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Dragocenosti iz 
globin zemlje 
Dvorana tržiških olimpijcev je bila spet zakladnica č u d e s narave. Minerali 
in fosili s o privabili številne obiskovalce. 

STOJAN SAJE 

Tržič - "Spoznavajmo lepote 
kamnin in živimo z naravo v 
sožitju," je svetoval ob sobot-
nem odprtju 33. prireditve 
MINFOS dr. Bojan Ogore-
lec, predsednik Društva pri-
jateljev mineralov in fosilov 
Slovenije. "To ni neživa na-
rava, saj kamnine skrivajo fo-
sile z bogato zgodovino. Ker 
je geološka zgradba Sloveni-
je pestra, imamo vrsto sped-
fi6iih fosilov, kakršne so na-
šli v Dovžanovi soteski. Žal 
se lepote kamna premalo za-
vedamo, zato je v naravi 
mnogo divjih kopov in od-
padkov," je menil direktor 

Geološkega zavoda Sloveni-
je. 

Strokovnjaki in ljubiteljski 
geologi so letošnje srečanje 
posvetili pogovoru o nad-
zemnih rudnikih Slovenije. 
Večino obiskovalcev so seve-
da privabile druge zanimivo-
sti. Na sejem mineralov in 
fosilov je prišlo več kot 40 
razstavljavcev iz Evrope in z 
Balkana, ki so prinesli skoraj 
dva milijona primerkov iz 
svojih zbirk. Letos ni bilo kri-
stalov kremena iz Brazilije, 
od katerih je najdražji vreden 
24 milijonov tolarjev. Kot 
dragocen primerek so stro-
kovnjaki omenjali približno 
pol milijona vreden kristal 

diamanta iz tuje zbirke. 
Eden od kranjskih zbiralcev 
fosilov je zaupal, da ima zanj 
Kranjska rakovica iz okolice 
Izlak neprecenljivo vrednost, 
zato je sploh ne proda. Števil-
ni razstavljeni primerki so 
vseeno zamenjali lastnike, 
saj je bilo moč dobiti marsi-
kaj za majhen denar. Pozna-
valce je zmotilo, da je na stoj-
nicah vse več okrasja in celo 
kača. Spodbudno pa je, da je 
Turistično društvo Tržič pri-
pravilo 19 strokovnih raz-
stav, privabilo dva šolska geo-
loška krožka in v povezavi z 
domafini sprejelo v Dolini in 
Jelendolu mnogo radoved-
nih gostov. 

Tavčarjeva spet odprta 
Tavčarjeva ulica v Kranju je spet odprta: na novo asfaltirana, tlakovana in z novimi komunalnimi vodi. 

Gorenjska 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Kranj - Tavčarjevo ulico 
Kranjčani imenujejo tudi z 
drugačnim, manj prijaznim 
imenom, lepo obnovljena pa 
si tega ne zasluži več. Sedaj 
je po sredini na novo asfalti-
rana. ob robovih pa tlakova-
na, tako da je hoja po njej ne-
kaj povsem drugega kot prej. 
V petek so obnovljeno mest-
no ulico slovesno odprli ob 
zvokih kranjske mestne god-
be, trak pa so prerezali žu-
pan Mestne občine Kranj 
Mohor Bogataj, direktor 
Gradbinca Gip Zmago Ger-
šak in stanovalec te mestne 
ulice Franc Jerala. ki na Tav-

čarjevi živi že 45 let Župan 
je ob odprtju povedal, da so v 
obnovo ulice, kjer so morali 
zamenjati vse komunalne 
vode in celotnivzgornji in 
spodnji ustroj cestišča, vloži-
li 75 milijonov tolarjev. Dela, 
ki jih je izvajal Gradbinec 
Gip. so se izkazala kot izjem-
no zahtevna, saj je kameni-
na, na kateri stojijo stare sta-
novanjske hiše, terjala dodat-
ne geodetske meritve. 

Obnova ulic v starem delu 
mesta, Id se je začela z Mai-
strovim trgom in Prešernovo 
ulico, pa s Tavčarjevo ulico ni 
končana. Kmalu bodo nada-
ljevali še s Poštno, Reginče-
vo, Tomšičevo. 

Po obnovljeni Tavčarjevi ulici so prvi zakorakali kranjski 
godbeniki. /FOIO Cwazd Kavi« 
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LJUBLJANA 

Trgovine z novim letom ob nedeljah zaprte 
Ustavno sodiSče je v petek objavilo odločitev, da člen za-

kona o trgovini, ki ureja tudi delovni čas trgovin, nI v ne-
.skladju z ustavo. Sodišče se je s problemom nedeljskega 
dela trgovin ukvarjalo že tretjič, tokrat na pobudo trgovskih 
družb Mercator, Petrol, Era in MTS Kompas, v katerih so 
bili mnenja, da gre za omejevanje svobode podjetništva. 
Ustavni sodniki so določili, da se zakon uveljavi s 1. januar-
jem 2006, kar pomeni, da bodo lahko ob nedeljah In praz-
nikih po novem letu odprte le prodajalne na bencinskih ser-
visih, v bolnišnicah, hotelih, letališčih, mejnih prehodih ter 
železniških in avtobusnih postajah. Z odločitvijo ustavne-
ga sodišča pobudniki ustavne presoje seveda niso zadovolj-
ni in že opozarjajo na potrebna odpuščanja odvečnih trgov-
cev, veseli pa v sindikatu trgovine pri zvezi svobodnih sin-
dikatov, ki napovedujejo oster boj proti morebitnemu od-
puščanju. Š. Ž. 

39 AKTUALNO 

Erjavec rešuje Desus 
45-letni Kranjfan, ki živi v Naklem, in 
aktualni obrambni minister je najres-
nejši kandidat za novega predsedni-
ka Desusa. V stranki zdaj poteka 
ogorčen boj za predsedniški položaj, 
za katerega se poleg Erjavca potegu-
jejo še Mirko Miklavčič iz Kopra, An-
ton Bebler iz Ljubljane in Anton Rous 
iz Maribora. ^ 

GORENJSKA 

Odločitev sodišča 
je dvoumna 
Delovno in socialno sodišče je prejš-
nji teden razsodilo, da je stečajni 
upravitelj Planike nezakonito odpove-
dal delovno razmerje Jožetu Tomazi-
nu, hkrati pa je zavrnilo zahtevo de-
lavca po vzpostavitvi prvotnega sta-
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ŠPORT 

Pravi čas stopili skupaj 
v nedeljo se je v Avstriji končalo sve-
tovno hokejsko prvenstvo, prvaki so 
postali Čehi, naši hokejisti pa so 
osvojili 13, mesto. Reprezentant Edo 
Terglav iz Kranj razkriva, kako jim je 
uspelo ostati v družbi najmočnejših 
hokejskih ekip na svetu. "Pravi čas 
smo stopili skupaj," poudarja. 

RAZVEDRILO VREME 

Erika lovila slušalko \ Danes ho ̂ remen^hv oblačno. 
v četrtek bodo že stotič na sporedu i J ^ « bodo padcwim dcrepile. 
Trenja, televizijska oddaja, ki gledal-
ca ne pusti malodušnega. Voditelj In 
urednik Uroš Slak, osrednja novinar-
ka Erika Žnidaršič in redaktorja 
Zdenka Jagarinec in Bojan Traven 
razkrivajo največji spodrsljaj oddaje, 
največjo nerodnost, največji čar... 

: jutri: deževno vreme 

V četrtek bo spremenljivo 
oblačno in hladnge. 
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KRATKE NOVICE 

IgUBLJANA 

Novi notariati in razrešitev dveh notarjev 
Minister za pravosodje Lovro Šturm je prejšnji teden sporo-
čil, da bo povečal število notarskih mest in pocenil njihove 
storitve. Na Gorenjskem bodo tako nastala nova notarska 
mesta v okrajnem sodišču na Jesenicah, s sedežem v Kranj-
ski Gori, okrajno sodišče v Kamniku bo dobilo notarsko me-
sto v Kamniku, okraj Kranj bo dobil kar štiri mesta in sicer 
dve v Kranju, eno v Tržiču in eno v Šenčurju, okraj Radovlji-
ca bo dobil mesto v Radovljici in na Bledu, Škofja Loka tudi 
dve ftiesti in sicer v Škofji Loki in Žireh, svoje notarsko me-
sto pa bosta dobila tudi Medvode in Vodice. Minister Šturm 
je še povedal, da je začel tudi postopek za razrešitev dveh 
notarjev, ki ne izpolnjujeta več pogoja, da sta vredna javne-
ga zaupanja. Možnost imata, da se v osmih dneh pritožita. 
Eden od teh notarjev, Boris Lepša, bo nepreklicno odstopil 
z mesta notarja, drugi pa je neuradno Tomislav Ajdič iz 
Maribora, ki je vpleten v afero Satex. D. F. 

TRŽIČ 

Nočna akcija z letaki 
v petek zjutraj je bil del Tržiča preplavljen z letakî  na kate-
rih so bile fotokopije raznih člankov, ki bremenijo župana 
Ruparja zaradi negativne ocene Računskega sodišča. Borut 
Sajovic iz tržiške LDS pravi, da oni ne stojijo za tem. "To ni 
metoda političnega boja in se od tega distanciramo. Treba 
se je podpisati in iti preko medijev. Mi vedno stojimo za 
svojimi dejanji." Dobro obveščeni v Tržiču vedo povedati, 
da za letaki stoji skupina nezadovoljnih ljudi, tudi bivših za-
poslenih na komunali, ki ji je občina še dolžna okrog 100 
milijonov tolarjev. Župan Rupar pravi, da uradno ne ve, kdo 
so storilci. Neuradno pa pravi, da je to tržiški LDS, oziroma 
ista skupina, ki je tudi v podvozu naredila grafite. Na polici-
ji ne dajejo informacij, ker storilcem, katerimkoli, dejanja ne 
bodo mogli dokazati, niti ni to kaznivo dejanje. Lahko se ga 
le moralno obsodi. D. F. 

LjUBgANA 

Volilna pravica vsem državljanom Evropske unije 
vlada je minuli teden sprejela več odločitev. Na lokalnih vo-
litvah bodo imeli volilno pravico vsi državljani EU. Lahko 
bodo volili in bili izvoljeni v občinskih svetih. Ne pa tudi za 
župane. Dopolnila je program sofinanciranja regionalnih raz-
vojnih programov za leto 2005. Nanaša se na izgradnje raz-
vojne infrastrukture v večinski lasti občin. Gre za pomoč ob-
činam in regionalnim razvojnim agencijam za ustvarjanje 
splošnih pogojev v regiji za hitrejši gospodarski razvoj in od-
piranje novih delovnih mest. Za vršilca dolžnosti Javnega za-
voda Triglavski narodni park je imenovala Janeza Bizjaka, 
univ. dipl. inž. arhitekture, dosedanjega direktorja parka, in 
sicer do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 
dobo šestih mesecev. D. F. 

LJUBLJANA 

Rebalans državnega proračuna 
vlada je na četrtkovi seji sprejela rebalans proračuna za leto 
2005. To se je zgodilo iz potrebe, da se glede na nove napo-
vedi makroekonomskih kazalcev ponovno ocenijo proračun-
ski prihodki za letos. Hkrati je biJo potrebno na odhodkovni 
strani proračuna narediti popravke pri tistih namenih, kjer so 
bila sredstva načrtovana v premajhnem obsegu ali pa sploh 
niso bila načrtovana. Vtem kontekstu pa predlagani rebalans 
proračuna izraža v določeni meri prioritete in stališča nove 
vlade. Vseh dodatno zagotovljenih sredstev je tako za 70 mi-
lijard tolarjev. Največji strošek, 23,8 milijarde bo za plače v 
javnih zavodih, od tega največ za osnovne šole. Deset mili-
jard gre za vzdrževanje železniške infrastrukture, 9,4 milijar-
de pa za plače in prispevke zaposlenih v državni upravi. D. F. 

JESENICE 

Na jesenicah o evropskem programu Mladina 
Nacionalna agencija programa Mladina je v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Jesenice predstavila, kako se lahko mla-
di med 15. in 25. letom povezujejo z vrstniki v članicah 
evropske skupnosti in v tretjih državah. Program Mladina 
omogoča pridobiti evropski denar za izmenjave skupin 
mladih, prostovoljcev, za skupinske pobude mladih ter različ-
na usposabljanja. Kot je povedala Polona Pečjak iz nacionalne 
agencije, mladi tako pridobijo pri osebnostnem razvoju, si 
širijo obzorja, seznanjajo z drugačnim okoljem... M. K. 

Brez presenečenj 
Osmi kongres S D S minil v znamenju zbliževanj s Hrvaško, volitev novih vodstvenih organov in 
demonstrac i je pravilnosti dosedanj ih odločitev. 

D O M I N I K FRELIH 

Janez Janša je bil za pred-
sednika izvoljen z večino, ki 
je bila po takem volilnem 
uspehu pričakovana. 368 
za, tri glasovnice pa so bile 
neveljavne. Protikandidata 
niti ni imel. Na začetku 
kongresa se je sestal s hrva-
škim kolegom Sanaderjem, 
s katerim sta potrdila na-
mero o podpisu sporazuma 
o izogibanju incidentom. 
Glede ukradenega sloven-
skega broda na Muri sta se 
zavzela za gradnjo mostu 
čez Muro. 

Pri volitvah v izvršilni od-
bor stranke je največ glasov 
dobil Milan Zver, nato 
Miha Brejc, Andrej Bručan, 
Branko Grims, Miroslav 
Luci, Branko Kelemina, 
Jože Zagožen, Franc Pukšič 
in Dimitrij Kovačič. Člana 
pa sta tiidi Drago Šiftar in 
Vinko Gorenak. 

Janša je poudaril zado-
voljstvo nad kongresom. Ne 
načrtujejo kakih bistvenih 
sprememb na vsebinskem 
ali kadrovskem področju. V 
statutu so ukinili določilo, 
ki je prepovedoval kandida-
turo članov stranke na volit-
vah, če so pred 15. majem 
1990 sodelovali s tajnimi 
službami totalitarnega si-
stema. Obrazložitev je bila, 
da je določilo povozil čas. 
Ustanovili so tudi klub žu-
panov in klub vodij občin-
skih svetnikov, z drugimi 
spremembami pa so statut 
večinoma prilagodili dej-

stvu, da je SDS postala naj-
večja vladna stranka. 

Veliko časa so posvetili 
tudi gospodarskemu pro-
gramu. Prizadevali si bo-
do za večjo konkurenč-
nost, rast skupne produk-
tivnosti, da bo Slovenija do-
segla najbolj razvite stran-
ke v OECD, spodbujali 
bodo podjetništvo, odpravili 
ostanke samovoljnosti dr-
žavne birokracije, ustvarjali 
bodo inovacijsko ozračje, ki 
bo z univerzami in inštituti 
pospeševalo tehnološki raz-
voj, naredili prijazno davč-
no politiko. Zagovarjajo 
čim manj neposrednega dr-
žavnega lastništva v gospo-

darstvu in spodbujali bodo 
razvoj malih in srednjih 
podjetij. 

Zavzemajo se za socialno 
pravično dmžbo, podpirajo 
stimulativno družinsko po-
litiko, javno zdravstveno 
mrežo, kjer dopuščajo po-
stopno privatizacijo manj 
zahtevnih oblik zdravstva. 

'Glede zunanje politike je 
Janša ocenil, da sta bila z 
vstopom v EU in NATO do-
sežena temeljna cilja in se-
daj Slovenija prevzema svoj 
del odgovornosti za razvoj 
demokracije in svobode v 
svetu. Pozdravlja tudi priza-
devanja ZDA za širjenje 
miru, blagostanja in demo-

kratičnih vrednot v svetu. 
Posebno pozornost bodo 
namenili tudi krepitvi do-
moljubja, ohranjanju na-
rodne identitete in zaveda-
nju državljanov, da imajo 
pravico in dolžnost braniti 
domovino. Obregnil pa se 
je tudi ob relikte nekdanje-
ga sistema, ki si poskušajo 
prilastiti monopol nad civil-
no družbo in parlamentu 
odrekajo legitimnost pri 
imenovanju članov v neka-
tere ustanove. Zanj parla-
ment pomeni legitimnost 
in transparentnost, ki bo 
pretrgal z dosedanjo korpo-
rativnostjo, ki je ostanek to-
talitarizma. 
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Vojska v službi miru 
Na osrednji s lovesnost i v nedeljo v Postojni je bil govornik predsednik države 
Janez Drnovšek. 

D O M I N I K FRELIH 

Vojaki in vojakinje so pri-
pravili bogato in razgibano 
predstavitev svojih zmoglji-
vosti. Preletela so letala, upri-
zorili so zračni desant, letalci 
reševalci so prikazali reševa-
nje z večnamenskim trans-
portnim helikopterjem Bell 
412 in gašenje požara s heli-
kopterjem Cougar. Udele-
ženci prireditve so si lahko 
ogledali še opremo in oboro-
žitev, ki jo uporablja naša 
vojska. 

Slavnostni govornik dr. 
Janez Drnovšek je poudaril, 
da je to prva prava zares slo-
venska vojska, na katero 

smo lahko ponosni "Kljub 
naši želji za mir je vojska še 
vedno potrebna. Danes sko-
raj ni drfave v svetu, ki ne bi 
imela svojih obrambnih sU. 
Svet je žal še vedno tako ne-
varen, tako zapleten, da si 
mora vsak narod zagotavlja-
ti svojo obrambo in svoje 
preživetje." Predsednik je 
poudaril, da Slovenci ne 
ogrožamo nikogar in ga 
tudi v prihodnje ne bomo. V 
zadnjih letih sodelujemo 
tudi v mednarodnih silah, ki 
skrbijo za ohranjanje miru 
na kriznih žariščih. Vsako 
leto je naša vojska boljša in 
čeprav ne gre vedno tako, 
kot bi si želeli, je napredek 

opazen. V tem času se je 
vojska tudi profesionalizira-
la. "Želimo imeti odhčno in 
kvalitetno vojsko. Vojsko, ki 
bo vrhunsko opremljena, 
vrhunsko usposobljena in 
ki bo sposobna opravljati 
vse naloge, tako za obrambo 
Slovenije kot tudi za ohra-
njanje miru v svetu," je p>o-
udaril predsednik. Izposta-
vil je tudi pomembnost mo-
tivacije, ki jo morajo zagoto-
viti starešine. 

Tudi drugi govorniki, mi-
nister Erjavec in načelnik ge-
neralštaba Lipič so se dotak-
nili neprijetne teme, da v voj-
ski ni vse tako v redu, kot bi 
kazalo biti, vendar so vsi izra-

zih upanje, da so se težav lo-
tili in jih bodo odpravili. Od-
krito govorjenje je že del poti 
k rešitvi. 

Verjetno je bilo obrambno 
ministrstvo deležno v obdo-
bju samostojnosti največ ka-
drovskih sprememb, kar go-
tovo ni pozitivno. Vendar pa 
lahko z veseljem povemo, da 
so se, po besedah poznaval-
cev, posamezni oddelki na 
mednarodni ravni izredno 
izkazali. Kot primer naj na-
vedem gorski oddelek na Bo-
hinjski Beli, ki je že večkrat 
dokazal svojo superiorno 
bojno usposobljenost . pri 
merjenju moči na primer z 
Avstrijci ali Angleži. 
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Erjavec rešuje Desus 
Koncept s o d o b n e in resne stranke po receptu Karla Erjavca. 

I G O R Ž E R I A V 

Petinštiridesedetni Kari Er-
javec, Kranjčan, ki živi v Na-
klem, in aktualni obrambni 
minister, je najresnejši kan-
didat za novega predsednika 
stranke Desus. Tako vedo 
pred petkovim volilnim kon-
gresom najmanjše parla-
mentarne stranke povedati 
poznavalci politifaega zaku-
lisja, njihove napovedi pa po-
trjujejo opravljene ankete jav-
nega mnenja. V Desusu zdaj 
poteka ogorčen boj za pred-
sedniški položaj, za katerega 
se sicer potegujejo kar štirje 
kandidati. Poleg Erjavca se za 
najvišji položaj potegujejo še 
Mirko Miklavčič iz Kopra, 
Anton Bebler iz Ljubljane in 
Anton Rous iz Maribora. Po 
pokrajinah potekajo njihova 
soočenja, na katera niso vab-
ljeni vsi kandidati. "Metode, 
ki jih uporabljata tabora An-
tona Beblerja in Mirka Mi-
klavčiča, je uporabljal NKVD 
in so najbolj umazane. Na-
sprotnika delujeta po načelu 
'Za nami potop'," praw An-
ton Rous, d o s e ^ j i predsed-
nik stranke in državni sekre-
tar v uradu predsednika vla-
de. Erjavec in Rous zagovarja-
ta koncept preobrazbe stran-
ke, razreševanje problemov, ki 
tarejo življenja državljanov, 
programsko odprtost, dopol-
nitev imena in razširitev volil-
ne baze. Desus naj bi v pri-
hodnje poleg interesov upoko-
jencev zagovarjal tudi pravice 
delavcev in predvsem sodalno 
šibkejših. Bebler in Miklavdč 
pa nasprotujeta spremem-
bam in vztrajata le pri zagovar-
janju interesov upokojencev. 
Dreus ima v tem mandatu le 
štiri poslance, vendar je odlo-
čilni jeziček na tehtnid Janže-
ve \4adajoče koahdje. 

Zakaj ste se odločili za kan-
didaturo? 

"Imam vizijo razvoja stran-
ke in program, kako to izvesti. 
Desus ni samo stranka upoko-
jencev, že zdaj je v njej vdiko 
članov, Id po svojem statusu 
niso upokojena, med temi 
sem tu^ sam. Nekateri se res-
da zavzemajo, da bi bil pred-
sednik stranke po svojem sta-
tusu upokojenec, vendar nam 
izkušnje iz slovenskega poli-
tičnega prostora in velike ob-
veznosti, ki jih bo imel prihod-
nji predsediuk, govorijo, da 
takšna rešitev ne bi bila naj-
boljša in pritrjujejo v prid 
mlajšega, delovno aktivnega 
predsednika." 

Kaj čaka novega predsedni-
ka? 

"Čakajo ga predvsem zelo 
Zahtevne naloge in trdo delo. 
Novi predsednik bo moral v 
Naslednjih letih vložiti veliko 

energije v prenovo stranke in 
jo prilagoditi novim razme-
ram v slovenskem političnem 
prostoru, če hoče, da bo stran-
ka preživela na naslednjih vo-
litvah. Stranko je treba poeno-
titi in organizirati na novo, del-
no jo bo treba kadrovsko osve-
žiti predvsem s tistimi, ki so 
pripravljeni delati v skupno 
dobro in želijo prevzeti odgo-
vornost za boljše delovanje 
stranke. Obveznosti so izjem-
no zahtevne, čaka nas res trdo 
delo." 

Desus po imenu resda 
predstavlja upokojence kot 
eno najbolj množičnih sku-
pin, ki obsega približno pol-
ovico skjvenskega volilnega te-
lesa, vendar pa se je Desus s 
skromnim 4,04 odstodca le za 
las uspel prebiti v parlament? 

"Izkušnje iz preteklih voli-
tev kažejo, da ozko usmerjene 
stranke, kot sta bili stranka 
mladih in zeleni, nimajo dol-
goročne prihodnosti. Če bo 
Desus vztrajal pri starem kon-
ceptu, se bojim, da bo delil 
ta^no usodo. Rezultat z zad-
njih volitev je dovolj zgovoren 
za streznitev, da tako ne gre 
več. Stranko je treba program-
sko odpreti in razširiti volilno 
bazo, sicer stranke verjetno ne 
bo več Program naše stranke 
sicer že zdaj zajema vsa po-
dročja družbenega življenja, 
vendar nekaterim področjem, 
kot so gospodarstvo, šolstvo, 
zdravstvo, vprašanje brezpo-
selnosti, žensk, mladine, ^o-
logije, rti dajalo dovolj poudar-
ka. To bomo morali čim prej 
izboljšati. Prepričan sem, da je 
prihodnost Desusa v pro-
gramskem odprtju in razširit-
vi volilne baze. Vsaka politična 
stranka se mora ukvarjati z 
vsemi problemi, ki obreme-
njujejo slovensko družbo, s 
problemi, ki segajo v -vse pore 
našega življenja. Politična 
stranka, ki se osredotoči samo 
na določena vprašanja, nima 
prihodnosti." 

Kaj pa upokojena? 
"Desus bo tudi v prihodnje 

temeljila na upokojencih, saj 
gre za naše korenine. Položaj 
upokojencev je odvisen tudi 
od stanja na drugih podrodj. 
Če bomo imeli močno gospo-
darstvo, trdno in učinkovito 
zdravstvo, dobro šolstvo, 
bomo imeli tudi pravično sod-
alno državo, v kateri upoko-
jend ne bodo ogroženi. Njiho-
va socialna varnost bo trdna in 

Konkurenca je huda, saj 
imajo tudi večje stranke svoje 
pn^iame, Id vsebujejo nave-
dena področja? 

"Večina strank zanemarja 
socialna področja oziroma jim 
pozornost namenja predvsem 

Kari Erjavec 

na načelni ravni na predvolil-
nih soočenjih, po volitvah pa 
na program in izpolnitev ob-
ljub kratkomalo pozabijo. O 
delavstvu se praktično ne go-
vori več. Večje stranke bolj za-
nima kapital in dobiček, za 
pravice delavcev in zavzema-
nje za malega človeka pa jim 
ni dosti mar. Desus bo odloč-
no branil pridobljene sodalne 
pravice in ne bo popuščal hu-
dim pritiskom kapitala in libe-
ralizma, ki želijo stopnjo sod-
alyie države neupravičeno 
zmanjšati na račun socialno 
šibkejših." 

Nekdiko nenavadno se sli-
ši, da se bo za pravice delav-
stva oziroma ddovno aktivne-
ga prebivalstva borila stranka 
upokojencev? 

"Desus ni samo stranka 
upokojencev, navsezadnje va-
njo vstopa čedalje več delovno 
aktivnih članov in mlajših. 
Koncept sodobne in resne 
stranke, ki ga zagovarjam, pri-
naša tudi dopolnitev naziva 
stranke. Logotipa Desus ne 
nameravamo spreminjati, saj 
je v štirinajstih letih, kolikor 
časa obstaja stranka, postal 
prepoznaven v najširši javno-
sti. Na kongresu bomo obra-
vnavali tudi dopolnitev ime-
na, ki se bo po novem imeno-
vala Desus - delavsko social-
na upokojenska stranka, De-
sus - demokratična socialna 
upokojenska stranka ali pa 
Desus - sodalna stranka. O 
tem bo odločil kongres. 
Sama sprememba imena si-
cer ne bo prinesla volitev in 
preživetja na dolgi rok. Voliv-
ce bomo pridobili samo z 
uresničitvijo izvedbe progra-
ma. Prav se mi pa zdi, da 
stranka tudi z dopolnitvijo 
imena pokaže, da se je odprla 
za širši krog volivcev." 

Kaj se bo spremenik) v seda-
nji vbdni kcalidji, če boste iz-
voljeni za predsednika stran-
ke? Boste izstopili iz >4ade? 

"Desus bo odšel iz vladne 
koalidje v primeru, če se koa-
lidjska pogodba ne bo spošto-
vala. Po dobrih petih mesedh 
od prisege nove vlade lahko 

rečem, da ni nobene podlage 
za takšna razmišljanja. Koali-
djska pogodba se uresničuje, 
tudi njeni najtežji deli. Desus 
je že dosegel, da se bodo po-
kojnine v prihodnje usklaje-
vale s plačami, pomembna 
dosežka pa sta tudi pri vdov-
skem in rekreadjskem dodat-
ku. Spremembe slabe pokoj-
ninske reforme iz prejšnjih 
let so sprožile burno reakdjo. 
Kar naenkrat so ogrožene jav-
ne finance, slovensko gospo-
darstvo in ne vem, kaj še. Me-
nim, da gre pri odzivu dela 
javnosti za manipuladjo, saj 
ukrepi niti teoretično ne bodo 
pokopali javnih financ" 

Kako se boste v primeru 
zmage lotili vodenja stranke? 

"Moj program je nedvo-
umno jasen: stianko je treba 
poenotiti in ljudi v njej jjove-
zati, jo programsko odpreti 
tudi drugim skupinam voliv-
cev, kadrovsko osvežiti in re-
organizirati. Pot, ki jo zago-
varjam, je ob izpolnjevanju 
programa sti:anke pot prihod-
nosti in preživetja, ne pa 
ustvarjanje zdrah. V javnosti 
moramo nastopati z uspeš-
nim ohranjanjem pozitivnih 
vrednot, programom in re-
zultati." 

Kako boste usklajevali delo 
obrambnega ministra in 
predsednika stranke, če boste 
izvoljeni? 

'Tako v svetu kot pri nas je 
popolnoma normalno, da je 
predsednik stranke minister, 
predsednik vlade ali vsaj dr-
žavnega zbora. Če te ni poleg, 
ko se sprejemajo vitalne odlo-
čitve, težko deluješ uspešno, 
kar kažejo izkušnje iz prejš-
njih let. Predsednika Nove 
Slovenije dr. Andrej Bajuk in 
SLS Janez Podobnik poleg 
predsedniške fimkcije prav 
tako vodita zahtevni ministr-
stvi, tako da to ni nič nena-
vadnega. Sem v najboljših le-
tih in uživam polno podporo 
in zaupanje žene in obeh 
hčera, čeprav smo zaradi na-
rave mojega dela in obvezno-
sti, ki jih imam, sami najbolj 
prikrajšani," 

Občinsko zemljišče 
za hotel 
R E N A T A Š K E R J A N C 

Bohinjska Bistrica - Občina 
Bohinj bo sodelovala pri pro-
jektu gradnje novega hotela v 
Bohinjski Bistrid, ki ga bodo 
zgradili ob sedanjem vod-
nem parku. Ugibanj o tem, 
ali ga bodo lahko zgradili na 
občinskem zemljišču, ni več, 
saj so občinski svetniki na za-
dnji seji dali zeleno luč pro-
daji zemljišča za gradnjo ho-
tela, ki je bil načrtovan že ob 
začetku gradnje vodnega par-
ka. Po daljši razpravi, v kateri 
so svetniki med drugim opo-
zorili tudi na zaplete, ki so 
spremljali sodelovanje obči-
ne pri projektu vodnega par-
ka, ko se je občina odočila, 
da svoj delež v njem proda, so 
sprejeli sklep, da bo delež ob-
čine v novem projektu dobrih 
3000 kvadratnih metrov 
zemljišča, ki je vredno okoli 
50 milijonov tolarjev, na 
njem pa naj bi še letos začeli 
graditi hotel visoke kategorije 
s štirimi zvezdicami. 

V hotelu bo 270 ležišč, več 
kot 50 podzemnih parkirnih 
mest, s podzemnim hodni-
kom pa bo povezan z vod-
nim parkom. Poleg hotel-
skih sob bodo v njem še 
apartmaji, del hotela pa bo 
namenjen mladinskemu ho-
telu. Investitor bo, tako kot 
pri vodnem parku, podjetje 
MPM Engineering, njegov 
direktor Boštjan Čoki je po-
vedal, da bo gradnja stala 10 
milijonov evrov, poleg last-
nih sredstev pa računajo tudi 
na denar evropskih skladov. 
Dvomov o tem, ali bodo lah-
ko gradili na občinski zemlji 
zdaj ni več, in če na dovolje-
nja ne bodo čakali predolgo, 
bodo novi bohinjski hotel, Id 
se bo imenoval Park hotel 
Bohinj, začeli graditi letos, 
prve goste pa naj bi sprejel 
konec priho^jega leta. Z no-
vim hotelom se odpira tudi 
petindvajset delovnih mest, 
ob njem pa bodo zgradili še 
plezalno steno in otroško 
igrišče. 

KRATKE NOVICE 

K R A N ) 

Spet o zaupnici vodstvu 
Delegati planinskih društev se bodo 21. maja zbrali v Podpeči 
pri Ljubljani na skupščini Planinske zveze Slovenije. Med 
drugim bodo razpravljali tudi o zaupnici predsedniku Francu 
Ekarju. Po sprejemu programa dela in finančnega načrta PZS 
za leto 2005 bodo potrdili spremembe statuta PZS ter častne-
ga kodeksa. Upravni odbor, iz katerega je izstopila Slavica 
Tovšak, bodo dopolnili z novim članom. Upravni odbor pred-
laga, naj bi postat podpredsednik Tomo Česen iz Kranja. S. S. 
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GORENJSKA 

Še pomnite, vaščani 
CVETO ZAPLOTNIK 

Mošnje - V krajevni skupno-
sti (KS) Mošnje praznujejo 
vsako leto maja, v spomin na 
maj leta 1945, ko so se med 
drugo svetovno vojno izselje-
ne mošenjske družine vrnile 
iz nemškega taborišča do-
mov v požgane in porušene 
domove. Letos je bilo praz-
novanje še posebej slovesno, 
saj je od tega dogodka mini-
lo šestdeset let. Poleg šport-
nih tekmovanj, gasilske vaje, 
pogostitve starejših krajanov 
in proslave so pripravili še 
razstavo z naslovom "Še 
pomnite, vaščani!" o izgnan-
stvu Mošnjanov, življenju v 
"logorju" in vrnitvi domov, 
kjer jihje pričakalo 25 požga-
nih in porušenih hiš in dru-
gih stavb. Pobudo za razsta-
vo, ki bo v kulturnem domu 
na ogled do 21. maja, je dal 
Tone Pristov, pri zbiranju fo-
tografij, dokumentov in osta-
lega gradiva pa sta sodelovala 
še Boštjan Luznar in Irena 
Benedičič - Lačen. Največ 
gradiva za razstavo so dobili 
pri vaščanih. 

