvostan. hiša. 
256 m2 biv. površine, pare 621 m2, l.i. 
1984. obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165,08 
EUR (53 mio SIT). 
SENIČNO - stan. hiša. III gr. faza. 
261.37 m2 biv. površine, parcela 456 
m2. l.i. 2005, lepa lokacija. Cena: 
190.160,24 EUR (45.57 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka, 1/2 sUn. hiše, nnansar-
da. 130 m2 biv. površine, garaža, nad-
strešek za avto. klet. 300 mz vrta. I.i. 
1978. vzdrževano. Cena: »53.980.97 
EUR (36,9 mio SIT). 
PODgUBELJ - dvosun. hiša. 360 mz. 
stanovanji popolnoma izdelani, hiši 
manjka samo fasada, parcela 696 mz, 
l.i. 2001. Cena: 249.123.69 EUR (59.7 
mio SIT). 
BISTRICA PRI TUŽIČU -1/2 stan. hiše. 
pritličje. 98 m2,25 m2 kleti. 5om2 pod-
strehe. 540 m2 vrta. I.i. 1938. obnovljeno 
1. 2003, vpisano v ZK. mima lokacija s 
čudovitim razgledom. Cena: 112.669 
EUR (27 mio SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU • zazidljiva parcela. 
542 m2, dostop asfalt. Cena: 70 
EUR/mz (16.775 Srr/mz). 
PODNART- 2 zazidljivi parceli, 1.066 
m2 in 1.119 ravni, sončni, pra-
vokotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
(16.775 srr/m2). 
BLED - Koritrto, zazidljiva parcela. 1.138 
m2. lepa. ravna, sončna, sprejet zazi-
dalni načrt. Cena: 190 EUR/mz (46.729 
$rr/m2). 

NAKLO - Zazidljiva parcela. 855 mi. 
lepa. ravna. sonč^. pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/m2 (34.748 SIT/m2). 

www.eko-hisa.si 

gekkoprojekt! 
" e p r e m i č n i n e i 

Bmof 79A, 4000 Kran) I 

www.9emcQ<)ro)ekLy > 
04 2341 999 \ 
031 67 40 33 I 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ • CENTER; nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski 
hiši v centru mesta. 
> 2-sobno 5243 m2. pritličje. Cena: 
98.075.41 EUR (23.502.792.60 SIT). 
- 3-sobno duplex 94,87 m2, 1. nad-
stropje In mansarda. Cena: 
150.194.53 EUR (35.992.618,20 SIT), 
KRANJ: dvoinpolsobno stanovanje, I. 
2005, 63 m2 20 m2 kleti, vsi pri-
ključki in infrastruktura, nova kopal-
nica. kuhinja z vgradnimi aparati v 
garanciji. CK-plin. lastno parkirno 
mesto, dva balkona. Cena 131.447.17 
EUR (31,5 MIO SIT). 
KRANJ - PLANINA I: dvosobno. 61 
m2. I. 1978, nadstropje 4./7. delno 
opremljeno, balkon, lep razgled, 
mirna lokacija, vsa infrastruktura. 
Cena 105.000 EUR (25.200.000.00 
SIT). 

KRANJ - PLANINA I: enosobno. 
49.02 m2, I. 1971. nadstropje 2./3. 
zastekljen balkon, odlična lokacija, 
vsi priključki in infrastruktura. Cena 
80.000 EUR (19.200.000,00 SIT). 
KRANJ - PLANINA I: 65.12 m2,1978. 
mirna lokacija, bližina centra, vsa irb 
frastruktura, neopremljeno, vseljivo 
takoj. Cena 112,500 EUR (26.959.500 
SIT). 
SKOFJA LOKA - FRANKOVO NA-
SELJE: trisobno. 78.30 m2, 1. 1994, 
nadstropje 4./$, prostorno, dobro 
vzdrževano, vsi priključki in infra-
struktura. Cena 125.000 EUR 
(30.000.000,00 SIT). 

w w w . g e k k o p r o j e k t . s i 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0., 
Begunjska 2 
GSM: 041/4}6-S44. 
041/4^3-5" 
Tel.: 04/ 53-17-460 

Prodamo stanovanja: 
Dvosobno: 

KRANJ ZLATO POLJE: 574 m2. novo, 
pritič. od 3, VSI priključki, svetlo 
starK>vanje, 2 nadstreška za avto, pro-
damo 
Cena: 100.000 EUR (23,964.000 SIT). 
Trisobno: 
RADOVgiCA: 79.53 m2. novo. Se 
nevseljeno. I. nadst. zelo svetlo, velik 
balkon, garažni boks. dvigalo, prodamo 
Cena: 146.052 EUR (35.000.000 SIT) 
Parcela: 
KOROŠKA BEIA: Prodamo ravno, 
sončno, kvadratno zazidljivo parcelo v 
izmeri 387 m2. 
Cena: 88 EUR/m2 (8.200.000 SfT). 

w w w . k r - n e p r e m i c n i n e . s 

tflHDft 
t\ lEI>ftCIMlCMIM£ 

^9enc^ za promet z naprcmiCinnami 
Na skali 4.4000 Kranj 

tel 04/2363 388 2363 389. 
gsm 041/860 936. 040/839 118 

Stanovanja: 
Planina dvosobno, 3. n., I. 79, 54 
mz. v celoti prenovljeno I. 2005, 
cena: 95.980 EUR. 23 mil SIT. 
Pbnina lil, Štirisobno, 90 m2,1. 85, 
prenovljeno, zelo lepo, cena: 150.225 
EUR, 36 mil. SIT. 
Bled, dvosobno. 53 m2,2.n, 1,89, del-
no prenovljeno, cena: 111.300 EUR. 
26.7 mil. SIT. 
Bled, dvoinpolsobno. 72 m2. 2. n.. I. 
89, v celoti prenovljeno, cena: 
169.200 EUR (možna menjava za 
stanovanje v Ljubljani ali Radovljici). 
40.5 mil. SIT. 
Kranj, dvoinpolsobno, 104 mz, P v 3 
stan. hiši, dodatno 420 m2 vrta, 
garaža in 14 m2 kleli. I 81. prenov-
ljeno v celoti I. 2001, cena: 158.580 
EUR, 38 mil. SIT. 

Šenčur, dvoinpolsobno v hiši, P. I. 
2002. 85 m2, vrt. cena: 150.230 EUR. 
36 mil. SIT 
Hiše: 

Brrtof Voge, trojčki, še 2 enoti. 143 
m2, 3. pod. g. faza, I. 06. cena: 
141.003 EUR. 33.7 mil. SIT. 
Kokrica, stan. hiša. I. 56. delno pre-
novljena, 160 m2, parcela 524 m2. 
cena: 179.435 EUR. 43 mil. SIT, 

w w w . t r i d a n e p r e m i c n l n e - i j . s 

OA-NI 
CA-NI. d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 SenČur 
td: 04/25-17-199, fiax: 04/26-17-198 
e-pošta: info@)nepremicnine-gani.si 

Naj Vaše želje ne ostanejo samo želje, 
ampak naj postanejo resničnost, zara-
di uvedbe EURA bomo vsem prodajal-
cem v mesecu januarju, ki se odločijo 
za prodajo nepremičnine preko naše 
agendje, znižali provizijo za 1%. 

STANOVANJE 
KRANJ - ZOISOVA, prodamo lepo in 
kompletno adaptirano trisobno sta-
novanje v izmeri 74,32 m2 + klet dr-
varnica, 3. nadstropje/4, adaptirano 
1.2004, ločen WC. balkon, CK-plin. 
vsi priključki, kompletno opremlje-
no, vpisano V Z.K.. vseljivo po dogo-
voru. CENA: 116.841.92 EUR 
(28.000.000.00 SIT). 
TRŽIČ • BISTRICA, prodamo v kom-
pletu opremljeno dvosobno stanova-
nje. predelano v dvosobno z dvema 
kabinetoma. 65,04 mz, objekt star 
26 let, 4. nadstropje/5, zaprt balkon, 
vsi priključki, z.k. - urejeno. CK, vselji-
vo marca 2007. Cena: 78,868,30 EUR 
(18.900.000,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR 
OPC ŠENČUR, ODDAMO komplet-
no opremljene pisarne v izmeri 431 
mz. zgrajeno I. 2003. 2. nad./3. od-
damo v kompletu ali po delih (lastni 
vhodi). Čajna kuhinja, sejna soba. 
server soba, primerno za računalni-
ško dejavnost, računovodstvo za-
stopništvo. posredovanje, trgovino 
ftd. Vsi priključki. CK. klima, dvigalo, 
čitalec prisotnosti na delu, CENA:9 
EUR/m2 (2.157.00 SlT/mz). 
VIKENDI 

POLJANSKA DOLINA - PODJELO-
VO BRDO. na atraktivni lokaciji pro-
damo podklelen zidani vikend z le-
pim razgledom na sosednja Škofjelo-
ška hribovja, stanovanjske površine 
127 mz * pomožni objekt (drvarnica) 
6mx3,5m. 1.064 zemljišča, 
K+P+M, star 6 let, vsi priključki, CK • 
trda goriva, terasa, kompletno opre-
mljen, vseljivo takoj. Vikend se naha-
ja na mirni lokaciji. 10 km do smu-
čarskega centra Cerkno. CENA: 
t23.ioi.3iEUR (29.500.000.00 SIT). 
BASELJ, na 379 m2 zemljišča proda-
mo bivalni leseni vikend, v dveh eta-
žah. stanovanjske površine 60 mz -f 
zaprta terasa, star 24 let. ogrevanje 
na kamin, vsi priključki, vseljivo po 
dogovoru. CENA: 125.187.78 EUR 
(30.000.000.00 SIT). 
HISE 

TRŽIČ - ROČEVNICA, prodamo eno-
družinsko montažno hišo. staro 47 
let. kompletno adaptirano 1.2006. na 
382 m2 zemljišča, stanovanjske po-
vršine 113 m2, bivalno pritličje 1. 
nadstropje, terasa cca. 20 mz * bal-
kon, CK - olje. vsi priključki, prevzem 
možen takoj. Cena: 160.657,64 EUR 
(38.499998.98 SIT). 
Za nam že znane kupce, 
kupimo več različnih nepremičnin 
na različnih lokacijah. < 

www.neprcmicnine-gani .s i 

m P PROJEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
LESCE: poslovni prostor 52 m'2.1.05. 
ME/2. nad., primeren za pisarniško 
dejavnost. Cena: 56.400 EUR 
(13.515.696 SIT). 
KRANJ: trisobno, atraktivna lokacija. 
74 mz. obnovljeno 03. vpisano v ZK. 
vredno ogleda. Cena: 116.850 EUR 
(28.001.934 SIT). 
DVORJE PRI CERKLJAH: parcela 
1000 m2, vsi priklj. ob pare, narejen 
idejni načrt, sončna lega. čudovit raz-
gled Cena: 100 EUR/mz (23.964 
SIT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH: parcela 767 
m2, ravna, voda in el. ob parceli, mir-
na lokacija, ob zelenem pasu. Cena 
100 EUR/mz (23.964 SIT/m2). 
BRITOF: ekskluzivno prodamo več 
komunalno opremljenih parcel od 
542-981 m2. Cena: od i45EUR/m2 
(54.747.8 SIT/mz). 
KUPIMO: 

Enosobno in dvosobno v Kranju za 
nam že poznane kupce 
Manjšo kmetijo na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDETE NA NASI SPLETNI 
STRANI 

w w w . m p - p r o j e k t . s 

FESST, d. o. o^ 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poŠta: 
info@fesst.si 
Internet: 
WWW.flK5tSi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - NAKLO: enoinpolsobno, v 
pritličju večstanovanjske hiše, 47,00 
mz, obnovljeno 2006, cena 66.000,00 
EUR (15.816.240.00 SfT). 
KRANJ - PLANINA III.: enosobno. 2.(4 
nadst., 36.61 m2, L izgradnje 1982, cena 
66.766,82 EUR (16.000.000.00 SIT). 
KRANJ • PLANINA I: dvosobno 
stanovanje. 63.18 m2 * 7.0S m2 kleti, 
3./5 nadsL, L izg. 1975, cena 100.150,22 
EUR (24.000.000,00 SIT). 
KRANJ - PLANINA L enosobno. 41,85 
m2. PR/13 nadst.. I. izgradnje 1974. cena 
3i.373.oo EUR (19.500.225.72 SfT). 
KRANJ - S o r * ^ nasdje: dvosobno, 7 /9 
nadstropje, 52 nu. I. ( z ^n j e 1972. cena 
104.323.15 EUR (25.000.000.00 SIT). 
KRANJ - Soriljevo nase^ enosobno, 2-/3 
nadstropje. 41.20 mi, 1. izgradnje 19^, 
cena 85.544.^ EUR (20.500.000.00 SIT). 
KRAN) - nebotičnik: Štirisobno, 7./16 
nadstropje. 8740 nu. 1. izgradnje 1964, 
cena 119.000.00 EUR (28.517.160,00 
SIT), možnost dokupa garaže, cena 
9.000.00 EUR (2.156.760.00 SfT). 
KRANJ - bližina Prešernovega gaja: 
dvosobno. 52.00 m2, v stanovanjski 
hiši. II. nadstropje, v celoti obnovljeno 
2006. cena EUR 79.285,60 
(19.000.000.00 SIT). 
KRANJ - PLANINA I: garsonjera, pritlič-
je. 26 m2,1. izgradnje 1978, cena EUR 
61.550.65 (14.750.000.00 SIT). 
KRANJ • mestno jedro, dvosobno, del-
no mansardno 57.90 mz. II./II nad-
stropij, obnovljeno 1992. cena 
99.000.00 EUR (23.724.360.00 SIT). 
PREDDVOR: enosobno, PR/3 nadst., 
41,55 mz. I. izg. 1983. cena 83.458.52 
EUR, (20.000.000.00 SIT) nadstrešek 
za avto. 

SKOFJA LOKA - Podlubnik dvosobno, 
X1I./XIH nadstropje, 60,32 m2,1. izgrad-
nje 1980, cena 90.552,50 EUR 
(21.700.000,00 SIT). 
TRŽJČ: dvosobno, 60.67 niz. I izgradnje 
19S1. vsi priključki, vseljivo 02.2007, cena 
EUR 85.544,98 (20.500.000.00 SIT). 
TRŽIČ: garsonjera. 24.18 m2.5-/5 nad, I. 
izgradnje 1950, cena EUR 45.902,19 
(11.000.600,00 SfT). 
KRANJ - bfižina sodišča: trisobno. 
III./IV. 74.32 rm, I. izgradnje 1964, ob-
novljeno, cena 116.841.93 EUR 
(28.000.000,00 SIT). 
HISE PRODAMO: 

CERKgE - OKOUCA: dvostanovanjska, 
zemljišča 300 mz, I. izgradnje 1975. cena 
EUR 194.041.06 (46.500.000.00 SIT). 
KRANJ - PREDOSgE: stanovanjska hiša. 
biv. povr. 120 m2.1. izgradnje 1963. ob-
novljena 1.2002. zemljišča 9^9 mz, cena 
229.510,93 EUR (55.ooo.ooo.cxj SIT). 
BOH. BELA: polovico dvostanovanjske 
hiše (dvosobno stanovanje r balkonom 
54.43 m2 pol kJeli pol podstrešja) 
na zemljišču 305 mz. I. izg. 1974. cena 
95.142,71 EUR (22.8oo.ooo.oo SIT). 
RADOVgiCA • OKOLICA: dvojček, 
ttoris 106 m2. parcela 290 mz. garaža, 
I. izgradnje 1992, cena 255.380,00 EUR 
(61.199.263,20 SIT). 
VIKEND: 
STARI VRH - PODVRH: vikend v skup-
ni izmeri 106.50 mz, zemljiSče J27 mz. 
I. izgradnje 1978. cena 104.323.15 EUR 
(25.000.000.00 SIT). 
STANOVANJA ODDAMO: 
CERKgE - OKOUCA: enosobno. 30,00 
m2 v stanovanjski hiši, 1. nad. 1. izgr. 
1995. najemnina 250 EUR (59.910,00 
SfT) mesečno (s stroški). 
KRANJ: enoinpolsobno. 50.00 mz. 8. 
nad., L izgr. 1972, mesečna najemnina 
300 EUR (71.892,00 SIT). 

i w w . f e s s t . s i 

»>ov«>tr«dnJ«, jdAptKi)«. ntpf«<n«n»fw 

venum... 
Britof 43.4000 Kranj 
tel./fax: 04/2J4-30.50 
pm: 03»/644-777 
e-poita: lidija^vcnumji 

PRODAJA 
Sko^a Loka, Podlubnik. dvosobno 
stanovanje z balkonom, I. 76.1. nad., 
62 m2, CK, delno obnovljeno, mirna 
okolica. Cena: 108.496.08 EUR 
(26.000.000,00 SIT). 
Kranj, dvosobno stanovanje z balko-
nom. 1. nad.. 52 m2. obnovljeno v 
letu 2006. plinsko ogrevanje, cena: 
102.236.69 EUR (24.5cx>.ooo.oo 
SIT). Vredno ogleda. 
Zg. Bitnje, prodamo hišo. cca. 172 
m2 stan. površine, 270 m2 zemljiš-
ča, I. 1999. brez fasade, izdelano 1. 
nadstr. Cena: 179-435.82 EUR 
(43.000.000,00 SIT). 

F R ^ S T U. t». i). Kt>ni 
N K P K K M l C M N S k A 

Jrreotui C. .MU. PK Nmco« V. Krmi 

NOVOGRADNJA 
ŠENČUR: VSEgiVO DEC 2007 
ODUČNA PRILOŽNOST - HITRA OD-
LOČITEV 

Dvosobno: 55 mz. 85400 EUR. 20,5 
mio SIT. 
Dvosobno: 57 mz, P. 91.560 EUR. 22 
mio SIT. 
Garsonjera: 36 mz, 61.900 EUR. 14,8 
mio SIT. 
Trisobna nivojska. duplex stanovanja: 
74 m2.117.530 EUR. 28.2 mio SIT. 
85 m2.125.950 EUR, 30.18 mio SIT. 
94,94 m2.139.500 EUR. 334 mio SfT. 
Lastniško parkirno mesto! 
KUP lMa 

Planina: enosobno. 45 m2. 
Kranj: štinsobno. gotovina. 
Sorlijevo: dvosobno. 55 m2, stolpnica, 
takoj kupimo za stranko. 
Kranj: trisobno, z dobrim razporedom, 
takoj, za mlajši par. 
Tržič, D e t e l j enosobno in dvosobno 
za znano stranko. 
STANOVANJA - PRODAMO: 
Tržič - Dete îca: trisobno. 72 m2.1. 79. 
95.561 EUR, 22,9 mto SIT 
Zbto p o ^ enosobno, 2. nad. 1.98, z novo 
kuhinjo. 77-200 EUR, 18.5 mio SIT. 
Pbnina 1: enosobno, 40 m2. adapt. 2003, 
višje nad. 70.940 EUR. 17 mio SfT, 
Soriljevo: enosobno. 42 m2, adapt. 
2004. z moderno opremo, 2./3 nad. 
87.631 EUR. 2) mio SIT. 
Tbto po|e: dvosobno, novogradnja. 53 
mz, pokrito park. mesto, nad., 
92.640 EUR. 22.2 mio SIT. 
Planina 1: trisc^no. 77 m2,1.1987, adapt. 
2006,3./3 nad., 120.850 EUR. 29 mio SfT. 
HISE-PRODAMO 
VISOKO: posk>vno-stanovanjska, 9xiz 
m •»• prizidek, K+P+N. 1.1980, parcela 
712 mz, odlično za posl. dejavnost, 
27.124 EUR. 65 mio SIT, 
PR lMSKOVa hiša, 2x80 mz + klel. 
440 m2,2 garaži, 1.1980,212.820 EUR, 
51 mio SIT. 
KOKRICA enodružinska. 150 m2. 
parcela 524 m2. več parkirišč in garaž, I. 
1960.187.782 EUR. 45 mio SfT. 
KRANJ. dvt>družinska. L 198Z. zoo mz -f 
klet. parcela 680 mz. 237.856 EUR. 57 mk> 
SfT. 
Dodatna ponudbo na: 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34.4000 Kranj 
email: info@ida-nepremtcnine.si 

PE Kranj. Planina 03. Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/331 886, 

041/754-674. fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
SKOFJA LOKA - MESTO: dvosobno, 50 
m2. adaptirano I. 2003. 3.73 nad., cena 
87.700 EUR (21.016428 SIT). 
KRANJ - POL£C ČEBEUCE 115.6 mz, 
Štirisobno, M/2 nad.. 2x klima, nova 
(^a , ra^bano. mima okoltca. urejena 
dokumentacija, cena 160.000 EUR 
(38.342400 SIT). 
HISE PRODAMO: 

BLED - STRAŽA: 383 m2, samostojna, 
zgrajena 1.1911.2.177 m2 zemljišča, vila. 
primerna za turistično dejavnost ah kot 
nadstandardna samostojna hiša, cena 
1400.000 EUR (335-496.000 SfT). 
KRANJ - KOKRICA: 421 mz. delavnica, 
zgrajena I. 1996, 700 mz zemljišča, 
poslovno stanovanjski objekt - vulkani-
zerska delavnica v obratovanju -f pros-
torno mansardno stanovanje (v 3. fezi -
vse instalacije), ccna: >42.180 EUR 
(82.0CX).000SI^, 
PARCELE PRODAMO: 
JESENICE - KOČNA; 1100 m2. zazidlji-
va. mima sončna parcela, primemo za 
vikend alt stanovanjsko hišo, cena 85 
EUR (20.369 SfT). 
NAKLO - POUCA: 703 m2. zazidljiva, 
parcela ob glavni cesti, primerna za 
poslovno stanovanjski objekt, cena 140 
EUR/mz (33.550 SfT/mz) 
NAKLO - POUCA: 636 m2, zazidljiva, 
ravna parcela, mima lokacija, cena 130 
EUR/mz (31.153 SIT/m2). 
POSLOVNI PROSTOR P R O D A M a 
KRANJ - STOLPNICA: 83.94 mz, 5./14 
nad., pisarna, možnost uporabe tudi 
kot stanovanja, cena: 134.500 EUR 
(32.231.580 SIT). 
KUPIMO: 

Na območju Gorenjske kupimo 
stanovanja, hiSe in p a r o^ 

w w w . i d a - n e p r e m i č n i ne . s 

http://www.svet-nepremicnlne.st
http://www.eko-hisa.si
http://www.gekkoprojekt.si
http://www.kr-nepremicnine.s
http://www.tridanepremicnlne-ij.s
http://www.neprcmicnine-gani.si
http://www.mp-projekt.s
mailto:info@fesst.si
http://WWW.flK5tSi
mailto:info@ida-nepremtcnine.si
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVE DVOSOBNI v dvostanovanjski hiši. 
obnoN/leni 1.01. IkKtsa 83 rn2. v V. pod. fazi 
s pripadapčin^ baikoni, garažama, kjetjo in 
partOriščem. cena za enoto 100.116,00 
EUR (23.991.798,24 Sm. Loman d.o.o.. 
K f ^ . 9 041/347-323 ;OOO3J6 

Kranj. Koroška uL. 26,7 m2. 

garsonjero v 1 . nad., neopremlje-
no, novo adaptirano, vsetjivo takoj, 
prodamo brez posrednikov. Cena 
59.500 EUR (14.258.518 SIT). 

Tel.: 040/206^66. Advantis d. 0. 

0.. Čet>eiarska uL 1. Ljubljana 

DVOSOBNO novo stanovanje. 60 m2. 
na Zlatem polju v Kranju, ugodno. 9 
031/378-038 7000142 

ODDAM 

SOBO v Kranju samskemu zaposlenemu 
moškemu. 9 041/947-677 7oooa» 

ENOSOBNO. I. 97. I. nad. nizkega 
bloka, opremljeno, z balkonom in 
kleljo, vseljivo 2/07. cena 300 
EUR/mes. (71.892 SIT). Loman 
d.o.o.. Kranj. 9 041/347-323 /OOOMS 

NAJAMEM 

MLAD PAR najame eno- ali c^osobno 
stancvar^ v Radovljict ^ okofici. tahko za 
daljše obdobje. «041/375486 roooaai 

SAMOSTOJNI po(4etni( brez otrok, ksce 
eno-^ duo9obrx> stanouenie za d a ^ Ob-
dobje na območju Radovljice ali Lesc z 
okofco. Lahko je tucS etaža star>ovanjske 
hiše ̂  dvojček.. «040/253-774 fonsvi 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO. Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2, 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 160.657.65 
EUR (38.499.999 SIT), 9 041/707-
2 0 1 700017? 

Hišo, Mlaka pri Kranju. III. pod. gr. 
faza, možnost dveh stanovanj, pod-
kietena, 9 040/899-919 7000340 

NOVO ZGRAJENO, stanovanjsko hišo 
na Orulovki prt Kranju. 9 051/388-
822 7000070 

STANOVANJSKO HIŠO. III. gr. faza. 
vsi priključki ob Glavni cesti Železniki -
Davča. 9 041 /271 -583 roooaia 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELA Bitnje, zazidljiva, ni možna 
takojšnja gradnja, ugodno prodam. 9 
041/640-949 7000304 

PARCELA bližina Kranja, zazidljiva. 674 
m2 in 665 m2 9 051/356-051 rooosoo 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

ALI ODDAM gostinski lokal na odlični 
lokaciji, 9 051 /388-822 700007S 

ODDAM 

TRGOVSKI LOKAL, v središču Kranja 
- Prešernova 18. v izmeri 100 m2. 9 
04/281-82-83 ;ooo3i5 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg \2,4000 Kranj 
Tet, 04/20213 53, 202 2S 66 

CSM 051/320 700. Email: infbŠ>l0-l<«m.si 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

C BERLINGO 2.0 HDI, L 01. sive kov. 
barve, klima 2x air bag, 2x drsna vrata, 
«031/506 -673 r000334 

FIAT PUt^irO 1.2 SX. L 02.60.000km. kfc-
ma, servo. CD radk), temno siv. nove zim. 
gume. 2x air bag. « 031 /313013 70003*3 

ODKUP - PRODAJA, rabljenih vozil, 
uredimo prepis, Mepax d.o.o... 8 
041/773-772 7ooo29S 

BfWov PrspftKmk 10.4202 N»k!o 
V s n ^ Cttta 22.4202 Naklo 

P R O D A J A IN MONTAŽA: 
pnevmatike m platišča, 
amortizerji hitri servis vozil 
avtooptika. vse za podvozje vozil. 

- izpušni sistemi, katalizatorji, f ^ ^ ^ 
TcJ. 04/25 76 052 ^ ^ 
Hltp;//www 3gg.-3ftlaf.s» * 

PEUGEOT 306 1.4, 1.97. 5v. srebrne 
bane. ABS. SV. el. paket, 2>airt>ag. servis-
na k/vsa. 114.000 km. lepo ohranjen. « 
Cer« 2300 EUR <551.172 SfD 041/727-
128 7000113 

RENAULT LAGUNA BREAK 1.9 TDI 
diesel. 1. 00. 163.000 km, modre 
barve. cer»a po dogovoru, ugodno, « 
031/375-736 7000120 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totat-
Ka - ponujam največ, takojšen odkup, 
prevoz. « 031/770^33 60ti?67 

TEHNIKA 
PRODAM 

NOV HIŠNI hidroforAL-KO HW801. « 
031/805-547 70003« 

KUPIM 

VIDEOREKORDER. LCD monitor, 
kritino Tegolo 5 m2 in betonske cevi 
50-60 cm, « 041 /608-765 7000327 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

IVERNE PLOŠČE. 2x1 m, deb. 18 mm. 
57 kosov po 2.6 EUR/kos. (623 SH) 9 
031/612-289 70002» 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. možnost 
dostave. « 041/718-019 eoii2n 

DRVA, bukova in mešana, cela ali 
razžagana, lahko z dostavo, « 
04/512-27-74 700032) 

LES. starega ostrešja za kurjavo, « 
0 4 / 6 9 5 - 8 2 - 6 2 7000338 

LESNE, brikete za kurjavo, ugodno. « 
04/53-31-648. 040/88-74-25 7oooi8« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

LTH zamrzovalni skrirv ZS 210 in ZS 290 
ncM.SezapakirarY.8041/708>931 rooossi 

PRALNO sušilni stroj in centrifugo za 
vgradnjo, « 040/883-417 7000335 

R A B U E N pralni stnjj za simbolično 
ceno in kupim seno. « 040/623-359 

7000322 

ŠTEDILNIK. Gorenje Pininianr^ s stektok-
eiamično ploščo 60 cm. prostostoječ. slar 
dwe leti. «041/720455 7000323 

PRAŠIČE, težke 100 - 110 kg. do-
mača krma. « 041/905-557. 