Kot je na proslavi ob praz-
niku dejal predsednik KS 
Franc Petemel, so zadovolj-
ni, da so pred prvomajskimi 
praznikih vendarle dočakali 
polno semaforizadjo pod-
vinskega križišča. Letos bodo 

nadaljevali z urejanjem do-
stopa za pešce proti poslovil-
nim vežicam, obnovili sani-
tarije v kulturnem domu, as-
faltirali cestišče do Srancevih 
v Globokem in asfaltirali raz-
širjeno cesto proti Globoke-
mu. "Čeprav čas zdravi bole-
čine vojnih časov, je prav, da 
se jih spominjamo, ni pa 
prav, da iz tedanjih dogod-
•kov delamo politiko ali si jih 
različno razlagamo," je dejal 
radovljiški župan Janko S. 
Stušek in potem opozoril na 
nekatere občinske in krajev-
ne dosežke in probleme. Po-
memben dosežek je semafo-
rizacija križišča, za katerega 
je občina prispevala polovico 
denarja. Pri reševanju pro-
blematike odlaganja odpad-
kov v občini za zdaj še ne ver-
jamejo v skupno, gorenjsko 
rešitev in bodo od načrtov za 
izgradnjo lastne deponije 
(Diro) odstopili šele potem, 
ko se bo izkazalo, da bo ra-
čun za odlaganje večji od se-
danjega in da država ne bo 
prispevala predvidenega de-
narja. 

Na slovesnosti so podelili 
priznanje Boštjanu Luznar-
ju, ki je zaslužen za izdajo 
zbornika Fara Mošnje skozi 
850 let in zbirke Pesniki Mo-
š ^ in okolice, dejaven je v 
krajevnem muzeju, vodi pa 
tudi mladinski zbor Talija. 

jESENICE, KRAN|SKAGORA 

Bogat program ob dnevu muzejev 
Ob dnevu muzejev bo kranjskogorska enota Cornjesavskega 
muzeja jutri ob io. uri v prostorih Triglavske muzejske zbirke 
v Mojstrani pripravila delavnico za otroke, kjer bodo izdelovali 
antični nakit. Ob 17. uri pa bo v Liznjekovi domačiji v Kranjski 
Gori literarni večer s Stankom Koširjem. Na Jesenicah bodo že 
danes ob i8. uri v Kasarni na Stari Savi odprli razstavo 
rezbarskih podob Staneta Zugwitza. Jutri je za io. uro na Stari 
Savi napovedano odprtje novega parka, ob 17. uri koncert 
Mladinskega pihalnega orkestra in 19. uri v Kasarni predavanje 
dr. Igorja Muševiča o tekočih kristalih. V četrtek, 19. maja, 
bodo ob i8. uri v Kosovi graščini odprli razstavo ob 6o-letnici 
Gimnazije Jesenice, v petek pa bo ob istem času na Stari Savi 
koncert jeseniškega pihalnega orkestra. M. K. 

Bližnjica do dveh vasi 
Med krajema Duplje in Podbrezje so odprli mostova , ki o m o g o č a t a ponoven promet z vozili in 
povezavo ljudi. 

STOJAN SAIE 

Zgornje Duplje - Pri turistični 
kmetiji Tmovc se je v četrtek 
popoldan zbrala množica lju-
di, ki jih je privabil poseben do-
godek. Obfina Naklo je pripra-
vila slovesnost, med katero so 
odprL novi most čez Tižiško 
Bistrico in prepust čez Mlin-
ščico. Zvoki RokovnjašJke god-
be in glasovi pevk v narodnih 
nošah so oznanili, da so vsi ve-
seli nove pridobitve. 

Zadnjih 25 let so uporabljali 
slabo makadamsko cesto med 
naseljema Duplje in Podbrezje 
le pešci. Stari most je bil po 
gradnji plinovoda tako poško-
dovan, ^ promet vozil ni bil 
več mogoč. Dodatna ovira sta 
bila majhen prepust pod ne-
kdanjo gorenjsko cesto in slabo 
vzdrževan klanec pod njim. Ob 
izgradnji avtoceste so uredili 

večji podvoz in skoraj 700 me-
trov lokalne ceste. Zato so se v 
Občini Naklo odločili za dokon-
čanje povezave obeh vasL Janu-
arja letos se je za&la gradnja 17 
metrov dolgega mostu čez reko 
in 4 metre dolgega prepusta 
čez potok. Vrednost del na ob-
jektih, as61t na 120-metiskem 
odseku ceste in ureditev okoli-
ce bosta stala okoli 35 milijonov 
tolarjev, je povedal podžupan 
Ivan Megjič. Poudaril je, da je 
ta naložba upravičena. Poti vaš-
čanov se bodo skrajšale, možna 
bo krožna kolesarska pot, hi-
trejši pa bodo tudi gasilci. Za 
podforo pri uresničitvi naložbe 
se je zahvalil občinskim svetni-
kom župan Janez Štular, ki je 
pohvalil tudi izvajalce del Kot 
je priznal direktor kranjskega 
Gradbinca Zmago GoSak, so 
veseli pridobitve posla in kon-
čanja del Izrazil je upanje, da 

Trak na novem mostu sta prerezala Ivan Drinovec (levo) in 
Ivan Meglič. 

se bodo prebivalci vamo vozili 
prek mostov. To sta zaželela 
tudi župnika Franc Giahek iz 
Dupelj in Janez Rihar iz Pod-
brezij, ki sta dala blagoslov. Ko 

sta Ivan Drinovec z desnega 
brega reke in Ivan M e ^ z le-
vega prerezala trak, se je lahko 
začelo dnižabno srečanje do-
mačinov in gostov. 

Cesta je dirkališče 
"Odkar so odstranili betonske ovire, i m a m o na Titovi od številke 96 d o 

1 0 2 spet dirkališče," je povedal Franjo Kuralt, ki stanuje v e n e m od teh 
stanovanjskih blokov. 

M E N D I KOKOT 

Jesenice - Dovozno cesto k 
vhodom v nekdanje železar-
ske stanovanjske bloke nmo-
gi vozniki osebnih in tovor-
nih vozil uporabljajo za ob-
voznico, da se izognejo se-
maforju na glavni ulici. Pri 
tem ne skoparijo s hitrostjo, 
tudi do 80 Mometrov na uro. 
To je predel Jesenic v bližini 
odcepa s Titove ceste do 
doma starostnikov na Jeseni-
cah. Težave so pred petimi 
leti rešili s postavitvijo beton-
skih ovir in z možnostjo do-

voza z obeh strani. Konec 
lanskega decembra so ovire 
odstranili, s tem pa tudi za 
stanovalce vamo rešitev pro-
metne ureditve, saj iz nekate-
rih vhodov stopijo dobesed-
no na cesto. 

Ko smo v Jeko-Inu povpra-
šali za razloge, so nas napoti-
li na Komunalno direkcijo je-
seniške obfine, od koder je 
prišlo naročilo. Direktor To-
maž Vidmar je razložil, da so 
se za ponovno sprostitev dvo-
smernega prometa po ome-
njeni cesti odločili zaradi pro-
metne nesreče s smrtnim iz-

idom, ki se je lani pripetila na 
vzhodnem izvozu na magi-
stralno cesto. Ta izvoz naj bi 
bil premalo pregleden, zato 
naj imajo vozniki niožnost še 
drugega izvoza na zgornjem 
delu dovozne ceste. Pritožbe 
stanovalcev so prišle tudi do 
Komunalne direkcije, ki se-
daj skupaj s svetom za pre-
ventivo v cestnem prometu v 
občini išče drugačno rešitev. 
Še najbolj primerna se zdi 
postavitev dveh zamaknjenih 
betonskih korit, ki bosta voz-
nike prisilili v zmanjšanje hi-
trosti. 

KRATKE NOVICE 

ZGORNJE DUPLJE 

Množica na pohodu in 
teku 
v nedeljo so pripravili člani 
Kulturno turističnega druš-
tva pod Krivo jelko in TVD 
Partizan Duplje 8. Pomlad-
no finfranje in 6. rokovnja-
ški tek v Udin boršt. Na dalj-
ši tekaški progi sta bila zma-
govalca Maja Draksler in 
Franc Koder. Za nagrado sta 
si prislužila rokovnjaški pali-
ci, ki ju je izrezljal Ivan Plan-
tan. Rokovnjači so skuhali v 
kotlu 140 litrov golaža, do-
mačinke so napekle pecivo, 
za vedro vzdušje pa je po-
skrbela Rokovnjaška godba. 
Žal je obiskovalce kmalu 
pregnala Iz gozda popol-
danska ploha. S. S. 

MIHA NAGLIČ 
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Razvitje sokolskega 
prapora 

Povsem drugačen je bil po-
gled na sokolski podvig z na-
sprotne svetovnonazorske 
strani Prinesel ga je katoliški 
Domoljub (10. 9.), avtor je go-
tovo kaplan Perko. Takole po-
roča: "Na angelsko nedeljo so 
tukajšnji 'Sokob' in njih so-
mišljeniki obhajali otvoritveno 
veselico svojega 'Sokolskega 
doma". Žirovska občina se 
hvali, da je napredna, a žali-
bog napredna v slabem. Že pri 
otvoritvi 'Sokolskega doma' se 
je pokazalo, kaj imamo priča-
kovati dobrega od te vrste lju-

di Ko so se ljudje zbrali k sv. 
maši, tedaj je sokolske gospo-
de mrgolelo po cestah, da do-
vek skoraj skozi ni mogel Ra-
doveden je prašal eden in dru-
gi: 'Kje bodo ti ljudje danes pri 
maši?' - No, pa tem ljudem o 
maši govoriti se ne izplača: saj 
vemo, kje smo in koliko je ura 
odbila! In otvoritev sama? Ka-
kih jedrnatih govorov, kot so 
pri naši stranki ob takih prili-
kah v navadi, tukaj nisi čul. 
Glavna stvar je bil ples in pa 
komedije, ki so privabile obil-
no ljudstva. Na plesu je bilo 
baje kakor v peklu! Okrog 
'Sokolskega doma' - to bi vede-
li povedati tisti, ki so tam blizu 

doma in so bili hočeš-nočeš 
priča prizorov, ki se spodobne-
mu človeku gabijo." 

In kaj naj bi bilo tako pe-
klenskega in nespodobnega? 
"Čudimo se dekletom, ki so 
nastopala pri telovadbi v hla-
čah. In to navadna kmečka de-
kleta. K taki telovadbi puščajo 
starši svoje hčere - dorasle in 
nedorasle - in se potem še hu-
dujejo, ako jih kdo zavrne, češ 
da nimajo pravega verskega 
čuta. In taki telovadbi in takim 
'Sokolom' na čast je viselo 
samo v 'klerikalni' vasi Žiri tri-
najst zastav!" V nadaljevanju 
se avtor povsem spolitizira, 
današnjemu Človeka pa je že 

po navedenem več kot jasno, 
da je dal čas prav sokolski "ne-
spodobnosti" 02aroma kmeč-

dekletom v hlačah. Tudi 
glede govor(nik)a se naš do-
moljub po mojem moti. Dr. 
Ivan Ora&n (1869-1921) je bil 
ugledni slovenski politik ter 
sokolski prosvetni delavec in 
dobrotnik, od 1919 tudi prvi 
starosta Jugoslovenskega So-
kolskega Saveza (JSS), in do-
mnevam, da kot tak tudi na 
velikem shodu v Žireh ni čve-
kal neumnosti. 

Drugi veliki sokolski zlet v 
Žireh se je zgodil v nedeljo, 
2S. junija 1914, ko je žirovski 
Sokol razvil svoj prapor. "Vre-

me je bilo nebeško lepo", zapi-
še kronist in v nadaljevanju 
poroča, da so začeli to pot telo-
vaditi že ob šestih zjutraj. "Po 
dopoldanskih skušnjah se je 
ob 1/2 i2h vršilo slavnostno 
razvitje prapora. Na tribuni je 
govoril župni starosta E. Gan-
gl, ondi je kumoval društveni 
starosta br. A. Primožič, ku-
movala pa kumica sa. N. Pale-
ček iz Gorenje vasi. Dvanajst 
belo oblečenih sokolic-Žirovk 
je družilo. Slovesno podučen 
je prevzel praporščak prapor, 
ga razvil, da so zaplapolale tro-
bojne barve v znamenju: brat-
stva, enakosti in svobode, ka-
kor govori napis na traku. 

Nato se je razvil slavnosten 
sprevod iz Žirov na Dobračevo 
in nazaj. Kum, kumica in dru-
žice so se vozili v sedmih kras-
no opremljenih vozovih. Spre-
vod je tvorilo 17 konjenikov, za 
njimi 9 sokolskih praporov, 
182 članov v kroju, ca. 150 čla-
nic, 18 obrtnega naraščaja, 14 
deškega šolskega naraščaja ter 
veliko število civilnega ljud-
stva. Za dobro razpoloženje je 
poskrbela idrijska mdarska 
godba." Kronist povzame: 
"Lep dan. Veliko ljudi. Navdu-
šeno razpoloženje. Nabito pol-
no telovadišče. Ob 4h je bila 
javna telovadba. Red je bil lep 
uspeh dober." 
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Odločitev sodišča je dvoumna 
Prejšnji teden je delovno in socialno sod i šče razsodilo, da je odpoved p o g o d b e o zaposlitvi s strani s tečajnega upravitelja 
Planike delavcu jožetu Tomažinu nezakonita. 

DANICA 21AVRI. ŽLEBIR 

Kranj - Po uvedbi stečajnega 
postopka za Planiko novem-
bra lani je stečajni upravitelj 
Andrej Marine vsem delav-
cem odpovedal pogodbe o 
zaposlitvi. Peščica delavcev 
se je odločila zaradi tega vlo-
žiti tožbo na delovno in so-
cialno sodišče, med njimi 
tudi Jože Tomažin, ki je 
prejšnji teden.prejel sklep 
sodišča, da je bila odpoved 
delovnega razmerja res ne-
zakonita. Hkrati pa je zavr-
nilo njegovo zahtevo po 
vzpostavitvi prvotnega sta-
nja, se pravi vrnitvi v zapo-
slitev za nedoločen čas in iz-
plačilu plač. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Tekmovali mladi 
podjetniki 
Pred nedavnim je v Elconom-
ski šoli Kranj potekalo prvo 
šolsko tekmovanje podjetni-
ških skupin iz 3. letnikov eko-
nomske gimnazije, ki so 
predstavile svoje poslovne 
načrte. Tekmovalo je pet po-
slovnih načrtov: Odvetniška 
pisarna T.I.M., SMILT- Ref-
leksoterapija, IKARUS Po-
slovna aviacija, Poročni sa-
lon BELLA in ČIPKA. Dijaki 
so pokazali veliko znanja, 
idej in iznaidljivosti, ki bi jih 
želeli uresničiti v poslovnem 
svetu. Zmagovalno skupino 
je razglasil mag. Bogomir Fi-
lipič, direktor BCS Podporno 
poslovni center Kranj. Zma-
govalke so avtorice poslov-
nega načrta SMILT - Reflek-
soterapija, dijakinje Irena 
Cogala, Maja Longar, Sabina 
Kolenovič in Lea Pfajfar, 
mentorici pa sta bili profeso-
rici Natalija Majes in Marjeta 
Barbo -Crahek. D.Ž. 

CERKLJE 

Kandidiranje na razpisu 
Občina Cerklje se bo prijavila 
na javni razpis za sofinan-
ciranje investicij v novograd-
nje in posodabljanje športne 
infrastrukture v letih 2006, 
2007 in 2008, ki ga je 
razpisalo ministrstvo za zna-
nost, šolstvo in šport. Kan-
didirali bodo z načrtovanima 
projektoma izgradnje šport-
nega centra Velesovo in iz-
gradnje zunanjih športnih 
igrišč pri OŠ Davorina Jenka 
v Cerkljah. Po razpisnih 
pogojih morata biti oba pro-
jekta uvrščena v načrt razvoj-
nih programov občine, zato 
je občinski svet na zadnji seji 
to tudi storil. S. Š. 

"Ne vem, kaj naj si mislim 
o tako dvoumni sodbi, vseka-
kor se bom o tem, kaj naj v 
zvezi z njo storim, še posve-
toval s svojim odvetnikom 
Andrejem Rauterjem," je v 
petek dejal Jože Tomažin, ki 
ni bil pripravljen podrobneje 
komentirati pravkar prejete 
sodbe. Povedal pa je, zakaj je 
sploh vložil tožbo. Stečajni 
upravitelj je namreč odpove-
d i pogodbo o zaposlitvi več-
jemu številu delavcev, zato bi 
moral pripraviti program 
razreševanja presežnih de-
lavcev in upoštevati kriterije, 
ki jih terja zakon. O tem bi se 
moral posvetovati s sindikati. 
Tako pa je stečajni upravitelj 
zgolj sklical predsta\TTike re-

prezentativnih sindikatov 
(predsednik sindikata Neod-
visnost v Planiki je bil ravno 
Jože Tomažin) in vodjo pro-
izvodnje in jih seznanil s 
tem, da programa ni moč na-
rediti in da bi moral za kaj ta-
kega poznati celotno finanč-
no ekonomsko stanje podjet-
ja. Tedaj jim je tudi povedal, 
da se bodo dela v proizvodnji 
po uvedbi stečajnega postop-
ka še dokončevala in bo skle-
pal pogodbe o delu za dolo-
čen čas. Slednje se je tudi 
zgodilo, tudi Jože Tomažin 
od januarja sf)et dela v proiz-
vodnji. 

"V odlo6tvi delovnega so-
dišča ne vidim posebnega 
uspeha," dodaja Jože Toma-

žin. Ni torej jasnega odgovo-
ra na dilemo, ali je stečajni 
upravitelj dolžan pripraviti 
program presežnih delavcev 
ali ne. Lani ob stečaju je sin-
dikat Neodvisnost od kranj-
skega inšpektorata za delo 
pridobil ugotovitev, da po 
zakonu o delovnih razmer-
jih začetek stečajnega po-
stopka ni razlog za avtoma-
tično prekinitev pogodb o 
zaposlitvi in da stečajni 
upravitelj lahko odpove po-
godbe le tistim delavcem, 
katerih delo je postalo nepo-
trebno. Kot je dejala pred-
sednica Neodvisnosti za Go-
renjsko Milena Koselj Šmid, 
so bile te odločitve (stečajni 
jih je poveril vodji proizvod-

nje) zelo pristranske, zato so 
se tudi obrnili na inšpekto-
rat. Jože Tomažin ob tem 
navaja primer še enega od 
Planikinih delavcev, ki se je 
prav tako pritožil. Mesec dni 
zatem, ko je stečajni upravi-
telj domala vso proizvodnjo 
poklical nazaj na delo, je še 
delal, nato pa hudo zbolel, 
namesto njega pa sedaj dela 
nekdo drug, torej je potreba 
po njegovem delu še trajala, 
razmišlja Jože Tomažin. Na 
vprašanje, zakaj se za pritož-
bo ni odločilo večje število 
delavcev, pa meni, da zaradi 
strahu, da po uvedbi stečaj-
nega postopka ne bodo po-
klicani nazaj na delo ali da 
ne bodo dobili odpravnin. 

Krajani težko 
dihajo 
SUZANA KOVAČIČ 

Medvode - V prostorih pod-
jetja Sogefi na Ladji so se v 
četrtek sestali predstavniki 
podjetja in tamkajšnjih pre-
bivalcev. Slednji so nezado-
voljni, saj so prepričani, da 
so izpustni plini iz podjetja, 
ki proizvaja avtomobilske fil-
tre, škodljivi za zdravje. Nji-
hove težave so se začele po-
javljati pred dvema letoma, 
ko so v Medvode pripeljali li-
nije za utrjevanje papirja, 
kjer kot stranski produkt na-
staja plin fenola. "Ustanovili 

smo posebno projektno sku-
pino, ki skrbi za nadzor in 
zmanjšanje emisij v zrak, če-
prav moram povedati, da te 
tudi sicer niso v nasprotju z 
zakonskimi določili. Letos 
zmanjšujemo proizvodnjo 
za 20 odstotkov," je povedal 
direktor podjetja Leopold 
Šmit. "Kateri del proizvodnje 
zmanjšujete?" je zanimalo 
krajana Tomaža Plešca. 
"Točno ta del, kjer je pro-
blem emisij. To je pri zrač-
nih avtomobilskih filtrih, po 
katerih je izrazit padec pov-
praševanja," je bil direktorjev 

Krajan Mirko Mihovec pravi, da je včasih dim podoben 
atomski gobi. Direktor Leopold Šmit: "Ni bistveno, kako 
močno se kadi, pomembno je, kaj dim vsebuje." PosneMi »1.200$ 

odgovor, ki je na staro zahte-
vo krajanov, da bi bili enkrat 
poleg pri meritvah, odgovo-
ril: "Dovolimo prisotnost 
enega člana iniciativnega od-
bora pri meritvah emisij v 
zrak, ki mora biti strokovno 

podkovan, če se bo s tem stri-
njal tudi koncesionar za me-
ritve." Vodstvo podjetja se je 
zavezalo, da jih bo sproti ob-
veščalo o ukrepih, s čimer do 
zdaj krajani niso bili najbolj 
zadovoljni. 

Komenda vse bolj uspešna 
" Z a s l u ž i m o si praznovanje ! " je pred polno dvorano ob občinskem prazniku spregovoril 
župan te mlade občine T o m a ž Drolec. 

JASNA P A I A D I N 

Komenda - Komaj 6. občin-
ski praznik so letos 15. maja 
praznovali Komendčani, pa 
se že lahko pohvalijo z vrsto 
izpeljanih projektov in zelo 
optimističnimi načrti. Žu-
pan je med pomembnejšimi 
dejanji preteklega leta izpo-
stavil sprejetje lokacijskega 
načrta in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za prvo fazo 
poslovne cone Ozka dela. S 
cono je povezan tudi precej-
šen uspeh pri pridobivanju 
sredstev pri kohezijskih skla-
dih. Iz tega naslova je v ob-
činsko blagajno prišlo kar 

372 milijonov tolarjev nepov-
ratnih sredstev. Prav tako so 
že pridobili gradbeno dovo-
ljenje za manjšo, štiri hektar-
je veliko poslovno cono na-
sproti bencinske črpalke 
OMV v Potoku, ki jo sicer 
gradijo zasebni investitorji, a 
je občina sodelovala pri pri-
dobivanju dokumentacije. V 
lanskem delu so bili zelo 
uspešni tudi na področju 
družbenih dejavnosti, saj je 
gradnja prizidka k osnovni 
šoli, ki bo prinesla 9 novih 
učilnic, nekaj kabinetov, šol-
sko in javno knjižnico ter zu-
nanje igrišče in nova parki-
rišča, v polnem teku. Veliko 

je bilo narejenega tudi na po-
dročju komunale. Položili so 
več kot pet kilometrov vodo-
vodnih cevi in kilometer pli-
novodne napeljave, več sto 
metrov kanalizacije, rekon-
struirana je bila cesta Breg -
Klanec ter asfaltiran 300-
metrski odsek na Mlaki. Naj-
večji zalogaj pa so predstav-
ljala dela na Križu, kjer so 
zgradili komunalno infra-
strukturo s kanalizacijo, vo-
dovodom in javno razsvetlja-
vo, prav v teh dneh pa naj bi 
cesto tudi asfaltirali. A po-
godba z izvajalcem je bila za-
radi nepričakovanih zamikov 
podpisana šele prejšnji te-

den, tako da bo cestišče asfal-
tirano predvidoma čez dober 
mesec dni. 

Načrtovanega slavnostne-
ga odprtja ceste na Križu ob 
občinskem prazniku torej ni 
bilo, je pa bila na Križu v Ber-
nikovem domu slavnostna 
seja občinskega sveta s kul-
turnim programom in pode-
litvijo občinskih priznanj ter 
priznanj najboljšim športni-
kom. 

O uspešnosti komendske 
občine govorijo mnoga deja-
nja, nenazadnje pa tudi pro-
račun, ki se letos hitro povz-
penja že proti 3 milijardam 
tolarjev. 

Najbližje 
j e 

najnižje! 
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Kleopatra 
ne privablja več 
B O J H A N BO G A T A J 

Školja Loka - Škofjeloško ko-
pališče je bilo včasih priljub-
ljeno zbirališče mladih in sta-
rih, dobro desetletje so tam 
kraljevale plesalke iz Ukraji-
ne. Danes je objekt zarasla 
trava in propada. Objekt ob 
kopališču je od prvih letošnjih 
dni prazen. Ker gre za zani-
mivo turistično točko, smo o 
tovrstnih možnostih na tem 
področju vprašali Sašo Jereb 
iz Lokalne turistične organi-
zacije Blegoš. "To je ena od 
najbolj sramotnih točk Škofje 
Loke, a nikakor ne edina. 
Naša prva ideja za kopališče je 
bil kamp, žal pa je to neizved-
ljivo, saj je dostop slab, hkrati 
je tam tudi naselje. Razmišlja-
li smo tudi o organizaciji raz-
ličnih prireditev, vendar smo 
naleteli na isti problem." Jere-
bova nam je tudi povedala, da 
sedanje lastnike vsebina ne 
zanima, želijo le prodati. 

Lastnik kopališča je podjet-
je PHS center Štemarje ozi-

roma njen lastnik Triglav fi-
nančna družba. To podjetje 
poleg kopališča prodaja tudi 
kavarno Vahtnca, sosednjo 
Krono in kaka dva meseca 
tudi hotel Transturist. Last-
niki kopališča so potrdili, da 
kopališče prodajajo, vendar 
do konkretnih dogovorov še 
ni prišlo. Prejšnjega najem-
nika, nočni klub Kleopatra, 
pa so sami izselili, saj naj po 
njihovih besedah ne bi plače-
val najemnine. Tako se je 
Drago Leskovšek skupaj s 
spremstvom konec leta pre-
selil na Mlako pri Kranju. 

Ker objekt sameva, smo o 
načrtih s tem prostorom 
vprašali tudi župana Igorja 
Drakslerja. Povedal je, da je v 
prostorskem planu območje 
kopališča opredeljeno kot 
prostor za športno rekreativ-
no dejavnost. "Nekdanja Kle-
opatra je v zasebni lasti, zato 
je vse odvisno od lastnikov," 
je še povedal župan, ki ne iz-
ključuje možnosti nakupa s 
strani občine. 

Tudi škofjeloško Kleopatro je očitno pičila kača, sedaj pa 
nekdanje kopališče zapuščeno sameva. 

Med krajani na Sovodnju vre 
Razočarani nad prepočasno o b n o v o razmišl ja jo celo o protestni zapori tamkajšnje ceste . 

M A T E J A R A N T 

Sovodenj - Cesto, ki pred-
stavlja eno glavnih povezav 
Gorenjske s Primorsko, so 
pred časom vendarle začeli 
obnavljati, a imajo krajani na 
obnovo kup pripomb. "Ne 
morem biti zadovoljen, če 
tako 'mečkajo'," je nad pre-
počasno obnovo ogorčen 
Ivan Petemelj iz Koprivnika, 
ki že vrsto let opazuje, kako 
se cesta ugrezne zdaj na 
enem, zdaj na drugem me-
stu. Zgodilo se je že, je pri-
tegnila predsednica krajevne 
skupnosti Sovodenj Rezka 
Kržišnik, da je zazijala luk-
nja v cesti tik pred voznikom, 
ki se je tisti hip jseljal mimo. 
Opomi zidovi so namreč že 
močno spodkopani. Zato 
raje ne razmišljajo, kaj bi se 
lahko zgodilo recimo otro-
kom na poti v šolo, saj po tej 
cesti vsak dan vozi šolski av-
tobus. Ker vsa njihova dose-
danja opozorila niso zalegla, 
jim očitno ne bo ostalo dru-
gega, pravi Rezka Kržišnik, 

kot da protestno zaprejo ce-
sto. 

"Ljudje so izredno slabe 
volje. Saj se zdaj nekaj dela... 
Vendar bodo letos sanirali 
zgolj tri usade, za vsakega pa 
porabijo več kot en mesec, 
čeprav bi dela lahko končali v 
nekaj dneh. Zaradi vsega se 
krajani počutijo manjvred-
ne," je njihovo razočaranje 
opisala Rezka Kržišnik. Po-
škodbe, je prepričan Ivan 
Peternelj, bi morali sproti 
odpravljati, ne pa da so neka-
teri usadi stari že več kot de-
setletje. "Znajo pa samo zna-
ke postaviti," se razburi in 
nadaljuje: "Včasih, ko je bilo 
manj prometa, to še ni bilo 
tak problem. Danes pa mi-
mogrede lahko zapelješ v 
jamo. Avtomobile imamo že 
povsem imičene." 

Razrita cesta povzroča šte-
vilne preglavice tudi tamkajš-
njim podjetjem. Po mnenju 
direktorice podjetja Termo-
pol Nuše Bednar jih to po-
stavlja v neenak položaj v pri-
merjavi s konkurenco. "Vsi 

Nekateri usadi so stari že več kot deset let, tako da jih je 
počasi že začela preraščati trava ./Foio: Pok>ru Miak̂ r BIMIŜ K 

subjekti v državi naj bi imeli 
enake pogoje za poslovanje. 
Že tako smo oddaljeni od 
večjih središč, iz dneva v dan 
slabša cesta pa vse skupaj še 
dodatno poslabša." Večkrat 
se zgodi, da morajo blago 
prestavljati na manjše tovor-
njake, saj vozniki z večjimi 
vozili ne upajo tvegati vožnje 
po tej cesti. "Ta cesta je za 
nas vitalnega pomena ne 

samo zaradi dostave, od te 
cestae povezave je odvisna 
tudi tretjina naših proizvod-
nih delavcev," še doda Nuša 
Bednar, ki prav tako ni sko-
parila s kritikami na račun 
obnove. "To. kar zdaj počne-
jo, je pa obup. Tamle delavca 
že dva dni samo nekaj brska-
ta," namigne na usad v bliži-
ni in konča: "To je samo za-
pravljanje našega denarja." 

ŠKOFJA L O K A 

Komunalna infrastruktura na podeželju 
Razvojna agencija Sora (RAS) v sodelovanju z občino Škof-
ja Loka in v okviru programa Interreg IIIC za jutri, 18. maja, 
pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Komunalna 
infrastrukturo na podeželju. "Konferenco organiziramo zaradi 
pereče problematike na področju komunalne infrastrukture 
v manjših občinah, kjer bi vsaka rada imela svojo odlaga-
lišče za odpadke, čistilno napravo, dobavo pitne vode in 
podobno. V Evropi so že pokazali dobre rezultate povezo-
vanja občin na podeželju za infrastrukturne stvari, saj so 
stroški bistveno nižji, hkrati pa se poveča učinkovitost," 
nam je povedal direktor RAS Rok Šimenc. Na konferenco so 
povabili domače in tuje priznane strokovnjake. 8. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Vrhunec bo srečanje v Angliji 
Osnovna šola jela Janežiča je prejšnji teden gostila koordina-
torje mednarodnega projekta Comenius iz Nemčije, Velike 
Britanije in Romunije. Projekt so začeli izvajati v šolskem letu 
2002/03 P'^'! skupnim naslovom Tako živimo v Evropi, s 
katerim želijo udeleženci predstaviti sebe, šolo, mesto in 
deželo, iz katere prihajajo. Prvo leto so se tako spraševali in 
odgovarjali na vprašanje Kako in kje živim.', naslednje leto o 
Naših praznovanjih in običajih, letos pa bodo odgovorili na 
Kako predstavimo naše delo? Predstavili bodo tradicionalne 
pesmi in plese, uprizorili znane legende in na projektnem 
srečanju v Angliji zaigrali gledališko predstavo. Učenci so 
uprizorili legendo Trije prstani, nastal je tudi DVD. B. B. 

MARIJA VOLČJAK 

Z LUBNIKOM PO AVSTRALIJI 
sva, da b' vidle kače u božiču,"je Minka stresala šale. 30 

Kače ob božiču 

'Zaradi kač in mrčesa zu-
naj mest niso priporočljiva 
odprta obuvala', se je glasil 
nasvet pred potjo v daljno Av-
stralijo. Vendar je bil strah 
povsem odveč. Nobene kače 
nismo videli, morda so se 
ustrašile glasne pevske skupi-
ne. Mrčesa tudi ne. Razen 
zelo nadležnih muh, ki pa 
niso silile v opanke, temveč v 
usta, nos in ušesa. 

V slovenskem klubu St. 
Albans v Melbournu smo 
srečali sestii Minko Cankar 
in Tino Bonča iz Poljanske 
doline, v družbi prijateljice 
Zofke, sošolke s trgovske 
šole v Kranju, ki že dolgo živi 
v AvstraLji. Minka je vrsto let 
prodajala v trgovini z meša-
nim blagom na Trati pri 
Škofji Loki, vedno nasmeja-
na in dobre volje, zato ji kup-

cev ni manjkalo. Odkar je šla 
v pokoj, ne zahajam več tja,-
saj se mi zdi, da je z njenim 
smehom izginila tudi po-
nudba, ki nam je bUa pisana 
na kožo. Minka je bila odlič-
na trgovka, natančno je vede-
la, kaj iščemo in v majhni 
prodajalni si vedno dobil vse. 

Njen zvonki smeh nas je 
pričakal pred vrati slovenske-
ga kluba St. Albans in v pr-
vem trenutku se mi je zdelo, 
da sem doma. "Pr'šLi sva, da 
b' u božič vid'le kače," je 
Minka stresala šale. Ne vem 
sicer natančno, kaj v Poljan-
ski dolini to pomeni, karkoli 
že, kač pri nas ob božiču za-
nesljivo ne moreš videti, v 
Avstraliji pa, ker je takrat po-
letje. Sta potovali sami, spra-
šujem Minko. Saj to ni nič 
takšnega, saj se znajdeva, 
prišli sva za šest tednov, da 
se je splačalo priti tako daleč. 

* 

Minka v sredini, na desni njena sestra Tina. 

mi je odvrnila. Všeč so mi 
ljudje, ki radi potujejo, saj so 
odprti in široki in prav takšni 
sta Minka in Tina. 

Takšen je tudi Toni Martin, 
predsednik slovenskega klu-
ba St. Albans. Doma je tz Ga-
licije pri Celju, najprej je delal 

v Nemčiji, nato je prišel v Av-
stralijo. "V Nemčiji nisem kaj 
dosti privarčeval, v Avstraliji je 
življenje veliko boljše. Svojo 
mehanično delavnico imam 
v središču Melbouma, v bli-
žini igralnice, mercedese in 
bmvveje popravljam, dela je 

Toni Martin, predsednik 
športnega društya St Albans. 

več kot dovolj. Pa farmo sem 
kupil, 16 hektarov ima, tja 
odhajamo na lov." 