GLASBILA 
PRODAM 

HARMONIKO, klavirsko. 96-basno. « 
041/770-135 70003̂ 1 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

LANSKE MLADIČE, muskatne race, 
smaragdne race, par tuluških gosi in 
labodjih gosi in 4 pave, « 01/833-22-
6 0 7000243 

MONSTERO, 1,70 m z okrasnim pod-
stavkom. «041/555-626 7ooo3n 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

UTEŽI, za motokuttivator ali manjši 
traktor in ježa za rahljanje zemlje. 8 
04/512-70-71 7000320 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE žganje, sadjevec, slivovko in 
češnjewec,« 04/250^7-10 roooaa 

JABOLKA, carjevič in druge, zelo 
ugodno. Sr. Bitnje 54, « 04/231-23-
0 9 7000306 

OBVEŠČAMO cenjene kupce, da zbi-
ramo naročila za semenski krompir. 
Kmetijska trgovina Cegnar. Šk. Loka. 
«041/344-099 700032& 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BELE piSčance. stare 4 tedne za nadaljnjo 
f ^ , « 041/203^64 70000»« 

BREJO zaiMjo. «04/252-55^0 ;oocm9 

PRAŠIČA za zakol, domača krma. 150 
- 170 kg. « 041 /378-789 7000336 

O S M R T N I C A 

Umrla je gospa 

A N A LAKOTA 
žara bo ležala v mrl i šk i vežici na B ledu od jutri, 17. januarja 2007. od 10. ure dalje. 

Pogreb bo na blejsko pokopališče 17. januarja 2007 ob 15.30. 

Žalostni s m o ostali vsi njeni 

popoldan 

StMENTALCA, starega 4 mesece. « 
0 4 1 / 2 4 0 ^ 5 4 9 70003i3 

TEUCO, simentalko, staro dve feti, « 
041/203-518 7000249 

TELICO, staro eno leto, Piber. Sp. 
Gorje, « 041/933-341 7000317 

TELIČKO in bikca za nadaljnjo rejo. « 
041/514-798 700032« 

ZAJCE in breje zajklje, « 031/512-
8 0 5 7000314 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

FANTA z veseljem do peke pic za-
poslimo v pizzeriji Botana. Lahovče 11. 
CefWje. « 041/799-190 7000097 

REDNO a}i honorarr>o zaposlim dekle 
za delo v dnevnem lokalu. Okrepčevak 
niča Klane. Klanec 38. Komenda. « 
041/570-937 7oooi24 

REDNO zaposlimo natakarico, dekle 
za strežbo. Gostilna Pr' Birt. Praprot-
no 17. Selca. « 04/514-12-55. 
041/328-019 7000312 

ZAPOSLIMO dekle za 
d.o.o., Zg. Bitnje 161, 
041/75-11-66 

. Avtobit 
niča, « 

7000060 

ZAPOSLIMO prodajaica/ko tovornih 
vozil, pogoj znanje angleščine ali 
nennščine, Tehvocar d.o.o.. Brode 20. 
Škofja Loka. « 04/518-41-00 7000333 

ZAPOSLIMO DEKLE v kava baru Sire-
na pub. Kidričeva 67. Škofja Loka, 
zaželena urejenost in praksa. « 
041/718-018 T000294 

ZAPOSLIM voznika tovornega vozita -
cisterna za prevoz v mednarodnem 
prometu. Siter Slavko, Visoko 70. Vi-
soko, «041/634-082 7000129 

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije 
za vožnjo po Evropi. Agro mobil. 
d.o.o.. Letališka ul. 37, Šenčur, « 
041/698-385 7000«33 

NA OBMOČJU Kranja redno za-
poslimo več zastopnikov za trženje 
zdravstvenega pripomočka pri že do-
govorjenih strankah. Fantom interna-
tional Ul. M. Grevenbroich 13, Celje, 
inf. na. « 080/23-99 «01077« 

TAKOJ ZAPOSUMO poskMio sekretarko 
z najmanj V. st. izobrazbe, akt. znanjem 
ang. j e ^ in MS offica ter izkušnjami za 
deta s tupno.MEMO AB d.o.o.. PE 
Kidriičeva 43b, Š ko^ Loka. « 04/511-
04-00 7000347 

DELO v tekstilni branzi nudimo ženski. 
Delo je pogodbeno ali redno za 
določen čas. Brezar Ivan s.p.. Britof 
112 a, Kranj. « 041/386-934 7000247 

KLEPAR - KROVEC dobi delo za ned. 
čas. Zaželene nekajletne del. tzk. na 
teh delih in vozniški izpit B-kat.. stimu-
lativen osebni dohodek, začetek dela 
takoj. Zoran Sodnik s.p.. Gmajnica 9. 
Komenda, « 041/719-499 6011033 

ZAPOSUM delavca za predelavo lesa 
na žagi In izdelavi palet, 0 0 po dogo-
voru, Ogrinc Milan s.p.. Sp. Brnik 62, 
Cerklje. « 041/654-880 rooous 

Uveljavljena mednarodna špedicija vabi k sodelovanju 
2 (dva) nova sodelavca (m/ž) za delo na področju avion-
sklh odprem (uvoz - izvoz) In sicer za delovno mesto 
"carinski deklarant" in "Izvozno-uvoznl referent". Kan-
didati morajo izpolnjevati sledeče pogoje: V. stopnjo 
strokovne izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezika 
ter najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali 
podobnem delovnem področju. Zaželeno je, da imajo 
kandidati licenco za opravljanje zastopanja v carinskih 
zadevah. V primeru uspešno opravljenega poskusnega 
dela v trajanju 3 mesecev, se bo z izbranim kandidatom 
sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Vaše 
pisne vloge s kratkim življenjepisom in ustreznimi 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite na 
naslov: Odvetnica Rija Krivograd, Grajska ulica 05. Mari-
bor, najkasneje do 29.1.2007 

ZAPOSUM sodeiavca v tesni proizvodriji. 
Janez Rakovec s.p.. Javomik 3. Kr^. « 
040/71&<322 7000J06 

ZAPOSUMO zidana, tesarja in gradbene-
ga delavca. Forum, d.o.o.. Suha pri Pre-
dosfeh 56, Kra^, « O41/634^70ooiw 

ZAPOSUMO dela«:a za deto v steklarekj 
delavnici. Pemus Martin s.p.. Zg. Brnik 32, 
Cerklje.« 0 4 / 2 5 - 2 6 ^ 7000209 

ZAPOSLIMO elektrikarja, za dela na 
dvigalih, DVD Verdikon d.o.o.. Plavški 
rovt 3b. Jesenice. « 041/283-122. 
041/672-005 7000330 

I ŠČEM 

DELO. skuham, poskrbim za gospo-
dinjska dela in še Kaj za starejšo 
družino. « 040/756-409 7000310 

STORITVE 

STROJNI OMETI, notranji in zunanji, 
hitro, kvalitetno, konkurenčno. Zoki 
d.o.o., Kašeljska c. 53 a. Ljubljana 
041/378-524 

7000225 

ZAŠČITNE okenske mreže "gavtre" in 
kovane železne ograje po naročilu. 
Goldi, d.o.o.. Francarija 8. Preddvor. 
« 04/255-11-29. 041/684-389. 
041/209-454 

70001»4 

POSLOVNI STIKI 

NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter s.p., 
Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žakizije, robji. rolete. 
Icffnelne zavese, plise zavese, komamikj, 
mar1<ize. vwM(v.asteriks.net 

BARVANJE fasad in napusčev. v januaiju 
20% pc4xsta. Megamaiitc. d.o.o.. Stareto-
va 39. Krar^j,« 041/570^57 7000287 

BELJENJE notranji prostorov, kitanje sten 
in stropov, odstranjevanje tap^. barvanje 
vseh vt^ fasad, premazi oken, vrat in na-
pusčev. Pavec Ivo s.p., Po<^rezie 179. 
Naklo.« 031 / 3 9 - 2 ^ 7000221 

IZDELAVA streh. 5% popusta v januar-
ju. Megamatrix. d.o.o., Staretova 39, 
Kranj. « 041 /570-957 7000266 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z nabriz-
gavanjem epoksi e m ^ ^ ptB/tete. Izkus-
r ^ h jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj s.p., Brie-
jeva 16, L j u b ^ 041/592-169 couzee 

POSTAVUAMO keramiko. Kamine, 
marmor, kvalitetno, v januarju in febru-
arju 10% popusta, Oomes A&K. Ul. 
XXXI divizije 46. Kranj looozbr 

PRENAVUAMO HiŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. « 041/570-957 «011132 

KREDfTl 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pokojnirK), do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara do 10 let 
M O Ž N O S T O D P U Č I L A 

N A P O L O Ž N I C E , P R I D E M O 

7 U D I N A D O M I 

N U M E R O U N O Rober t K u k o v e c 

s.p., M r m s k a u l 22 , M a r i b o r 

TeL* 0(2/2S2-48*26, 

mob; 04i/75t>560,041/331-991 

RAZNO 
I ŠČEM NEKOGA, ki mt podari os-
tanke usnja za izdelavo okrasnih 
izdelkov, « 041/809-920, po 16. uri 

700031S 

PRODAM 

LES O S T R E G A , od špirovcev leg. 
cca. 10 m3, malo rabljen, prodam za 
simbolično ceno, « 04/231-16-17 

7000307 

STARINSKO POHIŠTVO, omaro 2x in 
kompletno spalnico. « 04/252-21-
08. 041/706-526 

7000306 

KUPIM 

5 0 0 0 I. okroglo cisterno. « 
641/503-776 

70003i? 

Odhpda najdražjih ni moč preboleti, 
v sebi - resttict • ne da se veijeti. 
Celo. ko resnica ti v dlani leži, 

jo ves čas zanikaš, 
ker bridko boli. 

V S P O M I N 

Na današnj i dan, pred letom dni, je za vedno tilio zaspala naša 

ljubljena m a m i , draga stara mama. prababica in tašča 

PAVLA H A F N E R 
roj. Pavlič 

V sem, ki ste jo i m e l i radi, jo spoštovali in se je spominjate, 

iskrena hvala. 

Hčerka Jelka 2 m o ž e m Ladom i n vnukinja Vesna z Janezom in 

hčerko Za lo 
Visoko, 1 6 . januarja 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

O b tragični smrt i v 71. letu, nas je zapustila draga mamica, stara 

m a m a in sestra 

PAVLA DRAKSLER 
roj. Podgoršek, iz Kranja, V ide Šinkovčeve 6 

O b boleči i z g u b i se iskreno zahvaljujemo v s e m sorodn ikom, 

sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za podar-

jeno cvetje in sveče. Posebej pa se zahvaljujemo g. ž u p n i k u 

Francu G o d c u za tako lep nagovor in pogreb. Zahvala pa tudi 

pevcem Z u p a n in pogrebni službi Komuna l a Kranj. 

Žalujoči: hčerka Zdenka z m o ž e m Jožetom, vnukinj i Jožica in 

Nataška ter sestra Ivanka z m o ž e m Ludv ikom 

PoSle so ti moči, 
zaprla si oči. 
Zdaj spokojno spiš, 
a z nami še živiš. 

Z A H V A L A 

v 86. letu starosti se je poslovila od nas draga mama. babica, 

prababica in tašča 

VERONIKA PROSEN 
p. d. Koščova m a m a 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 

znancem za izrečeria sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter sprem-

stvo na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku 

Jožetu Mrvarju za obisk na d o m u in molitve, g. župniku Stanetu 

Gradišku za lep pogrebni obred, g. Ivanu Pavlinu, p o s e b n i službi 

Jerič ter pevcem. Hvala vsem, ki se je boste spominjali. 

Žalujoči: s in Franc z družino, hčerka Ančka z druž ino 

in ostalo sorodstvo 

Cerkljanska Dobrava. 9. januarja 2007 
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A N K E T A 

Dražgoše, spomini 
in druženje 

JOŽE KOŠNJEK 

Nedeljske slovesnosti v 
Dražgošah se je udeležilo 
blizu 10.000 ljudi. V petde-
setih letih prireditve še ni-
kdar toliko. Pet obiskovalcev 
smo vprašali, zakaj prihaja-
jo v Dražgoše. 

Miro Koder z Jesenic: 

"Triintrideset let že hodim 
kot pohodnik v Dražgoše. 
Dvaindvajsetkrat sem šel 
s Pasje ravni. Izhajam iz 
narodno zavedne parti-
zanske Podgrivarjeve rod-
bine iz Davče." 

Irena Lotrič iz Dražgoš: 

"Prav nič ni narobe z organi-
zacijo take prireditve. Odkar 
se spomnim, je bila. Če so 
ljudje pripravljeni priti v 
Dražgoše, se splača potru-
diti, saj ima tudi vas od nje 
korist." 

Slavko Cuštin z Bistrice pri 
Podbrezjah: 

"Dražgoše so spomin na 
čase, ko se je slovenski na-
rod uprl in je okupatorjem 
dal vedeti, kdo je gospodar 
na tej zemlji. Prav je, da tudi 
mladim prikažemo ta čas." 

Vito Ivane iz Ljubljane: 

"Lani sem bil prvič na tej pri-
reditvi, letos pa sem se ude-
ležil pohoda s Pasje ravni. Ko 
si na cilju, je vse pozabljeno. 
Današnje vzdušje je navdu-
šujoče. Kar kliče, da moram 
drugo leto spet priti." 

Maja Nosan iz Besnice: 

"Redno prihajam v Dražgo-
še. Prvič zaradi spomina na 
dogodke med vojno in zara-
di srečanja z znanci, prijate-
lji in sorodniki, tako da dan 
lepo in hitro mine." 