St. Albans je športao druš-
tvo, na začetku so mu rekli 
kar Veseli lovci. Zato je izra-
zito odprt klub in veijetno se 

bo lažje obdržal kot sloven-
ska društva, kjer se zbirajo le 
rojaki. Pred desetimi leti so 
postavili dom s športnimi 
igrišči, še vedno pa odhajajo 
na lov, ki je v Avstraliji pred-
vsem šport. Možje se peljejo 
na deždo. vsaj tri do štiri ure 
daleč in nato konec tedna 
preživijo v naravi. Seveda po-
trebujejo dovoljenje farmar-
jev, zato si je Toni omislil 
svojo farmo. 

V Avstraliji lastnina pač ni 
sama sebi namen, temveč 
vselej nečemu služi. Kdor 
ima denar, kupuje hiše in 
stanovanja, ne zato, da bi ko-
pičil premoženje in s tem 
hvalil, saj ga zgolj zaradi tega 
tako ali tako nihče ne obču-
duje, temveč zato, da z na-
jemnino nekaj zasluži, kar je 
pomembno zlasti za stara 
leta, saj državne pokojnine 
niso visoke. 
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V dolino pa s kolesom 
Z m a g o v a l e c prve tekme s lovenskega pokala v gorskih tekih je Peter Lamovec. Med ženskami je bila z 
novim rekordom proge najhitrejša Primorka Mateja Kosovelj . 

MAJA BEKTONCELJ 

Codešič - Prva letošnja tek-
ma slovenskega pokala za 
gorske tekače je bila izredno 
zanimiva. "Vesel sem, da 
sem prvo zmago zabeležil 
prav na Osolniku, kjer sem 
začel kariero gorskega tekača. 
Današnji začetek je bil bolj 
počasen, tako da je bilo že 
pred prvimi vzponi jasno, da 
rekorda ne bo. Približno na 
polovici proge sem šel naprej 
in si počasi nabiral prednost, 
ki sem jo potem obdržal do 
konca," je povedal zmagova-
lec Peter Lamovec iz Žirov, ki 
je za nagrado dobU gorsko 
kolo. S svojimi navijači je raz-
mišljal, kako ga pripeljati v 
dolino ter potem domov in se 
pošalil: "Če ne bo šlo druga-
če, se bom za trening odpeljal 
kar do Žirov." 

Odličnemu tekaču se je 
najbolj približal Novogoričan 
Mitja Kosovelj. Prvič se je na 
pokalni tekmi na stopničke 
povzpel še en Gorenjec, Stan-
ko Janžekovič iz Železnikov. 
"Že trikrat sem bil na pokal-
nih tekmah četrti, tokrat pa 
mi je vendarle uspelo priti 

Proti Osolniku se je podalo skoraj 200 tekmovalcev in tekmovalk. / F«« TM. OOU 

med tri. Kaj naj rečem druge-
ga, kot to, da sem zelo zado-
voljen." 

Hud boj do zadnjih metrov 
je bil pri ženskah. Na Osolnik 
jih vsako leto pride veliko, 
takšne konkurence kot letos, 
pa zagotovo še ni bilo. Mateja 
Kosovelj, sestra drugouvršče-
nega med moškimi, je v cilj 

prišla z ramo ob rami z Mari-
borčanko Danejo Grandovec. 
Obe sta bili v cUju z istim ča-
som (29:47). kar pomeni nov 
rekord proge. Pripisali so ga 
Kosoveljevi, saj je ciljno črto 
prečkala tik pred Grandovče-
vo. Pri mlajših je treba ome-
niti Matijo Oblaka (Žiri), ki je 
bil prvi med starejšimi dečki. 

Organizatorji iz ŠD Kon-
dor so bili z udeležbo na teku 
in na pohodu zadovoljni. Te-
kačev je bilo skupaj z mlajši-
mi kategorijami 182, prijavilo 
pa se je tudi več kot 150 po-
hodnikov, Id so poleg ostalih 
navijačev poskrbeli za dobro 
vzdušje, ki pa je na tem teku 
že stalnica. 

Tekme bodo še bolj zanimive 
S m u č a r j e m skakalcem se v olimpijski sezoni obeta vrsta s p r e m e m b , naše reprezentance pa se nanje 

že pripravljajo. Začetek poletne sezone v Velenju. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj • Dva meseca je, odkar se 
je končala sezona tekmovanj v 
smučarskih skokih. Reprezen-
tančni trenerji, na čelu z Matja-
žem Zupanom, so že določili 
ekipe za novo sezono. Tako so 
dani A ekipe Rok Benkovič 
(Mengeš), Robert Kranjec, Pri-
mož Peterka, Jure Bogataj, 
Bine Zupan {vsi Triglav), Jernej 
Damjan (Ilirija) in Peter Žonta 
(Dolomiti), člani B ekipe so 
Nejc Frank (Stol). Matevž Špa-
rovec, Primož Zupan, Rok Ur-
bane (vsi Triglav), Anže Dam-
jan in Jure Šinkovec (oba Iliri-
ja), kandidata pa sta še Jaka Ob-
lak (Alpina) in Branko Iskra 
(Triglav). Reprezentance se od 
lani niso veliko spremenile, le 
da so v ekipe, zlasti v tako ime-
novano perspektivno B ekipo, 
prišli novi mladi člani, Id se 
bodo skušali čim bolje menti s 
konkurenti na mednarodnih 
tekmovanjih. Veliko spre-
memb pa se obeta zaradi novih 
pravil Mednarodne smučarske 
zveze. "Zelo pomembna spre-
memba za nas je, da je FIS-a 
sprejela pomik starostne meje 
^ mladince, kar pomeni, da to 

24-letni skakalec Triglava Bine Norčič je pred novo sezono 
sklenil tekmovalno kariero in bo v novi sezoni trener naših 
mladincev. Kot pravi, bi rad čim prej dokončal tudi študij 
na Fakulteti za šport Kav« 

ostajajo do starosti 19 let. Ker je 
drugo leto pri nas v Kranju 
mladinsko svetovno prvenstvo, 
bo tako na njem lahko nastopi-
la celotna letos zmagovalna eld-
pa svetovnih mladinskih prva-
kov na čelu z letos najboljšim, 
Primožem Zupanom. Druga 
velika sprememba je, da je tako 
imenovana kvota v svetovnem 
pokalu sedaj omejena na šest 
tekmovalcev za posamezne dr-

žave in ne več osem, kot je bilo 
doslej. Tako bo konkurenca 
bolj izenačena, svetovni pokal 
pa bo še bolj zanimiv. S tem bo 
pridobil na kakovosti tako ime-
novani celinski pokal, ki je bil 
vedno "vstopnica" za svetovni 
pokal. Ker pa bosta obe tekmo-
vanji dopuščali nastope le naj-
boljšim, svoje mesto pa bi tež-
ko dobili tekmovalci, ki preha-
jajo iz mladinskih v Članske vr-

ste, pa je na novoustanovljen še 
tako imenovani FIS cup. To bo 
nekakšna tretja liga, tekmova-
nja pa bodo potekala podobno 
kot v svetovnem in celinskem 
pokalu," pravi trener v kranj-
skem Triglavu in reprezentan-
ci Jani Grik, ki hkrati opozarja, 
da bodo morali biti v novi sezo-
ni še bolj pozorni na novosti pri 
dresih tekmovalcev, prav tako 
je še vedno omejitev pri teži 
tekmovalcev, saj je še vedno do-
ločena najnižja teža in bo treba 
biti zelo pozoren pri merjenju 
in tehtanja "Na sestankih tre-
nerjev je to vedno "vroča tema", 
saj je z različnimi meritvami 
vedno ogromno dela, kaznova-
na pa so že najmanjša odstopa-
nja. K sreči mi v minuli sezoni 
s tem nismo imeli veliko težav, 
tisti, ki so bili malo površni, pa 
so imeli precej diskvalifikacij," 
tudi pravi Jani Grik, ki skupaj z 
dru^mi reprezentančnimi in 
klubskimi trenerji že razmišlja 
tudi o novi tekmovalni sezoni: 
'Tekmovalcem smo po Planid 
dali nekaj odmora, sedaj pa so 
se že začeli treningi. Opravili 
smo testiranja, tekme pa se v 
poletnem ciklusu začnejo v za-
četku julija v Velenju." 

VATERPOLO 

KRANJ 

Kranjčani na pol poti do naslova 
Minuli konec tedna sta bili na sporedu prvi tekmi zadnjega 
dela letošnjega državnega prvenstva v vaterpolu. Ekipa 
Triglava je v boju za naslov prvaka pričakovano zmagala v 
Mariboru, kjer je zanesljivo ugnala domači Branik. V boju za 
tretje mesto je bila v Ljubljani ekipa Kopra boljša od Olimpi-
je. Ekipe igrajo na dve zmagi, tako da bo najbrž končni vrst-
ni red in prvak znan že jutri, ko bo ekipa Triglava v Kranju 
ob 20.45 gostila Branik, Koper in Olimpija pa se bosta 
srečala v Žusterni. |,M, 

ROKOMET 

KRANJ 

Termo za tretje mesto 
Finalista letošnjega DP v rokometu sta pričakovana. Celjani so 
še enkrat premagali Termo z dvoštevilčno razliko, Gorenje pa 
je v Ormožu izgubilo za gol, a je zaloga devetih golov zados-
tovala za finale. Termo zdaj čaka obračun za tretje mesto z 
Ormožem. Prva tekma bo jutri ob 20. uri v Škofji Loki. 
Prvenstvo so končali tudi moški 1. B ligaši. Cerklje so v zad-
njem krogu izgubile z Dolani, a imajo še nekaj možnosti za 
igranje v drugoligaški konkurenci. Prule, ki so izpadle v 1. B 
ligo, ne obstajajo več In so pustile izpraznjeno mesto. Kot kaže 
trenutna situacija, bo Prule v 1. B ligi zamenjal zmagovalec 
tekme med CerkljamI in Kočevci, ki so bili tretji v drugi ligi. 
Nova prvoligaša sta Ribnica in Slovan. M.D. 

KOŠARKA 

KRANJ 

Heliosu zmaga po podaljšku 
Na tekmi 7. Î roga zadnjega dela košarkarskega prvenstva za 
člane v i. a ligi je domžalski Helios na gostovanju v Šošta-
nju šele v podaljšku premagal domačo Eiektro s 106:104 
(91:91, 67:60, 47:40, 21:26). S to zmago ima Helios še ved-
no dobre možnosti, da se uvrsti v najboljšo četverico, ki bo 
prihodnje leto znova igrala v ligi Coodyear. B. T. 

ŠKOFJA LOKA 

Košarkarice Odeje kadetske prvakinje 
Prejšnji teden je bil v športni dvorani gimnazije Bežigrad 
zaključni turnir najboljših štirih slovenskih kadetskih 
košarkarskih ekip. Kadetinje KK Odeja so na vseh treh 
srečanjih zmagale in kronale uspešno prvenstveno sezono z 
osvojitvijo naslova državnik pn/akinj. Za zmagovalno ekipo 
so igrale: Teja Oblak (najboljša strelka turnirja), Alenka Kle-
menčič, Klavdija Oblak, Jasna Nediževec, Karmen Brdnik 
(najboljša asistentka turnirja), Urška Tomšič, Nina Žakelj 
(najkoristnejša igralka turnirja), Tadeja Horvat, Erika Šnud-
erl, Jana Lah, Petra Triller, Vanja Novak, Tina Čadež in Tjaša 
Ravnihar. Trener ekipe je Igor juričan. V.S. 

ATLETIKA 

KRANJ 

Najmlajši tekmovali v zlati ligi 
Atletski klub Triglav je v četrtek v Kranju pripravil drugo letoš-
nje tekmovanje v okviru Zlate lige Gorenjske za najmlajše. 
Nastopilo je 163 dečkov in deklic, ki so se, razdeljeni v štiri 
starostne skupine, pomerili v petih disciplinah. Pri deklicah 
so zmagale Nina Končan, Ema Loparnik, Anja Lipovšek, 
Živa Loparnik, Tamara Zupanič - dvakrat, jana Sajovic, Anja 
Košir, Taja Sajovic, Maša Markuta, Urša Zupanec (vse AK 
Triglav), Ajda Hafner (AK Škofja Loka), Maša Pelko, Suzana 
Makarič (obe AK Satler), Ajda Šmid - dvakrat (AD Železniki), 
Katja Stanonik (ŠD Tabor Žiri), Meta Pire, Svetlana 
Stjepanovič (obe ŠD Jesenice) in Karmen Klančnik (ŠD 
Naklo). Med dečki so bili v posameznih disciplinah najboljši 
Maj Kern, Matic Godnič, Lenart Škrjanc - dvakrat. Matic 
Sajovic, Jure Kopač, Rožle Mihelčič - dvakrat. Matic Kristan 
(vsi AK Triglav), Matija Muhar - dvakrat, jaka Muhar (oba 
ŠD Jesenice), David Dolenc (AD Železniki), Erik Grdadolnik 
(ŠD Tabor Žiri), Vid Vraničar, Gašper Gartner, Blaž Škvorc -
dvakrat (vsi AK Škofja Loka) in Matej Legat - dvakrat (ŠD 
Naklo). Prvi trije so prejeli medalje, vsi pa indijančke iz 
Cukrarne in Vile Čira Čara, C,Z. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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GORENJSKI SEMAFOR 

VATERPOLO 
Tretji del članskega državnega prvenstva 
Prva tekma za prvo mesto: 
Branik : Triglav 3:9 (2:2, 0:2, 0 :2 , 1 :3) 
Prva tekma za tretje mesto: 
Olimpija : Koper 5:8 (1:2, i : i , 2:}, 1:2) 

KOŠARKA 
Rezultati Ločank na zaključnem turnirju kadetinj 
ŽKD Panter Ilirija : KK Odeja Škofja Loka 48 : 60 
ŽKK Merkur Celje : KK Odeja Škofja Loka 76 ; 80 
KK Odeja Škofja Loka : ŽKD Maribor 72 : 50 
Končni vrstni red 
1. KK Odeja Škofja Loka 6 točk 
2. ŽKD Panter Ilirija 5 točk 
3. ŽKD Maribor 4 točke 
4. ŽKK Merkur Celje 3 točke 

NOGOMET 
Rezultati gorenjskih ligašev 
1. S N L Primorje - Domžale 0:1, 
2. SNL: Nafta - Supernova Triglav 3:1, 
3. SNL Jesenice - Zarica i : i , Šenčur • Novo mesto 4:1. 
1. gorenjska liga: Železniki - Bohinj i:o, Lesce - Britof 4:2. 
Visoko - Polet 5:0, Velesovo - Sava 2:2, Alpina Žiri - Bled 1:2 
2. gorenjska liga: Bitnje : Preddvor 1:4, Naklo - Kondor 
2:1, Kranjska Gora - FC Podbrezje 7:0, Trboje - Ločan 3:3. 

BALINANJE 
Državne lige, 3. krog: super liga - Jesenice : Ilirija Zabiče 
8:14, Lokateks Trata : Center Pekarna Vrhnika 18:4, Bistri-
ca : Hrast Blagomi* 19:3. liga - Primskovo: Antena 5:17, 
Planina : Petrič Planina i6:6, Jadran H.K.: C . K. Mengeš 
8:14. 2 . liga vzhod - Eis Budničar: Čirče VAN-OEN 6:16, 
Radovljica Alpetour : Tržič 14:8. S. Š. 

ROKOMET 
Telekom liga - polfinale (2. tekma): Celje P.L • Termo 40 
: 26; Jeruzalem Ormož - Gorenje 31 : 30; 
1. B liga moški: Cerklje - Dol TKI Hrastnik 32 : 39. M. D. 

PADALSTVO 
Rezultati tekme za evropski pokal v Lochnu 
Ekipe: i. Dukla (Češ) - 7 cm, 2. Esercito (Ita) - n , 3. Fly-
com ALC (Slo) - 23,...8. Ptuj (Slo) - 47. Ženske: i. Podgor-
šek (Slo) - 1 2 cm, 2. Kosk - 15 , 3. Paczek (obe Pol-17 cm 
... Moški: 1. Gečnuk (Češ), Gulotti (Ita), Kunke (Nem) - o 
cm, 4. Salkič (Slo) - v, Z.R. 

GORSKI TEK 
Rezultati 14. Teka na Osolnik 
Absolutno moški: i. Lamovec {ŠD Tabor Žiri) 25:16, 2. 
Kosovelj (Kobarid) +19, 3. Janžekovič (Železniki) +28, 4. 
Šalamun (KGT Papež) +47, 5. Čeh (Jurovski dol) +i : i i , 6. 
Kuhar (Šmarnogorska naveza) -M:^4, 7, Zupančič (KGT 
Papež) -n:30, 8. Alič (Poljane) -<-1:57, 9. Tratnik (Nanos) 
+2:17, 10. Šubic (Žiri) +2:18; ženske: i. Kosovelj (Nanos) 
29:47, 2. Grandovec (Maribor) isti čas, 3. Šink (AK Tri-
glav) ^-58, 4. Hižar I. (Šmarnogorska naveza) +1:02, 5. Kr-
koč (Nanos) +1:04. M.B. 

KOLESARSTVO 
3. kolesarski vzpon Besnica - jamnik: absolutno moški (9 
km): 1 . Bauman (Sava) 20:46, 2. R. Tehovnik (Bam-bi) 
-no, 3. Oter (Postojna) -m, 4. Korošec -1-13, 5. Bizjak -1-17, 
6. A. Udovič (vsi Bam-bi) +2y, ženske: Žabjek (Bauer) 
26:17, 2- Valjavec +1:55, 3. Zupan (Domžale) -1-2:32. M.B. 

NOGOMET 

Triglav pred Hit Gorico 
Čeprav so "orlički" do 14 let svojo tekmo odigrali že v četrtek 
(premagali so knape v Trbovljah s 3:1), bodo nogometaši 
Goodyear EP Triglava najtežji pomladni izpit imeli ta konec 
tedna, ko v Kranj prihaja drugouvrščena HIT Gorica, ki za-
ostaja štiri točke. Varovanci trenerja Iva Levstka ne smejo 
Izgubiti in potem jih sredi junija skoraj zagotovo čaka 
dvoboj z Mariborom za naslov državnega prvaka pri stare-
ših dečkih. Tudi pri dečkih do 12 let bo Gorenjsko v tek-
movanju za prvaka Slovenije zastopal Triglav, ki premočno 
vodi v Gorenjski ligL 

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

Jesenice in Zarica 
pomagala Šenčurju 
v derbiju tretje lige neodločeno na Jesenicah, Šenčur praktično že drugoligaš. 

M I R A N ŠUBIC 

Kranj - Muhasto majsko vre-
me je hotelo, da je bil derbi 
tretje lige med Jesenicam in 
gosti iz Kranja v znamenju 
dežja. Težko igrišče in trda 
igra Jesenic in Zarice ni pri-
nesla lepe tekme, obračun 
pa je odločal o tem, ali bo go-
renjska trojica na čelu lestvi-
ce tekmovanje naredila ne-
gotovo do konca ali ne. Izka-
zalo pa se je, da je rezultat na 
Jesenicah slab za oba naspro-
tnika, odličen pa za Šenčur! 

Jeseničani so bili sicer vso 
tekmo boljši nasprotnik, Za-

rica pa je pretila iz protinapa-
dov in v enem od njih je 
Miha Žnidaršič izenačil, že 
prej pa je Camdžič zadel za 
domače. Pohvaliti je treba 
gostujočega vratarja Mesari-
ča, v ekipi Zarice pa tokrat ni 
bilo izkušenih Pateta in Vid-
marja. Jeseničani so po igri 
sicer zaslužili zmago, a ne-
učinkovitost pač terja svoje 
in tako bo jeseniško moštvo 
le ob izrednih presenečenjih 
še poseglo v boj za prvo me-
sto in uvrstitev v drugo ligo, 
za katero pa - roko na srce -
imajo bistveno boljše pogoje 
v Šenčurju. Tam je bila pet-

kova večerna predstava z No-
vim mestom le rutinska 
zmaga, kjer se je s tremi goli 
izkazal Žinič, Šenčur pa je 
bil za razred boljše moštvo 
in dvomov o zmagi ni bUo. 
5ko<la je le, da na tekme ne 
prihaja več gledalcev, šen-
čurski nogomet je v vzponu 
in za to je potrebna tudi pod-
pora okolja. Z razširitvijo 
garderob, namakalnim siste-
mom na igrišču in drugimi 
izboljšavami pa je povsem 
na dlani, da v drugo ligo ne 
bodo odšli nepripravljeni in 
to je za gorenjski nogomet 
dobro. Posebej zato, ker v 

prvi ligi Domžale dokazujejo 
iz tedna v teden, da so prese-
nečenje prvenstva - zdaj so 
že drugi! Kranjski Supemo-
va Triglav pa je z mislimi že 
v naslednjem prvenstvu, pri-
ložnost pa kar po vrsti dobi-
vajo mladi igralci in mladin-
ci. Proti Nafti niso imeli pri-
ložnosti za več kot časten po-
raz. 

V prvi gorenjski ligi je 
Bled premagal v gosteh Alpi-
no in nakazal, da bodo v pri-
hodnje prvi kandidati za tret-
jo ligo, ki se letos smehlja Vi-
sokemu, ki je ponovno zma-

Lestvica: 1. Gorenjska liga 6UN I 
Po 23. krogu, 14. S. 2005 

Uvrstttn Klub štivSo 
takem 

Zmago Neod-
iOČMO 

Pand 608 Todn 

1. Visoko 23 14 6 3 61:30 48 

2. Velesovo 23 13 4 6 59:30 43 

3. Alpina Žiri 22 12 2 8 32:29 38 
4. Bled 23 10 5 8 64:38 35 

5. Sava 22 9 5 8 42:39 32 
6. Železniki 23 9 5 9 37:44 32 

7. Britof 23 9 2 12 41:54 29 

8. Lesce 23 6 7 10 27:42 25 
9. Bohinj 23 7 1 15 37:42 22 

10. Polet 23 6 1 16 29:81 19 

Lestvica: 2. Gorenjska liga ČLANI 
Po 17. krogu, 14.5.2005 

iivrstitev Klub itetlia Zmaga 
tel(am 

Naod-
lOČORO 

PanzI GoH Tačka 

I.Naklo 17 15 0 4 56:14 45 

2. Kranjska Gora 17 10 4 3 56:26 34 

3. TrtMje 17 8 5 4 31:23 29 

4. Ločan 17 7 4 6 41:32 25 

5. Preddvor 17 5 2 10 34:47 17 

6. Bitnje 17 5 2 10 20:36 17 

7. Kondor 17 4 3 10 20:46 15 

8. FC Podbrezje 17 2 4 11 18:52 10 

Polet želi boljše pogoje 
š p o r t n o d r u š t v o Polet d e l u j e o d leta 1 9 7 7 , i m a pa tudi n o g o m e t n o s e k c i j o . 

NE(C VOLČIAK 

Sv. Duh - V nogometni sek-
ciji Športnega društva Polet 
nastopa 135 nogometašev v 
različnih ekipah od osmih 
let do članov. Igrišče na Go-
rajtah je že dolgo časa po-
trebno prenove in zato si po 
besedah predsednika NK 
Polet Luke Šinka vneto pri-
zadevajo: "Radi bi uredili 
lastninska razmerja in obe-
nem zbrali sredstva, priča-
kujemo pomoč občine 
Školja Loka. Pogoji so slabi 
in za razvoj nogometa po-
trebujemo boljšo travnato 
podlago, obenem pa tudi 
odvodnjavanje igrišča, ki je 
preobremenjeno s tekmami 
in treningi številnih selek-

Na sliki je člansko moštvo NK Polet. 

cij ," je dejal Luka Šink in 
poudaril, da si za pomla-
danski del želijo čim boljših 

nastopov. Priprave na tek-
movanje so bile sicer zaradi 
dolge zime težje izvedljive. 

čeprav pozimi najdejo pros-
tor v dvorani OŠ Cvetko Go-
lar. 

NK Polet je lahko pono-
sen, da iz njihovih vrst izha-
ja odličen igralec, član dr-
žavne reprezentance Jalen 
Pokorn. Prav zaradi tega je 
potrebno, da imajo mladi 
na Gorajtah čim boljše po-
goje, ki omogočajo razvoj 
tega športa. 

In čeprav čaka člansko 
moštvo še ogorčen boj za 
obstanek v prvi Gorenjski 
ligi, ima nogomet v Sv. 
Duhu in okolici bogato tra-
dicijo, ob njej tudi veliko 
prizadevnih posameznikov, 
ki igrajo ali kako drugače 
pomagajo pri delu no-
gometnega kluba. 

Še ograje in luči 
Na kranjskem stadionu so končana dela pri urejanju igrišča 
z umetno travo. Vreme ni bilo posebej naklonjeno izvajal-
cem, zdaj pa je na zeleno preprogo še razprostranjena tudi 
zmes, ki napravi igrišče kar najbolj podobno naravnemu. Po 
zagotovilih Zavoda za šport Kranj bodo v dveh tednih na-
mestili tudi ograjo okoli igrišča in uredili boljšo razsvetljavo 
igrišča, ki bo v prihodnjih mesecih zagotovo zasedeno po 
ves dan. Predvidena je otvoritev sredi junija. 

Britof še naprej gladko 
Pri mlajših selekcijah v slovenskih ligah so kranjski kadeti in 
mladinci Goodyear EP Triglava igrali proti Biljam-Primorju 
doma in zabeležili dva neodločena rezultata (kadeti 2:2, 
mladinci 1:1). Mladinci in kadeti Save so gostili ljubljansko 
Svobodo (kadeti brez golov, mladinci poraženi z 0:2), Britof 
pa je v Kamniku prepričljivo zmagal (2:4 za kadete, 2:7 za 
mladince). V skupnem seštevku so praktično že zmagoval-
ci, razveseljivo je, da je tudi Sava v samem vrhu druge lige. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKI.CLAS.SI
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Pravi čas so stopili skupaj 
s finalno tekmo se je v nedeljo v Avstriji končalo letošnje svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. 
Svetovni prvaki so postali Čehi, naši hokejisti pa so osvojili 13. mesto in tako ostali v družbi 
najmočnejših hokejskih ekip na svetu. 

V ILMA STANOVNIK 

Kranj - O tem, zakaj je našim 
fantom uspelo ostati v družbi 
najboljših, sva se pogovarjala 
s sedaj že kar izkušenim 25-
letnim reprezentantom iz 
Kranja. Edom Terglavom. 

Skupne reprezentančne 
priprave so se začele pozno, 
v zraku pa je bila celo negoto-
vost, kaj bo z nastopom. 
Kako ste se igralci počutili? 

"Res je bilo v začetku vse 
čudno, nismo vedeli, kdaj, 
kako in ali bomo sploh šli na 
svetovno prvenstvo. Sele do-
ber teden pred odhodom 
smo se dobili na Jesenicah, 
opravili skupaj tri treninge in 
šU na prijateljski tekmi v Av-
strijo. Dva neodločena rezul-
tata z domačini pa sta nam 
ulila samozavesti in dala 
upanje na zastavljen cUj, ob-
stanek v elitni skupini." 

Veliko je bilo med prven-
stvom ugibanj o tem, kako je 
ekipa živela kot pravo mo-

štvo, na nekaterih tekmah je 
bilo celo čutiti, da ni pravega 
ekipnega duha. Kako je bilo v 
resnid? 

"Mnogi so nam že na pr-
venstvu postavljali vprašanja 
o vzdušju v ekipi, če je igra 
od tega kaj odvisna. Dejstvo 
je, da sta v reprezentanci že 
vrsto let v eni ekipi tako re-
koč dve eldpi. Na eni strani 
"Jeseničani", na drugi "Ljub-
ljančani". Sam sem bolj na 
ljubljanski strani, ker sem 
pač v končnici igral pri Olim-
piji, skušam pa se družiti Ln 
imeti dobre odnose z vsemi 
Mislim, da je v reprezentanci 
treba pozabiti na klubske in 
terese, vendar to je že kakš 
nih deset let podobno ... Si 
cer pa sem v sobi zadnja leta 
z Juretom Goličičem, dobro 
se razumeva." 

Poleg rivalstva med klubo-
ma je gotovo slabše vzdušje v 
reprezentanci pomenilo ne-
izplačilo dolgov iz prejšnje in 
letošnje sezone? 

E d o Terg lav . Foto: Vilma SUnovnik 

"Seveda smo se veliko po-
govarjali tudi o denarju, o 
tem, koliko je komu zveza še 
dolžna, kdaj bo to poplačano 
... Žal je bilo zato tudi precej 
stvari pred igro in pogovori o 
hokeju. K sred se je nato vse 
dobro izteklo, pravi čas smo 
se znali pogovoriti, stopiti tudi 
skupaj in zmagati, ko je bilo 
najbolj potrebno. Na tekmi z 
Latvijo nam ni uspelo, proti 
Dancem in Avstrijcem pa." 

Kako boš preživel počitni-
ce? 

"Sedaj odhajam k dekletu 
in sinu v Kanado, skupaj se 

__domov v Kranj vrnemo juli-
ja, poleti bom sodeloval v 
hokejski šoli na Bledu, av-
gusta pa se vračam v Franci-
jo, k ekipi Briancoma, s ka-
tero sem podpisal tudi po-
godbo za novo sezono." 

Kaj pa načrti z reprezen-
tanco? 

"Upam, da se bo po napo-
vedani julijski skupščini kaj 
spremenilo v vodstvu Ho-
kejske zveze Slovenije in da 
ne bomo več pred vsakim 
reprezentančnim zborom 
ugibali, kdaj bomo dobili za-
služeno plačilo, jaz sicer v 
to ne verjamem, je pa to 
"nategovanje" iz meseca v 
mesec prava muka za igral-
ce, ki imajo svoje družine in 
je njihovo preživetje odvis-
no od tega. Jaz imam k sre-
či vsaj v Franciji vse ureje-
no, kot je treba. 

KOLESARSTVO 

BLED 

Mlada Gorenjca v rumenem 

Slovenski, hrvaški in avstrijski kolesarski upi so v soboto 
tekmovali na 34. kolesarski dirki "Ob Blejskem jezeru". Na 
startu jih je bilo skupaj kar 177, borili pa so se za točke slo-
venskega pokala in Pokala Orangina. V slednjem se je med 
dečki 8 Nejc Bešter (Sava) z novo zmago še utrdil na pozi-
ciji vodilnega, Mark Džamastagič (Bled) pa si je z drugim 
mestom rumeno majico privozil v kategoriji dečkov A. Iz-
med Gorenjcev so se med prve tri v svojih kategorijah uvr-
stili še Dejan Bajt, ki je bil drugi med mladinci, med ml. mla-
dinci sta za dvojno kranjsko zmago poskrbela Tomaž Šer-
nek in Sebastjan Bauman, pri dečkih B pa je bil Jan Polanc 
(vsi Sava) tretji. M.B. 

KRAN) 

Valjavec si želi etapne zmage 

Tadej Valjavec (Phonak) ima po prvem tednu kolesarjenja 
na dirki Po Italiji za vodilnimi že nekajminutni zaostanek. 
Zaveda se, da od visokega mesta v skupni razvrstitvi ne bo 
nič in dodaja: "Na dirko sem šel malce bolan. Sedaj sem se 
že opomogel, vendar sem si nabral preveč zaostanka. Smo-
lo sem imel tudi na eni izmed etap. Najprej sem moral za-
menjati kolo, ko smo ujeli glavnino, pa sem bil še žrtev sku-
pinskega padca. Moj cilj je sedaj etapna zmaga, kar bi mi 
zelo veliko pomenilo," je povedal Valjavec. M.B. 

BESNICA 

Dirkala tudi Valjavčeva žena 
Rekreativno društvo Rokovnači je letos že tretje leto zapo-
red organiziralo kolesarski vzpon iz Besnice na Jamnik. Na 
startu je bilo v vseh kategorijah skupaj 141 kolesarjev. Med 
moškimi je prvi v cilj prikolesaril Sebastjan Bauman, pri žen-
skah pa je Simona Žabjek prehitela tudi Matejo Valjavec, 
ženo najboljšega slovenskega kolesarja. M.B. 

zavrtih 
NAGRADNA IGRA 
9 . 5 . - 2 1 . 7 . 2 0 0 5 

Vsak četrtek žrebanje bogatih denarnih in 
praktičnih nagrad! 

Glavno žrebanje: 21. 7.2005 ob 23. uri 

Nagrade: 
• M E G A N E C O U P E CABR IOLET 1.6 

DYNAM IQUE CONFORT 
• 4 denarne nagrade v skupni vrednosti 

2.000 € (pribl. 480.000 SIT) 

Zabavni program v mesecu maju: 

20. 5. 
modna revija 
Beauty Night 

21. 5. 
lepotno tekmovanje 
M i s s Hit Starš 2006 
&Clea 

22. 5. 
glasbeno-plesni speklakel 
Frenk Nova & Clea Show 

27., 28. & 29. 5. 
plesni spektakel Kazina 

HiT HOTEL CASINČ KRANJSKA GORA 
www.hit.si 

Za smele zamisli 
in prave poteze 

imate odlične zamisli, vizijo razvoja In dobro ekipo, 
a vam primanjkuje sredstev za uresnidlev načrtov. 
Nič hudega, tu nastopimo ml. S široko ponudbo 
storitev financiranja bomo zagotovili, da boste 
naredili pravo potezo. 

Posebej priporočamo ponudbo kreditov iz 
sredstev Evropske investicijske banke (EIB), ki 
so ena ugodnejših ponudb na slovenskem 
bančnem trgu. Namenjeni so: 
• malim in srednjim podjetjem, ki imajo največ 

75 milijonov evrov osnovnih sredstev in 
zaposlujejo do 500 ljudi, 

• mikfo podjetjem, katerih skupna sredstva ne 
presegajo 27 milijonov evrov oziroma letni 
prihodki ne presegajo 40 milijonov evrov In 
imajo manj kot 250 zaposlenih. 

Vabimo vas, da se oglasite v naSIh poslovalnicah, kjer vam bodo poslovni skrbniki strokovno svetovali In 
vam pomagali Izbrati najugodnejšo obliko financiranja vaše investicije. 