Jelenova opeka pada na tla 
Lastnik propadajočega nekdanjega hotela sredi Kranja Marjan Poznič je bil v zvezi z načrti objekta 
jedrnat: "Sprememba bo vidna v kratkem." 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Zgodba s propadajo-
čim hotelom Jelen, ki stoji na 
odlični lokaciji sredi Kranja 
in ima zapečatena vrata, je že 
postana. Leta 2003 so se de-
nimo velikopotezno preigra-
vale različne možnosti, za kaj 
vse bi bil Jelen primeren. 
Lastnik je očitno imel kon-
kretne načrte že prej, saj je s 
pridobljenim gradbenim do-
voljenjem začel z notranjo 
prenovo hotelskega objekta. 
Lani v tem času je tedanji žu-
pan Mohor Bogataj omenil, 
da se za nakup zanima neko 
celjsko podjetje. Nič od tega 
se ni uresničilo. 

Neugleden objekt ne le, da 
kazi podobo starega mestne-
ga jedra, temveč postaja ne-
varen tudi za okolico. Na 
slednje so pred kratkim opo-
zorili nekateri občani, ki so 
videli po tleh ležati odpadlo 
opeko. Kranjska občina je 
pristojni inšpektorat zaprosi-
la za mnenje glede stabilno-
sti zgradbe in njene potenci-
alne nevarnosti za okolje že 
pred leti in dobili so odgo-

vor, da inšpekcija za graditev 
v tej zadevi ne bo ukrepala, 
ker objekt s svojimi trdnimi 
nosilnimi zidovi ne ogroža 
varnosti ljudi in okolice. Am-
pak zidovi med seboj niso 
horizontalno povezani in 
zato ne ustrezajo obremenit-
vam, kot sta potres in veter. 
"Noben objekt, ki je bil zgra-
jen pred letom 1964, ne 
ustreza tem obremenitvam, 
saj je šele tedaj stopil v velja-
vo potresni pra\^nik pri 

gradnji objektov. Za odpada-
nje opeke v tem primeru pa 
je odgovoren izključno last-
nik," je povedala gradbena 
inšpektorica Irena Bidovec 
in dodala, da mora biti ob-
jekt v mnogo bolj razpadlem 
stanju, kot je objekt nekda-
njega hotela, da inšpektorji 
opravijo ogled. Kljub temu 
presenetljivemu dejstvu je 
zagotovila, da bo v kratkem 
odšla na ogled. Dotlej boste 
morali na svoje glave paziti 

kar sami, saj več kot očitno v 
tem trenutku ni nikogar, ki 
bi to preprečil. 

Žai nismo izvedeli, kakšni 
so sveži načrti lastnika objek-
ta Marjana Pozniča. Po tele-
fonu smo ga klicali v sredo, 
njegov odgovor je bil jedrnat 
"Sprememba bo vidna v krat-
kem." Ko smo želeli več po-
datkov, je rekel, da nima časa 
in naj ga pokličemo v petek. 
V petek smo vztrajno klicali, 
a je telefon zvonil v prazno. 

Novorojenčki 

Minuli teden je v Kranju na svet prijokalo 15 deklic in 17 
dečkov. Med njimi sta se rodila dva para dvojčkov in sicer 
en parček in dva fantka. Na Jesenicah je 7 mamic prvič 
objelo svoje punčke, 5 pa fantke. 

Obletnica priznanja Republike Slovenije 

Včeraj, 15. januarja, je minilo 15 let od pomembnega medna-
rodnega priznanja Republike Slovenije. Ta dan jo je namreč 
priznala Evropska skupnost, predhodnica današnje Evrop-
ske unije. Slovenijo je prva priznala Hrvaška. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, v torek, in četrtek bo pretežno jasno z občasno 
povečano oblačnostjo. Jutri, v sredo, bo prehodno zmerno 
do pretežno oblačno. 
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DRAŽGOŠE 

Dražgoški jubilantje 

Na nedeljski slovesnosti v Dražgošah se je Zdravko Kreina 
zahvalil Janezu Lušini, domačinu iz Dražgoš, in Milošu Ru-
tarju, rojenemu v Stražišču, ki sta bila pred pol stoletja po-
budnika te prireditve, ki je vsa leta ohranila enako ime. Z le-
tošnjima jubilejema, 50. obletnico prireditve in 65. obletnico 
bitke v Dražgošah, pa praznuje tudi predsednik organizacij-
skega komiteja Zdravko Krvina. V nedeljo, 7. januarja, je bil 
star 70 let. Rojen je bil v Žireh, sedaj živi v Gorenji vasi. Če 
Zdravko ne bi prevzel vodenja organizacije prireditve in ne 
bi spoznal, da je njena prihodnost lahko le povezava spomi-
na na partizanski čas s športom in pohodništvom, potem 
tako veličastnih Dražgoš, kot so bile v nedeljo, ne bi bilo. 
Zdravku voščimo tudi z Gorenjskega glasa. J. K. 

Janez Lušina, Zdravko Krvina in Miloš Rutar / sniu: 1 Kojnjei 

d:?}/ 
Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja Loka 
Tel: 04/512 9 9 6 6 
E-pošta: dtv@lokatv,si 

D i i i L N A T i L ^ m i i i f i m 

Spr*Mlla lahko i* k»l J 
i 3B0.000 sl*dalc*v, gloft« vi.« 
' Oddajnik Lubnik si. kanal 
KS Ško^a Loka in Žiri aa. kanal j 
KS Železniki 34. kanal 
KS Ljubljana, Trbovlje in Novo mesto 66. kaaal 
Lastovka TV,T-2 
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RADIO K R A N J d .o.o. 
S t r i t a r j e v a u l . 6 , K R A N J 

ItLEFON: 
(04) 2812-220 •icimkcua 
(04) 2S12-221 tuinjt 
<04) 2022-222 tooskam 
<OS1) 303-90S »<UUKU|<U>| 
FAX: 
(04) 2S12-229 nriiuoi« 
(04) 2812-220 tm™. 
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GLASBA 
Tamburaši in pevci navdušili 

Polna dvorana kulturnega doma v Retečah In dolgi aplav-
zi so bili najlepše darilo nastopajočim na sobotnem i6. 
ponovoletnem koncertu, ki so ga pripravili domači glas-
beniki in pevci ter gostje s Koroškega. Najzaslužnejši za 
pripravo vsakoletnega koncerta pa je Janez Kermelj. Na 
koncertu sta nastopili mlajša in starejša skupina tambu-
rašev domače Bisernice pod vodstvom Kermelja, otroški 
pevski zbor Reteče pod vodstvom Andreje Kuralt, flavtist-
ke Barbara Volčič, Eva in Ana Poljanšek ter pevca Mateja 
Vrhovnik in Lenart Rupar. S Koroške pa so prišli tambu-
raši Tamike iz Železne Kapie in oktet Suha s Suhe v Pod-
juni, ki so s skupnim nastopom zaključili koncert. J. K. 

Reteška glasbena in pevska prihodnost mladi tamburaši 
in otroški cerkveni zbor 

Vesna Pisarovič v Kranjski Gori 

v Kranjski Gori je bil pod novim prireditvenim šotorom 
minuli petek koncert Vesne Pisarovič. Šotor, ki sprejme 

kar šeststo ljudi, je bil sko-
raj poln, obiskovalce pa je 
verjetno privabilo tudi dej-
stvo, da je bil vstop prost. 
Pod šotorom je sicer ob 
koncih tedna pestro, vstop 
na vse prireditve pa je 
brezplačen. U. P. 

r \ t 

Portret 
gorenjskih glasbenikov. 

Cena knjige je 16,70 EUR (4.000,00 SIT), 
bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust, 
zato stane le 13,35 EUR (3.200,00 SIT). 

Svoj izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 0 4 / 2 0 1 42 41 
od 7. do 15. ure ali po e-pošti: naracnine@g-glas.si. 

GorenjsIdGlas 

SAME BABE 
Pod tem imenom bi pričakovali vse drugo kot kvartet dedcev, ki na svojevrsten zabaven etno-šanson-
teatraien način ob spremljavi trobente, kontrabasa, kitare in orglic prepeva ter preigrava posvojeno 
poezijo janeža Menarta, Ježka ... 

V začetku letoš-
njega leta bodo 
fantje izdali prvo 
ploščo, o delova-
nju skupine pa 

nam je nekaj več povedal nji-
hov pevec in kitarist V ik i 
Škedelj. 

O d kod ideja za kvartet in 

zakaj tako ime? 

"Začelo se je leta 2003, ko 
smo s kolegi v gostilni Pavli v 
Ljubljani pod okriljem Druž-
be dobrodušnih src in zve-
rinskih krikov prirejali lite-
rarne večere, katerih namen 
je bil predstaviti neznane, 
prezrte, zanimive, alternativ-
ne pesnike. Prišli s m o na 
idejo, da bi za enkratni pro-
jekt uglasbili poezijo Janeza 
Menarta. K sodelovanju sem 
poleg basista Marka Jelovška 
povabil še kolega M iho Ne-
maniča, sicer člana benda 
Holder. Menartovo poezijo 
sem si vedno predstavljal v 
spremljavi trobente in tako 
se nam je pridružil še Marko 
Voljč. Večer je uspel, zato 
smo se odločili, da s skupino 

Fantje bodo kmalu izdali prvo ploščo. / fou: »hiv siupnu 

nadaljujemo. Poimenovali 
smo jo Same Babe, kar je 
bila v bistvu besedna igra 
Menartove poezije, saj smo 
uglasbili sedem fjesmi, ki go-
vorijo o ženskah." 

Kljub poplavi etno skupin, 
ki prirejajo slovensko ljud-
sko izročilo, ste izvirni in 
drugačni. Kako to, da ste se 
odločili za takšno zvrst? 

"Povsem nenamerno. 
Vsak od nas prihaja iz različ-
nih glasbenih usmeritev, 
tako da smo naredili presek 

vseh stilov, kjer se vsi štirje 
najdemo in pridemo na svoj 
račun. Nihče od nas ni po izo-
brazbi glasbenik, kvartet 
n a m predstavlja zgolj resen 
hobi. N i m a m o se namena 
kosati in primerjati z drugi-
m i skupinami, prav tako se 
ne maramo namerno medij-
sko izpostavljati. Nastopamo 
predvsem po gostilnah in 
študentskih klubih, zato se 
naša slava širi od ust do ust." 

Se vam zdi, da ste z uglas-
bitvijo slovenskih pesnikov 

poezijo približali tudi mla-
dim? 

"O tem sem prepričan. 
Ljudje imajo strah pred f>o-
ezijo, ko jim jo uglasbiš, pa si 
jo začnejo požvižgavati. Ko 
smo nastopili na Grajskem 
vitražu v Škofji Loki, nas je 
presenetila starostna sestava 
občinstva. Sicer pa se naš pro-
gram nenehno dopolnjuje, 
Menart predstavlja le delček 
našega repertoarja. Predstav-
ljamo stvari, ki so nam všeč, 
zato je še lepše, ko vidimo, da 
so odzivi na to odlični." 

SIRENE Z ENERGIJO IN VIZIJO 
Članice Dekliške pevske skupine Sirene so s tradicionalnim koncertom tudi letos podaljšale božično 
vzdušje v Kamniku. 

J i jasna Paladin 

Praznični december 
se je že poslovil, a 
obiskovalci franči-
škanske cerkve v 
Kamniku so imeli 

v soboto znova možnost pri-
sluhniti božičnim pesmim, 
saj so svoj tradicionalni bo-
žični koncert pripravile Sire-
ne, šestindvajset energičnih 
deklet s širšega domžalsko-
kamniškega območja, ki svo-
je prijateljstvo in veselje do 
petja združuje že trinajsto 
leto. I n zakaj so božični kon-. 
cert pripravile šele sredi ja-
nuarja? "Vsako leto začnemo 
26. decembra z božičnim 
koncertom najprej na H o m -
cu, ker pa nato kmalu pride 
novo leto in številne druge 
obveznosti, smo koncert pri 
frančiškanih vedno pripravi-
le v začetku januarja. Sicer 
božični čas traja vse do sveč-
nice in tudi ni videti, da lju-

dem to ne bi ugajalo. Prav 
navadili so se že na tak ter-
min," je povedala Petra Grk-
man, ustanoviteljica in zbo-
rovodja skupine, odlična pev-
ka, zadnji dve leti pa tudi čla-
nica tria Katrinas. Sirene, ki 
jih na klaviature, bas kitaro, 
kitaro in bobne spremlja za-
sedba štirih fantov, so pre-
polno kamniško cerkev tudi 
tokrat razgrele s svojstveni-
m i priredbami božičnih in 

slovenskih l judskih pesmi 
ter živahnimi črnsk imi du-
hovnimi pesmimi , po kate-
rih so sicer najbolj znane. 
"To je bila že od začetka moja 
vizija, ki je všeč tudi puncam, 
ki m i sledijo. Na odru smo 
sproščene in živahne in zato 
vse prej kot klasičen pevski 
zbor. Želimo, da ljudje z na-
šega koncerta odidejo na-
smejani," je še povedala Pet-
ra in dodala, da dekleta letos 

načrtujejo skok v snemalni 
studio, saj bodo posnele ne-
kaj pesmi za nov album, saj 
so svoj prvenec izdale že pred 
sedmimi leti. Članica te vse 
bolj priljubljene pevske za-
sedbe je tudi Eva Černe, 
zmagovalka Bitke talentov 
2006, ki je na tokratnem 
koncertu zaradi obveznosti 
sicer ni bilo, a punca obljub-
lja, da se bo S irenam č im 
prej spet pridružila. 

mailto:naracnine@g-glas.si
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ADEL V VLOGI VODITEUA 
Adel, ki ga večina pozna iz šova Sanjska ženska, se vrača na male ekrane. Tokrat v vlogi voditelja 
oddaje Bonboniera na TV Paprika. 

m Ana Hartman 

Da si za voditelja 
triinpolume ma-
gazinske oddaje 
Bonboniera. ki 
ob popoldnevih 

poteka na TV Paprika, želijo 
Ljubljančana Adela, so odlo-
čili gledalci. Izbirali so še 
med Mišom iz Bara i in pev-
cem Domnom Kumrom. 
Adel, ki je skuSal osvojiti srce 
sanjske Nine Osenar, se v 
družbi sovoditeljice, nekda-
nje miss Slovenije Žive Vad-
nov, počuti odlično in spro-
ščeno. Doslej sta pod streho 
spravila pet oddaj. 