Glavne prednosti EIB 
kreditov so: 
• ugodna otjrestne mera 
• možnost Izredno dolgih ročnosti <do 12 aH celo 

do 15 let) 
• Izbira med spremenljivo in nespremenljivo 

obrestno mero 
• možnost odloga odplačila glavnice do 5 let 
• pri kreditih Iz sredstev EIB se ne plačuje davek od 

dohodka pravnih oseb 

Vaš finančni paket lahko poleg sredstev EIB 
dopolnimo še z različnimi oblikami dolgoročnih 
tolarskih in deviznih kreditov, dolgoročnimi 
mlkrokredltl, sredstvi iz sklada tveganega kapitala 
in storitvami LB Leasinga. 

vvww.nlb.si 9 ljubljanska banka 
Nova Ljubljanska banka d.d.. Ijabllana 

mailto:ik@g-glas.si
http://www.hit.si
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KRIMINAL 

KRANJ 

Forenziki odkrili vlomilca 
Kriminalisti policijsi<e uprave Kranj so kazensko ovadili 38-
letnega Kranjčana, ki ga sumijo, da je julija 2003 vlomil v tr-
govino Elkroj v Kranju. Do njega so kriminaliste z analizo 
bioloških sledov s kraja vloma pripeljali strokovnjaki centra 
za forenzične preiskave. Kot navaja policija, je osumljeni 
skupaj s še neznanima storilcema vlomil v trgovino Elkroj in 
iz nje odnesel okoli 1.400 različnih oblačil, skupaj vrednih 
okoli 9 milijonov tolarjev. Ukradena oblačila so tatovi po-
spravili v vrečke in vse skupaj skrili v prizidku bližnje nena-
seljene stanovanjske hiše. A še preden so jih uspeli odpelja-
ti, so oblačila našli kriminalisti In jih vrnili trgovini. Naknad-
na inventura je pokazala, da so vlomilci "na varno" pravo-
časno pospravili za okoli 300 tisoč tolarjev različnih oblačil. 

Izginili železni podporniki 
Neznani storilec je v noči na nedeljo na parceli v bližini tr-
govine Spar na Planini ukradel 150 železnih podpornikov za 
gradbene plošče in s tem lastnika oškodoval za okoli 400 ti-
soč tolarjev. 

CERKME 

Pokradli kovinske polizdelke 
Neznani storilec je v času do 13. maja z dvorišča podjetja v 
Cerkljah odpeljal več kosov polizdelkov iz nerjaveče kovine -
nosilce pogona, jarma, vodila, prirobnice in ostali material. 
Vse skupaj je tehtalo 645 kilogramov, lastniku pa je tat pov-
zročil za približno 1,6 milijona tolarjev škode. 

KROPA 

Iz hiše odnesel blagajno 
Prejšnji teden je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v Kropi in 
iz nje odnesel manjšo kovinsko blagajno. Ko jo je odprl, so 
se mu verjetno zasvetile oči, saj je bila njena vsebina vred-
na kar 7,5 milijona tolarjev. S. Š. 

KRANJ, KAMNIK 

Meritve hitrosti 
Prometni policisti bodo ta teden z radarjem v belem renault 
kangooju merili po naslednjem razporedu: danes med 7. in 
13. uro na območju PP Radovljica, jutri, 18. maja, med 14. In 
23. uro na območju PP Kranj, v četrtek, 19. maja, med 14. in 
21. uro na območju PP Škofja Loka, v petek, 20. maja, med 
15. In 21. uro na območju PP Jesenice, v soboto, 21. maja, 
med 7. in 15. uro na območju PO Bled ter v nedeljo, 22. 
maja, med 10. in 14. uro na območju PP Kranj. V Tednu 
umirjanja prometa bodo nadzor nad hitrostjo voznikov ta 
teden izvajali tudi kamniški policisti, In sicer na vseh cestah 
in mestih na območju PP Kamnik, kjer se ravno zaradi 
hitrosti pripeti največ prometnih nesreč. S. Š. 

KRANJ 

Napihal le en voznik 
V petek zvečer je po Gorenjskenn potekala policijska akcija 
Promil. Podatki, ki so nam jih po končani akciji posredovali 
s kranjske policijske uprave, so pokazali, da so bili vozniki 
tega večera vzorni. Od 224 voznikov, kolikor so jih policisti 
ustavili, kontrolirali in preizkusili na alkotestu, je samo ene-
mu alkotest pokazal več, kot je dovoljeno. Policisti so v 
petkovem večeru izdali še dva obdolžilna predloga, izrekli 
eno mandatno kazen in tri opozorila. S. Š. 

6 
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Avtodeli za japonska in 
evropska vozila 

Konjske prikolice B o e c k m a n n 
Prtljažniki T H U L E 

JESENICE 

Odkrili identiteto 
trupla 
Kriminalisti policijske up-
rave Kranj so ugotovili iden-
titeto moškega trupla, ki ga 
je 8. maja v gozdu na Plani-
ni pod Golico našel pla-
ninec. Ugotovili so, da je 
samomor z obešanjem sto-
ril 45-letni Jeseničan. S. Š. 

www.gorenjskiglas.si 

Teden mladih, teden hrupa 
S t a n o v a l c i s o proti g l a s n i m g l a s b e n i m p r i r e d i t v a m v k r a n j s k e m m e s t n e m jedru , a j ih n ihče ne usl iš i . 

Tudi pol ic i ja j e ž e večkra t o p o z o r i l a , da ne m o r e prepreči t i ka l jen ja n o č n e g a s p a n c a s t a n o v a l c e v . 

SIMON ŠUBIC 

Kranj • Ob vsaki večji prire-
ditvi v kranjskem mestnem 
jedru se ponavlja ena in ista 
zgodba. Bučne glasbene pri- ̂  
reditve v ta prostor po mne-
nju stanovalcev ne sodijo, a 
organizatorji kljub temu vsa-
kič znova pridobijo soglasje 
kranjske upravne enote. 
Tudi z vsakoletnim Tednom 
mladih, ki se je iztekel ta ko-
nec tedna, je tako. 

"Nismo proti prireditvam, 
gre le za njihovo vsebino, lo-
kacije in trajanje. Devetdnev-
no veseljačenje s prireditva-
mi, glasno glasbo podnevi in 
pono6, z vsemi posledičnimi 
pojavi vandalizma, razgraja-
štva, alkoholiziranosti mladi-
ne, povzročanja materialne 
škode in dnigo ne sodi v no-
beno urbano okolje, še naj-
manj pa v naseljeno, staro, 
ozko, po površini zelo majh-
no mestno jedro," se pritožu-
jejo predstavniki dvilne inici-
ative Za stari Kranj, ki jih pre-
seneča, da vsakoletne pritož-
be prizadetih stanovalcev ne 
zaležejo pri upravni enoti, ki 
izdaja soglasja za izvedbe pri-
reditev. Podobno mnenje 
ima tudi predsednik sveta KS 
Kranj Center Franc Benedik: 
"Čeprav iniciativa deluje 
mimo krajevne skupnosti, 
sem že vsa leta enakega mne-
nja. Take glasbene prireditve 
v mesmo središče enostavno 
ne sodijo." 

Ročk koncerti ne sodijo v staro kranjsko jedro, pravijo njegovi stanovalci. / Foto rma dou 

Stanovalci celo menijo, da 
se občinski organi iz njih "di-
rektno norčujejo", jih omeju-
jejo, kršijo svoboščine držav-
ljanov, jim kratijo svobodo gi-
banja in pravico do nočnega 
reda in miru. In kaj pravi na 
to kranjska policija, ki so jo 
stanovalci mestnega jedra po-
zvali, naj v času Tedna mladih 
poostri nadzor v mestnem je-
dru? "PoUdja že pripravlja po-
ročilo o ugotovljenih kršitvah 
med in po prireditvah na Ted-
nu mladih. Poslali ga bomo 
upravni enoti, kd izdaja so-
glasja in je tudi edina pristoj-
na, da nadzira, ali posamezne 
prireditve potekajo v skladu s 
soglasjem. Policija lahko le 
kontrolira dogajanje in obra-

vnava kršitve javnega reda in 
miru ter kriminaliteto. Oce-
njujemo pa, da so nekatere 
prireditve zagotovo preglasne, 
zadnji koncert v soboto je bil 
verjetao tak. A kot pravim, 
meritve hrupa ne izvaja in ne 
naroča polidja," pravi koman-
dir Policijske postaje Kranj 
Miran Oštir. 

Če na tako majhen prostor 
spraviš dva tisoč obiskoval-
cev. je neizogibno, da so mla-
di pri odhodu s prireditvene-
ga prostora glasni in motijo 
nočni mir tudi do štirih zju-
tiraj, kar je za stanovalce zelo 
moteče, meni Oštir. "Polid-
sti pa nimamo nobenih po-
oblastil, da bi mlade obisko-
valce podili iz mesta in jim 

tako omejevali gibanje. Ta-
kih kršitev polidja ne more 
preprečevati in na to smo 
upravno enoto že pogosto 
opozorili," dodaja komandir 
kranjskih polidstov. 

Na oddelku za upravne no-
tranje zadeve pri upravni 
enoti Kranj so nam odgovori-
li, da na letošnjem Tednu 
mladih niso opravili nobene-
ga nadzora. "Obrnite se na 
policijo, ki je vršila nadzor. 
Upravna enota ni opravila 
nobenega nadzora, saj tega 
opravimo le, ko ocenimo, da 
je smiseln. Sicer pa so težave 
ob javnih prireditvah v Kra-
nju že znane," je pojasnil 
vodja oddelka Jože Gostin-
čar. 

Naporni gasilski peteroboj 
v s o b o t o s o s e gas i l c i p o m e r i l i v hoji , t e k u , k o l e s a r j e n j u in v e s l a n j u . Z m a g o v a l c a t e ž k e p r e i z k u š n j e j e 

čaka la z e l o pr iv lačna n a g r a d a . 

VALERIJA ČENČUR 

Kranj - Za gasilce je bila mi-
nula sobota kar naporna, saj 
so se pomerili v peteroboju, 
ki je potekal že četrto leto po 
vrsti. Udeležilo se ga je kar 
štirinajst teritorialnih po-
klicnih enot in pet industrij-
skih poklicnih enot gasilcev, 
ki skupaj štejejo že kar 700 
članov. Povabljeni so bili 
tudi predstavniki hrvaških 
gasilcev, vendar na žalost 
niso prišli. Peteroboj je po-
leg gasilskega dvoboja ena 
najzahtevnejših preizku-
šenj, kar se jih udeležijo po-
klicni gasilci. 

Tekmovanje je bilo razde-
ljeno na pet etap, od katerih 
je vsako opravil po eden iz-
med članov ekipe. Začetek je 
bil ob deveti uri zjutraj v 
Stražišču s hojo proti vrhu 

Svetega Jošta s 15-kilogram-
skim nahrbtnikom na rame-
nih. Druga etap« je "zajaha-
la" kolesa in se odpeljala od 
Svetega Jošta na Sveti Mo-
hor in do sedla pod Bezovi-
škim vrhom. Sledil je tek do 
pošte v naselju Dvor v Zgor-
nji Besnid in naprej do Peš-
nice. Na koncu pa jih je ča-
kala še preizkušnja v vesla-
nju z mini rafti po reki Savi 
od Pešnice do Struževa. Dol-
žina celotne proge je bila kar 
25.650 metrov, višinska raz-
lika pa 1959 metrov. 

Poleg največjega pokala 
je prvouvrščene čakala še 
ena zelo lepa nagrada, in si-
cer sedemdnevni paket v 
Termah Olimia za petčlan-
sko posadko; tam si bodo 
po hudem boju lahko odpo-
čili. To nagrado sta prispe-
vali Sava, d. d., in Sava Me-

Še nekaj zadi^lh veslajev do cilja. 

dical in storitve. Prvo mesto 
je zasedla etapa Ljubljana 1. 
(1 ura 53 minut)., drugo Ae-
rodrom Brnik (1 ura 58 mi-
nut) in tretje Nova Gorica 
II. (1 ura 59 minut). Ob raz-
glasitvi rezultatov je bilo na 

nogometnem igrišču v 
Struževem tudi dovolj jeda-
če in pijače, da so tekmoval-
ci lahko zopet prišli do svo-
jih moči, ki jih pri svojem 
težkem poklicu še kako po-
trebujejo. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:dovzan@siol.net
http://www.gorenjskiglas.si


11. mladinski 
festival Kranja 

6.-14. maj 2005 
www.teden3jjTB acom 

ZAHVALAZA11. TEDEN MLADIH 
Devet dni s m o se zabavali, preizkušali svo jo ustvarjalnost na najra-
zličnejših delavnicah, merili svojo vzdržljivost na prvi urbani pus-
tolovščini v Sloveniji, VOGSI Adventure Race, napolnili svojega duha 
na najrazličnejših predavanjih, plesnih in gledaliških predstavah ter 
predstavitvah, se dokončno prepustili odbitkom Savskega otoka in v 
poznih jutranjih urah zapuščali Grad Khislstein. 

VOGSI - VOGURT DRINK Z A 
VAŠO P O P O L N O ENERGIJO! 

6 Iščeš delo? 
Pokliči — 
080 17 00! 

zala m 
\ 7 . A J I : M \ \ 

S a o a ' f m v y Gorenjski Glas 
VorvnJtkautavUti« 

Foto: Bojan Okorn, Luka Dakskobler in Manca Gašp i rc 

Naš najdaljši teden pomladi se je zaključil, mladost, ki s m o jo prinesli 
na ulice Kranja, pa tu ostaja. Ostaja v prebivalcih starega mestnega 
jedra, ki so skupaj z nami preživeli devet kratkih noči, za kar se jim š e 
posebej zahvaljujemo. Ostaja v vseh naših pomočnikih, ki so 
omogočili , da s m o Kranj spremenili v prizorišče največjega 
mladinskega Festivala v Sloveniji. Ostaja v vseh naših pokroviteljih, ki 
s o znali prisluhniti mladostni razigranosti in ustvarjalnosti. 

Mladost ostaja v Kranju Čez celo 
leto. Za že dvanajsti rojstni dan 
pa ji b o m o čestitali prihodnjo 
pomlad, prihodnjega maja. 

ZAHVALA VSEM 

• 1 P R O B A N K A K L I P i r i B 

http://www.teden3jjTB


SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06J20Tedenski izbor 
06 JO Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodla(vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poro;»la 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroeila (vps 09.00) 
09.05Tedenski izbor 
09.05 MtikaSmetiika:$kaiia, ris. . 
09.10 Risanka 
09.15 Zlatko Zakiadko: Bezgov 

kompot 
09 J 5 Knjiga Mene briga - Markiz 

deSade: Incest 
09.45 Mladi virtuozi: Pianistka Anja 

Gennan (vps 09.45) 
lO.IOTedenski izbor 
10.10 Lederta svetova, 

novozelandska dok. serija, 2/3 
11.00 Spet doma 
13.00 Poroata, Jport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15Tedenski izbor 
13.15 Nekaj minut za domačo glasbo 
1335 ljudje in zemlja, odd.tv 

Maribor 
14.25 Gospodar duhov, fr. dok. serija, 

9/13 
15.00 Porofila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak (vps 15.10) 
15.40 Jurij drobižek, ris. nan., 20/26 

(vps 15.45) 
16.05 Pod klobukom (vps 16.10) 
16.40SkipinSkit,ds.nan.,4/26 

(vps 16.45) 
17.00 Novice, slovenska kronika, 

iport, vreme (vps 17.00) 
1730 Z vami (vpi 17.30) 
18.20 Turistika (vps 18.20) 
18.40 2rebanje Astra (vps 18.40) 
18.45 Trije agentje, ris. (vps 18.45) 
1855Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, 5port 
20.00 Sedmi pe<at: Preizkušnja srca, 

dan. film (vps 20.00) 

SEDMI PEČAT: 
PREIZKUŠNJA SRCA 
Cecilie je na robu obupa, 

ko izve, da se je r^jen 
zaročenec Joachim resno 
poškodoval v prometni 
nesreči in da bo hrom. 
Kljub temu ga poskusa 
pripraviti, da bt sprejel 
novo življenjsko dejstvo, 
vendar je poJkodovanec 
zapadel v depresijo-

22.00 Odmevi, kultura, 5port, vreme 
(vps 22.00) 

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

Šport, pon. 
01.05 Z vami, pon. 
01.55 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.55) 
02.20 Infokanal 

0630lnfokanal 
10.00 Otroški infokanal 
11.00 TV prodaja 
11.30 Zabavni infokanal 
12.50 TV prodaja 
13 J 5 Evropski magazin, odd. tv 

Maribor (vps 13.05) 

EVROPSKI MAGAZIN 
Tokratna oddaja bo po-
svečer>a varovanju okolja. 
Največji onesnaževalec 
okolja je še vedno indu-
strija. Evropska komisija si 
z različnimi programi pri-
zadeva zn>anj5ati onesna-
ženost Programi, kot so tr-
govanje z emisijami, "zele-
no trženje" in spodbujanje 
okolju prijazne tehnologi-
je, so le eni od ukrepov, ki 
jih je za varovanje okolja 
sprejela Evropska unija. 

13i5 Tedenski izbor 
1335 Vizum za prihodnost, bos. 

humor, nad., 6/20 
14.40 Telo in kri, ang. drama 

(vps 14.40) 
16.00 Nikoli Ob desetih, glas, Odd. 
17.05 Mostovi-Hidak, pon. 
1735 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.20) 
18.25 OPv rokometu (m), prva 

tekma finala končnice, prenos 
(vps 18.25) 

20.00 Lizbona: nogomet - finale 
pokala UEfA, prenos 
(vps 20.00) 

UZBONA: NOGOMET-
FINALE POKALA UEFA, 
PRENOS 
V finalu bosta igrali ekipi 
lizbonskega Sportinga in 
moskovskega CSKA. Že 
lani je Evropska nogorrtet-
na zveza UEFA dok>čila, da 
bo prizorišče lizbonski sta-
dion Alvalade, kjer je sker 
doma prav Sporting. Nazch 
dnje j e pokal UEFE na final-
ni tekmi pred domačimi 
gledalci pred dvema leto-
ma osvojil rotterdamski 
Feyenoord. Portugalska 
ekipa se je v finale uvrstila 
po dramatičnem polfinal-
nem dvoboju z nizozem-
skim Alkmaarjem, Moskov-
čani pa so si mesto v finalu 
dokončno zagotovili, po-
tem ko je UEFA zavrnila 
pritožbo polfinalnega tek-
rr^eca Parme« 

23.00 Slovenska jazz scena: Elvts 
St3ni(; Group, 2 /2 (v|>s 23.00) 

23.45 Sobota, aiski film, pon. 
(vps 23.45) 

00.50 Infokanal 

06.55 24 ur, pon.-
07.55 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08t45 Pet skrivnosti, pon. 65. deta 

meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, pon. 36. dela 

venez. nad. 
1030 TV prodaja 
11.00 Srfna dama, pon. 62. dela 

meh. nad. 
11.50 Prava ljubezen, pon. 34. dela 

venez. nad. 
12.45 Preverjeno, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ridd Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 35. del venez. 

nad. 
15.55 Sr̂ na dama, 63. del meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 3 7. del venez. 

nad. 
17.5524 ur-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 66. del meh. 

nad. 
19.0024 ur 
20.00 TVkriminalka: Ubijalska 

sreAa, kan. film 

21.45 Hitri Edi,l.delang.-amer. 
nan. 

HfTRI EDI, 
angtciko-annerlfka 
nanizanka 
Prihaja nova komično dra-
rr̂ atična nanizanka o svo-
jeglavem newyor5kem 
policistu Eddieju, ki slabo 
prenaša avtoriteto in se 
zločincev loteva na čisto 
svoj način. Potem neke^ 
dne neuspešno izpelje 
pomembno policijsko ak-
djo In za kazen pristane v 
Londonu, kjer se poveže z 
detektivi s Scottar>d Yarda. 
Za partnerja mu docielijo 
mladega, s seksom zasvo-
jenega Montyja Pipplna. 
Medtem ima Eddie doma 
polne roke dela s seksi 
sostanovalko Fiono, ki je 
bila še pred kratkim štu-
dentka. a je študij obesila 
na klin. Eddie in Fiona, ki 
sta sostanovalca postala 
proti svoji volji, se razumlji-
vo kar naprej pričkata. 

22.40)0(1 premiere 
22.45 Alias, 4. del amer. nan. 
23.40 Umor v Malibuju, amer. film 
01.20 24 ur, pon. 
02.20 NoAia panorama 

09.20 TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja 01 iverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 MacGyver, pon, 18. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
12.45 TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

odd. 
13.50Mladl in nemimi, 147. del 

amer. nad. 
14.45 Vsi moji otrod, 42. del amer. 

nad. 
1535 TV prodaja 
16.05 MacGyver, 19. del amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 23. del 

amer. humor. nan. 
1730 Mladi zdravniki, 1. del amer. 

humor. nan. 

MLADI ZDRAVNIKI, 
Svetovna uspešnica Mla-
di zdravniki spremlja živ-
ljenje v mestni bolnišni-
ci, kjer dela skupina sim-
patičnih, nepredvidljivih 
in zagnanih stažistov. 
Med zidovi bolnišnice se 
ob številnih pacientih 
srečujeta humor In tra-
gedija. Glavni med mla-
dimi zdravniki je John 
'J.D.' Oorian, družbo pa 
mu delata Se odštekani 
Chris Turk in lepa Elliott 
Reid. K veseli druščini 
spadajo tudi izkušeni 
doktorji, ki skrbijo, da 
mladina ne bi počenjala 
prevelikih neumnosti. 

18.00 E+ 
18.10 E+ Pod lupo 
18.50 £-»- Najemi me 
19.50 E-i-Pojezija 
20.00 Ekstra magazin 
20.50 Popolna preobrazba, 8. del 

dok. nan. 

21.40 Zvezdna vrata, 22. del amer. 
nan. 

2235Willin6race,23.delamer. 
humor. nan. 

23.05 Seinfeld, 15. del amer. humor, 
nan. 

23.35 Carollne v velemestu, 15. del 
amer. humor. nan. 

00.05 E-t-,pon. 

I PftVATV 
10.25 Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
1330 Spomin 13.50 TV-prodaja 14.15 
Barabe in princese, pon. 15.15 
Ljubezenske prevare, pon. 15.55 Kral-
jevske družine, pon. 16.40 Ali 6, pon. 
17.10 Yu-Gi-Oh, ris. serija 17.35 Sto 
izložb, sto strasti, 431. del 18.05 
Čarovnije, 58. del 19.25 Adijo, pamet 
19.55 Plemeniti komentar 20.00 Ena 
na ena: Karmen Stavec 20.50 Vajenec 
pri Donaldu Trumpu 21.40 fawlty Tow-
ers 22.10 Gloss Exclustve 22.40 Maze, 
amer. rom. drama (2000); režija: Rob 
Monrow; igrajo: Rob Morrow, Laura Lin-
ney, Craig Sheffer, Rose Gregorio 00.20 
Ena na ena, pon. 01.10 Vajenec pri Don-
aldu Trumpu, pon. 02.00 Fawlty Tow-
65, pon. 

09.00 Poslovni studio 0930 Oo zdravja 
tudi tako, pon. 10.00 Na$ vrt, pon. 
1030 Jana, pon. 11.00 Za vas in mesto, 
pon. 12.00 Predah v gibanju, pon. 
13.00 Nâ  mala klinika 14.00 Tv Pro-
daja 14.30 Glasbeni mozaik 16.45 Moto 
Šok, prvič 17.00 Razgledovanja 17.30 
Kulturne drobtinice: Alan Ford v Šent-
jakobu, prvič 18.00 Do zdravja tudi tako 
1830 Poslovni studio, živo 19.00 
Slovenska glasbena lestvica, pon. 20.00 
A6CD, svet avtomobilizma 20.30 Sijaj 
21.00 Živeti zdravo 21.30 24 ur 2230 
Poslovni studio, pon. 23.00 Preverjeno 

Tv Paprika 
09.00 Pičolina 09.30 40+. oddaja z 
Zvezdano Mlakar, pon. 1030 Poklic 
nfiama, pon. 11.00 Paprika je prva 
11.15 Sky bo 12.15 SMS-popoldne 
17.30 Sky bo 17.40 Spot tedna 17.45 
Najboljše seme 18.00 Kronika 18.30 
Pitolina na obisku pri lutkah 19.05 De-
setka 19.55 Spot tedna 20.00 Gea Col-
lege 20.20 Nasveti 20.50 Okullstika 
Morela 21.05 Dilema, pog. odd. 2 
Maricom Žitnikom 22.05 Svet financ, 
odd. z Mitjo Glavnikom 22.30 Prava 
generacija, odd. z Jako LenardiČem 
23.05 A^o. napoved prihodnosti 

Gorer>jskaTV 
17.00 Vedno ob (»tih: Slovenska glas-
bena lestvica 18.00 Gorenjski odsev: 
Srečanje lutkovnih skupin Slovenije -
Kranj 2005 18.15 Ste vedeli?: Odprtje 
mladinskega centra na Jesenicah 18.30 
Spomini mame Manke 18.35 GTV pri-
poroča 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji, pogovorna odd. 
19.15 Gorenjski biseri: Jezersko 19.50 
GTV priporoča 20.00 Župan pred 
kamero: Stanislav Žagar, župan Občine 
Medvode, v živo 21.00 Znani in neznani 
obrazi: Pomorščak FrarKe lenček2130 
Ste vedeli 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjska TV poročila 22.00 Slavnostna 
akademija ob SO-letnid Lovskega dniit* 
va Šenčur, posnetek 23.00 Po domače: 
Markov semenj v Vrbi na Gorenjskem 
23.15 čistilna akcija Rafting zveze 
Gorenjske na Savi, posnetek 23.30 Mar-
keting GTV vam predstavlja 23.35 GTV 
priporoča 23.45 Gorenjska TV poroaU 
00.00 Polnočevanja, pon. 00.15 Veriga 

Bojni stroji 21. stol. 11.00 Bitka pô sti 
12.00 Prikrito 13.00 Ameriške igralnice 
14.00 Starodavna apokalipsa 15.00 Po 
cesti do Berlina 15.30 Nevihte v vojni 
16.00 Bojno polje 17.00 Rex Hunt 
1730 Ujeti na trnek 18.00 Grmeče 
dirke 19.00 Bitka poiasti: Slon proti 
nosorogu 20.00 Uganke preteklosti: Rop 
na letalu 21.00 Razbitn mit 22.00 Od-
ločilnih deset 23.00 Ultimat 00.00 
Forenziki 01.00 Bojni stroji 21. stol. 
02.00 Bojno polje 

Animal plan«t 
06.00 Odraščanje 07.00 Opî e zadeve 
0730 Varuhi 08.00 Nenavadna narava 
0830 Nadnaravno 09.00 Svet narave 
10.00 Živalska policija 11.00 Beg pred 
sloni 11.30 Živali od A do Ž 12.00 Za-
vetiiče za hišne ljubljendce 1230 Vse o 
vzreji 13.00 S. 0. S. 13.30 Reševanje 
živali v Avstraliji 14.00 Nenavadna nara-
va 14.30 Nadnaravno 15.00 Svet nar-
ave 16.00 Živalska policija 17.00 Na-
jbolj smesne živali sveta 17.30 Čudoviti 
posnetki živali 18.00 Odraščanje 19.00 
Opî e zadeve 19.30 Varuhi 20.00 Svet 
narave 21.00 Žrelo v zraku 22.00 Žival-
ska policija 23.00 Beg pred sloni 23.30 
Živali od A do Ž 00.00 Zavetišče za hišne 
ljubljenčke 0030 Vse o vzreji 

Urcdmitvo nt odtovsr̂ ji u spremembe. njvUnvfO v t* programih po »U)u£ku 

Hofer, glas. odd. 23.00 Športni pregled 
23.30 Marketing GTV vam predstavlja 
23.35 GTV priporoča 23.45 Gorenjska 
TV poročila 00.00 Polnočevanja: Aktual-
no v regiji, pon. 00.15 Gorenjski odsev: 
Odprtje novega hotela v Lescah, rep. 
00.35 Med nami: upokojeni sindikalist 
Slavko Kmetič, pog. odd. ETV 01.45 
Oddajrtik, ang. dok. film 02.15 Slovens-
ka glasbena lestvica 

Deželna LokaTV 
09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seje OS 18.00 Deželni magazin -
Ceridje, pog. z župani 19.00 Preprosto 
najboljši!, mlad. glas. odd. 20.00 
Deželni miks, rep. 20.35 Pokliči me no-
coj, kont. odd. z nar.-zab. glas. 21.30 
Pogovor mesea, pog. odd. z znanimi os-
ebnostmi 22.30 Deželni miks, rep. 

10.10 Najbolj smešne živali 10.40 
Sportrvi pregled 12.30 Fantovski klub, 
pon. amer. srh. (1999) 14.20 Damon 
14.50 Studio S3 Ptuj 15.40 Animalija 
16.20 Punčka iz cunj 17.10 Sonce 
skušnjave 18.00 Avto 18.30 Poklia in 
zadeni 18.45 Žoga 19.15 Gilletov pre-
gled športa 20.00 Potovanj 20.45 Pok-
liči in zadeni 2l!oo Pepel iz raja, amer. 
srh. (2000); igrajo: Kector Aherio, Cedlia 
Roth. Leonard Sbaraglia; režija: Marcelo 
Pineyro 23.15 Normal Ohto 23.35 Kam 
na poTrtnice 

0630 Dobro jutro, Hrvašb 09.15 
Čarovnije 10.00 Poročila 10.20 Al An-
dalus: Z zgodovinskim vlakom po An-
daluziji, dok. film 11.05 Oprah 12.00 
Poročila 12.30 Zrela ljubezen 13.20 
Maja 14.00Poroaia 14.10 Ed, 11/22 del 
14.55 Svobodno območje 15.05 Tinti-
nove pustolovščine 15.30 Nora fora 
16.00 Hrvaška danes 16.20 Popotovan-
ja okoli sveta: Havaji 17.10 Življenje v 
živo-s stilom 18.45 Najšibkejši člen 
19.30 Dnevnik 20.00 Panorama Evrope 
20.10 Globalni klepet 20.45 100% jaz: 
Renato Baretič 21.40 Po sledeh bratov 
Seljan: Iz Pantanala v Paragvaj, 2/6 del 
22.15 Odkrito 23.10 Dnevnik 23.30 
Videopisma, 7/8 del 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški pro-
gram 11.15 Intemacional 12.00 
Zvezdne steze: Voyager 12.45 Res puhli-
ca 1335 Nična ura 14.30 Batmanova 
vrnitev, amer. zf. film (1992); režija: Tim 
Burton; igrajo: Michael Keaton, Danny 
DeVito, Michelle Pfeifer 16.30 Poročila 
za gluhe 16.40 Tree Hill 1735 Vrnitev 
Arsena Lupina 18.20 Županijska 
panorama 18.50 Transfer 19.35 Življen-
je z Bonnie 20.05 Vzemi ali pusti 20.40 
Gori, bos. tragikom. (2003)22.20 
Poročila 22.35 Mrtvi kot jaz, 4/13 del 
23.40 Zaseda, amer. akc. krim. (1997); 
režija: Oint Eastvvood; igrata: Oint East-
wood, Sondra Locke 

• Dtscovenf 

06.00 Prikrito 07.00 Ameriške igralnice 
08.00 Starodavna apokalipsa 09.00 Rex 
Hunt 09.30 Rojstvo avtomobila 10.00 
Urr<lAiltyo n* odgmao* ki n«sunc)o y tv fKOfr>mih po tsk̂ uAu rt̂ koK 

Hationdt Geographic 
12,00 Krokodili: Zasledovanje pitona 
1230 Preučevalo kač 13.00 Lovec na 
orhideje 14.00 Večni Egipt: Iskanje 
izgubljenih grobnic 15.00 Plenilci grob-
nic 16.00 Trop volkov 17.00 Lovec na 
orhideje 18.00 Krokodili: Zasledovanje 
pitona 1830 Preučevale! kač 19.00 P̂ v 
službi: Peev̂ ee, Zeke in 0zzy 19.30 
Popolnoma divje 20.00 Trop volkov 
21.00 Peklenski komarji 22.00 Ko živali 
privlačijo druge živali 23.00 Neverjetni 
trenutki 00.00 Interpol preiskuje: Sm-
rtonosni promet 01.00 Ko živali privlači-
jo druge živali 02.00 Neverjetni trenutki 
03.00 Lovec na orhideje 04.00 Psi v 
službi 04.30 Popolnoma divje 05.00 
Trop volkov 

10.45 Po reki, amer. pust. dran« (1994) 
12.30 Družina mame Flore, 1. del amer. 
druž. drame (1998) 14.15 Kolt, amer. 
drama (2004) 15.45 Ford: Človek in 
stroj, 2. del amer. biog. nad. (1987) 
17.30 Po reki, pon. 19.15 Dinastija: Za 
kulisami, amer. drama (2005); režija: 
Manhevv Miller; igrajo: Bartholomew 
John, Alice Krige, Melora Hardin, HolI/ 
Brisely, Nicholas Hammond 21.00 Odd-
elek, 15. del 22.00 8eg iz raja, amer. 
drama (1998); režija: Leon Ichaso; igrajo: 
Sidney Poltier, Sydney Tamila Poitier, 
Phylicia Rashad 23.45 Hirošima, 2. del 
zgod. drame (1995); režija: Roger Spot-
tisuvoode; igrajo: Kenneth Walsh, Tirno-
thy West, Kazuo Arai, Wesley Addy 
0130 Oddelek, pon. 0230 Beg iz t̂ ja, 
pon. 04.15 Hirošima. pon. 2. dela 

travdOMnell 
1S.00 Treking: Darjeeling 19.00 Oddal-
jene obale: Jonski otoki 20.00 Treking: 
San Francisco 21.00 Urbano: Tokio 2 
22.00 Treking: Grčija 23.00 Z vilicami 
po Afriki: Cape Town 23.30 Treking: Al-
jaska 01.00 Urbano: Tokio 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 09.30 Flog It 10.30 Program za 
otroke 12.00 Živalski park 13.00 Dobro 
življenje, ang. humor. nan. 13.30 Zad-
nje vino poletja, ang. humor. nan. 14.00 
Rojen in vzgojen, ang. nad. 15.00 Tele-
bajski 15.25 Tweenies 15.35 Fimbies 
15.55 Balamorv 16.25 Telebajski pov-
sod 16.15 Step Inside 16.35 Krokar 
17.00 Denar na podstrešju 17.30 
Opremljevalski izziv 18.00 Nepremič-
nine 19.00 Zdravniki, ang. nan. 1930 
EastEnders, ang. nan. 20.00 Naravna 
čuda sveta 21.00 Top Gear Xtra 22.00 
Raste, raste, dok. o<Jd. 23.00 Casually, 
ang. nan. 23.50 Holby City, ang. nan. 
01.00 Velike ljubezni 20. stoletja; Ingrid 
Bergman in Roberto Rossellini 

13.00 Boiling Points 15.00 Spužva Bob 
15.30 Spisek želja 16.00 TRL 17.00 Dis-
missed 1730 Just See MTV 1830 MTV 
New 19.00 The ročk chart 20.00 Mlado-
poročenca, z J. Simpson, N. Lachleyjem 
2030 A. simpson show 21.00 Cribs 
2130 Jackass 22.00 Top 10 at 10: 
Snoop Doggy Dogg 23.00 Punk'd 2330 
Spužva Bob 00.00 Alternativna nacija 

O EURO ŠPORT 
08.30 Nogomet: Liga prvakov - Poročla 
in analize tekem ter intervjuji 10.00 Te-
nis (Ž, m), intervjuji in vrhunci dvobojev 
včerajšnjega uvĉ nega dne na odprtem 
prvenstvu Francije v Roland Garrosu 
11.00 Tenis (ž, m), prenos dvobojev 
drugega dne na odprtem prvenstvu 
Francije v Roland Garrosu 21.00 Boks,, 
vrhunci mednarodnih profesionalnih 
dvobojev v različnih kategorijah 23.00 
Tenis (ž, m), vrhund dvobojev dnjgega 
dne na odprtem prvenstvu Francije v 
Roland Garrosu 00.00 Motošport, 
vrhunci nedavne preizkušnje tovorn-
jakarjev v Misanu 00.30 Športna poroči-
la, novice iz sveta športa 00.45 Najboljši 
Športni prizori, izbor najzanimivejših 
utrinkov preteklega tedna na Eurosportu 
01.15 5porma poročila, novice iz sveta 
športa 

06.00 Nogomet, posnetek včerajšnje 
prijateljske tekme Lok Leipzig - Hertha 
6SC Berlin v Leipzigu 08.00 Oglasi 
08.30 Nogomet po svetu 09.00 Športni 
kviz 11.00 IV-prodaja 13.30 Motocikl-
izem: Hartey Davidson Street Rod 14.00 
La ola, nogometni magazin 15.00 
športni kviz 17.00 Ekstremni športi, 
odd. za drzne 17.30 NBA: Konferenčni 
polfinale 18.30 Nogometne novice 
19.45 Motociklistični življenjski slog 
20.45 Pikado, vrhunci tekmovanja Pre-
mier League v Kidderminstru 22.30 
Športni kviz 00.00 Erotični špormi spoti 

06.00 Otroški program 08.05 Princ z Bel 
Aira: Ubogi žigolo 08.30 Sedma nebesâ  
pon. 09.15 Čarovnice, pon. 10.00 Glav-
ca, pon. 10.20 Monk, pon. 11.00 Kaj je 
novega 11.45 Otroški program 14.35 
Simpsonovi 15.00 Princ z Bel Aira 15.25 
Kaj je, očka 15.45 Nevvsflash 15.50 

Varuška 16 JO Smallville 17.00 Sedma 
nebesa 17.40 Nevvsflash 17.45 
Čarovnice 18.35 Glavca 19.00 Simp-
sonovi 19.30 Cas v slikiAultura 19,53 
Vreme 20.00 ̂ port 20.15 Policisti iz 
KiUbiJhla 21.05 Nevvsflash 21.10 Poli-
cist iz Toelza: Smrt slamnatega moža, 
nem. krim. (1998); igrata: Ottfried Fisch-
er, Katerina Jacob; režija: VVigbert Wick-
er 22.45 Brez sledT: Umazani dež 23.30 
Polet 534, amer. drama (2001); igrata: 
Eric Roberts, Alexandra Paul; režija: Jon 
Cassar 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 0930 Drzni in lepi, pon. 09.50 Ve-
liko Življenja, pon. 10.15 Bianca; Pati k 
sred, pon. 11.00 Za vsak primer Stefanie 
11.45 Vreme 12.00 Eco, pon. 12.25 Vi-
soka hiša 12.55 Pogledi od strani, pon. 
13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.40 Veliko življenja 14.05 Pri vsej 
ljubezni 14.50 Bianca: Poti ksred 1535 
Drzni in lepi 16.00 Oddaja Barbare Kar-
lich 17.00 Cas v sliki 17.05 Dobrodošla, 
Avstrija 18.25 Pogledi skozi čas - 50 let 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Univerzum: GrSja, vrtovi za 
bogove, dok. rep. 21.05 Poročilo 22.00 
Cas v sliki 2 2230 Na prizorišču 23.05 
Philosophicum OO.OO Cas v sliki 3 00.40 
Vsi županovi možje: Potovanje v Nevv Or-
leans 00.40 Kvizekspres 

09.00 Točno ob devetih 0930 Moj do-
jenček 10.00 Dr. Štefan Frank 11.00 
Naloga med štirimi stenami 1130 Naša 
bolnišnica 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oiiver Gcissen 14.00 Na sodišču 
15.00 Družinsko sodišče 16.00 Mladin-
sko sodišče 17,00 Naloga med štirimi 
stenami 17.30 Med nami 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno. magazin 
18.45 Poročila 19.10 Eksplozivno, 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3232. del 
20.15 Na kraju zločina: Miami: Sledi v 
New yori(u 21.15 V imenu zakona 
22.15 Monk 23.10 Zakon in red 

05.50 Nora hiša, pon. 06.50 Informaci-
jski oglasi 08.55 Nora hiša 09.25 Pozor, 
gradbišče! Sanje o lastnem domu, dok. 
nan. 10.25 Ekskluzivno - Reportaža 
11.15 Veliki brat 12.15 Otroški program 
16.00 Ubijalski nagon 17.00 Princ z Bel 
Aira 18.00 Nora hiša 19.00 Veliki brat 
20.00 Poročila 20.15 Kuharski mojstri: 
naloga za štedilnikom, razv. odd. 21.15 
Sanje o lastnem domu, dok. nan. 22.15 
Ekskluzivno - rep âža: Dajte ml poceni! 
Na lovu za najnižjo ceno 23.15 Focus tv: 
Kaj je kič in kaj dragocenost - Barantanje 
na bolšjem trgu 00.15 Poročila 00.30 
Kuharski mojstri 0130 Sanje o lastnem 
domu 02.35 Surova velika noč, nem. zf. 
kom. (1995) 

O RTLsupcr 
06.00 Informacijski oglasi 08.00 Mo-
jster Miha 08.30 Bluejine sledi 09.00 
Caillou 10.35 Generacija 011.05 Raču-
nalniška ekipa 12.10 Smricd 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-

ki 13.30 Rlnnore! 13.55 Jimmy Heutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 16.55 Stanley 17.20 Smricci 
17.50 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Fitmore 19.15 
Spužva Bob 20.15 Dotik krzna« amer. 
kom. (1961) 22.10 Cisto popolnoma 
23.15 Prazno gnezdo 00.25 Informaci-
jski oglasi 02.25 Nočna zabava 

05.05 Sam, pon. 06.00 Taff, pon, 06.55 
Nemudoma, pon. 07.20 Galileo, pon. 
08.00 ClipMix, razv. odd. 09.00 To je 
vaša zadnja prik)žnosl. pon. 10.00 Talk, 
talk, talk 11.00 Sos - Styte & Home, pon. 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Priz-
nanje 15.00 Matura 2005 15.30 Pri-
jatelji: Življenje gre naprej 16.00 To je 
vaša zadnja priložnost, svetovalnica za 
pare v težavah 17.00 Taff 18.00 Sos -
naredi sam 18.30 Nemudoma 18.55 
Simpsonovi: Bartov junak 19 J5 Galileo 
20.00 Nevvstime 20.15 Seks v mestu: 
Nova igra, nova sreča - Grozna resnica 
21.15 Obupane gospodinje: Zmagovalci 
In poraženci 22.20 Tv total, raiv. odd. 
vodi Stefon Raab 23.20 Bizz 00.00 Taff 
Spedal, pon. 

08.45 Titus 09.15 Sam svoj mojster, 
pon. 10.15 Dr. Ouinnova, pon. 11.15 
Naša sodnica, pon. 12.15 Vsakdan v 
Bostonu 13.10 Spel zaljubljena 14.05 
Dr. Ouinnova 15.05 Raztresena Ally 
16.05 Naša sodnica 17.00 Vsakdan v 
Bostonu 18.00 Poročila 18.15 Živeti po 
želji 18.45 Nič ni brez okusa, kuh. odd. 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Vrtidcar-
jev vsakdan, dok. serija 21.15 Stem tv 
22.15 Tretja izmena: Mokra smrt 23.05 
Faktor PSI 00.00 Poročila 00.10 Na kra-
ju zločina, pon. 01.05 Jordan, pon. 

Reai(tyTV 
17.40 PolicisU na motorjih 18.05 Poli-
cistke 19.00 Katastrofe 20.00 RPA 
20.30 Ženitna posredovalnica 21.00 
Halo!? 22.00 Preizkušnja vzdržljivosti 
22.30 Pokvarjena dekleta 23.00 Pre-
varanti 00.00 Policija 00.25 Napaka 

• Romantica 
17.40 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
122. del 18.35 Za Lucijo, 43. del 19.30 
Strasti, 42. del 20.20 Za Lucijo, 42. del 
21.10 Za Ludjo, 43. del 22.05 Okus po 
tebi, 55. del 23.00 Kakor v filmu, 127. 
del 23.55 EI Amor No Es Como Lo Pintan, 
122. del 

O Carto<>n/t<m 
11.00 Dvoja« 1U5 Krava in Piščanec 
13.55 Hrabri kužek 14.20 Samuraj Jack 
18.05 Samuraj Jadc 18.55 Scooby Doo 
20.35 Dexter 21.00 Madame Bovary, 
amer. drama (1949); igrajo: Jennifer 
Joes, James Mason, Van Heflin; režija: 
Vincente Minnelli 22.55 Gazebo, amer. 
kom. (1959); igrajo: Glenn Ford, Debbie 
Reynlods, CarI Reiner; režija: George 
Marshall 00.35 Bachelor in Paradise, 
amer. kom. (1961); igrajo: Bob Hope, 
Lana Tumer, Janis Paige, John McGiver, 
Agnes Moorehead; režija: Jack Amold 
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06.20 Te<}ensi(i izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porofila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroaia (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Ajkec pri restavraiorjih: Ajkec 

in umetnine iz gline, poû na-
razv.odd.,9/10 

09J!0Cedrik, ris. nan, 17/52 
09.35 Šport špas 
10.05 Zgodbe iz školjke 
10.40 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 
11.55 Pri Jožovcu z Natalijo 
13,00 Poroaia, Šport, vreme (vps 

13.00) 
13J5 Tedenski izbor 
13.25Glasba treh deieU. del 
14.25 Totalna razprodaja, druž. hu-

mor. nan., 5/10 
15.00 Poroaia, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangol sok (vps 15.10) 
15.40 Zmajske zgodbe, ris. nan., 8/26 

<vps 15.45) 
ZMAJSKE ZGODBE 
Jonova mama bo imela 
kmalu rojstni dan, zato se 
Jon odpravi po darilo za-
njo. S prijatelji gre iskat 
rožice hihitavke, ki jih ima 
njegova mama najraje. 
Čeprav vse preiščejo, jih 
ne najdejo. Potem-. 

16.05 Miška smetiška: Žarnica, ris. 
(vps 16.10) 

16.10 Risanka 
16.15 Zlatko Zakladko: Jezerko iz 

Cerkniškega jezera (vps 16.15) 
16.30 Knjiga Mene briga - Noam 

Chomsky; 911 enajsti septem-
ber, pon. (vps 16.30) 

17.00 Novice, slovenska kronika, 
Jport, vreme (vps 17.00) 

17.30 8ili smo mladi takrat, dok. film 
(vps 17.30) 

18.00 Modro (vps 18.00) 
18.35 Metka in Zverinko Zver, ris. 

(vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik (vps 19.00) 
19.35 Vreme, magnet, Jport 
20.00 Pod žarometom (vps 20.00) 
21.00 Darovanje, dok. odd. (vps 

21,00) 
22.00 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Hitler in Bormann, ang. dok. 

odd. (vps 22.50) 
23.40 Bili smo mladi takrat dok. 

film, pon. 
00.15 Dnevnik, vreme, magnet, 

^rt,pon. 
01.10 Pod žarometom, pon. 
02.00 Dnevnik zamejske tv (vps 

02.00) 
02.25 Infokanal 

06.30 Infokanal 
10.00 OtroSki infokanal 
11.00 Tv prodaja 
1130 Zabavni infokanal 
12.40 Tv prodaja 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Osebno 
13.45 Slovenci v Italiji 
14.15 Generacije znanosti 
14.50 Aritmija, glas. odd. 
15.30$tudentska 
16.00 Studio dty 
17.05 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangol sok, pon. 
1735 Davi, izbor iz jutranjega pro-

grama (vps 17.20) 
18.25 Željko Kozinc: Pravica vasi 

Brezje, tv igra (vps 18.30) 

PRAVICA VASI BREZJE 
Željko Kozinc je eden red-
kih sodobnih slovenskih 
televizijskih avtorjev, ki se 
je s svojimi deli odzival na 
aktualne probleme časa. V 
ospredju njegove igre 
"Pravica vasi Brezje" je 
ekološka problematika; 
delo govori o problemu 
obdelovalne zemlje, ki ji 
grozi urbanistična eks-
panzija, Igra pa sooči za-
govornike ene In druge 
opcije. Kozinievo igro je 
leta 1977 režiral Janez 
Drozg, igrajo: Bert Sotlar, 
Pavle Jeršin, Jože Zupan, 
Polde Bibič, Boris Kralj, 
Sandt KroSI, Radko Polič 
ter Janez Eržen, Marjan 
Hlastec, Franc Markovčič, 
Anton Petje in dnjgi. 

1935 Vizum za prihodnost, bos. hu-
mor. nad., 7/20 (vps 19.35) 

20 JO Evgenij Švacov: Zmaj, tv 
priredba predstave slov. mlad. 
gled. (vps 2035) 

22.15 Evropa, dan. koprod. film (vps 
22.20) 

EVROPA 
Leo Kessler je Američan 
nemškega porekla. Po 
koncu II. svetovne vojne 
se odloČi in obišče deželo, 
iz katere izvira njegova 
družina. Njegova edina 
nemška naveza je stari 
stric, ki mu najde službo pri 
r^emških železnicah, kjer je 
tudi sam zaposlen. Kot stri-
čev pomočnik začne Leo 
potovali po uničeni Nem-
čiji, kjer se srečuje z ljudmi 
in krajinami, ki so mu po-
polnoma tuje. Na eni iz-
med voženj spozna Leo 
Katharino Hartman... 

00.05 tnfokanai 

06.55 24 ur, pon. 
07.55 Rtdci ijke, pon. pog. odd. 
08.45 Pet skrivnosti, pon. 69. dela 

meh. nad. 
09.40 Zastavljeno SKe, pofl. 40. dela 

venez. nad. 
10.30 TV prodaja 
11.00 Sr̂ na dama, pon. 66. dela 

meh. nad. 
11.50 Prava ljubezen, pon. 38. dela 

venez. nad. 
12.45 Providence, pon. 14. deta 

amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 RtdtiUke, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 39. del venez. 

nad. 
15.55 Srina dama, 67. del meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 41. del venez. 

nad. 
17-5524 ur-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 70. del meh. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Preverjeno 
21.00 Življenjska zgodba: Mamino 

darilo, amer. fitm 

09.20 TV prodaja 
0925 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 MacGyver, pon. 2. dela amer. 

nan. 
10.45 E+. pon. 
12.45 TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

odd. 
13.50 Mladi in nemimi, 151. del 

amer. nad. 
14^5 Vsi moji otroci, 46. del amer. 

nad. 
15J5TV prodaja 
16.05 Mac6yver, 3. del amer. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 2. 

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

humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+Sekstra 
18.45 E+ Zvezdniški nasvet 
19.50 E+ Nebuloza 
20.00 Akcija: Mladi vojaki, amer. film 

Življenjska zgodba: 
MAMINO DARILO 
Emma Burke, igra jo Virgi-
nia Madsen iz filmske 
uspešnice Stranpota, živi 
precej enolično življenje. 
Hodi v službo ter skrbi za 
moža in dva otroka. Neke-
ga dne dobi sporočilo, da 
je umrla ženska, ki je v 
otroštvu skrbela zanjo. 
Ime ji je bilo Uty in Emma 
mora izpolniti njeno zad-
njo željo. Lilyjine posmrt-
ne ostanke nrK>ra vrniti na 
Havaje, kjer je bila Llly ro-
jena, Emma na Havajih 
spozna Lilyjinega čedne-
ga nečaka in se vanj zalju-
bi. V novem rajskem oko-
lju počasi spet dobi obču-
tek da je živa. Izve tudi 
osupljive podrobnosti iz 
svoje preteklosti. 

22.40 XXL premiere 
22.45Alias,6. del amer. nan. 
23.40 Sivi metulji, amer. film 
01.15 24 ur, pon. 
02.15 NoAia pancKama 

21.35 Zvezdna vrata, 2. del amer. 
nan. 

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

23.00 Dobro jutro, Miami, l.del 
amer. humor. nan. 

DOBRO JUTRO, MIAMI! 
Na spored prihajajo nove 
epizode humoristične se-
rije Dobro jutro, Miami. 
Nanizanka prikazuje živ-
ljenje na lokalni televizijski 
postaji v Miamiju. OdSte-
kano ekipo televizijcev, ki 
ustvarjajo jutranjo odda-
jo, vodi mlad nadobuden 
producent Jake Silver. 
Jake je prav tu naSel svojo 
ljubezen: čedno frizerko 
Dylan, Tu sta 5e aroganten 
voditelj Gavin in nesanx>-
zavesten šef postaje 
Frank. Pojavi se Še mlada 
Victoria Hill, podpredsed-
nica podjetja™ 

2330 Caroline v velemestu, 17. del 
amer. humor. nan. 

00.00 E+, pon. 

1025 Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
13.30 Spomin 13.45 7V-prodaja 14.10 
Urška 5ov, pon. 15.00 Oeviiki samomori, 
amer. kom. drama {1999) 17.10 Vu-Ci-
Oh, risana serija 17.35 Sto izložb, sto 
strasti, 435. del 18.05 Čarovnije, 62. del 
19.00 Adijo, pamet 19.55 Plemeniti ko-
noentar 20.00 Barabe in princese, 2. del 
20.30 Kraljevske družine, amer. dok. 
serija 21.15 Ali G 21.45 Ljubezenske 
prevare 22.30 Barabe in pnncese, pon. 
23.00 Kraljevske družine, pon. 23.50 Ali 
6, pon. 00.20 Ljubezenske prevare, pon. 
TvPika 

09.00 Poslovni studio, pon. 09 JO Sijaj, 
pon. 10.00 Samozdravilna energetska 
metoda Rudija Klariča, prvič 10.30 Do 
zdravja tudi tako, pon. 11.30 Stovenska 
radijska postaja v Argentini, pon. 12.00 
Oo zdravja tudi tako, pon. 1230 Kul-
turne drobtinice, pon. 13.00 To morate 
vedeti!, pon. 14.00 Evropski večeri Lo-
jzeta Peterleta: Glaciolog in alpinist inž. 
Peter Skvar̂ a, pon. 15.30 Do zdravja 
tudi tako, pon. 16.00 Slovenska glasbe-
na lestvica, pon. 17.00 Jana: Disleksija 
odraslih, pon. 1730 Rad igram no> 
gomet, pn/id 18.00 V harmoniji z nara-
vo, prvî  18.30 Poslovni studio, živo 
19.00 Na piki, pog. odd. 20.00 To 
morate vedeti 21.00 Jana: Drugačne 
počitnice, prvič 2130 24 ur 22.30 
Poslovni studio, pon. 23.00 Naia mala 
klinika 

Tv Paprika 
09.00 Pičolina 0930 Spekter 10.30 
^ n a ženska 11.00 Volksbank 11.20 
Sky bo 11.30 SMS-popoldne 17.30 Sky 
bo 17.40 Spot tedna 17.45 Volksbank 
18.00 Kronika 18.30 Pičolina s plesno 
šolo Ur̂ ka 19.05 Desetka 19.55 Spot 
tedna 20.00 Najboljše seme, koristni 
nasveti Semenarne Ljubljana 20.20 
Poklic mama 20.50 Paprika je prva, 
nagr. igra 21.05 40+ z Zvezdano 
Mlakan gost: dr. Meden 22.05 Moiki z 
Lucijo Gubeniek 22.35 Simon pravi, 
Odd. s seksi nasveti 2330 Zagrabi srečo. 
Casino Ljubljana 

Gorenjska TV 
17.00 Vedno ob petih: Območno srečan-
je pevskih zborov - Kranj 2005, 3. del 
17.25 Slovesnost ob 60-letnid konca 2. 
svetovne vojne, posnetek iz Radovljice 
17.55 Gorenjski odsev: Odpnje 
mladinskega centra na Jesenicah, rep. 
18.15 Otroiki kanal: Mali frankofonski 
dan v PreJemovem gledališču Kranj, 
posnetek 18.25 Spomini mame Manke, 
razv. odd. 18.35 GTV priporoča 18.45 
Gorenjska TV poročila 19.00 Aktualno v 
regiji, pog. odd. 19.15 Zeleni vodnik, 
izobr. odd. 19.45 Marketing GTV vam 
predstavlja 19i0 GTV priporoča 20.00 
Predstavljanno vam krajevno skupnost: 
Krtina 20.45 Kulturni utrinek: Odprtje 
razstave "Se pomnite 60-ta?" v Muzeju 
Šenčur, rep. 21.00 Resnica o slovenski 
konkurenčnosti in inovativnosti, pogov-
or 21J5 Kako napreduje arteroskleroza, 
rep. 21.35 GTV priporoča 21.45 Goren-
jska TV poročila 22.00 Apolon: Andrej 

uspeha 00.45 Gorenjski pozdrav Evropi, 
1. del posnetka gias. prir. 02.15 Kako 
biti zdrav in zmagovati 

Deželna LokaTV 
09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS Cerklje, 2. del 18.00 
Strokovnjak svetuje, odd. o grad-
beniitvu 19.00 Preprosto najboljši, 
mlad. glas. odd., pon. 20.00 Deželne 
novice 20.35 Sredino vozlišče, omizje 
22.00 Pokliči me nocoj, razv. nar.-zab. 
odd., pon. 

08.50 Sonce skušnjave 09.40 Punčka iz 
cunj 10.05 Videolestvica 11.00 Najbolj 
smeJne živali 1135 Največje nerodnosti 
13.30 Potopisi 14.05 Nova rasa, pon. 
amer. akc. filmi (2000) 15.40 Potoval-
no-luksuzni Sov 16.20 Punčka iz cunj, 
48. del 17.10 Sonce skušnjave, 27. del 
18.05 Potovanja 18^5 Poklia in zadeni 
19.00 Normal Qhio, nad. 1930 Najbolj 
smeine živali 20.00 Aktualno 20.45 
Crace na udam 21.15 Hopla 21.45 Ples 
morilcev, amer. film 23.35 Na Piki 
00.30 Včeraj 01.05 Videosmê ice 

06.30 Dobro jutro, Hrvaška 09.15 
Čarovnija 10.00 Poročila 10.10 Varuhi 
gozda, dok. serija 10.35 Gospodarji 
živali, dok. serija 11.00 Govorimo o 
zdravju 12.00 Poročila 1230 Zrela 
ljubezen 13.20 Maja 14.00 Poročila 
14.10 Ed, 7/22 del 14.55 Svobodno ob-
mô e 15.05 Družina Junak 1530 Nora 
fora 16.00 Hrvaška danes 16J0 Popo-
tovanja okoli sveta: Kuba 17.10 Življen-
je v živo - s stilom 18.45 Najšibkejši člen 
19.15 Loto 19.30 Dnevnik 20.05 Pi-
ramida 21.10 Poslovni klub 21.45 Laos 
- izgubljeno kraljestvo 22.20 Odkrito 
23.15 Dnevnik 2335 Transfer 00.20 
Varuhi gozda, pon. 00.45 Gospodarji 
živali, pon. 01.10 Življenje z Bonnie, 
pon. 01.35 Z druge strani neba, pon. 

08.00 Otroški spored 10.30 Zasedanje 
sabora 1335 Glasbena TV 14.00 Res 
publica 15.00 Zdse<lanje sabora 16.30 
Poročla za gluhe 16.40 Tree Hill 1735 
Vrnitev Arsena Lupina 18.20 Županijska 
panorama 18.50 Z druge strani neba, 
dok. film 19.40 Življenje z Bonnie 20.05 
Vzemi ali pusti 2035 Nô met - finafe 
pokala UEf A, prenos iz Lizbone 22.50 
Poročila 23.05 Mrtvi kot jaz, 1/13 del 
kan.-amer. nad. (2003) 23.55 Hrvaško 
nogometno prvenstvo 00.25 Brez 
strahu, amer. drama (1993); režija: Peter 
Weiri igrajo: Jeff Bridges, Isabella 
Rossellini, Rosie Perez 0235 Vrnitev Ar-
sena Lupina, pon. 03.10 Ed 11., pon. 

'Discovery 
06.00 Razbiti mit 07.00 Odločilnih d^ 
set 09.00 Rex Hunt 09.30 Rojstvo avto-
mobila 10.00 Vojne v zraku 11.00 Suro-
va narava 12.00 Razbiti mit 13.00 Ulti-
mat 14.00 Odločilnih deset 15.00 
Uganke preteklosti 16.00 Bojno polje: 
Balkan, 2. del 17.00 Rex Hunt 17.30 
Ujeli na trnek 18.00 Grmeče dirice 
19.00 Surova narava 20.00 Hitrostni 

stroji: Leteče ladje 21.00 Na sledi zarote: 
Papež ianez Pavel 1.21.30 Atentatorji: 
Lord Mountbanen 22.00 Obdukcija mu-
mije 23.00 Pogani 00.00 Forenziki 
01.00 Vojne v zraku 02.00 Bojno polje 
03.00 Rex Hunt 0330 Rojstvo avtomo-
bila 04.00 Bojni stroji 05.00 Surova nar-

Animal planet 
06.00 Odraščanje ... 07.00 Opičje 
zadeve 07.30 Varuhi 08.00 Deset sm-
rtonosnih morskih psov 10.00 Živakka 
policija 11.00 Življenje ptic 12.00 Za-
vetišče za hišne IJubljenace 1230 Vse o 
vzreji 13.00 S. 0. S. 13.30 Reševanje 
živali v Avstraliji 14.00 Deset smrtonos-
nih morskih psov 16.00 Živalska policija 
17.00 Najbolj smešne živali sveta 17.30 
Čudoviti posnetkt živali 18.00 Odraščan-
je ... 19.00 Opî e zadeve 1930 Varuhi 
20.00 Mož, imenovan medvedja mati 
21.00 Žela, strupniki in bodice 22.00 
Živalska policija 23.00 Življenje ptic 
00.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0030 Vse o vzreji 01.00 S. 0. S. 0130 
Reševanje živali v Avstraliji 02.00 S 
kljunom in kremplji 03.00 Odraščanje... 
04.00 Živalska policija 

• National Ccô raphk 
12.00 Krokodili 12.30 Proučevala kač 
13.00 Deset dni do zmage 14.00 
Pročelja gradbeništva: Izjemni zasloni 
15.00 Stroji na morju: Vojaške ladje 
16.00 Skrite skrivnosti Noiveške 17.00 
Deset dni do zmage 18.00 Krokodili 
1830 Proučevaki kač 19.00 Psi v službi 
19.30 Popolnoma divje 20.00 Skrite 
skrivnosti Norveške 21.00 Napoleon v 
egipčanskem svetu 22.00 Zarota v hare-
mu 23.00 Iskalci zakladov: Skrivnosti 
Nila 00.00 Interpol preiskuje: Kača 
01.00 Napoleon v egipčanskem svetu 
02.00 Zarota v haremu 03.00 Deset dni 
do zmage 04.00 Psi v službi 0430 
Popolnoma divje 05.00 Skrite skrivnosti 
Norveške 

10.45 Življenje na vrhu, amer. zf. film 
(1999) 12.30 V deželi škratov. 2. del 
amer. fant. pust. miniserije (1999) 
14.15 Pot v Hope Rose. amer. pust. film 
(2004) 15.45 ^ndal, amer. krim. dra-
ma (1990) 1730 Življenje na vrtiu, pon. 
19.15 Ujeti vtišini, amer. drama (1998); 
režija; Bruce Pittman; igrajo: Bonnie Be-
delia, Bruce Davison, Dan Hedaya, Marc 
Donato. Steven McCarthy 21.00 Odd-
elek, 11. del 22.00 Fidel, 1/2 del amer. 
biogr. miniserije (2002); režija: David 
Attwodd; igrajo: Gael Garcia Bemal, Vic-
tor Huggo Martin, Patricia Velasguez, 
Enrigue Arce 23.45 Dolg, angl. krim. 
(2003); režija: Jon Jones; igrajo: Warren 
CIarke, Bari)ara Marten, Amanda Ab-
bington, Martin Freeman, Hugo Speer 
01.30 Oddelek, pon. 02.30 Fklei, pon. 
l.dela 

TravelChand) 
18.00 Pripravljeni: Maroko 19.00 Odd-
aljene obale: Južna Italija 1930 Popot-
nik: Montreal 20.00 Svicanki vlaki 
21.00 Ob cesti 2130 Cesta 66 22.00 Od 
Paname do Galapagosa 23.00 Puščavs-
ka Odiseja 2330 Globalni nomadi 

O BBC Prime 
07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 09.30 Rog 11030 Program za otroke 
12.00 Živalski park 13.00 To the Manor 
Bom, ang. humor. nan. 1330 03(0va vo-
jska, ang. humor. nan. 14.00 Rojen in vz-
gojen, ang. nad. 15.00 Tetebajski 15.25 
Tweenies 15.45 Rmbles 16.05 8alamory 
16.25 Step Inside 1635 Resnično divji 
šov 17.00 Denar na podstrê u 1730 No-
tranja oprema 18.00 The National Tnist 
19.00 Zdravniki, ang. nan. 1930 EastEn-
ders, ang. nan. 20.00 Lokadja, lolcadja, 
h}kadja 2030 Hiša v Frandji 21.00 Diar-
muidova velika pustolovSana 22.00 Živeti 
svoje sanje 23.00 Spooks 23.50 Umor v 
mislih . 