Izkušnje z vodenjem že 
imaš, med drugim si vodil 
oddajo ŠKL. Pa vendar je 
vodenje oddaje v živo nekaj 
novega, kajne? 

"Res je. Moje prvo medij-
sko pojavljanje sega kar ne-
kaj let nazaj, ko sem bil iz-
bran za enega izmed vodite-
ljev oddaje na TV Slovenija 
Rdeči Grafit Vodenje v živo 
je res velik izziv. Tukaj ni po-
pravljanja, scenarija in mož-
nosti vmesnega počitka. Z 
Živo sva preprosto tri ure in 
pol v etru. Ampak veliko za-
slug gre tudi ekipi, ki naju 
pripravi na snemanje." 

Si že od nekdaj sanjal o te-
levizijski karieri? 

"Ne. Če sem iskren, nikoli 
nisem sanjal o tem. No, vsaj 
do leta 200} ne. Bil sem ko-
šarkar in moje življenje je bilo 
usmerjeno v šport. Sanjal 
sem o igranju za velike klube, 
ampak, pravijo, da v življenju 
nikoli ne veš, kaj te čaka..." 

Si imel kakšen pomislek, 
ko so ti ponudili vodenje 
Bonboniere? 

"Bil sem presenečen. Kon-
cept oddaje mi je bil všeč 
predvsem zaradi tega, ker 
sem lahko resnični Adel. 
Tako, da kaj preveč pomisle-
kov nisem imel." 

Imaš na začetku kaj težav? 
"Nimam. Vsaka oddaja je 

nova preizkušnja in nova 
lekcija, ki me naredi boljše-
ga. Trema pri meni skoraj 
nikoli ni prisotna, pa bi mi 
mogoče včasih prišla prav, 
haha. Potrebno je ogromno 
discipline in pozitivne ener-
gije, če želiš, da je končni iz-
delek takšen, kot si ga želijo 
gledalci." 

Večinoma te gledalci po-
znajo iz šova Sanjska žen-
ska. Si tam pridobil kakšne 
izkušnje, ki ti morda pride-
jo prav pri vodenju? Si bolj 
navajen kamer? 

"Izkušnje? Mislim, da si 
težko pridobiš izkušnje v 
resničnostnih šovih. Vsaj 
glede vodenja ne. Res je, da 

Žene menjajo za 50 tisoč dolarjev 

Medtem ko na POP TV že dalj časa napovedujejo 
resničnostni šov Zamenjajmo ženi in zbirajo prijave 
družin, pa v teh dneh ameriško različico tovrstnega šova 
predvajajo na TV 3. Prva dva dela ste si lahko ogledali že 
minuli konec tedna, naslednji bo na sporedu v soboto. 
Zamenjava žena (v originalu Trading Spouses: Meet Your 
New Mommy) je resničnostni Sov, v katerem dve družini, 
praviloma iz različnih statusnih razredov, zamenjata ženi 
za en teden. In še zanimivost - medtem ko bodo 
slovenske družine, ki bodo izbrane za sodelovanje v šovu 
na POP TV, nagrajene s tisoč evri, v ameriškem šovu vsa-
ka družina prejme znesek v višini 50 tisoč dolarjev oziro-
ma 38.700 evrov, za katerega mora mama, ki je v gosteh 
pri novi družini, določiti, kako ga bo le-ta porabila. A. H. 

Adel (drugi z leve) z voditelji oddaje Bonboniera: Bojano 
Štancer, Markom Popovičem in Živo Vadnov. /foio:irht«Tvi>aimio 

spoznaš celoten koncept 
snemanja in postavljanja 
takšnih vrst oddaj. To pa je 
nekako tudi vse." 

Si zdaj že naletel na svojo 
sanjsko žensko? 

"Ne še. Ampak recimo, da 
je imela vsaka ženska v mo-
jem življenju nekaj sanjske-
ga. Lepo zavito celoto, Id bo 
moja boljša polovica, pa pre-
puščam usodi." 

Bi to morda lahko bila tvoja 
sovoditeljica Živa? 

"Živa je zelo posebna ose-
ba. Všeč mi je njen karakter 
in vesel sem, da se razume-
va. O tem nikoli nisem raz-
mišljal, kajti Živa je srečno 
zaljubljena in užitek mi je, 
ko jo gledam srečno in na-
smejano." 

Gostje v oddajah tudi kuha-
jo. Kaj pa sam najraje pri-
praviš? 

"Testenine z različnimi 
omakami. Drugače pa sem 
nekako začetnik s potrebno 
osnovo za dobro pripravo 
jedi." 

Menda je tvoje življenje pri 
21 letih zelo pestro ... Kaj še 
počneš p o l ^ vodenja? 

"S partnerji vodimo krea-
tivno agencijo SB, klub Deep 
ter agencijo, ki skrbi za pro-
mocije in organizacije glas-
benih eventov Soulbooty. 
Drugače pa še vodim prire-
ditve, kakšen cekin zaslužim 
kot model in predvsem po-
čnem stvari, Id so mi všeč. 
Delovni teden je kar naporen 
in tako prosti čas porabim za 
pHDčitek." 

S PROGE ZA MIKROFON 
Tomas Clobočnik, strokovni komentator za 
biatlon in smučarski tek na TV Slovenija. 

Maja Bertoncelj 

Za zanimive preno-
se biatlonskih te-
kem in tekem 
smučarskih teka-
čev na TV Slove-

nija od konca lanskega leta 
poleg Marjana Fortina s stro-
kovnimi komentarji skrbi 
Tomas Globočnik, nekdanji 
uspešen biatlonec, še prej 
smučarski tekač. Komentiral 
bo še tekme na Pokljuki in s 
svetovnih prvenstev biatlon-
cev in nordijcev. 

Tomas Cbbočnik z otrokoma, 
ki tudi že dobro tečeta 
na smučeh. 1 FOIO: M IJI Benonctlj 

)e to za vas prva resna iz-
kušnja z mikrofonom? 

"Drži. V času tekmovalne 
kariere sem sicer po tekmi 
kdaj prišel v studio in s ko-
mentarji pomagal na eni tek-
mi, na kateri zaradi diskvali-
fikacije nisem startal." 

Je težje komentirati v stu-
diu ali biti na progi? 

"Gre za drugačni vlogi: na 
progi je bolj naporno v fizič-
nem smislu, v studiu pa v 
psihičnem. Sicer pa se mi ni 
bilo tako zelo težko navaditi 
na novo vlogo, saj imam po-
moč v izkušenem Marjanu 
Fortinu." 

Kakšna je pravzaprav vaša 
vlc^a? 

"Moja vloga je drugačna, 
kot jo ima Marjan. O n gle-
dalcem poda splošne zadeve, 
kot je biografija tekmoval-
cev, statistika, tekoče dogaja-
nje na progi Jaz pred tekmo 
progo pretečem, se trudim 
biti v stiku s tekmovalci, stro-
kovnim vodstvom in potem 
gledalcem podati čim več in-
formacij in jim na razumljiv 
način razložiti strokovne za-
deve." 

Strokovno ste dobro podko-
vani. Z nasveti bi lahko po-
magali tudi našim biatlon-
cem. 

"Že med prenosom sem 
povedal, da je škoda, kako Ja-
nez Marič visoka mesta iz-
gublja na streljanjih stoje. 
Vem, koliko truda je vložil v 
ta šport. Dal sem mu nekaj 
nasvetov o tem. Dogovarjali 
smo se celo, da bi sodeloval v 
reprezentanci, a sem preveč 
družinski človek, da bi bil od 
doma po dvesto dni v letu. 
Prav zato sem leta 2003 tudi 
končal kariero." 

V ameriški različici šova Zamenjava žena je družina 
nagrajena s 50 tisoč dolarji. /Foto:.ri,ivTV3 

V kratkem pričakujemo 3000. novega naročnika na Gorenjski glas, ki ga čaka 
bogata nagrada: darilni bon pri turistični agenciji za 2 osebi v vrednosti 

2 X 104,32 EUR (2 X 25.000 SIT), pet novih naročnikov pred in po tritisočem pa 
lepo presenečenje. Naročite se na Gorenjski glas in poleg 20-25 popusta pri 

naročnini In mnogih drugih ugodnostih morda prejmete tudi nagrado. 

Gorenjski Glas Z a vas beležimo čas 



KULTURA 
KRAN) 

Razstava o Slovencih na FAMU 

Danes, v torek, 16. januarja, ob 18. uri, bo v Galeriji Pre-
šernove iiiše v Kranju odprtje razstave z naslovom Štu-
denti in študentke fotografije na Fakulteti za film in tele-
vizijo v Pragi. Na praški akademiji je so leta 1978 pa do 
danes študirali številni slovenski fotografi pa tudi filmski 
ustvarjalci. Trenutno na FAMU fotografijo študirata dva 
slovenska študenta. Razstava so pripravili v Gorenjskem 
muzeju v okviru Kabineta slovenske fotografije. I. K, 

KRAN) 

Dramske delavnice na TSD 

Tudi letos bodo v okviru Tedna slovenske drame, ki bo 
trajal od 15. do 29. marca v Kranju, potekale Dramske de-
lavnice. K sodelovanju so vabljeni neuveljavljeni dramati-
ki in dramatičarke, začetniki in tisti z izkušnjami, ki želijo 
razširiti znanje na tem področju. Delavnice bodo poteka-
le v dopoldanskih in popoldanskih urah, udeleženci pa 
bodo na podlagi prijav razvrščeni v dve skupini, ki jih bo-
sta v dveh enotedenskih delavnicah usmerjala dva men-
torja. Eno bo v angleščini vodil tudi priznani britanski re-
žiser Jan van den Bosch. Kandidati naj v prijavo z življe-
njepisom in osnovnimi podatki ter kontakti dodajo še de-
setminutno zaključeno besedilo (s sinopsisom) ali sinop-
sis in nekaj izpisanih prizorov zaključenega celovečerne-
ga besedila ali besedila v nastajanju. Prijave sprejemajo 
do 15. februarja na elektronski naslov pgk@pgk.sl. I. K. 

L/UBLJANA 

Koncert Tatjane Ognjanovič 

Danes, v torek, 16. januarja, ob 19.30 bo v mali dvorani 
Slovenske filharmonije nastopila pianistka Tatjana 
Ognjanovič. Gre za drugi koncert v koncertnem ciklu z 
naslovom Glasba iz pozabe. Koncertni program bo se-
stavljen iz skladb domačih skladateljev Josipa Ipavca, Fra-
na Gerbiča, Antona Lajovica, Slavka Osterca, Alojza Sre-
botnjaka in Lucijana Marija Škerjanca. Pianistka Tatjana 
Ognjanovič je študirala in opravila umetniško specializa-
cijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Dubravki 
Tomšič Srebotnjak, izpopolnjevala pa seje na Dunaju, je 
nagrajenka številnih tekmovanj na Dunaju, v Zagrebu, 
Portu, Valencii, Atenah in jeani, gostovala pa je tudi na 
mnogih mednarodnih festivalih po vsem svetu. I. K. 

G G I IZLETI družinski izlet 

SNEŽNI GRADOVI 
Kje: pod Peco 
Kdaj: sobota, 27. januarja 
Program: odhod ob 9. uri z Jesenic, ob 9.30 Iz Radovljice in ob 
10. url Iz Kranja • Podpeca • ogled tekmovanja graditeljev 
snežnih gradov, srečanja kraljev Matjažev, prižiganje kresov ob 
sončnem zahodu in ob 18. url razglasitev rezultatov - odhod do-
mov ob 19. url. 
Cena: 20 EUR (4.792,80 SIT), vstoplna 2,70 EUR {647,00 SIT) 
za odrasle In 1,50 EUR (359,50 SIT) za otroke. 

oddih 

MADŽARSKE TOPUCE 
Kdaj: 26.- 28. januar 
Kje: mesto Zalakaros je poznano po termalnih vrelcih s tempe-
raturo do 36 stopinj, leži na jZ delu Madžarske, 70 kilometrov 
od slovenske meje In le 25 kilometrov od Blatnega jezera. 
Program: 
1. dan: 26. januar: odhod avtobusa ob 4. url z Jesenic, ob 4.30 Iz 
Radovljice in ob 5. uri iz Kranja • Lenty s postankom za nakupe -
Zalakaros - namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 2. dan: pros-
to za kopanje v termalnih bazenih ali wellness centru in savnah. 
3. dan: kopanje In popoldan odhod domov. 
Cena: 81,38 EUR (19.501,90 SIT). Cena vključuje: prevoz, polpen-
zion v hotelu 3* s samopostrežnim zajtrkom, kopanje v bazenih, 
vveliness center in uporabo savne, kopalni plašč, turistično tak-
so, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje, DDV in organi-
zacijo izleta. Doplačilo: avtobusni prevoz 23,79 EUR (5.701,04 
SIT). Potujete lahko tudi s svojim avtom. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popust 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in 
vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali info(g)llnda.sl. 
Sedež si zagotovite s predplačilom. RIziko odpovedi 4 % + DDV. 
Vabljeni. 

Gorenjski Glas 

TISTE IZ NAŠIH GORA 
v Info središču Triglavskega narodnega parka na Bledu fotografije razstavljata novinarska kolega in 
ljubitelja gora, Mirko Kunšič in Špela Žabkar. 

Igor Kavčič 

Druga sreda v me-
secu je dan, ko v 
Info središču 
T N P na Bledu 
že tradicionalno 

odpirajo razstave, največkrat 
fotografske na temo sloven-
skih gora. Novo razstavno 
leto sta tako odprla novinar-
ska kolega, Mirko Kunšič. 
lani upokojeni, a še vedno 
zelo aktivni novinar Sloven-
skih novic, in Špela Žabkar, 
novinarka v gorenjskem do-
pisništvu časnika Delo. Oba 
poklicno v besedi in sliki do-
kumentirata aktualne dogod-
ke po Gorenjskem, zelo veš-
ča fotografije pa utrinke, naj 
bodo ti bežni ali pa večni, be-
ležita tudi v svojem prostem 
času, ki ga rada preživljata v 
hribih in gorah. Motivi go-
renjskih gora in sveta tik pod 
njiini so tudi osrednja tema 
razstave. "Starejši kot si, 
manj je fotografij, za katere 
si prepričan, da so dobre. Z 
leti postajaš bolj kritičen do 
svojega dela," je o tokratnem 
izboru fotografij iz svojega 
bogatega opusa razmišljal 
Kunšič in dodal, da pa hkrati 
opaža, da ga fotografiranje 
vedno bolj vsrkava vase. 
"Zame je to fisti adrenalin." 
Gre za dela zadnjih dveh, 
treh let, razen uvodne serije 
fotografij, ki je vezana na 

motiv Triglava, Aljaževega 
stolpa in simbola slovenske 
zastave. "Za službo sem ta-
krat iz helikopterja delal še 
čmo-bele fotografije in če ne 
bi imel v žepu še svojega fo-
toaparata, teh fotografij tukaj 
ne bi bilo," je povedal Kun-
šič, ki tako rekoč nikamor ne 
gre brez fotografskega apara-
ta. Pravi, da ga je fotografija 
"zacoprala" že v mladih letih, 
ko si je vedno znova ogledo-
val fotografsko monografijo 
Vihamiki legendarnega Jake 
Čopa. Koncept tokratne po-
stavitve je zasnoval od slo-
venskega vrha do nižin, saj 
gledalca na koncu popelje 
vse do Bleda in njemu tako 
ljubega igrišča za golf. "V 
mislih imam nekaj motivov, 
ki bi jih iz istega zornega 
kota, fotografiral v vseh štirih 
letnih časih," je še povedal, 
najljubša med razstavljenimi 
fotografijami pa mu je tista, 
ki jo je štiri leta hodil čakat, 
sonce skozi Prisojnikovo 
Okno. 

"Gore so pobeg v naravo, 
samota, kratek odklop od po-
norelega sveta," razlaga Špe-
la, ki je leta 2004 na nateča-
ju revije Emzin že prejela na-
grado za reportažno fotogra-
fijo. "To so fotografije, ki ni-
koli ne nastajajo namensko, 
kot tiste v službi. So stvar tre-
nutka, ko vidim zanimiv mo-
tiv, kakšno posebnost nara-

Megleno morje z jošta, Špela Žabkar 

Če se Storžič prevrne, Mirko Kunšič 

ve, kaj nevsakdanjega." Žab-
karjeva tako ne izbira med 
krajino in detajlom, naj bo to 
sončni zahod, gorska roža ali 
pa megleno morje, ki ga 
ugledamo z Jošta nad Kra-
njem. "Vesela sem, da sva za 
to razstavo z Mirkom skupaj 

združila moči. Pogosto si na-
mreč po elektronski pošti po-
šljeva komplet fotografij, ki 
so nastale na zadnjem hribo-
lazenju, in pokomentirava, 
katere so in katere niso ..." 
Razstava bo na ogled do dru-
ge srede v februarju. 

IguBgANA 

Razpis za kratko zgodbo 

Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpi-
sujeta natečaj za nagrado Slove'nskih dnevov knjige za 
najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov 
(239.640,00 tolarjev) in bo podeljena ob izjemni pozor-
nosti medijev v navzočnosti predsednika Republike Slo-
venije, ministra za kulturo in drugih uglednih gostov na 
slovesnem odprtju 12. Slovenskih dnevov knjige v parku 
Zvezda v Ljubljani, 23. aprila 2007. Nagrajeno zgodbo 

in šest drugih nominiranih besedil bo objavila revija So-
dobnost. Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žiri-
ja. Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro oprem-
ljena besedila v treh izvodih najpozneje do 25. marca 
2007 na naslov: Društvo slovenskih pisateljev (za na-
grado SDK), Tomšičeva 12, l ooo Ljubljana. Besedilu naj 
v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priloži-
jo svoje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko šte-
vilko. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole 
(30.000 znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati 
samo z enim besedilom. I. K. 

mailto:pgk@pgk.sl


KINO, SPOREDI, RADIO 

TIGER IN SNEG 
R e ž i s e r filma R o b e r t o B e n i g n I p r a v i : " T a film j e 

m o j e h r e p e n e n j e . V n j e g o v e m o z a d j u ni n o b e n e 

z a m i s l i ; z g o l j o b č u t e k l j u b e z n i . P r o t a g o n i s t e 

ž e n e l j u b e z e n . Ž e l e l s e m u s t v a r i t i film, ki j e č i s t 

kot s n e g , divj i kot t i g e r . " 

A l e n k a B r u n 

Vedno razposaje-
ni italijanski re-
žiser in igralec 
Roberto Beni-
gni, ki je svetlo 

plat obstoja odkrival v fil-
m u Življenje je lepo in nas 
nasmeja l z Ostržkom, se 
tokrat v n jemu znači lnem 
tragično-komičnem slogu 
podaja v Irak prav ob začet-
ku ameriške invazije v fil-
m u Tiger in sneg. 

Pesnik Attilo je nekoliko 
čudaški, toda zelo strasten 

učitelj, ki vsako noč sanja o 
poroki s prelepo neznanko. 
Nekega dne jo zares uzre in 
se odpravi za njo v Irak, ki 
pa je sredi kaotične vojne 
vihre, kjer ne veljajo nobe-
na pravila, še najmanj tista 
o ljubezni. 

T o je zgodba o l jubezni 
moškega, ki je pripravljen 
umreti za svojo ljubljeno, 
in o ljubezni ženske, ki ni-
kakor ne želi imeti ničesar 
s tako čudaškim moškim, 
ki se preživlja s p isanjem 
pesmi in vse dneve išče ti-
sto samo besedo, zaradi ka-

tere bo bilo njegovo srce in 
zaradi katere bo bilo srce 
vsakogar, ki bo to besedo 
slišal. Toda ne uspe mu, da 
bi bilo srce ženske, ki jo ne-
izmerno ljubi. Sledi ji pov-
sod, se pogovarja z njo, 
vsak dan bi si želel prežive-
ti z njo, muči jo s svojimi 

izpovedmi. Izpovedmi o 
ljubezni in o volji do življe-
nja. Volji do življenja, zara-
di katere piše pesmi o 
vsem, kar vidi, samo zato, 
ker to obstaja. Celo ko bo 
mrtev, se bo vedno spomi-
njal, kako je bilo, ko je še 
živel. 

RADIJSKI SPOREDI 
R a d i o Kran j , 9 7 , 3 M h z 
(www.radio-kranj.si/program.php) 
V torek ne zamudite priljubljene avtomobHistične oddaje 
ob 17.20, ki jo pripravlja in vodi Marjan Potrata, pa raču-
nalniških novic uro kasneje. Colobovo predpremiero 
boste lahko spremljali med 20. in 22. uro. Kaj je novega na 
področju turizma v Kranju, boste izvedeli v sredo ob 13.20. 
Upokojenci bodo z zanimanjem prisluhnili oddaji za 
upokojence ob 18.20. Koga bo Ana Jagodic gostila v sredi-
ni oddaji Mladi, nadarjeni, obetavni malo po 19. uri, naj 
zaenkrat ostane skrivnost. V četrtkovi temi dneva bodo v 
kontaktno svetovalni oddaji govorili o trgovanju z vred-
nostnimi papirji. Fidimedovi zdravstveni nasveti bodo na 
sporedu malo po 12. url, popotniška oddaja Gremo na 
potep z radijem Kranj in Dašo Šter pa bo na vrsti ob 16.20. 
Darko Torkar vas vabi k poslušanju oddaje Drobtine Iz 
ročk zgodovine, in sicer v četrtek ob 19.30. 

T u r i s t i č n i r a d i o P o t e p u h , 9 1 M h z 
(www.potepuh.com} 
Tudi v prihodnjem tednu vas "potepuhi" vabijo v svojo 
družbo. Poleg dnevnih turističnih Informacij vas bodo 
vsak dan popeljali v katerega od slovenskih krajev in vam 
tako ponudili idejo, kam v prostem času. V sredo, ob 15.30 
ne zamudite Mozaika Slovenije, ki ga pripravlja Agencija 
Sabaa; v petek ob 14. uri se pridružite oddaji Hello z 
Veroniko, kam se bo odpravila v tokratni oddaji, pa naj 
ostane presenečenje. Sobotna Čežana ob 18. uri bo rokersko 
obarvana, v nedeljskem SOS-u pa vam bo Stane s svojimi 
gosti razkril še kakšno od zamolčanih tem. V ponedeljek 
ob 14.30 ne zamudite oddaje Turistični podmladek, ki jo 
bo tokrat pripravila VSCŠT Bled. 

R a d i o S o r a , 9 1 , 1 M h z 
(www.radlo-sora.si) 
Norveška bo starim mestnim jedrom na Gorenjskem, 
med njimi tudi Škofjl Loki, namenila sredstva za oživitev 
mestnih središč. Kako je potekal delovni obisk, bosta 
danes ob 9. uri v oddaji Aktualno povedala škofjeloški 
župan Igor Draksier in Mateja Hafner Dolenc. V sredo ob 
devetih bodo gostili predstavnike Prešernovega gleda-
lišča, ob enajstih pa bodo dober dan voščili županu 
občine Gorenja vas - Poljane Milanu Čadežu. V četrtek ob 
devetih bodo spregovorili o javnem zavodu Ratitovec v 
Železnikih, ob enajstih pa odprli oddajo Vprašanja in 
pobude. V petek ob devetih bodo predstavili nov medvoški 
zbornik, ob pol dvanajstih izbirali najodmevnejši dogodek 
tedna, po 16. uri pa prebirali tokratno petkovo razgledni-

co. Duhovni misli lahko prisluhnete po novem v nedeljo 
ob pol osmih zjutraj, ob devetih pripravljajo oddajo Zak-
ladi slovenskih spominov, kmetijska oddaja pa je poslej 
ob enajstih. Ob nedeljah točno opoldne pa vas vabijo še k 
poslušanju ponovitve oddaje Od petka do petka - tednik, 
v kateri se bodo še enkrat zvrstili najpomembnejši dogod-
ki minulega tedna. 

R a d i o O g n j i š č e , 1 0 4 , 5 in 1 0 5 , 9 M h z 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
Torek - v rubriki Zrno prava ob 8.15 boste slišali, kakšen je 
postopek vročanja poštnih pošiljk po splošnem upravnem 
postopku. Med 17. in 19. uro bo športna oddaja, ob 20.30 
pa oddaja Vstani In hodi. Sreda - v Naravoslovnih zani-
mivostih ob 8.15 bodo govorili o Izdelkih iz čebeljega panja 
proti gripi, prehladu, utrujenosti In izčrpanosti. Pogovor 
ob 17. uri bodo oblikovali v duhu molitvene osmine za 
edinost kristjanov. Ob 20.30 bomo v oddaji V začetku je 
bila beseda predstavili Mojzesovo Peteroknjlžje. Četrtek -
ob 8.15,bo rubrika Iz zakladnice ljudske dediščine, ob 9.30 
Vabilo na pot, ob 18.15 bo Dijaška oddaja, ob 20.30 pa 
Karavana prijateljstva. Petek - po pol sedmi url boste v Na 
potku slišali, da samo 10 km/h prekoračena hitrost 
pomeni 20 odstotkov večjo verjetnost, da bomo udeleženi 
v prometni nesreči. Ob 17. uri bo oddaja Doživetja narave, 
ob 18.15 pa Spoznanje več, predsodek manj. Sobota - ob 8. 
uri bo oddaja Misijonska obzorja, ob 9. uri Sobotna iskrica. 
Nedelja - v Graditeljih slovenskega doma ob 9. uri bodo 
predstavili pesnika in prevajalca janeža Menarta, v Sakralni 
glasbi ob 18.30 oddaji bodo pripravili pregled cerkveno-
glasbenega dogajanja v preteklem letu, ob 20.30 bo oddaja 
Da bi znali živeti, se naučimo moliti. 

R a d i o T r i g l a v , 9 6 M h z 
(www.radiotriglav.si/spored) 
Še nekaj utrinkov iz programa Radia Triglav: od 15. janu-
arja do 9. februarja boste lahko vsak delavni dan In ob 
sobotah ob i6. uri spremljali predstavitve srednjih, visokih 
in strokovnih šol. Danes, v torek, ob 14. uri boste izvedeli 
za prosta delovna mesta, ob 16. uri bo predstavitev Sred-
nje poklicne in strokovne šole Kranj, ob 17. uri Triglavska 
družabna kronika in ob 19. uri Druga stran. V sredo po 
osmi uri lahko prisluhnete zdravnikovemu nasvetu, ob n . 
uri bo na sporedu Zlata kočija formula ena, ob 13. uri Glas 
ljudstva, ob 15. uri Tednik občine Jesenice, ob 18. uri pa 
oddaja Moda in čas. V četrtek po osmi uri boste lahko 
prisluhnili nasvetu za zdravo življenje, ob 9. uri bodo na 
sporedu Zakladi ljudske modrosti' - razlaga slovenskega 
pregovora, 11. url oddaja o kulturi Mavrica in opoldne 
Kamen spotike. V petek ob 9. uri boste slišali davčni • 
nasvet, ob 15.50 pa bo na sporedu Pohvala, bodica. 

GODEŠIČ 

Radijski koncert z Codešiča 

To soboto bo še zadnja prireditev v okviru praznovanja 
tisočletnice Codešiča. Ob 20. uri se bo namreč v pros-
torih tamkajšnje KS začela oddaja Radia Slovenija Kon-
cert iz naših krajev, ki jo vodi Janez Dolinar. Nastopili 
bodo ansambel Storžič in ansambel Štirje kovači, ter šte-
vilni domačini: legendarna godeška skupina Jaz pa ti, 
harmonikar Žiga Avguštin, otroški pevski zbor Župnije 
Reteče pod vodstvom Andreje Kuralt, tamburaška skupi-
na Bisernica iz Reteč pod vodstvom Janeza Kermelja, 
vokalna zasedba Trio kvartet, v kateri prepevajo: Andrej 
Fojkar, Tine Čarman, Andraž Gartner In Lenart Rupar, 
ter ansambel Suha špaga. Vas Godešič in njegove zna-
menitosti bosta v pogovoru z voditeljem Janezom Doli-
narjem predstavila Ivan Logonder, predsednik Sveta KS 
Godešič in Aleksander Igličar, predsednik Odbora za 
pripravo praznovanja tisočletnice Codešiča. Vstopnice 
bodo na voljo po ceni 5 evrov, kupite pa jih lahko že v 
predprodaji danes In jutri od 17. do 19. ure v prostorih 
KS Godešič ali dve uri pred pričetkom koncerta. M. 8. 