13.00 Boiling points 13.30 Just See 
MTV 15.00 Spužva Bob 15.30 Spisek 
želja 16.00 TRL 17.00 Dismissed 17.30 
Just See MTV 1^30 MTV New 19.00 Hit 
list uk 20.00 Making the movie 2030 
Making the video 21.00 Osboumovi 
2130 Jackass, z Johnnyiem Knojcvillom 
22.00 Top 10 at 10: Chemical Brothers 
23.00 Mtvmash 

O EUROS^ 
08.30 Olimpijski magazin, novice iz sve-
ta športa in portreti športnikov 09.00 
Nogomet: Evrogoli 10.00 Nogomet, 
vrhunci najzanimivejših tekem v ligi 
prvakov 2004/05 13.00 Nogomet pos-
netek najzanimivejše tekme v ligi 
pnrakov 2004/05 14.00 Kolesarstvo, 
vrhunci devete etape Fiorentina-Raven-
na in prenos desete etape dirke po Italiji 
17.15 Poker, vrhund zaključnega tumir-
ja v Monte Carlu 18.15 Nogomet: Pokal 
UEFA 19.15 Konjeništvo, vrhun<i trid-
nevnega tekmovanja v Lexingtonu 
21.15 Golf: US PGA Tour 22.15 Golf: Eu-
ropean Tour 22.45 Jadranje, magazin 
23.45 Sredin izbor športov na Eu-
rosportu 00.00 Športna poročla. 00.15 
Sumo, vrhund tekmovanja Ham Bašo v 
Osaki 01.15 Športna poroaia 

06.00 Formula 5, posnetek dirke v Spa-
Francorchampsu 07.00 Avtomobilizem, 
posnetek dirke DTM v Spa-Francorchamp-
su 0730 Formula 3 08.00 Oglasi 0830 
Caravaning TV 09.00 Športni kviz 11.00 
TV-prodaja 12,00 Nomialno 1230 TV-
prodaja 13.45 Golf 1430 Športni kviz 
16.00 Tenis (m), prenos moštvenega sve-
tovnega prvenstva v Duesseldorfu 1635 
Nogomet (do 19 let), prenos tekme 
Nemaja - CeSka 19.00 U ob 20.00 Tun-
tngTV20.15 Moiorvizije21.15TuningTV 
21.45 Motooklizem 2245 Športni kviz 
00.00 Erotika 

06.00 Otroški program 0735 Življenje in 
jaz 0830 Sedma nebesa, pon. 09.05 
Čarovnice, pon. 0930 Glavca, pon. 10.10 
K-9, pon. anner. akc kom. (1989) 11.45 
Otroški program 1330 Tenis: BTM Power 
Grand Prix 2005 prenos mednarodnega 
turnirja iz St. Poeltna 15.45 Newsflash 
15.50 Varufka 16.20 Smallville 17.00 
Sedma nebesa 17.40 Nev/sfiash 17.45 
Čarovnice 1835 Giavca 19.00 Simpsonovi 

1930 Cas v sliki/kultura 19.S3 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Nogomet - Pokal UEFA: 
Pogovor pred finalnim srečanjem 20.35 
Nogomet - Pokal UEFA, prenos finalnega 
srečanja s stadiona Jos Alvalade v Lizboni 
23.05 Veličastnih sedem, amer. vest. 
(1960); igrajo: Yul Brynner, Eli Walladi, 
Steve McOueen, Horst Buchholz. James 
Cobum; režija: John Sturges 01.10 Vmitev 
sedmeike veličastnih, amer. vest. (1966); 
igrajo. Yul Brynner, Robert Fuller, Julian 
Mateos, V/arren Oates; režija: Burt 
Kennedy 0245 Nevarno življenje, amer. 
vest (1955); igrata: Robert Taylor, Beanor 
Parker; režija: RoyRowtand 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski maga-
zin 0930 Drzni in lepi, pon. 09 30 Veliko 
življenja, pon. 10.15 Bianca: Poti k sred, 
pon. 11.00 Za vsak primer Stefanie 
11.45 Vreme 12.00 Poročilo, pon. 
1235 Pogledi od strani, pon. 13.00 Cas 
v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Veliko življenja 14.05 Pri vsej ljubezni 
1430 Bianca: Poti k sreči 1535 Drzni in 
lepi 16.00 Oddaja Barbare Karlich 17.00 
Cas v sliki 17.05 Dobrodošla, AvstrOa 
18.25 Pogledi skozi čas - 50 let 18.30 
Dober nasvet: Za potrošnike 18.48 Loto 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Help tv: Gledala sprašujejo -
strokovnjaki odgovarjajo, kontaktna 
oddaja pomaga ljudem v stiski 21.50 
Življenjski sanjski prostori 22.00 Cas v 
sliki 2 2230 Svetovno porodlo 23.00 
Dokumenti: Kajenje povzroča impotent-
nost in ubija 00.00 Cas v sliki 3 0030 Te-
nis: BTM Power Grand Prix 2005, vrhund 
iz St. Poeftna 0130 Na prizorih 

09.00 Tô no ob devetih 0930 Moj do-
jenček 10.00 Dr. Ste^ fiank 11.00 Nak>-
ga med štirimi stenami 1130 Naša bol-
nišnica 12.00 Opoldanski magazin 13.00 
Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 15.00 
Dmžinsko sodišče 16.00 Mladinsko 
sodišče 17.00 Naloga med štirimi stenami 
17.30 Med nami 18.00 Dober večer 
1830Ekskhizivno, magazin 1845 Porod-
la 19.10 Eksplozivno, mag. 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3228. del 20.15 Super-
vaniška 21.15 Moje življenje in jaz: Hišni 
obisk 2145 Duhovnik na otoku 22.15 
Stem tv, mag. 00.00 Porodia 00.30 Zlata 
dekleta 01.00 Nenadoma Susan 

05.50 Nora hiša, pon. 06.50 Infomiaci-
jski oglasi 08.55 To pa je okusno, 
kuharska odd. 09.25 Pozor, gradbišče! 
Sanje o lastnem domu 10.25 Ek-
skluzivno - Reportaža 11.15 Veliki brat 
12.15 Otroški program 16.00 Ubijalski 
nagon 17.00 Princ z Bel Aira 18.00 Nora 
hiša 19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 
20.15 Zvezdna vrata - Atlantis: Chaya 
21.15 V območju somraka: Vedno zelen 
22.10 24 23.05 FBI - Zločincem za peta-
mi 00.40 Obsojeni 

O RTL super 
08.00 Mojster Miha 08.30 Biuejine sle-
di 09.00 Caillou 10.35 Generacija O 
11.05 CCarissa 12.10 Smrkd 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-

ki 13 J 5 Filmore! 1330 Jimmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 16.55 5tanley 17.20 Smrkci 
17.50 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Filmore 19.15 
Spužva Bob 20.15 Umor, je napisala: 
Klic sredi noč 21.10 Quincy 22.10 Cisto 
popolnoma 23.15 Prazno gnezdo 

05.05 Sam, pon. 06.00 Taff, pon. 07.00 
Nemudoma, pon. 0730 (ialileo, pon. 
08.00 ClipMix, razv. odd. 09.00 To je 
vaša zadnja priložnost pon. 10.00 Talk, 
talk, talk 11.00 SOS - Style & Home, pon. 
12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 Priz-
nanje 15.00 Matura 2005 15.30 Pri-
jatelji: Življenje gre naprej 16.00 To je 
vaša zadnja priložnost, posvetov, za pare 
v težavah 17.00 Taff, magazin 18.00 
Sos - naredi sam 18.30 Nemudoma 
18.5S Simpsonovi: Sladko-kisla Marge 
19.25 Galileo 20.00 Newstime 20.15 
Čarovnice: Obletnica mature 21.10 Or-
ange County: Zlomljena srca 22.05 Tv 
total 23.00 Pro 7-reportaia OO.OO Taff 
00.50 Čarovnice, pon. 01.40 Poročila 
01.45 PRO 7-reportaža. pon. 02.30 Taff 
0330 TV Total, pon. 

08.45 Titus 09.15 Sam svoj mojster, 
pon. 10.15 Dr. Ouinnova, pon. 11.15 
Naša sodnica, pon. 12.15 Vsakdan v 
Bostonu 13.10 Spet zaljubljena 14.05 
Dr. Ouinnova 15.05 Raztresena Ally 
16.05 Naša sodnica 17.00 Vsakdan v 
Bostonu 18.00 Poročila 18.15 Živeti po 
želji 1845 Nič ni brez okusa, kuh. odd. 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Na kraju 
zločina: Ob steno 21.10 Zdravniški de-
tektivi: Zabrisane sledi 22.10 Profiler 
23.10 Okrožje Columbia 00.05 Poročila 
00.15 Na kraju zločna, pon. 01.10 
Zdravniški detektivi, pon, 

lt«»lityTV 

16.50 Svarilo pred viharjem 17.40 
Policisti na motorjih 18.05 Divje zasle-
dovanje 19.00 Mejna policija 19.30 Klic 
20.00 Globalna policija 20.30 Ženitna 
posredovalnica 21.00 Sedem lei nesreče 
22.00 Preizkî ja vzdržljivosti 

1740ElAmorNo£$Como LoPintan, 118. 
del 1835 Za Ludjo, 39. dd 1930 Strasti, 
38. del 2030 Za Ludjo, 38. del 21.10 Za 
Ludjo, 39. dei 22.05 Okus po tebi, 51. del 
23.00 Kakor v filmu, 126. del 23.55 El 
Amor No b Como b Pinian, 118. d. 

O Cartoon/tan 

11.00 Dvojdca 1135 Krava in Piščanec 
13.55 Hrabri kužek 1430 Samuraj Jadc 
18.05 Samuraj Jad( 18.S5 Scooby Doo 
20.35 Dexter 21.00 Nedelja v New 
Voricu, amer. kom. (1963); igrajo: Cliff 
Robertson, Jane Fonda., Rod Taylor; 
režija: Peter Tewksbury 22.45 L'uomo 
che ride, kopr. drama (1966); igrajo: Lisa 
Gastoni, Edmund Purdon, Jean Sorel; 
režija: Sergio Corbucd 00.25 Manpower. 
amer. drama (1941); igrajo: Marlene Di-
etrich, Edward G. Robinson, Alan Hale, 
Eve Arden, George Raft; režija: Raoul 
Walsh 

UTdnKivo « e odt»»* ' l» " tpf^merrvb*. b rusUnefO » tv pfogrgm.h po mifvCtu u d i k c j * Uredncttvo n« o d g ^ M ) * t » »pfem«mb«, i i tus t jnrro « Iv progr^fnih po rjU|u<ku rcdikciK 
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0630lnfolcanal 
10.00 Otročki infokanal 
1130 Tv prodaja 
12.00 Zabavni infokanal 
13.45 Tv prodaja 
14 JO Tedenski izbor 
14J0 Med valovi, odd.tv 

Koper-Capodistria 
1430 Sledi, odd. o ljubiteljski kulturi 

tv Maribor 
152Q Simpsonovi, amer. ris. nan., 

11/22 
1S30Circom regional, odd. tv 

Maribor (vps 15.50) 
16 JO Leonardo: MoikI za prtom, Ital. 

dok. odd., pon. 
1720 Mostovi - Hidak: Moj gost, 

moja gostja - Vend gem, pon. 
1730 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.50) 
19.00 Ujetnik, ang. nan., 5/17, pon. 

(vps 19.00) 
20.00 Nikoli ob deserih: Omar Naber 

(vps 20.00) 
21.00 Pesem Evrovizije 2005, prenos 

predizbora iz Kijeva 
(vps 21.00) 

06 JO Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
0630 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodla 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroaia (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Skip in Skit, ris. nan., 4/26 
09.15 Pod klobukom 
0930 Oddaja za otroke 
10.15 Pod žarometom 
11.10l22ivi 
1135 Omizje 
13.00 Porô la, ̂ port, vreme 

(vps 13.00) 
13.25 Tedenski izbor 
13 J5 Družinske zgodbe 
14.15 Umetnost igre 
14.40 Odpeti pesniki 
15.00 Porô la, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Moj gost, 

moja gostja - Vend gem 
(vps 15.10) 

15.40Cedrik,ris. nan., 20/52 
(vps 15.45) 

15.50 Oddaja za otroke 
16.05 Mladi solist, kratki dok. film za 

otroke EBU (vps 15.55) 
16J0 Enajsta 5ola, odd. za 

radovedneže (vps 16.10) 
ENAJSTA ŠOLA 
Avtor oddaje: Tadej Čater 
Si predstavljate, da so 
bile prve kavbojke bele? 
In da so jih uporabljali 
rudarji globoko pod 
zemljo? 

17.00 Novtce, slovenska kronika, 
§port, vreme (vps 17.00) 

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

18̂ 0 Duhovni utrip (vps 18.20) 
18.40 Mojster Miha, ris. (vps 18.40) 
1835Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, §pon 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.000smidan(vps 21.00) 
2130 Knjiga Mene briga - Noam 

Chomsky: 911 enajsti 
september (vps 21.30) 

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

22.50 Glasbeni vê er 
22.50 Simfoni6ii orkester akademije 

za glasbo, Anja Bukovec, Betka 
Kotnik in George Pehlivantan 
(vps 22.50) 

2335 Oiicester slovenske filharmoni-
je, Eugen IndjicinTadeusz 
Woidechowski (vps 2335) 

00.20 Dnevnik, vreme, magnet, 
iport pon. 

01.15 Tednik, pon. 
02.10 Dnevnik zamejske tv 

(vps 02.10) 
0235 Infokanal 
Urĉ ittvo nc «d(Ov«f)> ZM 4p«ewmb«. k> ia«tin»fO v tv pfO|ri(nih po <*U}udcu rcdaVoK 

I 
PESEM EVROVtZUE 
2005, prenos 
predizbora iz Kijeva 
Naš predstavnik Omar 
Naber bo s pesmijo Stop 
(besedilo: UrSa Vlaiič) v 
novi priredbi (avtorja: 
Omar Naber in Martin Sti-
bernik), a še vedno v slo-
venščini, nastopil kot 23. 
Na odru se mu bo pridru-
žila Teja Saksida. Če se bo 
uvrstil med deset najbolj-
ših, ga bomo videti tudi v 
sobotnem finalu. V predi-
zboru bo nastopilo pet-
indvajset držav. Komen-
tatorka bo letos prvič 
Mojca Mavec. Režiser pri-
reditve: Sven Stojanovic 

23.15 V senci mo6, nem. drama, 1/2 
tvpsaiS) 

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

01.40 knfokanal 

06.55 24 Uf, pon. 
07.55 Aidd ijke, pon. pog. odd. 
08.45 Pet skrivnosti, pon. 66. dela 

meh. nad. 
09.40 Zastavljeno srce, pon. 37. dela 

venez. nad. 
10.50 TV prodaja 
ll.OOSr̂ na dama, pon. 63. deta 

meh. nad. 
11.50 Prava ljubezen, pon. 35. deta 

venez. nad. 
12.45 Hitri Edi, pon. 1. dela 

ang.-amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ridci Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 36. det venez., 

nad. 
15.55 Sr̂ na dama, 64. det meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 38. det venez.' 

nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 67. det meh, 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Trenja 
2130 Na kraju zločina: Miami,16. 

del amer. nan. 
22.25 XXL premiere 
2230 David Blaine: Ulične čarovnije, 

dok. odd. 
2330 Umor, dim in sence, amer. film 

Columbo: 
UMOR« DIM IN SENCE 
ameriški film, 1989 
Igrajo: Peter Falk, Fisher 
Stevens, Steven Hlll, Jeff 
Perry, Molly Hagan Re-
žija: Jim Frawley 
Na malibujski plaži naj-
dejo truplo, ob njem pa 
knjigo filmskega režiserja 
Alexa Bradyja. Columbo 
obišče mladega režiserja 
in s tem prekine Alexovo 
ljubezensko srečanje z 
igralko Ruth Jernigan. 
Nato izve. da Je pokoj-
niku ime Leona rd Fisher, 
umrl pa je zaradi elek-
trošoka. Alex je šokiran, 
saj je Lena poznal, prav 
tako njegovo sestro, ki je 
umrla pred desetimi leti v 
prometni nesreči. Colum-
bo najde podplat, ki je 
odpadel s čevlja žrtve. 

01.1524 ur, pon. 
02.15 NoAia panorama 

O9J0TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 Mac6yver, pon. 19. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
12>»5TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

odd. 
m o Mladi in nemimi, 148. del 

amer. nad. 
14.45 Vsi moji otroci, 43. del amer. 

nad. 
1535IV prodaja 
16.05 MacGyver, 20. del amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, 24. del 

amer. humor. nan. 
1730 Mladi zdravni ki, 2. det amer. 

humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E4- Omara 
18.50 E+ Parada plesa z Barbro 

Dmai 
19.50 E+Večerja 2 zvezdo 
20.00 Krimt̂ : Zaprto obmô e, film 

ZAPRTO OBMOČJE, 
ameriški film, 1995 
Igrajo: John Ritter, Mary 
Page Keller, Hal Linden, 
Marshall Teague, Rodd 
JefPries 
Rick Knovviton se z druži-
no preseli v premožno 
sosesko, kt je v lasti skriv-
nostnega milijarderja 
Philipa Denninga. Rickov 
sin Andy začne obiskova-
ti tamkajšnjo zasebno 
šolo in njegovo obnaša-
nje postane nadvse čud-
no. Knowltonovi so se 
ujeli v Denningovo past, 
iz katere ni izhoda. Njiho-
va sanjska hiša postane 
zapor, o zasebnosti lahko 
le sanjajo, vsak poskus 
pobega pa se kaznuje s 
smrtjo. 

21.40 Zaupanje, ang. nad., 5/6 
22.40 Unda Green, zad. det ang. 

humof.nan. ' 
23^0 Navigator, pon. 
2330 Vroia Ruby Wax, pog. odd. 
0035 E4-, pon. 

IPRVATV 

09.00 Spomin 09 JO Tri v vrsto 09.35 
Yu-Gi-0h, ris. serija 10.00 TV-prodaja 
10.25 Sto izloib, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
1330 Spomin U.40 TV-prodaja 14.05 
Ena na ena: Karmen Stavec, pon. 14.50 
Maze. amer. rom. drama (2000) 16.40 
F3wltyTower5, pofi. 17.10 Yu-Gi-0h, ris. 
serija 1735 Sto izložb, sto strasti, 432. 
del 18.05 Čarovnije, 59. del 19Ji5 Adijo, 
pamet 1935 Ptemeniti komentar 20.00 
Sanje sveta, 6. del itat. nad. (2003); reži-
ja: Paoto Poeti; igrajo: Alessia Mandni, 
Serena Autieri, Eleonora DiMiele, Bianca 
Guaccero 2030 Resnične zgodbe: Smr-
tonosno maî evanje 21.15 Dobro je biti 
...21.45 Skozi ključavnico 2230 Re-
klamni predah 23.00 Janje sveta, pon. 
23.30 Resnične zgodbe, pon. 

iTvPlKA 

09.00 Poslovni studio, pon. 0930 Roko-
met moja igf3, pon. 10.00 Na piki, pon. 
11.00 Jana, pon. 1130 V harmoniji z na-
ravo, pon. 12.00 Eko Šola kot nafin življe-
nja, pon. 12.30 Samozdravilna energet-
ska metoda Rudija Klariča, pon. 13.00 
SkU m a koprska liga 14.00 Prever-
jeno 15.00 Tv prodaja 15.30 Glasbeni 
mozaik 16.00 To morate vedeti 17.00 Sto 
motion, pon. 17.30 Navigator, prvič 
18.00 Do zdravja tudi tako 1830 Poslov-
ni studio, živo 19.00 Do zdravja tudi tako, 
pon. 1930 Živeti zdravo, pon. 20.00 To 
morate vedeli 21.00 A to je to, prvič 
2130 24 ur 2230 Poslovni studio, pon. 
23.00 Ekstra magazin 

I Tv Paprika 
09.00 Pičotina, pon. otr. odd. 09.30 Di-
lema, pon. 10.30 Svet financ, pon. 
11.00 Najbotjie seme. pon. 11.20 Sky 
bo 11.30 SMS-popoldne 17.30 Sky bo 
17.40 Spot tedna 17.45 Gea Cotlege 
18.00 Kronika 18.30 Pičotina z lutkami 
Fru fru 19.05 Desetka, glas. odd. z Luko 
19.55 Spot tedna 20.00 Merkurjev ri-
tem 20 JO Lepota in stil 20.50 Gea Col-
lege 21.05 V živo z 2ivo 22.05 Simon 
pravi, nasveti za osvajanje 2235 Šport-
na ženska, pon. 23.05 lidtadja avtomo-
bila 01.00 SMS-rtoč 

I f i o m ^ I V 

17.00 Vedno ob petih: Dan odprtih vrat v 
$EMT-u 17.30 Pnrenstveno tekmovanje v 
ritmični gimnastiki - Kranj 2005, rep. 
18.00 dstilna akcija ftafting zveze Gorenj-
ske na Savi, posnetek 18.15 Ste vedeli: 
100 pomladi Ton-čke Zupan iz Lesc, rep. 
1805 Spomini mame Manke 1835 GTV 
priporô  18.45 Gorenjska TV porodta 
19.00 Aktualno v regiji 19.15 Resnice o 
vinu, 6. det dok. odd. 19.45 Marketing 
GTV vam predstavlja 1930 GTV priporoča 
20.00 Slovenia, zavar. hî  2030 Obi^ 
te nas 21.00 Mozaik kuhure 2130 Vitrina 
meseca v Gorenjskem muzeju Kranj, rep. 
2135 GTV priporoča 21.45 Gorenjska TV 
poročila 22.00 Zvezdni okniiki z astrok)-
ginjo Rožo Kafič 23.00 Podelitev priznanj 
za naj smučiJče 2005 v Rogaški Slatini 
23.30 Mari(eting GTV vam predstavlja 
2335 GTV priporoča 23.45 Gorenjska TV 
poročla 00.00 Polnočevanja, pon. 00.15 
Odprtje mladinskega centra na Jesenicah, 

Gorenjska TV poročita. OO.OO Polnoče-
vanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 
Gorenjski odsev: Odprtje razstave Petra 
Beusa v Galeriji Avsenik, rep. 00.30 
Mozaik kulture: Spoznajte založbo Nova 
revija, dok. odd. 01.00 Slavnostna 
akademija ob prazniku Obline Šenčur, 
posnetek 02.00 Parada starodobnih 
vozil v Naklem 2005, posnetek 

Deželna lokaTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seje OS 18.00 Nâ  fara, ver. odd. 
1830 Vat art, rep. 19.00 Preprosto na-
jboljši, mlad. glas. odd., pon. 20.00 
Deželni miks, rep. 20.35 Druga plat, 
pog. odd. 22.00 Pokliči nfie nocoj, kont. 
odd. z nar.-zab. glas., pon. 

08.50 Sonce skušnjave 09.40 Punčka iz 
cunj 10.30 Skrb za zdravje 11.00 Pasja 
visokost, pon. 13.30 Potovanja 14.30 
Mnogo hrupa za nič, pon. 16.20 Punčka 
iz cunj, 51. del 17.10 Sonce skuinjave, 
30. del 18.00 Potovalno-luksuzni k>v 
1830 Top 2019.15 Športne vragolije 
20.00 Fantovski klub, amer. srii. (2000); 
igrajo: Amy Stewart, Chris Penn, Stuart 
Stone; režija: Sebastian Guiterrez21 JO 
Žoga 22.25 Damon 22.55 Avto 23.40 
Animatije 

06.30 Dobro jutro. Hrvaška 09.15 
čarovnije 10.00 Poročila 10.20 Stock-
holm in južna Švedska, dok. film 11.10 
Oprah 12.00 Poročila 12.30 Zreta 
ljubezen 13.25 Maja, pog. odd. 14.00 
Por̂ f̂ila 14.10 £d, 10/22 del 14.55 Svo-
bodno območje 15.05 Družina Junak 
15.30 Nora fora 16.00 Hrvaška danes 
16.20 Popotovanja okoli sveta: Florida 
17.10 Življenje v živo - s stilom 18.45 
Najšibkejši člen 19.30 Dnevnik 20.10 
Latinica: Za dobre stare čase 21.50 
Božanski Michelangelo, 2. del ang. dok. 
serije 22.55 Odkrito 23.50 Dnevnik 
00.10 Cas je za jazz: Daniel Karisson 
Ouintet 01.15 Stockholm in južna Šved-
ska, pon. 02.00 Življenje z ̂ nnie, pon. 
0220 Latinica, pon. 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški pro-
gram 11.15 Direkt 11.45 Svobodno ob-
močje 12.00 Zvezdne steze: Voyager 
12.45 Res publica 13.35 Glasbena-TV 
14.00 Firma, amer. srh. (1993) 16.30 
Porofila za gluhe 16.40 Tree Hill 17.25 
Vrnitev Arsena Lupina 18.20 Županijska 

norama 18.50 Internacional 19.35 
ivijenje z Bonnie 20.05 Brez sledi, 

20/23 det 20.50 Preživetje: Odisejev 
otok 21.40 Poročila 21.55 Whoopi 
22.20 Mrtvi kot jaz, 3;i3 del 23.05 
Zarota, amer.-ang. drama (2001) 00.40 
Vrnitev Arsena Lupina, pon. 01.35 Ed, 
pon. 

1730 Ujeti na trnek 18.00 Grmeče 
dirice 19.00 Bitka poiasti: Krokodil proti 
morskemu psu 20.00 Po cesti do Berlina 
z Alom MufTayjem 20.30 Nevihte v vo-
jni: Dien Bien Phu, 19S4 21.00 Zgodbe 
medicine 22.00 Travma 23.00 
Nadčloveško 00.00 Forenziki 01.00 Bo-
jni stroji 21. stol. 02.00 Bojno polje 
03.00 Rex Hunt 0330 Rojstvo avtomo-
bila 04.00 Bojni stroji 21. stol. 

Animal planet 

06.00 Odraščanje 07.00 Opičje zadeve 
07.30 Varuhi 08.00 Rojeni morilci 
08.30 Plenilci 09.00 lovec na krokodile 
10.00 Živalska policija 11.00 Svet nar-
ave 12.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1230 Vse o vzreji 13.00 S. 0. S. 13.30 
Reševanje živali v Avstraliji 14.00 Rojeni 
ubijalci 1430 Plenilci 15.00 Lovec na 
krokodile 16.00 Živalska policija 17.00 
Najbolj smešne živali sveta 17.30 ču-
doviti posnetki živali 18.00 Odraščanje 
...19.00 Opičje zadeve 19.30 Varuhi 
20.00 Rojeni ubijalci 21.00 Lovec na 
krokodile 22.00 Svalska policija 23.00 
Svet narave 00.00 Zavetišče za hišne 
ljubljenčke 00.30 Vse o vzreji 01.00 S. 
0. S. 01.30 Reševanje živali v Avstraliji 
02.00 Skrivnostna narava 02.30 Nad-
naravno 03.00 Svet furave 04.00 Žival-
ska polidja 

Nattona) Geographk 

12.00 Krokodili 12.30 Preučevalci kač 
13.00 Skriti dokumenti iz Herculaneu-
ma 14.00 Egipt: Razkriti kralj Tutanka-
mon 15.00 Napoleon v Egiptu 16.00 
Medvedji dokazi 17.00 Skriti dokumenti 
iz Herculaneuma 18.00 Krokodili 1830 
Preučevalci kač 19.00 Psi v službi 1930 
Popolnoma divje 20.00 Medvedji dokazi 
21.00 Atlantska obala Velike Britanije 
21.30 Atlantska obala Velike Britanije 
22.00 Odprava na rob: Sahareka nočna 
mora 23.00 Preživetje v ekstremnih 
razmerah: Puščavski pesek 00.00 Inter-
pol preiskuje: Vzhajajoče sonce 01.00 
Odprava na rob:02.00 Preživetje v ek-
stremnih razmerah: Puščavski pesek 

• Hallmark 

10.45 Drevo želja, amer. melodrama, 
(2000) 1230 Morski ljudje, amer. fant. 
film (1999) 14.15 Pot domov, amer. 
zgod. film (1991) 15.45 Ford: človek in 
stroj, 1. del amer. biogr. nad. (1987) 
1730 Drevo želja, pon. 19.15 V ljubezni 
in vojni, ang. drama (2001) 21.00 
Oddelek, 14. del 22.00 Strasti Ayn Rand, 
ang. drama (1999) 23.45 Hirošima, 1. 
del zgod. drame (1995) 01.30 Oddelek, 
pon. 02.30 Strasti A/n Rand, pon. 04.15 
Hirošima, pon. 1. dela 

TravtIChanell 
18.00 Pripravljeni: Sardinija 19.00 Odd-
aljene obale: Benetke 20.00 Entrada: 
Puebla (Mehika) 21.00 Avstralska 
kuhinja 22.00 Pustolovščina: Venezuela 
23.00 Karibi 2330 Floydovanje: Cape 
Town 00.00 Italijanska kuhinja 

06.00 Orožje starodavnega sveta 09.00 
Rex Hunt 09.30 Rojstvo avtomobila 
10.00 Bojni stroji 21. stol. 11.00 Razbiti 
mit 12.00 Orožje starodavnega sveta 
15.00 Ekstremno preživetje: Pritisk 
16.00 Bojno polje 17.00 Rex Hunt 
Urtdnrttvo nt odtovV)« iprtmcmb«. b ruiUfKjo v tv prog>am<h po r«U;udiw r«d»VciK 

O SBCPnme 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 09.30 Ftog It! 10.30 Vsepovsod Tete-
bajski 10.40 Oddaja za otroke 11.00 

Pozdravljen, Serge 11.1S Petnajst minut 
1130 Prijateljstvo brez meja 11.35 An-
gleščina za začetnike 12.00 Živalski park 
13.00 Dobro življenje, ang. humor. nai. 
13.30 Zadnje vino poletja, ang. humor, 
nan. 14.00 Rojen in vzgojen, ang. na4. 
15.00 Telebajski 15.15 Tweenies 15.35 
Fimbles 1535 Baldmory 16.15 Step In-
side 16.25 Vsepovsod Telebajski 17.00 
Denar na podstrešju 16.35 Jamska dek-
lica 17.00 Denar na podstrešju 17.30 
Opremljevalski izziv 18.00 Nepremi6 
nine 19.00 Zdravniki, ang. nan. 19.30 
EastEnders, ang. nan. 20.00 Hotby City, 
ang. nan. 21.00 Tajni agenti 21.SO 
Umor v mislih 23.00 6ni Gad 2335 Ne-
Blond 

13.00 Boiling points 13.30 Just See 
MTV 15.00 Spužva Bob 1530 Spisek 
želja: Videospoti po Izboru gledalcev 
16.00 TRL 17.00 Dismissed 17.30 Just 
See MTV 18.30 MTV New. najnovejši 
videospoti 19.00 European Top 20 
20.00 Sposodi si ekipo 20.30 Hip hop 
sladkarije 21.00 Barkerjevi 21.30 Jacfc-
ass 22.00 Top 10 at 10: Klasike pop glas-
be 23.00 Bitka za Ozzfest 

O EURO ŠPORT 

08.30 Motošpoa magazin 09.30 Tenis 
(m), posnetek lanskega sklepnega 
dvoboja Gaston Oaudio (Argentina) -
Guillermo Coria (Argentina) na odprtem 
preenstvu Francije v Parizu 11.00 Tenis 
(ž, m), prenos dvobojev uvodnega kroga 
na odprtem pn/enstvu Francije v Pariiu 
15.00 Kolesarstvo, prenos petnajste 
etape Livignĉ Ussone dirite po Ital ji 
17.15 Tenis (ž, m), vključitev v pren»s 
dvobojev uvodnega kroga na odprtem 
prvenstvu Francije v Parizu 21.00 Ne-
gomet: Evrogoli 22.00 Nogomet: Liga 
prvakov - Poročila in analize tekem ter 
intervjuji 22.30 Najboljši športni prizori, 
izbor najzanimivejših utrinkov na Eu-
rosportu 23.00 Tenis (ž, m), vrhurKi 
dvobojev današnjega uvodnega kroga 
na odprtem prvenstvu Francije v Parizu 
00.00 športni zvezdniki na Eurosportu 
00.15 Športna poročila 00.30 Motoš-
port, magazin 01.00 Tenis: Portret in in-
tervju - Nemec Tommy Haas 01.15 
športna poročila 

06.30 Dvojna podaja 08.00 Oglasi 
08.30 La ola, nog. mag. 09.00 Športni 
kviz 11.00 TV-prodaja 13.30 Nogomet -
2. nem. liga: 34. koto 15.00 športni kviz 
17.00 Nogomet -1. nem. liga: 34. kolo 
18.30 Nogometne novice 19.30 Bun-
desliga - Portreti: Marcetinho in GUberto, 
Brazilca v Berlinu 20.00 Nogomet, 
prenos prijateljske tekme Lok Leipzig -
Hertha BSC Berlin 22.30 La ola, nog. 
mag.: 37. kolo v elitni španski in italijan-
ski ligi 2330 Ekstremni športi, odd. za 
drzne 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 08.00 Moje živl-
jenje in jaz, pon. 08.25 Felicity 09.05 
čarovnice, pon. 09.50 Glavca, pon. 
10.10 Columbo: Starec in smrt, pon. 
amer. krim. (1976); igra: Peter Filk 
11.45 Otroški program 1435 Simp-

sonovi1SJ5Kajje,očka 15.45 flews-
flash 15.50 Varuška 16.15 Smallville 
17.00 Sedma nebesa 17.40 Nevvsfiash 
17.45 Čarovnice 18.35 Glavca 19.00 
Simpsonovi 19.30 čas v sliki/kultura 
19.53 Vreme 20.00 Šport 20.00 Na kra-
ju ztofina: MiamI 21.05 Newsflash 
21.10 Monk: Gospod Monk v zabavišču 
21.55 Obupane gospodinje: Zmagovalci 
in poraženci 22.45 LifebalI 2005 23.35 
Selu v mestu: Ples po jajcih 00.05 Ptî a 
kletka, amer. kom. (1996)02.00 03.40 
Formula 1, vrhunci iz Monte Carla 04.25 
Obupane gospodinje, pon. 05.10 Felici-
ty.pon. 

07.30 Vremenska panorama 09.00 (as 
v sliki 09.05 Kuharski magazin 09.30 
Drzni in lepi, pon. 09.50 Veliko življenja, 
pon. 10.15 Bianca: Poti k sreči, pon. 
11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Orientacija 1230 Tednik 
13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.40 Veliko življenja 14.05 Pri vsej 
ljubezni 1430 Bianca: Poti k sreči 15.35 
Drzni in lepi 16.00 Oddaja Barbare Kar-
lich 17.00 Cas vsiiki 17.05 Dobrodošla, 
Avstrija 18.25 Pogledi skozi čas - 50 tet 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogle<Ji od 
strani 20.15 Lepo je biti milijonar, kviz z 
voditeljem Arminom Assingerjem 21.10 
Tema 22.00 Čas v sliki 2 22.30 Srečanje 
kultur 00.00 Cas v sliki 3 00.20 Poto-
vanje Augusia Kinga, amer. drama 
(1995) 01.50 Pogledi od strani 01.55 
Srečanje kultur, pon. 03.25 Pri vsej 
ljubezni, pon. 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dr. Štefan 
Frank 11.00 Naloga med štirimi stenami 
1130 Naša bolnišnica 12.00 Opoldans-
ki magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Na sodišču 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami 
18.00 Dober večer 18.30 Ekskluzivno, 
mag. 18.45 Poročila 19.10 Eksplozivno, 
mag. 19.40 Dobri časi, slabi časi, 3231. 
del 20.15 Kdo bo novi milijonar, nagr. 
kviz 21.15 Za rešetkami: Krvno mašče-
vanje 22.15 Ekstra, mag. 23.30 Trendi, 
mag. 00.00 Poročila 0035 Deset pred 
enajsto 

0530 Big in America, pon. 06.50 Infor-
macijski oglasi 08.55 Princ z Bel Aira 
09 J5 Pozor, gradbišče! Sanje o lastnem 
domu, dok. nan. 10.25 Ekskluzivno - Re-
portaža 11.15 Veliki brat 12.15 Otroški 
program 16.00 Ubijalski nagon 17.00 
Princ z Bel Aira 18.00 Nora hiša 19.00 
Veliki brat 20.00 Poročila 20.15 Menjava 
žensk, dok. nan. 22.15 Ekskluzivno - re-
portaža: Mi Vas bomo uredili 23.15 Svet 
čudes: Zakaj šparglji niso kraljevska jed 
00.35 Poročila 00.50 Težave v revirju 

O RTL$up«r 

08.00 Mojster Miha 08.30 Btuejine sle-
di 09.00 Carllou 10.35 Generacija O 
11.05 Računalniška ekipa 12.10 Smricd 
12.40 Gumimedvedki 13.05 Jaka Rac-
man z nečaki 1330 Filmorel 13.55 

Jimmy Neutron 14.45 Prstne zvijače 
15.25 Benjamin Rožica 16.55 Stanley 
17.20 Smri(ci 17.50 Gumimedvedki 
18.15 Jaka Racman z nečaki 18.45 Fil-
more 19.15 Spužva Bob 20.15 Zamen-
java, amer. kom. (1999) 21.55 Cisto 
popolnoma 23.00 Prazno gnezdo 00.10 
Informacijski oglasi 02.15 Nočna zabava 

04.30 Avenzio, pon. 05.20 Sam, pon. 
06.10 Taff, pon. 07.10 Nemudoma, 
pon. 07.35 Galileo, pon. 08.15 Svet 
čudes 09.10 Nadomestna mama, amer. 
krim. (1995); režija: lan Egleson, Ray-
mond Hartung; igrata: Alyssa Milano, 
Connie Sellecca 11.00 Sos - Style & 
Home 12.00 Avenzio 13.00 Sam 14.00 
Priznanje 15.00 Matura 200515.30 Pri-
jatelji: Življenje gre naprej 16.00 To je 
vaša zadnja priložnost, posvetov, za pare 
v težavah 17.00 Taff 18.00 Sos - naredi 
sam 18.30 Nemudoma 18.55 Simp-
sonovi: V Kanado iz ljubezni 19.25 
Galileo 20.00 Newstime 20.15 
Izgubljeni: Prevarant 21.15 Tramitz in 
prijatelji, zab. odd. 21.45 Nimaš pojma, 
razv. kviz vodi Mario Barth 22.15 Tv to-
tal 23.10 Na tapeti 23.45 Plavolaska s 
strupenim jezikom 00.25 TV-ki no 00.35 
Poročila 00.40 Dnjžinski tip 01.05 
Risanka 01.25 TVTotal, pon. 

08.45 Titus 09.20 Manekenka, pon. 
amer. kom. 11.20 Resnica o psih in 
mačkah, pon. amer. kom. (1996) 13.10 
Spet zaljubljena 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Raztresena Ally 16.05 Naša sod-
nica 17.00 Vsakdan v Bostonu 18.00 
Poroaia 18.15 Živeti po želji 18.45 Nič 
ni brez okusa, kuh. odd. 19.15 Sam svoj 
mojster 20.15 Na kraju zločina: Leteči 
dokaz 21.10 Rad in zakonitost 22.05 
Jordan 23.00 Nzz-format: Identiteta 
ljudstva Sami 23.50 Poročila 00.05 
Nevarne vode, norv. srh. (1995) 01.40 
Krik 2, pon. 

ReatityTV 

16.25 Pekel 16.50 Majhni čudeži 17.40 
Policisti na motorjih 18.05 Majhni 
čudeži 19.00 Triri 20.00 Pekel 21.00 
Živeti sanje 22.00 Let 703 23.00 Majhni 
čudeži 00.00 Policija 00.25 Napaka 
0030 Ženitna posredovalnia 

ftom«ntica 

17.40 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
121. del 1835 Za Lucijo, 42. del 1930 
Strasti, 41. del 20.20 Za Lucijo, 41. det 
21.10 Za Lucijo, 42. del 22.0S Okus po 
tebi, 54. det 23.00 Kakor v filmu, 127. 
del 2335 El Amor No Es Como Lo Pintan, 
121. del 

O Urtoon/ton 

11.00 Dvojdia 11.25 Krava in Piščanec 
1335 Hrabri kužek 14.20 Samuraj Jack 
18.05 Samuraj Jack 1835 Scooby Doo 
20.35 Dexter 21.00 Dvignite sidra, 
amer. kom. (1945) 23.15 Znova v Fran-
ciji, amer. melodrama (1942) 00.55 
Lovely to Look at, ang. glas. film (1952); 
igrajo: Kaihryn Grayson, Red Skelton, 
Howard Keel, Marge Champion; režija: 
Mervyn LeRoy 
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06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Poroaia{vps 07.00) 
07.05 Oobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroaialvps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotne torbe: Nit 
09.25 Risanka 
09.30 Slovenski vodni krog: Mura, 

izobr. dok. odd. 
10.05 Tistega lepega popoldneva, 

pon. 
13.00 Poročila, šport. Vrenje (vps 

13.00) 
13.15 Tistega lepega popoldneva, 

pon. 
15.00 Poroeila, promet (vps 15.00) 
15.05 Dober dan, Koroška (vps 15.05) 
15.40 Telebajski,otr. nan., 38/45 

(vps 15.40) 
16.00 Risanka 
16.10 Radovedni Tafek: Galerija (vps 

16.10) 

16.30 Ajke< pri restavratorjih: Ajkec 
in umetnine iz gline, poučna-
razv. odd., 9/10 (vps 16.30) 

17.00 Novice, slovenska kronika, 
Spoft, vreme (vps 17.00) 

17,45 V gozdu jelenov in nnuDonov, 
nem. poljud.-znan. odd. (vps 
17.45) 

18.25 Žrebanje 3x3 plus 6 (vps 18.25) 
18.40 Lolek in Bolek, ris. (vps 18.40} 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, šport 
20.00 Bolnišnica na koncu mesta po 

dvajsetih letih, češ. nad., 10/13 
(vps 20.00) 

BOLNIŠNICA NA KONCU 
MESTA PO DVAJSETIH 
LETIH 
V bolnišnici se govori o 
odpuščanja Blažej pa uži-
va v ljubezenski aferi z 
mlacio zdravnico.... 

21.00 Izzivi (vps 21.00) 
2U5 Pisave (vps 21.25) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Dediš̂ na Evrope: čarovnice, 

nem. dok. nad., 3., ẑ d, del 
(vps22i0) 

23.40 Pisave, pon. 
00.10 Dnevnik, vreme, magnet, 

iportpon. 
01.05 Dnevnik zamejske tv (vps 

01.05) 
0135 Infokanal 

06.30 Infokanat 
10.00 Otroiki infokanal 
11.00 Tv prodaja 
11 JO Zabavni infokanal 
12.10 Tv prodaja 
12.45 Tedenski izbor 
12.45 Š-šport. odd. 
13.15 Alpe-Donava-Jadran 
13.50 Impromptu - odd. o umetnosti 

glasbe in plesa, pon. 
13.50 Baletno in plesno iolanje v 

Sloveniji 
14.05 Po sledeh baleta: Začetki in 

razvoj v svetu, 1/2 
14.45 Nasi operni pevd: Rudolf Frand 
15.00 Tedenski izbor 
15.00 Supervulkan, ang. dok. odd., 

1 / 2 
15.50 Turistika 
16.15 Davi, izbor iz jutranjega pro-

grama (vps 16,15) 
17.20 Dediščina Evrope: Hawking. 

ang. film, pon. (vps 17.20) 

HAWKING 
Havvking je presunljiva 
zgodba o enem največjih 
fizikov cianainjega časa, ki 
je nadgradi! Einsteinovo 
teorijo in postavil teorijo 
začetka vesolja z Velikim 
pokom in ki je že v rani 
mladosti zbolel za ri>otorič-
no nevrološko boleznijo. 
Film spremlja Stephena 
Havvkinga od leta 1960, ko 
je prazrK>val 21. rojstni dan, 
in se je na Cambridgu tudi 
začet ukvarjati s svojo teori-
jo, spremlja ga med sooča-
njem s hudo boleznijo, ki 
pa ni prizadela njegovega 
uma in mu niti ni prepreči-
la, da bi se poročil z ljubez-
nijo svojega življenja. 

18.55 Pe ĉa izbranih, amer. nad., 
10., zad. del, por. (vps 18.50) 

20.00 Osebno (vps 20.00) 
20 JO Generacije znanosti (vps 

20.30) 

GENERACUE ZNANOSTI 
Na sporedu bo skraj^ni 
posnetek prireditve Ge-
neracije znanosti, ki jo je 
Znanstveno raziskovalni 
center SAZU letos pripra-
vil v stari Elektrarni v ljut> 
Ijani. Osrednji det je bil na-
rtienjen podelitvi priznanj 
in premiemi predstavitvi 
portretnih filnwv letošnjih 
nagrajencev. 

21.05 Studio City (vps 21.05) 
22.05 Aritmija, glas. odd. (vps 22.05) 
22.35 Študentska (vps 22.35) 
23.05 Brane Ron̂ el izza odra (vps 

23.05) 
00.35 Infokanal 

•6.55 24 ur, pon. 
•7.55 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
•8.45 Pet skrivnosti, pon. 68. dela 

meh. nad. 
0940 Zastavljeno srce, pon, 39. dela 

venez. nad. 
10.30 TV prodaja 
11.00 Sr̂ a dama, pon. 65. dela 

meh. nad. 
11.50 Prava ljubezen, pon. 37. dela 

venez. nad. 
12.45 Športna scena, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 38. del venez. 

nad. 
15.55 Srčna dama, 66. del meh. nad. 
16.55 Zastavljeno srce, 40. del venez. 

nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 69. del meh. nad. 

PET SKRIVNOSTI 
Cariota potrdi Donine skr-
bi, da se je Alvaro zagrel za 
Juano Valentino. Zaupa ji, 
da za Valentino pogleduje 
tudi sodnik Carmelo. Ga-
briel se domisli, da bi se 
Juan lahko znebil tako, da 
bi zahteval, naj mu čim 
prej vrnejo posojeni de-
nar. Ker nimajo niti prebite 
pare, upa, da se bodo v za-
dregi kmalu izselile Iz Tier-
re Caliente. Medtem za 
skriti zaklad izve tudi 
Dona. Vrač Nicolas ji izdela 
posebno bajalico, s katero 
naj bi zaklad lažje našla. 

19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 15. del slov. 

nan. 

20.55 Providence, 14. del amer. nan. 
21 JO Skriti aduti, 15. del amer. nan. 
22.45 XXL premiere 
22.50 Alias, 5. del amer. nan. 

SKRITI ADUTI 
Na križarki nesrečno izgu-
bijo svojega glavnega za-
bavljača, ker ga je ugrizni-
la kača. Sophia poSlje Zoe 
in Dana na ladjo. Zoe se iz-
daja za glavno zvezdo za-
bavnega programa, Dan 
po na križarjenju uživa kot 
potnik prvega razreda..« 

23.45 Umor ročk zvezde, amer. film 
01.25 24 ur, pon. 
02^5 Nodia panorama 

09.20 TV prodaja 
09.25 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang. odd. 
09.55 MacGyver. pon. 1. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
12.45 TV prodaja 
13.15 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

odd. 

TRIKIJAMIEJA OUVERJA 
Jamieja obiSče babica, ki 
jo vsi kličejo kar.TIgrica. S 
seboj pripelje tudi nekaj 
sv<5jih prijateljic in vse po 
vrsti so navdušene nad Ja-
miejevimi kuharskimi spo-
sobnostmi. Po ogledu lon-
donskih znamenitosti jih 
Jamie povabi k sebi na čaj 
in prigrizek. Pripravi jim 
kolačke iz kozjega sira in 
bananino torto. 

13.50 Mladi in nemimi, 150. del 
amer. nad. 

14.45 Vsi moji otrod, 45. del amer. nad. 
15.35 TV prodaja 
16.05 MacGyver, 2. del amer. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 1. 

del amer. humor. nan. 

RAVMONDA IMAJO 
VSI RADI 
Humoristična nanizanka 
prikazuje življenje Raya 
Baronea, ki ima uspešno 
kariero in čudovito družino. 
Poročen je z Debro in je oče 
treh majhnih otrok. Živžav 
pri hiši je popoln, za dodat-
no razburjenje pa poskrbijo 
Rayeva nadležna starša 
Frank In Marie ter brat 
Robert ki živijo čez cesto. 
Frank, Marie in Rotjert kar 
naprej nenapovedani pri-
hajajo v Rayevo hišo, stikajo 
po predalih in se cielajo 
pametne, pri tem pa ne 
pomislijo, da morda niso 
vedno dobrodošli-. 

17.30 Mladi zdravniki, 4. del amer. 
humor. nan. 

18.00 E+ 
18.10E+Pod lupo 
18.45 E+Torba 
18.55 E+ Sanjske minute 
19̂ 0 E+ Manipulacija 
20.00 Filmski ciklus-JeanOaude 

Van Damme: Smrtna obsodtM, 
amer. film 

21.35 Zvezdna vrata, 1. del amer. nan. 
22J0Willin6race,zad.delamer. 

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

nan. 
2330 Caroline v velemestu, 16. del 

amer. hutnor. nan. 
00.00 E+, pon. 

09.00 Spomin 09̂ 0 Tri v vrsto 09.35 
Yu-6i-0h, ris. serija 10.00 TV-prodaja 
10J5 Sto izložb, sto strasti, pon. 11.00 
Čarovnije, pon. 11.55 Adijo, pamet 
12.50 TV-prodaja 13.15 Tri v vrsto 
13.25 Spomin 13.35 TV-prodaja 13.50 
Okrožje Columbia, pon. 14.35 Zasebni 
detektiv Shame, amer. akc. kom. (1994) 
16.30 Znani in zanimivi, pon. 17.10 Yu-
Gi-Oh, ris. serija 17.35 Sto izložb, sto 
strasti, 434. del 18.05 Čarovnije, 61. del 
19.00 Adijo, pamet 19.55 Plemeniti ko-
mentar 20.00 Deviiki samomori, m̂er. 
kom. drama (1999) 21.40 Alo. alo 
22.10 Urika ^v 23.10 Deviški samo-
mori, pon. 00.50 Alo, alo. pon. 01.10 
Urika iov, pon. 

I Tv PIKA 
09.00 Poslovni studio, pon. 09 JO Živeli 
zdravo 10.00 Koncert 50 zvezd za otroke 
11.00 Razgledovanja 11.30 Do zdravja 
tudi tako, pon. 12.00 ABCD, svet avto-
mobilizma, pon. 12.30 Do zdravja tudi 
tako, pon. 13.00 NT konferenca 2005, 
rep. iz Ponoroža, pon. 13.30 Rokomet 
moja igra, pon. 14.00 Trenja 15.30 Tv 
Prodaja 16.00 Za vas in mesto, pon. 
17.00 Slovertska radijska postaja v Ar-
gentini, pon. 17J0 Klepet z jasnovidko 
Marušo, živo 18.00 Štiri tačke, odd. o 
hiinih ljubljencih, pon. 18.30 Poslovni 
studio, živo 19.00 Kulturne drobtinice, 
pon. 19.30 A to je to, pon. 20.00 Na 
piki, pog. odd. 21.00 Jana: Disleksija 
odraslih, prvič 21.30 24 ur 22.30 
Poslovni studio, pon. 23.00 Dražba 
umetnin z M»riom, živo 23.00 E -t-

iTv Paprika 
09.00 Pičolina z zmajdcom Pipom, pon. 
09.30 V živo z Živo, pon. 10.30 Prava 
generacija, pon. 11.00 Merkurjev ritem, 
nagr. igra 11.20 Sky bo 11.30 SMS-
popoldne 17.30 Sky bo 17.40 Spot ted-
na 17.45 Okulistika Moreta 18.00 Kroni-
ka18.30 Pičolina ustvarja z Ireno 19.05 
Desetka, glas. lest. z Anino 19.55 Spot 
tedna 20.00 Volksbank 20.20 športna 
ženska 20.50 Individa 21.05 Akademija 
za zvezdnike, Azra s superfinalisti 22.05 
Mobilci 22.35 Aktualno 23.05 Poî  na-
pako, nagr. igra z ianjo 01.00 SMS-nô  

Ooren^ TV 
17.00 Vedno ob petih: Alfi Nipii na 
obisku na Floridi, pog. odd. 18.00 
Gorenjski odsev: Novi zbirni center za 
odpadke v Radovljici, rep. 18.15 Odprtje 
prenovljenih prostorov Doma upoko-
jencev Kranj, posnetek 18.30 Spomini 
mame Manke, razv. odd. 18.35 GTV pri-
poroma 18.45 Gorenjska TV porô la 
19.00 Aktualno v regiji, pog. odd. 19.15 
Novi iasi, ang. dok. film 19̂ 45 Market-
ing GTV vam predstavlja 1930 GTV pri-
poroma 20.00 Jana: Zunajtelesne izkuin-
je. 2030 športni pregled 21.00 Goren-
jska obzorja: Prostovoljno delo mladih 
na Jesenicah, rep. 2105 Ste vedeli, 100 
pomladi Tončke Zupan iz Lesc, rep. 
21.35 GTV priporoča 21.45 Gorenjska 
TV poročila 22.00 Izseljenski pozdrav: 
Mednarodna turistična borza v Berlinu 
2005, rep. 23.10 Zaključni koncert tek-
movanja mladih pianistov v Radovljici, 
posnetek 23.35 GTV priporoča 23.45 

Ur«dn><two ne o<lgovar|4 «p/«mcmb«. li n<stin«to v tv ptofrirmh po zakiiufiku icdjkcî  

rep. 0030 Predstavljamo vam krajevno 
skupnost: Seia v Tuhinjski dolini 01.15 
Jana: Ali živimo te enkrat 0U5 Medna-
rodno tekmovanje mladih pianistov - Ra-
dovljica 2005,3. del 02.15 Pohod prija-
teljstva na Udin Borit 2005, rep. 

Deželna LokaTV 
09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS Ceridje, 3. del 18.00 Dežel-
ni miks - pravljice 19.00 Apolon, glas. 
odd. 20.00 Deželne novice, pon. 2035 
Diagnoza, zdravstvena odd., pon. 22.00 
Deželni miks, rep. 

08.50 Sonce skušnjave 09.40 Punčka iz 
cunj 1030 Samo za smeh 11.15 Na Piki 
13.00 Najbolj smeine živali 14.15 Ples 
morilcev, pon. amer. srh. 1530 Aktualno 
16 JO Puna<d iz cunj, 49. dei 17.10 Sonce 
skuinjave, 28. del 18.05 Kopla 1835 Po-
kliči in zadeni 18.50 Grand prix 2005 
19.25 Risanka 19.50 Kmetija smeha 
20.00 Magazin zdravja 20.55 Tv-ruleta 
21.05 Hotel šanghaj, amer. akc. film 
(2000); igrata: Anne Girardct Elliot Gouid 
Z2.55 Townies 2335 Vibracije 00.50 
Zdravje 

0630 Dobro jutro. Hrvaška 09.15 Čarov-
nija 10.00 Porodta 10.10 Englands nor-
den, dok. serija 10.55 Vrtovi podeželskih 
nriestec 1105 Italijanska kuhinja Giorgia 
Loatellija 12.00 Poroaia 1230 Zrela lju-
bezen 1300 Maja 14.00 Poročla 14.10 
Ed, 8/22 del 1435 Svobodno območje 
15.05 Družina Junak 15.30 Nora fora 
16.00 HrvaŠka danes 1600 Popotovanja 
okoli sveta: Egipt 17.10 Življenje v živo- s 
stilom 1845 Najiibkejii den 19.15 Loto 
1930 Dnevnik 20.05 Lepo je biti milijo-
nar 21.10 Brisani prostor 22.05 Pol ure 
kulture 22.40 Odkrito 23.35 Dnevnik 
2335 V mraku, ip. drama (1983); režija: 
Pedro Almodovan igrajo: Marisa Paredes, 
Carmen Maura, Oistioa Pascual, Julieta 
Serrano 0130 Englands norden, pon. 
0235 Življenje z Bonnie, pon. 03.00 Bri-
sani prostor, pon. 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroški spored 
1030Zasedanje sabora 13.35 Glasbena 
TV 14.00 Res publica 15.00 Zasedanje 
sabora 16.30 Porofila za gluhe 16.40 
Tree Hill 17.35 Vrniiev Arsena Lupina 
1800 Županijska panorama 1830 Priča 
easa, dok. film 19.20 Evropa in mi 1935 
Življenje z Bonnie 20.05 Saga o Fors/tih, 
1. del angl. nad. 21.00 Pesem Evrovizije 
2005, prenos predizbora iz Kijeva 2230 
Na robu znanosti 2330 Vrnitev Arsena 
Lupina 0035 Ed, ponovitev 

06.00 Po cesti do Berlina 06.30 Nevihte 
v vojni 07.00 Raziskovanje brodolomov 
08.00 Jekleni izziv 09.00 Rex Hunt 
09.30 Rojstvo avtomobila 10.00 Bojni 
stroji 21. stoletja 11.00 Surova narava 
12.00 Po cesti do Berlina 12.30 Nevihte 
v vojni 13.00 Raziskovanje brodolomov 
14.00 Jekleni izziv 15.00 HNrostni stroji 
16.00 Bojno polje 17.00 Rex Hunt 
1730 Ujeti na trnek 18.00 Grmeče dir-
Ur«dn<ltvp ne odtovarfi ta spr«membt. b rutUfl«}« < 

ke 19.00 Bitka pošasti: Lev proti tigru 
20.00 Kraljeva dnjžina 21.00 Forenziki 
22.00 Dosjeji FBI M.OO Forenziki 01.00 
Bojni stroji 21. stoletja 02.00 Bojno pol-
je 03.00 Rex Hunt 03.30 Rojstvo avto-
mobila 04.00 Bojni stroji 21. stoletja 
05.00 Surova narava 

Animaf planet 
06.00 To je moj m ladič 07.00 Opî  za-
deve 0730 Varuhi 08.00 S kljunom in 
kremplji 09.00 Odraščanje ...10.00 Ži-
vakka policija 11.00 Pogovor z živalmi 
12.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
12.30 Vse o vzreji 13.00 S. 0. S. 1330 
Reševanje živali v Avstraliji 14.00 S klju-
nom in kremplji 15.00 Odraščanje... 
16.00 Živalska policija 17.00 Najbolj 
smešne živali sveta 17.30 Čudoviti po-
snetki živali 18.00 To je moj mladič 
19.00 Opičje zadeve 19.30 Varuhi 
20.00 Nebogljena kosmatinca 21.00 
Podgane z Nigê om Marvenom 22.00 Ži' 
valska policija 23.00 Pogovor z živalnni 
00.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
00.30 Vse o vzreji 01.00 S. 0. S. 01.30 
Reševanje živali v Avstraliji 02.00 Popra-
vni dom za pse 03.00 Varuhi živali 
04.00 Živalska policija 

• Nitk>nalGeo9raphic 
12.00 Krokodili 12.30 Proučevalci kâ  
13.00 Cunami: nepredvidljivi ubijalski 
val 14.00 Nadstičia znanstvena ekspe-
dicija 15.00 Skrivnosti mrtvih: Hitlerĵ a 
lobanja 16.00 Zakaj tudi Šimpanzi ubija-
jo 17.00 Cunami: Nepredvidljivi ubijal-
ski val 18.00 Krokodili 1830 Proučeval-
ci kač 19.00 Psi v službi 1930 Popolno-
ma divje 20.00 Zakaj tudi šimpanzi ubi-
jajo 21.00 Kraljevska mumija 22.00 
Egipt: Razkriti Tut3nkamon̂ 3.00 Ple-
nilci grobov 00.00 Interpol preiskuje: 
Enosmerna vozovnica 01.00 Kraljevska 
mumija 02.00 Egipt: Razkriti Tutanka-
mon 03.00 Cunami: Nepredvidljivi ubi-
jalski val 04.00 Psi v službi 0430 Popol-
noma divje 

10.45 Uničeno mesto, 1. del kan. akc. 
drame (2004) 12.30 Predrzno brezbriž-
ni,amer. drama (1984) 14.15 Johnnyje-
vo dekle, amer. drama (1994) 15.45 V 
suženjstvu: Zgodba o Fanny Kemble, 
amer. drama (2000) 1730 Uničeno me-
sto, pon. 1. dela 19.15 Gospod rokenrol, 
amer. drama (1999); režija: Andy Wolk; 
igrajo: Judd Nehon, Maedchen Amkk. Da-
niel Kash, Paula Abdul, Leon, Davki Giano-
poulos 21.00 Oddelek, I I dei 22.00 Fi-
del, 2/2 del amer. biogr. miniserije (2002); 
režija: Davki Attwodd; igrajo: Gad Garda 
Bemal, Vktor Huggo Martin, Patrida Ve-
lasquez, Enrique Ajce 2345 Moja dežela, 
amer. biogr. drama (1998); režija: Mira 
Nain igrajo: Naveen Andrews, Glenne He-
adly. Hal Holbrook 0130 Oddelek, pon. 
0230Fk)ei,pon.2.dela 

Travfl Chanell 
18.00 Pripravljeni: Jukatan 19.00 Od-
daljene obale: Dubrovnik 20.00 Treking 
21.00 Popotniki: Nova Zelandija 22.00 
Pustolovščina: Kanada 23.00 Bazar: 
London 23.30 Arabske dežele 00.00 
Globalni vodnik 0030 Drugačna poto-
vanja 
tv progr»mih po uU^uCku red^kot« 

O BBCPrim« 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up0930Flog 1110.30 Program za o troke 
12.00 Živalski park 13.00 To the Manor 
Bom, ang. humor. nan. 1330 Ofliova voj-
ska, ang. humor. nan. 14.00 Rojen in 
vzgojen, ang. nad. 14.50 Telebajski 
15.15Tweenies1535Rmbtes1S358a-
lamo(y 16.15 Step Inskle 1605 Vsepov 
sodTelebajski 16.35 Medgalaktična kuhi-
nja 17.00 Denar na podstrešju 1730 No-
tranja oprema 18.00 The National Trust 
18.40 Oddaja za popotnike 19.00 Zdrav-
niki, ang. nan. 19.30 EastEnders, ang. 
nan. 20.00 Rna gospa, ang. humor. nan. 
2030 Moj heroj, ang. humor. nan. 21.00 
Cazaletovi, ang. nad. 22.00 Marija Anto-
neta, dok', odd. 23.00 Mastermind, kviz 
23.30 Zvezda, ang. humor. nan. 00.00 
Mersey Beat. ang. nad. 

13.00 Boiling p6ints 1330 Just See MTV 
15.00 Spužva Bob 1530 Spisek želja 
16.00 TRL17-00 Dismissed 18.00 Just 
See MTV 1830 MTV New 19.00 The Base 
Chart 20.00 Pimp my ride 2030 Punk'd, 
z voditeljem Ashtonom Kutcherjem 21.00 
Wonder Shovvzen, komedijantski šov 
2130 Jadtass 22.00 Top 10 at ten: Neod-
visna prodiAdja 23.00 Dffty Sanchez 

O £UR05PORT 
08.30 Speedway, vrhunci preizkušnje za 
veliko nagrade 09.30 Najboljši šp^ni 
prizori iz preteklega tedna na Eurosportu 
10.00 Nogomet, vrhund najzanimivej-
ših tekem v ligi prvakov 2004/0513.00 
Nogomet, posnetek ene od najzanimi-
vejših tekem v ligi pnakov 20(M/05 
14.00 Kolesarstvo, vrhund desete etape 
Ravenna-Rossano Veneto in prenos 
enajste etape dirice po Italiji 17.15 Po-
ker, vrhund marčevskega zaključnega 
turnirja v Monte Cariu 18.15 Motoiport, 
magazin 18.45 Nogonf)et. posnetek ene 
od najzanimivejših tekem v ligi prvakov 
2004/05 19.45 Nogomet: Najboljši ev-
ropski klubi 20.45 Nogomet, posnetek 
ene od najzanimivejših tekem v ligi pr-
vakov 2004/05 21.45 Boks, vrhund 
mednarodnih profesionalnih obračunov 
v različnih kategorijah 23.45 Športna 
poročila 23.45 Borilni športi, predstavi-
tev japonske borilne veščine shooto 
01.15 Športna porofila 

06.00 Nogomet (do 19 let), posnetek 
tekme Nem6ja - feška 08.00 Oglasi 
0830 Motodklizem 09.00 Športni kviz 
11.00 TV-prodaja 1330 NBA: Končnica 
1430 Košarka 14.45 Športni kviz 16.00 
Tenis (m), prenos moštvenega svet ovne-
ga prvenstva v Duesseidorfu 17.00 For-
mula 1, posnetek prostega treninga v 
Monte Cariu 18.30 Nogometne rmice 
19.45 Bundesliga: Reportaža, portret 
Wi]tija Landgrafa 20.15 Nogometni šov 
21.15 Formula 1, posnetek prostega 
treninga v Monte Cariu 22.45 Maicim TV 
23.15 Športni kviz 00.00 Erotika 

06.00 Otroški program 08.00 Življenje in 
jaz: Eric gre v Hollywood 0800 Sedma 
nebesa, pon. 09.05 čarovnice, pon. 

09.50 Glavca, pon. 10.10 Policist iz 
Toelza: Orituški zrak, pon. nem. tv krim. 
(2002) 1US Otroški program 13.45 For-
mula 1: DiTka za VN Monaka • Novice 
1335 Formula V. Dirtta za VN Monaka -
trening, prenos iz Monte Carla 15.05 Te-
nis: BTM Power Grand Prix 2005, prenos 
mednarodnega turnirja iz St. Poeltna 
15.45 Newsfiash 1535 SmaRville 1635 
Varuška 17.00 Sedma nebesa 17.40 
Newsflash 1745 Čarovnice 1835 Glavca 
19.00 Simpsonovi 1930 Cas v sliki/kul-
tura 19.53 Vreme 20.00 šport 20.15 
Gk>bal kryner, portret glas. skupine 21.00 
Newsf1ash 21.05 Pesem Evrovizije 200S, 
prenos predizbora iz Kijeva 23.10 Res 
smešno - sked 23.35 Pod rušo: Past 
0030 čista nMgija, komične čarovnije s 
Paulom Zenonom 0035 Sopranovi: Bella 
Italia 0145 Velvet Gokimine, ang.-amer. 
film (1998); igrata: Jonathan Rhys-Myers, 
Ewan McGregor 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski magazin 
0930 Drzni in lepi, pon. 09.50 Veliko 
življenja, pon. 10.15 Bianca: Poti k sreči, 
pon. 11.00 Za vsak primer Stefonie 11.45 
Vrente 12.00 Podoba Avstrije, pon. 1205 
Modemi časi: Zdravje, pon. 1235 Pogledi 
od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski 
magazin 1340 Veliko življenja 14.05 Pri 
vsej ljubezni 1430 Bianca: Poti do sreče 
1535 Drzni in lepi 16.00 Oddaja Barijare 
Kariich 17.00 Os v sliki 17.05 Do-
brodĉ , Avstrija 1805 Pogledi skozi čas 
- 50 let 1830Dober nasvet Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežeU danes 1930 čas v 
siad 1933 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Duhovnikova ljubezen, nm. rom. 
film (2005), Igrata: Erol Sander, Sonsee 
Neu; režija: Franz-Josef Gottlieb 21.45 
Pogledi od strani: Posebna oddaja 22.00 
Čas v sliki 2 22.30 Eco, magazin 23.00 
Primer za dva: Maščevanje00.00Cas v sli-
ki 3 OOOO Tenis 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dr. Štefan 
Frank 11.00 Nak)ga med Štirimi stenami 
1130 Naša bolnišnica 12.00 Opokians-
ki magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Na sodišču 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami 
18.00 Dober večer 18.30 Ekskluzivno, 
magazin 18.45 Poročila 19.10 Ek-
splozivno. mag. 19.40 Dobri Časi, slabi 
časi, 3229. del 20.15 Divji angeli: Trije 
angeli za alelujo 21.15 Žene no-
gometašev: Zunaj igrišč 22.15 Straža 
23.15 Odvemiki pokojnih 00.10 Poroči-
la 00.40 Zlata dekleta 

05.50 Nora hiša, pon. 06.50 Informad-
jski oglasi 08.55 To pa je okusno, kuh. 
odd. 0905 Pozor gradbišče! Sanje o 
lastnem domu, dok. nan. 1005 Ek-
skluzivno - Reportaža 11.15 Veliki brat 
12.15 Otroški program 16.00 Ubijalski 
nagon 17.00 Princ Z Bel Aira 18.00 Nora 
hiša 19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 
20.15 Zakon in red: oddelek za posebne 
primere: Detomorilka - Smrt državne 
tožilke 22.05 Težave v revirju 23.05 
Dosje: umor: Dvojno merilo - Volilni 
dvoboj 00.05 Poročila OOOO Nepojas-
njeni umori, pon. 01OO Obdukdja, pon. 

O RTL uiper 

08.00 Mojster Miha 0830 Bluejtne sle-
di 09.00 Caillou 10.35 Generacija O 
11.05 Flačunalniška ekipa 12.10 Smri(d 
12.40 Gumimedvedki 13.05 Jaka Rac-
man z nečaki 1305 Filmorel 1330 Jim-
my Neutron 1445 Prstne zvijače 1505 
Benjamin Rožica 16.55 Stanley 17.20 
Smrkd 17.50 Gumimedvedki 18.15 
Jaka Racman z nečaki 18.45 Filmore! 
19.15 Spužva Bob 20.15 G. Fižolček 
21.15 Cosby 22.15 čisto popolnoma 
23.40 Prazno gnezdo: Nežno izsiljevanje 

04.20 Avenzk), pon. 05.10 Sam, pon. 
06.00 Taff, pon. 07.00 Nemudoma, pon. 
0700 Galileo, pon. 08.00 OipMi*, razv. 
odd. 09.00 To je vaša zadnja priložnost, 
pon. 10.00 Orange County, pon. 11.00 
SOS - Styie & Home, pon. 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Priznanje 15.00 Matu-
ra 2005 15.30 Prijatelji: Življenje gre 
naprej 16.00 To je vaša ẑ nja priložn̂  
svetov, za pare v težavah 17.00 Taff, mag. 
18.00 Sos - naredi sam 1805 Nemudo-
ma 18.55 Simpsonovi: Čeljusti ima 
zvezane 1905 Galileo 20.00 Nevvstime 
20.15 Skrivnostr>e prijateljice, nem. srit. 
(2002) 22.20 Tv total 2300 Rent a 
Pod>er 00.15 Talk, talk, talk: Ute Show 
0030 TV Total, pon. 01.55 Poročila 
02.00 Rent a Pocher, pon. 02.45 Talk, 
talk talk 0305 Priznanje, pon. 

10.15 Dr. Ouinnova 11.15 Naša sodnka 
12.15 Vsakdan v Bostonu 13.10 Spet 
zaljubljena 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 
Raztresena Ally 16.05 Naša sodnica 
17.00 Vsakdan v Bostonu 18.00 Porod-
la 18.15 Živeti po želji 18.45 Nič ni brez 
okusa, kuh. odd. 19.15 Sam svoj mojster 
20.15 Nori na Mary, amer. kom. (1998) 
2235 Spiegel TV 23.30 Čjdež svettobe 
0030 Poročila 00.40 Nasvidenje, tujec, 
nem. drama 

Re«lityTV 

17.40 Polidsti na nnotorjih 18.05 Enota 
za nujne primere 19.00 Mejna policija 
19.30 Utrip 20.00 Globalna policija 
2030 Hujšanje 21.00 Reševanje 22.00 
Preizkušnja vzdržljivosti 23.00 Neverjet-
no 2330 Mejna polidja 

ftomantka 

1740EI AmorNoEsComoLoPintan, 119. 
del 1835 Za Ludjo, 40. del 1930 Strasti, 
39. del 2000 Za Ludjo, 39. del 21.10 Za 
Ludjo, 40. del 22.05 Okus po tebi, 51 del 
23.00 Kakor v filmu, 126. del 2335 El 
Amor No b Como Lo Pintan, 119. d. 