KINO SPORED 

KINOaMTIR.KlUNJ 

Torek, 16.01. 
16.30,18.45 in21.00NO(:VMUZEJU 
Sreda, 17.01. 
1630,18.45 in 21.00 NOCVMUZEJU 
četrtek, 18.01. 
1530,18.15 in 21.00 APOKAUPTO 
Petek, 19.01. 
16.15,19.00 in 21.45 APOKAUPTO 
Sobota, 20.01. 
16.15,19.00 In 21.45 APOKAUPTO 
Nedelja, 21.01. 1530,18.15 in 21.00 APOKAUPTO 
Ponedeljek, 22.01. 
1530,18.15 in 21.00 APOKAUPTO 

KIN02ELEZAR,JESENia 

Petek, 19.01. 
18.00 OOPIAKNJENIGIZDAUN, anim. kom. 
20.00 VZTRAJA), Jpoit drama 
Sobota, 20.01. 
18.00 OOPLAKNJENI6IZ0AUN, anim. kom. 
20.00 VZTRAJAJ, 5port. drama 

KINO SOM. iKOFJA LOKA 

Petek, 19.01. 
18.00 VESELE NOGICE,anim. kom. 
20.00 BITKA V NEBESIH, drama 
Sobota, 20.01. 
18.0OVESElEN0<;iCE, anim. kom, 
20.00 DEJAVU,triL 

Nedelja, 21.01. 
18.00 VESELE NOGICE, anim. kom. 
20.00 DEJAVU.trlL 

Petek, 19.01. 
1930SASA PAVČEK: AL' EN AL' DVA?, mono 
kom.AleiaVall̂  
Sobota, 20.01. 
18.00 VESELE NOCICE, amer. anim. kom. 
20.00 VZTRAJAJ, amer. ipotl. kom. 
Nedelja, 21.01. 
1730 VtSElE N061CE, amer. anim. kom. 
2030 VZTRAJAJ, amer. 5port. kom. 

LINHARTOVA DVORANA, RAOOVUlCA 

četrtek, 18.01. 
20.00 MOJE POLETJE UUBEZNI, rom. 
kom̂ drama 
Petek, 19.01. 
17.00 VOLK IN KOZUfKI, lutk. pred«. 
20.00 PARFUM, trii. 
Sobota, 20.01. 
16.00 OOPLAKNJENI GIZDALIN, anim. kom. 
18.00B02l(;EK3,dni2.kam. 
20.00 PARFUM, trii. 
Nedelja, 21.01. 
16.00 OOPLAKNJENI GIZOAUN, anim. kom. 
18.00B02l(EK3,diui.kom. 
20.00 PARFUM, trii. 
Ponedeljek, 22.01. 
20.00 EVGEN,gled.predst. 
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Navodi la : v kvadrate vpiš i te števi la o d i d o 

9 tako, da s e ne b o n o b e n o števi lo ponovi lo 

ne v vrst ici n e v ko loni ne v e n e m izmed 

odebeljenih devetih kvadratov. 

Sejuvili; Pclrj F. 

http://www.radio-kranj.si/program.php
http://www.radlo-sora.si
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored


inuiaRija 
Avdicija za mlade glasove 

če si fant, star med 13 in 25 let, se lahko prijaviš na veliko 
Hubba Bubba avdicijo, ki jo pripravljata Radio Salomon in 
Cinemania Group. Izbrali bodo štiri kandidate, ki bodo svo-
je glasove posodili glavnim junakom filma Ninja želve, ki se 
marca vrača na velika platna. Štirje glavni junaki Michelan-
gelo, Donatello, Raphael in Leonardo se bodo v animiranem 
filmu pogumno bojevali proti zlim silam, a tokrat rabijo 
vašo pomoč. Avdicija bo ta petek od 16. ure dalje v prosto-
rih Radia Salomon (Cesta 24. junija 23, Ljubljana - Črnuče). 
Predhodno se je treba prijaviti na naslov studio@radiosalo-
mon.si ali lnfo@cinemania-group.si, pripisati moraš svoje 
podatke. A. H. 

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

časopis Gorenjski glas v letošnjem letu praznuje 6(Hetnica izhajanja. 
Jubilej bodo spremljale številne aktivnosti, med drugimi priprav-
ljamo fologialsko 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. 

Oo sedaj razpisane teme so bile: 
RADOSTI ŽIVUENJA: DRUŽINA. IGRA, HOBIJI • ŠPORT • PRAZNO-
VANJE. DRUŽINSKA SRECANJA. KULINARIKA. OKRAŠEVANJE. DARIU 
• PRIREDITVE-KULTURNE. ŠPORTNE DRUŽABNA SREtANJA- NAŠE 
VSAKDANJE DELO 

Zadnja razpisana tema je: M E S T N I IN VAŠKI UTRIP Ž I V U E N J A 

Čim prej pobrskajte po svojem fotografskem arhivu ali na novo po-
snemite čim več fotografij na katerokoli Izmed do sedaj razpisanih 
tem, mi pa bomo med prispelimi izbrali najboljše, ki bodo nagrajene 
z 21 EUR /5.032 SIT, objavljene v Gorenjskem glasu in na razstavi. 
VnSaovMfSiadcliiinJalviieniodo 15 2 J007 v tfc)«i*« ottki po efektrcreld (X)5ti 
luriasICM toio>9<)tes5pnp6(xn-Zaloior«i56a|-alnnCDiiiin*ic^^ 
o p 2048 * 1636 Ik f io so turt sfceroan nosnatal poSieK laiito luct toioflca/ja 
mnmalnoja tomvit!! 15x 21 cm ianastev Goran|slgglasczaso»a I.-lOOOKrat̂  
prav tako s r»ipsoni "Za too tiaKiai" Vesotmo se VaJcga odziva in VaSih lolograli^ 

CoiM]ioon9iiM:uiuii*(»>«cwur«nMSa>Q I EUR - 7JB.64SIT 

Gorenjski Glas 

® 

Rciclio Triglciv 
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 
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Srtlavjla; Ev» to Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od i 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 2 2 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

IGRALSKI PODMLADEK 
V GORJAH 
Na Osnovni šoli Gorje je med učenci zelo veliko zanimanje za dramski krožek. Tokrat se 
predstavljajo s predstavama Mojca Pokrajculja in Zajčkova hišica. 

Na Osnovni šoli 
Gorje četrto šol-
sko leto poteka 
dramski kro-
žek. Kot je po-

jasnila mentorica Majda So-
klič, je zanimanje zanj iz leta 
v leto večje. Prva leta se je na 
to interesno dejavnost vpisa-
lo do štirinajst učencev, letos 
pa je bilo zanimanje tolikš-
no, da je Sokličeva organizi-
rala dve skupini, v katerih 
skupaj igralske sposobnosti 
odkriva 26 otrok. Skupina 
prvošolcev šteje dvanajst 
učencev, skupina drugo- in 
tretješolcev pa štirinajst. Vsa-
ka skupina bo pripravila dve 
igri, s prvima dvema so se že 
začeli predstavljati. 

M inu l i četrtek je tako v 
knjižnici Antona Tomaža 
Linharta v Radovljici nastopi-
la starejša skupina s predsta-
vo Mojca Pokrajculja, ki jo 
otroci zelo dobro poznajo. 
Saj veste - pravljica o M o j d 
Pokrajculji, ki je živela v pis-
krčku in jo živali prosijo, naj 

jih vzame pod streho. Lisica 
pa se nikakor ne more upre-
ti sladkemu medu in jo ven-
darle premami. A ker lisice 
veljajo za zvite, je okoli ust z 
medom namazala zajčka in 
tako krivdo prevalila nanj ... 
Pravljica je med najmlajšimi 
zelo priljubljena, to pa je za-
gotovo tudi eden od razlo-
gov, da je bila predstava v 
knjižnici izjemno dobro 
obiskana. 

Zelo dobro pa so obiskane 
tudi vaje dramskega krožka, 
ki potekajo ob četrtkih. "To 
pa zato, ker je vedno zelo pes-
tro. Vsakič počnemo kaj za-
nimivega. Najprej zelo dobro 
spoznamo pravljico, nato si 
otroci izberejo vloge. Pokaza-
ti morajo tudi veliko ustvar-
jalnosti in spretaosti, saj vse 
kostume in rekvizite izdela-
m o sami iz naravnih materi-
alov. Potem se je treba nauči-
ti besedilo in se čimbolje vži-
veti v vloge," je na kratko str-
nila Sokličeva. In kje ima ig-
ralski podmladek največ te-
žav.^ "Večjih težav nimajo, 
tremo pa samo takrat, ko na-
stopajo pred starši," je dejala. 

OTROŠKA PERESA 

Dobravšce 

Dobravšce so majhna vasica pod hribom Žirovski vrh, ki 
meji na Gorenjo in Dolenjo Dobravo ter Gorenjo vas. 
Ob robu vasi teče potok Dršak. Vas ima 20 hiš, z 80 prebi-
valci. Dobravšce nimajo industrije, zato večina ljudi hodi na 
delo v druge kraje: v Škofjo Loko, Kranj, Ljubljano in Žiri. 
Nekaj prebivalcev se ukvarja s kmetijstvom. 
Skozi vas vodi planinska pot na javorč, ki je velikokrat obis-
kana. Otroci hodijo v osnovno šolo v Gorenjo vas. Vas kra-
si kapelica. V našem kraju je del svojega življenja preživel 
znameniti fotograf Vlastja Simončič, ki ima svoj fotomuzej 
v Gorenji vas v bližini cerkve. 

Ponosen sem, da živim v tako lepem kraju, ki je obdan s hri-
bi in prebivalci, ki se med sabo zelo dobro razumejo. 

Amadej Homec, 4. b, O S Ivana Tavčarja, Gorenja vas 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Kot kocke In kristalčki beli, 
se mnogim dober zdi, 

izdelan je Iz pese 
in kavo, čaj sladi. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite S M S z vsebino ug-t-rešitev-t-ime in priimek na 
številko 0 3 1 / 6 9 1 1 1 1 . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel 
knjižno nagrado založbe Didakta. Ime nagrajenca bomo 
objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev uganke, ki smo 
Vam jo zastavili prejšnji teden, se glasi urna kazalca. 
Srečni nagrajenec je Jure Lotrič. 

V četrtek so v knjižnici A. T. Linharta v Radovljici učenci iz 
Gori) nastopili s predstavo Mojca Pokrajculja (na sliki). Ta 
četrtek ob 17. uri bodo prvošolčkl tam na oder postavili 
igrico Zajčkova hišica.; fom: Ank« sutov« 

Sicer pa, je še dodala, zelo 
radi nastopajo in se odzovejo 
vsakemu povabilu, če je le 
možno. 

Tako bo ta četrtek ob 17. 
uri v radovljiški knjižnici na-
stopila mlajša dramska sku-
pina iz O Š Gorje. Predstavili 
se bodo z igrico Zajčkova hi-
šica, ki pripoveduje o lisici in 
zajčku, ki sta naredila hišici -
lisica iz snega in ledu, zajček 

pa iz lesa in lubja. Lisica ga 
draži, kako grdo hišico ima, 
a ko je posijalo sonce, se je 
njen d o m iz ledu in .snega 
stalil. Zajček se je je kljub 
vsemu usmi l i l in jo vzel v 
svojo hišico, a je nazadnje 
s a m ostal brez strehe nad 
glavo. Druge živali se m u od-
ločijo pomagati, lisico pa pre-
žene petelin, ki ima sabljico 
v repu. 

Med počitnicami 

Počitnice so že minile. Le kaj sem počel? Krasil sem božič-
no drevo, postavljal jaslice, gledal televizijo, igral igre na ra-
čunalniku, igrali smo se monopoli in človek ne jezi se, pa 
tudi lažnivca. Veliko sem spal. Bil sem tudi pri polnočnici, 
obiskal sem bratrance in sestrične, bil na praznovanju rojst-
nega dne sošolca Urbana. Obiskal me je tudi dedek Mraz. 
Tudi pri starih starših sem bil veliko. Vse to je prehitro mi-
nilo in zopet je bilo treba iti v šolo. 

jaka Osrakar, 3. b., O Š Ivana Tavčarja, Gorenja vas 

SPRETNI PRSTKI 

Človek, ne jezi se 

Zimskih radosti v tej zimi ni, zato smo za vas pripravili ide-
jo, s katero si lahko popestrite proste trenutke. Zelo pre-
prosto lahko sami izdelate igro Človek, ne jezi se. Na karton 
s flomastri narišite polja, kot je prikazano na sliki, za figure 
pa lahko uporabite kar želode, ki jih lahko po želji obarvate. 
Nasvet je prispevala Maja Rogelj, ki vodi ustvarjalnice. A. H. 
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AVTOMOBILIZEM 

ZVEZDNI TURIZEM 
Test: Mercedes-Benz R 320 CD I 4MAT iC L 

O Matjaž Cregorič 

M eje med avto-
mobilskimi raz-
redi so se že 
zdavnaj začele 

podirati in v svetu štirikoles-
nikov je že cela množica mo-
delov, ki jim je težko določiti 
pripadnost. V ta krog sodi 
tudi mercedes-benz razreda 
R, ki je mešanec med udo-
bno limuzino, prostornim li-
muzinskim kombijem in 
elegantnim terencem. Kate-
re od lastnosti ima več, je tež-
ko ugotoviti, je pa orjak, ki v 
podaljšani izvedbi presega 
pet metrov v dolžino, dokaj 
nenavadne zunanjosti, ki se 
marsikomu lahko zdi tudi 
sporna ali odbijajoča. Zlo-
bneži vedo celo povedati, da 
je R v črni barvi in z zatem-
njenimi stekli podoben mrt-
vaškemu vozu, seveda pa ob-
stajajo tudi opazovalci, na ka-
tere naredi povsem drugačen 
vtis. 