O Cartoon/tan 

11.00 Dvojdca 11.25 Krava in Piščanec 
1335 Hrabri kužek 1400 Samuraj Jadt 
18.05 Samuraj Jdd( 18.55 Scooby Doo 
2035 Dexter 21.00 Pat Garrett in Billy 
the Kkl, amer. vest (1973); igrajo: James 
Cobum, Krist Kristofferson, Richard Jaed(-
el; režila: Sam Pedunpah 23U)5 Ride the 
High Country, amer. vest. C1962) 0040 
Song of the Thin Man, ang. kom. (1947); 
igrata: William Povvell, M ^ Loy; režija: 
EdwardBuzzell 



SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 
06^0 Tedenski izbof 
06 JO Kultura 
06 JO Odmevi 
07,00 Poroeiia{vps 07.00) 
07.05 [>obro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 [)obro jutro 
09.00 Poroaia (vp5 09.00) 
09.05 Tedenski izbof 
09.05 Mladi solist, kratki dok. 

film za otroke 
09.20 Enajsta iolâ odd. za 

radovedneže 
09.500dd. za otroke 
10.10 Prisluhnimo tiiini 
10.40Zvanii 
11.30 V gozdu jelenov in muflonov, 

nem. poljud.-znan. odd. 
12.15 Osmi dan 
13.00 Poročila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Obzorja duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Cas vojne, dok. meseca 
15.00 PoroGla, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak (vps 15.05) 
15.40 Timotej hodi v šolo, ris. nan., 

7/26 (vps 15.40) 
16.05 Iz popotne torbe: Nit 

(vps 16.05) 
16.25 Slovenski vodni krog: Mura, 

izobr.dok.odd. (vps 16.25) 
17.00 Novice, slovenska kronika, 

Jport, vreme (vps 17.00) 
1735 Ledena svetova, novoz. dok. 

serija, J.̂ zad.del (vps 17.30) 
1830 Žrebanje Deteljice (vps 18.30) 
18.40 Luka in lû ka, ris. (vps 18.40) 
18.45 Celestin, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, šport 
20.00 Najšibkejši aen.kviz 

(vps 20.00) 
20.50 New Vork - London, ang. nad., 

6/7 {vps 20.55) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 PoMni klub (vps 22.50) 

POLNOČNI KLUB 
Pomlad Je kot mladost. 
Najstr>iki in najstnice br-
stijo, toda preden po-
vsem razcvetijo In po-
stanejo zrele, odgovorne 
osebe. Jih življenje pre-
izkuša na mnogo nači-
nov... 

00.05 Turistika, pon. 
002S Dnevnik, vreme, magnet, 

šport, pon. 
0120 Slovenski vodni krog: Mura, 

izobr. dok. odd., pon. 
01.45 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje, pon. 
02.10 Dnevnikzamejsketv 

(vps 02.10) 
0235lnfokanal 

0630lnfokanal 
09J5 Iv prodaja 
10.00 Otroški infokanal 
10.45 Iv prodaja 
11.20Zâ vni infokanal 
12.00Glasnik, odd. tv Maribor 

(vps 12.00) 
1230 Dnevi vina in vrtnic, amer. fl) 

film, pon. (vps 12.30) 
1430 Tedenski izbor 
14.30 Jasno in glasno, kont. odd. 
15 JO Nikoli ob desetih, gias. odd. 
16.20 šport špas 
16.50Zdaj, odd. Z3 razgibano 

življenje (vps 16.50) 
17.20Mostovi-Hidak, pon. 
17.50 Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.50) 
19.00 U Canterburvjsklh zgodb, ang. 

Ift. nad., 5/6, pon. (vps 19.00) 
20.00 Leonardo, ang. dok. odd., 1/2 

(vps 20.00) 

LEONARDO 
Angleška dokumentarna 
oddaja 
1.ct«t:ČLOVEK,K)JE 
HOTEL VEDETI VSE 
To je zgodba o Leonardu 
da Vinciju, enem izmed 
največjih genijev vseh 
časov. Pred 500 leti je 
poskušal spoznati vse, kar 
je bilo mogoče vedeti. 
Ustvaril je umetnine osup-
ljive lepote. Med njimi je 
tudi Mona Liza, najslavnej-
ša slika na svetu. Hkrati je 
snoval strašne vojaške 
stroje, ki so bruhali smrt in 
uničenje. Domislil se je 
tudi, kako bi se človek po-
topii na dr>o morja. Leteče 
stroje je iznašel 400 let 
prej« preden Je človek res 
poletel. Stoletja pa so bili 
njegovi načrti pozabljeni. 

20 J5 AIpe-Donava-Jadran 
(vps 20.55) 

2125 Videopisma, dok. serija, 6/10 
(vps 21.25) 

21.45 Simpsonovi, amer. ris. nan., 
12/22 (vps 21.45) 

22.10 Vse za ljubezen, ang. film 
(vps 22.15) 

VSEZAUUBEZEN 
Zgodba filma se odvija v 
bližnji prihodnosti, v sve-
tu, kjer se vsakršno ravr>o-
vesje ruši dan za dnem. 
John Marczewski prileti v 
Nevv Vork, kjer je z ženo 
Eleno dogovorjen, da bo-
sta podpisala ločitvene 
ck>kumente„ 

23.50 Amen, koprod. film, pon. 
tvps 23.55) 

02.05 Infokanal 

062S 24 ur, pon. 
07J5Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.15 Pet skrivnosti, pon. 67. dela 

meh. nad. 
09.10Zastavljenosrce, pon. 38. dela 

venez. nad. 
10.00 TV prodaja 
lOJOSrina dama, pon. 64. dela 

meh. nad. 
1120 Prava ljubezen, pon. 36. dela 

venez. nad. 
12.15 Trenja, pon. 
13.40TV prodaja 
14.10 RickiUke,pog. odd. 
15.00 Prava ljubezen, 37. del venez. 

nad. 
15.55 Sr6ia dama, 65. del meh. nad. 
16J5 Zastavljeno srce, 39. del venez. 

nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pet skrivnosti, 68. del meh. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Sanjska ženska, zad. odd. 

SANJSKA ŽENSKA 
Na vrsti je zadnja napeta 
ura, v kateri bomo izvede-
li, kako se je odločila sanj-
ska ženska. Ostala sta ji 
dva snubca in preden bo 
padla končna odločitev, 
bosta oba fanta spozr̂ aia 
Mišino babico In se pote-
govala za njeno r^klonje-
nost. Ml5a je na svojo ba-
bico zelo navezana, saj je 
velik del otroStva prežive-
la pri njej in ji njeno mne-
nje veliko pomeni. Babica 
brez dlake na jeziku razkri-
je svoje mnenje o obeh 
kandidatih. Sledil bo še 
skupini zmenek obeh fa-
voritov z MiSo in njenimi 
prijatelji. Tudi tu za fanta 
ne bo milosti, saj bosta na 
pJadnju dobila vse zafr-
kancije, ob katerih so se 
fantje zabavali v sanjski 
hiSi na MiSin račun. 

21.10 Akdja: Misija nemogoče 2, 
amer. film 

23.25 Pod lupo pravice, 10. det amer. 
nan. 

00.20 XXL premiere 
00 J 5 Zakleta dvojdta, kan.-anfier. 

film 
0230 24 ur, pon. 
03.30 No6ia panorama 

09.20 TV prodaja 
09 J 5 Triki Jamieja Oliverja, pon. 

ang.odd. 
09.55 Mac6yver, pon. 20. dela amer. 

nan. 
10.45 E+, pon. 
12.45 TV prodaja 
13.15 Triki jamieja Oliverja, ang. 

odd. 
13.50Mladi in nemimi, 149. del 

amer. nad. 
14.45 Vsi moji otrod, 44. del amer. 

nad. 
15.35 TV prodaja 
16.05 Mac6yver, 1. del amer. nan. 
17.00 Oh, ta sedemdeseta, zad. del 

amer. humor. nan. 
17.30 Mladi zdravniki, 3. del amer. 

humor. nan. 
18.00 £+ 
18.10 E+Pod lupo 
18.50 E+ Trae tedna 
1930 E+ Z Janinom okoli sveta 
19.50 E+Obisk 
20.00 Midve z mamo, 3. del amer. 

nan. 
20.55 Komedija: Padec v vodo, amer. 

film 

PADEC VVODO, 
an ierHka kontedija, 
1987 
Joanrta 5tayton je razva-
jena bogata^inja, ki se z 
možem Grantom blazno 
dolgočasi. Ko je njena 
prestižna Jahta potrebna 
popravil,'najame tesarja 
Deana. Kmalu nato se 
ponesreči in izgubi spo-
min. Grant v tem vidi 
odlično rešitev, kako se 
žene znebiti, zato jo kar 
pusti v bolnišnici. Dean 
pa medtem že vidi, kako 
bo Joanno, ko bo prišla k 
zavesti, prepričal, da je v 
bistvu njegova žena in 
mati njegovih štirih raz-
grajaških sinov. In res se 
Joanna spremeni v Čisto 
drugo žensko, a zaplete 
se ob Grantovi vrnitvi. 

23.002enske zadeve, 5. del amer. 
nan. 

00.00 Vrô  Ruby Wax, pog. odd. 
00.40 pon. 

I PftVATV 
09.00 Spomin 09 JOTri v vrsto0935Yu-
6i-0h 10.00 TV-prodaja 0̂25 Sto Iztožb, 
sto strasti, pon. 11.00 Čarovnije, pon. 
11.55 Adijo, pannet 12.50 TV-prodaja 
13.15Trivvrsto13.30S(K>min 13.40 TV-
prodaja 14.10 Skozi ključavnico, pon. 
14J5 Dobro je biti, pon. 1525 Sanje sve-
ta, pon. 6. dela 1535 Resnične zgodbe - v 
iskanju pravice, pon. 17.10 Yu-Gi-Oh 
1735 Sto izložb, sto strasti, 433. del 
18.05 6rovnije, 60. del 19.00 Adijo, 
pamet 1935 Plemeniti komentar 20.00 
Polldst s Petelinjega vrha 21.00 101 na-
jbolj Aivana skrivnost Hollywoodd 2135 
Gospod Bean U2S Okroije Columbia, 3. 
del 23 JO Angelske amer. rom. drama 
(2001); režija: Luis Mandoki; igrajo; Jen-
ntfef Lopez, Jairos Caviezel, Jefemy Slsto 
Terrence Dashon Hovvard 01.00 Pofldsi s 
Petelinjega vrha, pon. 02.00101 najbolj 
6jvand sitost ̂ lywooda, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 0930 ABCO, 
svet avtomobilizma, pon. 10.00 Za vas in 
mesto, odd. o kmet., pon. 11.00 ŠKU šol-
ska košarkarska liga, pon. 12.00 To 
morate vedeti 13.00 Do zdravja tudi tako, 
pon. 13.30 Razgledovanja, pon. 14.00 
Slovenska glasbena lestvica, pon. 15.00 
Tv prodaja 15.30 Do zdravja tudi tako. 
pon. 16.00 Na piki, pon. 17.00 Sijaj, pon. 
1730 Do zdravja tudi tako 1S.30 Kul-
turne drobtinice, pon. 19.00 UspeJcn 
obrtnik, pon. 1930 V harmoniji z naravo, 
pon. 20.00 V deželi mma. salse in dgar, 
prvič 21.00 NT konferenca 2005, repor-
taža iz Portoroža, prvič 2130 24 ur 22.30 
Naš vrt, pon. 23.00 Trenja 

Tv Paprika 
09.00 Pičolina, otr. odd. z zmajčkom 
Pipom 09.30 Lado, pon. 10.30 Lepota 
in stil, pon. odd. s Katjo FaŠInk 11.00 
Gea College 11 JO Sky bo 12.15 SMS-
mustc 17.40 Sky bo, edina prava vadba 
17.40 Spot tedna 17.45 Merkurjev 
ritem 18.00 Kronika 1835 Pičolina, otr. 
odd. z zmajčkom Pipom 19.05 Desetka, 
glas. odd. z Ljubico 20.00 Sanjska Ceca 
21.05 3,4, zdaj, odd. z nasveti za lepo In 
zdravo telo 22.05 Aktualno 2235 Lep-
ota in stil, pon. 23.05 Poišči napako, 
nagr. igra z Janjo 01.00 SMS-noč 

ICorcnjskaTV 
17.00 Vedno ob petih: Apolon 17.45 Po-
hod prijateljstva na IMin Borit 2005, rep. 
18.00 Gorenjski odsev: Ljubljanski 
nadikof Uran na obisku v VDC Kranj, rep. 
18.20 Na sprehodu po Ljubljani: 
Nebotičnik, 1. del 1835 GTV priporoča 
18.45 Gorenjska IV porofila 19.00 Aktu-
alno v regiji 19.15 Kako biti zdrav in 
zmagovati 19.45 Marketing GTV vam 
predstavlja 1930 GTV priporoča 20.00 
GTV mtks. v živo 21.00 Na5 sosed; Trener 
skakalne reprezentance Matjaž Zupan 
21.30 Ste vedeli 2135 GTV priporoča 
21.45 Gorenjska TV poročla 22.00 Veže iz 
domače skrinje, v živo 23.00 Uspeh • nas-
meh, gosp. odd. 2330 Mariceting GTV 
vam predstavlja 2335 GTV priporoma 
23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 Pol-
nočevanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 
Podelitev pri;TOnj za naj smučBče 2005 v 
RogaSki Slatini 00.45 Spomini mame 

odd. 1835 GTV priporoča 18.45 Gorenj-
ski tedenski pregled 19.00 Aktualno v 
regiji 19.15 Kako biti zdrav in zmago-
vati, dok. odd. Rudija Klariča 19.45 Mar-
keting GTV vam predstavlja 19.50 GTV 
priporoča 20.00 Slovenska glasbena 
lestvica 21.00 Parada starodobnih vozil 
v Naklem 2005, posnetek 21.25 Ste 
vedeli 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjski tedenski pregled 22.00 Med 
namE: Vlado Garantinl, pog. odd. 23.15 
Srečanje harmonikarskih oritestrov 
Skivenije na Jesenicah, rep. 23.35 GTV 
priporoča 23.45 Gorenjski tedenski pre-
gN 00.00 Polnočevanja: Aktualno v 
regiji, pon. 00.15 Gorenjski odsev: 
Odprtje prenovljenih prostorov Doma 
upokojencev Kranj, posnetek 00.30 
Robert Goličnik s prijatelfi, 1. del 01.40 
Dan odprtih vrat v SENT-U, rep. 

Deželna LokaTV 
09.00 Videostran117.00 Caj ob petih, 
pog. odd. 18.00 Vzgoja, otročje težka 
stvar, pon. 19.00 Preprosto najboljSi, 
kont. mlad. glas. odd. 20.00 Deželni 
miks, rep. 2035 Popularr>o, odd. s sk>v. 
estradniki 22.00 Apolon, glas. odd., pon. 

iNctTV 

07.20 Risanka 08.10 Oditekana TV 
08.40 Zvezde ulice 09.30 Grand Prix 
10.00 Zadnji dnevi frankleja, amer. film 
12.15 Avto 12.50 Vibracije 13.45 Nor-
mal Ohio 14.15 Potovan|a 14.50 Ml ie 
vedfvo nismo angeli, zakulisje snemanja 
1535 Magazin zdravja 16.25 Mi nismo 
angeli, pon. 18.45 Potovalno-luksuzni 
5ov 20.00 Pasja visokost, amer. kom. 
(2000); igrata: Winnie Cooper, James 
Doohan; režija: Philip Spink 21.55 Spe-
cial 22.10 Mnogo hrupa za nič, amer. 
kom. (1999) 00.15 Tv-prodaja 00.40 
Kam na poStnice 

0730 TV-koiedar 07.40 Poroaia 07.45 
Otroiki spored 09.50 Vsak otrok poue-
buje družino, prenos prir. 12.00 Poročila 
12.15 TV-koledar 12.30 Sadovi zemlje 
13.20 Morje 14.00 V nedeljo ob dveh 
15.05 Poročila 15.20 Domovnica: Daru-
var, 2. del 16.10 Dr. Ouinnova, amer. 
pust. drama (1999) 17.40 Kdaj zvoni, 
15. del 18.15 Piramida, tv-igra 19.15 
Loto 19.30 Dnevnik 20.05 Lepo je biti 
milijonar 21.05 Slovo, 2. del 21.55 Sh-
pitza 22.50 Dnevnik 23.10 Kratke 
zgodbe, amer. drama (1993) 02.15 V 
nedeljo oh dveh, pon. 03.15 Foylova vo-
jna, pon. 

07.05 Prava italijanska kuhinja Giorgia 
Locaietlija 07.30 Mali mestni vrtovi, dok. 
serija 08.00 Zvezdne steze 8, amer. zf. 
film (1996); režija: Jonathjn Frakes; igra-
jo: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, 
Breni Spiner 0935 Formula 1: VN Mona-
ka, prenos treninga 11.00 Sveta ma5a, 
prenos iz Sunje 12.05 Biblija 12.15 
Opera Box 1230 Mir in dobrota 13.20 
Inslde Grand Prix 13.50 Formula 1: VN 
Monaka, prenos dirke 16.00 Foylova vo-
jna, 3/4 del 17.40 Košarka: Hrvaiko pr-
venstvo: Split Croatia Osiguranje - Zadar, 
prenos iz ̂ lita 19.30 Simpsonovi 20.00 
Pet plus • iportni pregled 22.30 Poročila 

22.40 Pet plus - Jportni pregled 23.50 
Nogon>et: magazin Lrge prvakov 00.20 
Zvezdne steze: Voyagef, pon. petih delov 

>Oiscovery 
06.00 Ekstremni stroji 07.00 Smetišče 
08.00 Uganke neba 09.00 Rex Hunt 
09.30 Velika pustolovščina Marica 
0'Shea 10.00 Bitka pošasti 11.00 Po 
cesti do Beriina 11.30 Nevihte v vojni: 
Alpe. 1915-191812.00 Ekstremni stroji 
13.00 Smetišče 14.00 Uganke neba 
15.00 Kraljeva dnižina 16.00 Prikrito: 
Loch Ness 17.00 Ekstremno preživetje: 
Pritisk 18.00 Planeti 19.00 Razbiti mit 
20.00 Morski pes z NIgelom Marvenom 
21.00 Orožje starodavnega sveta 00.00 
Travma: Življenje na urgend 01.00 Ob-
d ukcija mumije02.00 Pogani 03.00 Rex 
Hunt 03.30 Rojstvo avtomobila 04.00 
Bojni stroji 21. stoletja 05.00 Razbiti mit 

# Animat planet 
06.00 Pripovedke o konjih 06.30 Zgod-
ba iz živalskega vrta 07.00 Lynd3lova 
življenjska črta 08.00 Dnevnik velikih 
n̂ čk 09.00 Divja Indija 10.00 Sirote v 
džungli 12.00 Pandina usoda 13.00 
Odraščanje 14.00 Dnevnik velikih mad( 
15.00 Divja Indija 16.00 Rojeni morilci 
1630 Plenilci 17.00 Lovec na krokodile 
18.00 Pripovedke o konjih 18.30 Zgod-
ba iz Živalskega vrta 19.00 Lyndalova 
življenjska črta 20.00 Dnevnik velikih 
mdi 21.00 Divja Indija 22.00 Najvê i 
nos na Borneu 23.00 Keeli in lvy 00.00 
Zavetišče za hišne ljubljenčke 00.30 Vse 
o vzreji 01.00 S. 0. S. 01.30 Reševanje 
živali v Avstraliji 02.00 Rojeni morilci 
02.30 Plenilci 03.00 Lovec na krokodile 
04.00 2Wdlska policija 

National Geographk 
12.00 Preiskovanje ladijskih razbitin 
13.00 Napadi žuželk 14.00 Strah vzbu-
jajoče živali: Vampirski netopirji 15.00 
Megagradnje: Letališče Kansai 16.00 
Večni Egipt iskanje izgubljenih grobnic 
17.00 Izgubljeni posnetki Dian Fossey 
18.00 Udomačeni tigri 19.00 Deset dni 
do zmage 20.00 Pozabljena kraljevska 
mumija 21.00 Preiskovanje letalskih 
nesreč: Strmoglavljenje letala na vrhu 
gore 22.00 Tik pred katastrofo: Str-
moglavljenje letala 23.00 Prekletstvo 
kralja Tutankamona 01.00 Egipt: Razkri-
ti kralj Tutankamon 02.00 Preiskovanje 
letalskih nesreč: Strmoglavljenje letala 
na vrhu gore 

11,00 Visoka 5ierra 12.00 Klici na po-
moi, amer. drama (1994) 1330 Beg iz 
kanjona, amer. pust. film (1998) 15.15 
Prelomljene obljube, amer. krim. drama 
(1986) 17.00 Brez pristanka, amer. akc 
srh. (2000) 18.45 Visoka Sierra, pon. 
19.45 Dan uničenja. 2. del amer. akc. 
drame (2004) 21.30 Moj čudoviti sin, 
ang. drama (2001 23.15 Konec poletja, 
amer. rom. drama (1999); 01.00 Dan 
uničenja, pon. 2. dela 02.30 Moj čudovi-
ti sin, pon. 

Travel OMnell 
18.00 Pripravljeni: Senegal 19.00 Odd-
aljene obale: Rogomica 20.00 Treking: 

Francija 21.00 Arabske dežele 21.30 
Pobeg: Miami 23.00 Treking: Aljaska 
2330 Okrog sveta v 80 dneh 00.00 Pus-
toloviana: Kenija «1.00 Vatra 

O BBC Prime 
07.00 Program za otroke 09.30 Velika, 
močna dekleta 10-00 Veliki, močni fant-
je 10.30 Denar T)a podstrešju 11.00 
Urejanje vrta 1130 Kako postati vrtnar 
12.00 Top Gear Xira 13.00 Raziskovalci 
Arktike 14.00 Classic EastEnders, 2 dela 
ang. nad. 15.00 EastEnders Omnibus, 4 
deli ang. nad. 17.00 Nevarna Avstralija, 
dok. odd. 18.00 Fina gospa, ang. hu-
mor. nan. 1830 Moj heroj, ang. humor, 
nan. 19.00 Hiša v Franciji 1930 Lokaci-
ja, lokadja. lokacija 20.00 Novi gospo-
dar 21.00 2iveti svoje sanje, dok. odd. 
21.50 Diarmuidova velika pustoiovšdna 
22.50 Top Gear Xtra 23.50 Težave s 
spanjem, dok. odd. 01.00 Angleške 
bitke 

11.00 Konec tedna: top 10: VVestlife, 
Madonna, Eminem, Christina Aguilera 
16.00 TRL 17.00 Dismissed 1730 Just 
See MTV 18.30 Punk'd, z voditeljem 
Ashtonom Kutcherjem 19.00 VVorU 
chart 20.00 Dance Floor Chan, z 
voditeljico Becky Griffin 21.00 Making 
the movie 21.30 Wild boyz 22.00 Top 
10 at 10: Pevska družina The Jacksors 
23.00 Pimp my ride 23.30 MTV Mash 
00.00 MTV Live, posnetki konc. v živo 

O EURO ŠPORT 
08.30 Kolesarstvo, vrhunci 13. etape 
diri(e po Italiji 09.30 Nogomet: Legende 
lige prvakov 11.00 Formula GP2, pos-
netek včerajšnje dirt(e in prenos šprinta v 
Monte Carlu 12.00 Tenis (m), posnetek 
lanskega sklepnega dvoboja na odprtem 
prvenstvu Francije v Parizu 13.30 Kole-
sarstvo, vriiund 13. etape Mezzocorona-
Ortisei dirke po Italiji 14.15 Tenis: 
Portret in intervju • Tommy Haas 14.30 
Kolesarstvo, prenos Štirinajste etape 
Egna-Uvigno dirice po Italiji 17.15 KI, 
vrhund tekmovanja v borilnih vešdnali 
(polni kontakt) v Seulu 19.30 Motoš-
port, mag. 20.00 Avtomobilizeri, 
prenos dirite ameriške serije CART v 
Monterreyu 22.00 Formula Renault, 
vrhunci dirite v Monte Cariu 22.15 
Sumo, vrhund marčevskega tekmovanja 
v Osaki 23.15 športna poročila 23.30 
Tenis; Portreti in interejuji 23.45 Tenis 
(m), posnetek lanskega sklepnega 
dvoboja na odprtem preenstvu Frandje v 
Parizu 01.15 športna poročila 

06.00 Otroški program 08.15 Vozimo, 
moto iportni mag. 09.00 Dunajski 
maraton 2005, odštevanje 09.25 Ounaj-
ski maraton 2005, začetek 10.00 For-
mula 1, prenos treninga za VN Monaka 
11.00 Dunajski maraton 2005, odločitev 
12.25 Maraton za mlade 12.35 Športni 
pregled 1335 Formula 1, VN Monaka, 
novice 13.55 Formula 1, prenos dirke za 
VN Monaka 15.45 Formula 1, VN Mona-
ka, analiza 16.00 Medicopter 117: Sm-
rtonosni odmerek 16.45 Iz džungle v 
džunglo, amer. kom. (1997) 18.30 
Šport v nedeljo 1930 Čas v sliki 19.45 
Vreme 19.54 Sport 20.15 Škriatne reke, 
fr. krim. (2000) 2135 Kraj zločina: Samo 
še ta igra 23.3 O Columbo: Starec In smrt 
amer. krim. (1976) 01.00 Dvojna igra, 
amer. kom. drama (1997) 02.45 
Medicopter 117, pon. 03.30 Formula 1, 
posnetek dirke za VN Monaka 05.30 
Glavca: Varuška, pon. 

0730 Vremenska panorama 09.00 čas 
v sliki 09.05 Vrtovi ob Renu 09.30 Ros-
alia Chladek, portret 10.00 Novi ples v 
Avstriji 11.00 (!as v sliki 11.05 Urica za 
tisk 12.00 Visoka hiša 1230 Orientad-
ja 13.00 Cas v sliki 13.05 Tednik 1330 
Domovina, tuja domovina U.OOPogle-
di od strani 14.10 Po sledeh vider 
14.55 Sissi, avstrijska rom. drama 
(1955) 16.35 Čas za potovanje 17.00 
Čas v sliki 17.05 Lepše življenje 18.00 
Igra na srečo 18.25 Moja vera 19.00 
Zvezna dežela danes 19.17 Loto 19.30 
Čas v sliki 19,45 Vreme 1934 Pogledi 
od strani 20.15 Zvezde nad Madeiro, 1. 
del nem. rom. filma (2004); igrajo: 
Denise Zich, Lucas Gregorovvia, Fritz 
Kari. Michael Mendl; režija: Marco Ser-
afini 21.45 Cas v sliki 21.55 Odkrito 
povedano 2235 čas v sliki 23.05 Do-
movina to si ti 00.00 Resnica o Avstriji 
01.00 Teden kulture 

09.45 Formula 1, prenos 2. kval. 
treninga 11.30 Formula 1 ekskluzivno 
1230 Formula 1, ogrevanje 14.00 For-
mula 1, prenos dirke za veliko nagrado 
Monaka iz Monte Caria 16.00 Fonnula 1, 
vrhund 16.45 Ekskluzivno - V živo iz 
Monaka 1735 Volitve 2005: odločitev v 
deželi Nordrhein - Westfalen 18.45 
Poročila 19.10 Klic v sili, dok. nan. 
20.15 Vihar vseh viharjev, amer. akc. 
film (2000) 22.55 Laureus V/orid Sports 
Avvard 00.05 VoliWe 0030 Reportaža 

0630 Caravaning TV 07.00 Tuning TV 
07.15 Oglasi 08.45 Nogomet po svetu 
09.15 Nogomet -1. nem. liga 11.00 
Dvojna podaja 13rOO Nogomet -1. nem. 
liga 14.45 La ola 15.30 Nogomet, pos-
netek finala ang. pokala FA: Arsenal -
Manchester United 16.30 Nogometrte 
novice 17.30 Nogomet • 2. in 1. nem. 
liga: 34 kolo 20.15 Nogomet -1. in 2. 
nem. liga; 34, kolo 22.00 Formula 3, 
posnetek dirice v Monte Cariu 2230 For-
mula 1, posnetek dirice za veliko nagra(3o 
Monaka v Monte Cariu 23.30 La ola 
00.15 Erotični spoti 

05.20 Nastajanje ...05.40 Bojevnikova 
pripoved, amer. pust film (1994) 07.35 
Mož Iz Endna, pon. amer. kom. (1992) 
09.20 Zmešnjava na gradu, ang. kom. 
(2001) 11.25 2eja, pon. amer, filma 
katastrofe (1998) 13.05 Svet čudes 
14.05 Lovec krokodilov 14.35 Jeff 
Con/in 15.30 Lovec krokodilov 16.30 
Ekstremni stroji 17.35 Orjaški stroji 
18.45 Svet čudes, dok. 20.00 Poročila 
20.15 Veliki brat - odloStev; Za kater̂  
ga od tekmovalcev je igra končana 
22.15 Obdukcija 23.15 Redakcija 01.15 
Obdukcija 02.15 Nepojasnjeni umori 
03.20 Zamenjava, pon. 

O RTLsupef 
07.35 Thomasova lokomotiva 08.30 
Bluejine sledi 09.25 Težave z Ralphom 
09.50 Tolpa gusarjev 10.30 Galaksija 
iger 11.55 Kaj je kaj TV 12.25 Toggo 
12.50 Gumimedvedki 13.15 Jaka 
Racman z nečaki 13.45 Filmore! 
14.10 Spužva Bob 15.45 Čarobna 
pravljica 16.50 Toggo 17.20 Napad 
unf>etnosti 17.50 Gumimedvedki 18.15 
Jaka Racman z nečaki 18.45 Filmore 
19.05 Banaroo 19.15 Spužva Bob 
20.15 Gledališki skedenj Petra 
Steinerja 22.10 Vse o Sari, amer. 
kom. (1998); igra: K. Martin 00.05 
informacijski oglasi 01.50 Nočna 
zabava 

06.05 Matura 2005 07.50 Princesa in 
marinec, amer. rom. drama (2001) 
09.25 Visoko v gorah 10.20 TV-kino 
10.30 Vrnitev v osemdeseta 11.00 
Moja najstnica 11.30 Prijatelji 12.00 
Will in Grace 1230 Disneyjeva filmska 
parada 12.40 Ritem v krvi, amer. 
drama (2002) 14.10 Izgubljeni svet 
15.05 Lov za zakladom 16.00 Film 
Spedal: Vojna zvezd: Maščevanje Sitha 
16.30 Zorro, pon. amer. pust. filma 
(1998) 18 35 Svet čudes 20.00 New-
stime 20.15 Škrlatne reke, fr. krim. 
(2000) 22.20 Galileo 23.15 Pro 7-
reponaža: 00.05 Sodni dan, amer. akc. 
srh. (1999) 01.45 Galileo, pon. 02.30 
Lov za zakladom, pon. 03.15 Izgubljeni 
svet, pon. 

1035 Južnonemška TV 1235 Magazin 
o živalih 13.15 Pasji svet 14.00 Čas za 
živali 14.40 Opî e norčije, jap.-amer. 
kom. (1994) 1630 Poročila 17.00 Avto-
moto šport 18.15 Popotovanja 19.15 
Zdravo za zabavo 20.15 Resnica o psih 
in mačkah, amer. kom. (1996); režija: 
Michael Lehmann; igra: Uma Thumian 
22.00 Krik 2, amer. groz. (1997) 00.10 
Klub poželenja, erot. film 0130 Ovojna 
igra, pon. 

ReaiityTV 
16.25 Kdo hoče živeti 16.50 Kritično 
stanje 17.15 Robotika 18.05 Motorji 
18.30 Poznavalec 19.30 Policisti na 
motorjih 20.00 Halo!? 21.00 Policija 
21.30 Hujšanje 22.00 Študenti medi-
ane 2230 Anatomija zločina 

15.45 Kakor v filmu, 126. del 16.15 
Kakor v filmu, 127. del 17.10 Prijatelji« 
za vedno 19.05 Poredna dekleta, 7. del 
19.30 Živeti, 4. del 20.25 Nekaj druge-
ga kot ljubezen, 51. del 21.25 Nekaj 
drugega kot ljubezen, 52. del 

O Cartoon/icm 
11.00 Dexter 11.50 Time Sguad 13.55 
Tom in J<rry 14.20 Dvojčka 18.05 
Hrabri kužek 1835 Tom in Jeny 20.35 
Derter 21.00 Wild Rovers, amer. vest. 
(1971) 23.10 Shaftova velika zmaga, 
amer. krim. (1972) 00.50 Mlada Bess, 
ang. drama (1953) 02.05 We$tward the 
Wom€n, amer. vest. (1951) 

UfedruHvo od{©w*»vi jpKn»efnbe. ki n*iU«»eio »tv p»Off«m.h po Undni(t«o ne odgovoia zj ipfrm#mb*. b rutUn̂ fO t tv prô rarruh po t»ld|uft.u (c<Uki.r;e 
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07.30 ̂ (vžav:Roli Poli Oli, ris. nan., 
19/24; Timotej hod i v šolo, ris. 
nan., 19/26; Frâ jicio!. ris. 
nan., 19/23 (vps 07.30) 

09.55 Pomagajmo si, odd. tv Koper-
Capodistria (vps 09.55) 

10J!5 Sledi, odd. tvKoper-Capodis-
tria (vps 10.25) 

10.55 Gospodar duhov, fr. dok. serija, 
10/13 (vps 11.00) 

11.20 Ozare, pon. 
1U5 Obzorja duha (vps 11.30) 
12.00 Ljudje in zemlja, odd. tv Kop-

er-Capodistria (vps 12.00) 
13.00 Poroaia, šport vreme(vps 13.00) 
13.10 Pri Jožovcu z Natalijo (vps 13.10) 

PRIJOŽOVCU2 
NATALUO 
Na prvi ples vas bo povabil 
ansambel Franca Miheiiča. 
Tercet Domirrta s Koz-
janskega bo zapel znano 
ljudsko. Beseda bo tekla 
tudi o letošnjih poletnih 
festivalih domače glasbe. 

14.15 Tistega lepega popoldneva 
(vps 14.15) 

14J0 Poldnevnik 
14.25 Človeški faktor 
14J0 Nova resnica 
1435 