Glede udobja ni nobenega 
dvoma, da R presega merila, 
ki veljajo v višjem razredu 
Vozniku, desnemu sopotni 
ku, dvema potnikoma v dru 
gi in dodatnima v tretji vrsti 
so namenjeni razkošno od 
merjeni sedeži, povsod je do 

volj prostora za noge in gla-
ve, ob tem pa je razumljivo, 
da se stopnja udobja znižuje 
od sprednjega proti zadnje-
mu delu kabine. V prtljažni-
ku kljub polni zasedenosti 
kabine ostaja še precej pros-
tora za prtljago, tako da je 
lahko terensko-limuzinski 
mešanec udobno družinsko 
ali službeno vozilo. Občutki 
za volanom so podobni kot v 
drugih avtomobilih s trikra-
ko zvezdo, kar pomeni ureje-
nost voznikovega delovnega 
prostora, redoljubnost arma-
turne plošče, in filigransko 
preglednost merilnikov. Ob 
tem pa še vso sodobno ko-
munikacijsko tehnologijo, 
vključno s podporo za mobil-
ni telefon in satelitski naviga-
cijski sistem. Ročica samo-
dejnega menjalnika je sicer 
sumljivo podobna kot v 
BMW-jevih avtomobilih, kar 
je lahko nekaj časa moteče, 
sicer pa je že kar v navadi, da 
se motor zažene brez upora-
be ključa, ki je lahko ta čas v 
žepu ali kje v notranjosti. 

Pogonski stroj in menjal-
nik sta v tem avtomobilu od-
lična partnerja, predvsem, ko 
se pod motornim pokrovom 
vrti 3,2-htrski turbodizelski 
šestvaljnik z vso najsodob-
nejšo elektronsko in mehan-

TEHNIČNI PODATKI 

sko tehnologijo, v kombina-
ciji s sedemstopenjskim sa-
modejnim menjalnikom, ki 
mu pri Mercedes-Benzu pra-
vijo 7GTRONIC. Motor ima 
več kot zadostno zalogo na-
vora, ki je v celoti na voljo že 
pri nizkih vrtljajih in več kot 
dvotonskega orjaka brez te-
žav premika jx) asfaltiranih 
cestah in tudi po lažjih brez-
potjih. Štirikolesni pogon z 
elektronskim nadzorom po-
razdelitve navora na posa-
mezna kolesa je namreč pri 
tem avtomobilu stalnica, 
zato je njegovo obnašanje 
brezhibno tudi takrat, ko je 
vozna podlaga slabša. Seve-
da je treba vedeti, da R ni in 
niti noče biti čistokrvni tere-

Mere: d. 5,157, š. 1,922, v 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 62 
Uvoznik: 

1,661 m, medosje 3,215 m 
314/2385 I 

2270/2895 kg 
šestvaljni, turbodizelski 

2987 ccm 
165 kW/224 KM pri 3800 

510 pri 1600 
222 km/h 

8,8 s 
12,2/7,6/9,3 1/100 km 

.410 EUR (14.956.000 SIT) 
AC Intercar, Ljubljana 

NASLOV ZA OPLOVO CORSO 
o Matjaž Cregorič 

V petek zvečer se je 
z glasovanjem no-
vinarske žirije v 
avtomobilistično 

glasbeno obarvani televizij-
ski oddaji končal letošnji, že 
petnajsti izbor slovenski avto 
leta, ki so ga skupaj pripravi-
li v šestih slovenskih medi-
jih. V prvem delu izbora so 
bralci in poslušalci z 49.559 
glasovnicami določili pet fi-
nalistov, ki so jim točke do-
dali še novinarji in tako dobi-
li končnega zmagovalca. Z 
naslovom slovenski avto leta 

2007 se je okronala nova 
Oplova corsa, ki je s solidno 
prednostjo premagala v pred-
finalu najbolj čislano toyoto 
yaris, tretji je bil peugeot 

207, četrti fiat grande punto 
in peti audi Q7, ki je med le-
tošnjimi finalisti izstopal za-
radi velikosti in pripadnosti 
prestižnemu segmentu. 

nec, ampak bolj eleganten, 
udoben in vozno prepričljiv 
limuzinski kombi. 

Njegovo zvezdniško pri-
padnost vsakokrat dokazuje 
tudi cenovna umestitev. 
Mercedes-benz razreda R na-
mreč ni med najcenejšimi 
modeli stuttgartske avtomo-
bilske hiše, nalaganje dodat-
ne opreme pa še krepko za-
soli osnovno ceno. 

PRVI TROJČEK 
Prvi med tremi sorodnimi lahkimi dostavniki 
je Citroen Jumpy. 

O Matjaž Cregorič 

Citroen bo v začetku 
februarja na sloven-
ski trg pripeljal prve-
ga izmed trdi novih 

dostavnih trojčkov, ki so se "ro-
dili" v navezi fiancoske skupi-
ne PSA in italijanskega Fiata. 
Pri novincu znaša prostornina 
tovornega prostora od 5 do 7 
kubičnih metrov, nosilnost pa 
1000 do 1200 kilogramov, 
medtem ko je pri potniških iz-
vedbah mogoče izbirati med 
petimi ali šestimi oziroma 
med osmimi ali devetimi sede-

ži Zasnova voznikovega delo' 
vnega mesta še bolj spominja 
na osebne avtomobile, sicer pa 
v notranjosti ne manjka števil-
nih odlagalnih mest za doku-
mente in druge drobnarije. 
Trem turbodizelskim motor-
jem, manjšemu 1,6-litrskemu 
s 66 kW (90 KM), ter dvema 
2,0-litrskima z 88 kW (120 
KM) oziroma 100 kW {136 
KM), se pridružuje 2,o-litiski 
bencinski štirivaljriik s 105 kW 
(143 KM), ki pa ga pri nas vsaj 
za zdaj ne bo. Cene za novega 
Jumpyja se pri slednjih zače-
njajo z 21482 evri, pri tovornih 
pa z 19.003 evri. 

Tudi pozimi veselje do vožnje. 
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Emisije COa: 173-256 oflim. povpisena porabo 318(1:5i6 KI 00 km. 

BMW Slovenija prihaja v Slovenijo. Ob tej priložnosti vam 
je na voljo omejeno število vozil* BMW Serije 3 limuzina 
in touring s prihrankom do 3 .500 EUR (838.740,oo srr). 
BMW Serije 3 je na voljo že od 27.350 EUR*(6.554.i54,oo sii). Pokli-
čite na brezplačno telefonsko številko 080 8135 in preizkusite 
BMW Serije 3 na testni vožnji. 
Občutite veselje do vožnje. 

Avto Aktiv d.o.o. 
P S C Trzin 
Ljubljanska cesta 24 
1236 Trzin 
telefon (01)56 05 800 

•Akcija velja <to razprodaje 
omejene serije sozil. Višina prihranka 
jo od Dosame/nega ttkk^ 

Avto Aktiv d.o.o. 
Cesta v Mestni log 88a 
1000 Ljubljana 
telefon (01)28 03150 

8MW Serije 3 
limuzina 
touring 

wvkrw.ovto>aktiv.a< Veselje do vožnje 
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DRUŽABNA KRONIKA 
MOŠKO IN OKUSNO 
Konec decembra je obutveno podjetje Peko v eni izmed ljubljanskih trgovin premierno predstavilo 
novo linijo čevljev, ki jo je oblikoval Milan Cačanovič. V eni izmed sosednjih izložb pa smo opazili 
zanimivo kreacijo. 

Obutveno pod-
jetje Pd(o je po-
stavilo lani na 
prodajne police 
novo kolekcijo 

čevljev, ki jili je za njili obliko-
val modni ustvarjalec Milan 
Gačanovič. Novinarji in foto-
grafi ga poznamo po njegovih 
značilnih stylingih, zanimi-
vem izgledu in pojavljanju v 
družabnem svetu, kjer vedno 
rad prijetno, a ne prekričeče, 
preseneča. Tako kot je sam 
poseben, unikaten in indivi-
dualen je tudi njegova kolek-
cija nekaj posebnega. Predsta-
vili so jo v prostorih ene Peko-
vih trgovin v Ljubljani, pred-

sednica uprave Peka Marta 
Gorjup Brejc pa meni, da so z 
omenjeno kolekcijo dokazali, 
da znajo narediti povsem vr-
hunske čevlje, ki bodo izpol-
nile želje in potrebe ljudi, ki 
ljubijo ekstravaganmost in 
nočejo uniformiranosti. 

Pred časom se je namreč 
na Palmersovem modnem 
dogodku v Ljubljani godilo, 
da je oblikovalec Gačanovič 
pristal med naključno izžre-
banimi obiskovalci in prejel 
za nagrado izdelavo Pekovih 
čevljev - seveda po njegovem 
okusu. Že takrat so se šalili, 
da bo tokrat verjetno kaj 
'krokodiljega'. Pa se je iz vse-
ga skupaj razvilo sodelovanje. 

Kolekcija, ki je namenjena 
moškim, sestavljajo športna 

linija Walk T.H.R., poslovno-
elegantna Business F. in Cra-
zy Gee, kjer se je oblikovalec 
popolnoma prepustil. Sam 
pravi, da je v teh modelih izra-
žen osebni okus za čevlje. Ne 
gre za sezonska obuvala, mo-
deli se ne dopolnjujejo po let-
nih časih, v prenovljeni razli-
čici pa jih b<^o izdelovali več 
sezon. 

Prijetno in umirjeno pred-
stavitev nove kolekdje čevljev 
sta povezovala poznavalka 
mode in voditeljica Lorella 
Flego ter igralec Jernej Kunt-
ner. Program je bil sestavljen 
iz nekoliko neobičajne, a za-
nimive modne revije čevljev, 
kjer smo gledali sicer postav-
ne manekene z izklesanimi 
telesi, vseeno pa smo na njih 

najbolj opazili novo kolekci-
jo čevljev. Program so popes-
trili še z nagradno igo, ko so 
obiskovalci iskali skriti ška-
tlici v dveh čevljih nekje v tr-
govini in se potegovali za 
mični nagradi: par novih 
čevljev po lastni izbiri. Med 
srečneži se je tokrat znašla 
pevka Regina. 

Zanimiva je bila tudi izlož-
ba ene izmed ljubljanskih 
knjigam, v kateri je bila raz-
stavljena obleka, oziroma 
kostum ravno tako ekstrava-
gantnega in še bolj znanega 
ustvarjalca Alana Hranitelja. 
Ko pa si dodobra pogledal 
skozi okno, si videl, da gre 
pravzaprav za zelo zanimivo 
zastavljeno kampanjo pro-
moviranja njegove knjige. 

J 

O 
Ekstravagantnost in neuniformiranost kolekcije. V kolekciji se Novi tržiški župan Borut Sajovic se je znašel med Natašo 
odraža ustvarjalčeva osebnost/fo».«rtRoiii Pinoza in Viko Potočnik. /F«o;Airtitoih 

Oblikovalec Milan Cačanovič in Regina... / FOM AM ROA ter Helena Blagne Zaman / F«O;AW RMH 

janež Hudohmed (Palmers) se je navdušil nad zlatim modekim. Kreacija Alana Hranitelja v izložbi ene ljubljanskih knjigarn 
/ Foto: (tolh / Foto: Trna OoU 

VRTIMO GLOBUS 
Heather praznovala v Bohinju 

Heather Mills se je pred nadležnimi bri-
tanskimi paparaci spet zatekla v Sloveni-
jo. Vse do petka jim nI uspelo Izbrskati, 
kjer bo praznovala svoj 39. rojstni dan, 
medtem ko naj bi bil nekdanji Beatle 
Paul McCartney na Jamajki s triletno 
hčerko Beatrice, je Heather smučala na 

Krvavcu, si privoščila vegansko kosilo v blejski OkarinI, 
zabava pa se je nadaljevala v bohinjskem nočnem klubu 
Amor. Ker tudi v Amorju nI Imela miru pred novinarji, so 
klub zaradi "prlvat zabave' zaprli za obiskovalce. 

Beckhamovi s e selijo v Los Angeles 

Za športno razburjenje je poskrbel David 
Beckham, ki je napovedal, da bo no-
gometno kariero nadaljeval v ZDA. Za 
madridski Reai bo igral še do konca se-
zone, avgusta pa bo oblekel dres kluba 
LA Calaxy. Petletna pogodba naj bi bila 
'težka' 250 milijonov dolarjev, vendar 

predstavlja le manjši del njegovega zaslužka, saj bo 
igranje v ameriški nogometni ligi Major League Soccer le 
ena od stvari, ki jih bo David počel čez lužo. Tudi sopro-
ga Victoria, ki ji življenje v španski prestolnici ni pretirano 
ugajalo, bo vsekakor bolj zadovoljna v blišču Hollywooda. 

justin in Cameron sta se razšla 

Ugibanj o razpadu zveze med Justinom 
Timberlakeom In Cameron Diaz je 
konec, saj sta zvezdnika, ki o zasebnem 
življenju sicer ne govorita, potrdila, da 
sta se razšla. "Res je, končala sva najino 
romantično zvezo. Odločitev je bila 
obojestranska in prijateljska, še naprej 

se bova imela rada In spoštovala drug drugega," je 
slavni par zapisal zato, da bi utišal ugibanja medijev In 
ker cenita čas, ki sta ga preživela skupaj. 

Britney našla novega Kevina 

Britney Spears se po ločitvi od Kevina Fe-
derlinea divje zabavala, pri čemer niso 
ostali skriti niti najbolj Intimni deli telesa. 
Pevka se zagovarja, da že dolgo nI imela 
svobode, zato je šla malo predaleč, hkrati 
pa obljublja, da bo nov album, ki ga pri-
pravlja, najboljši doslej. Ameriški tabloldl 

poročajo tudi, da ima novega ljubimca, Igralca In maneke-
na Isaaca Cohena, ki je na las podoben Kevinu. Čeprav Isa-
ac trdi, da gre za Iskreno ljubezen, pa govorice, da si želi le 
njen denar in slavo, ne potihnejo. 

Mlrjam Prija z Jesenic bo letos dopolnila 27 let. Zaposle-
na je v trgovskem podjetju, v prostem času zelo rada 
pleše, saj je tudi njen izvoljenec ljubitelj plesnih ko-
rakov. Mirjam razmišlja še o pevski karieri, morda bo že 
letos pripravila svoj prvi singel. / FOIO: lann 


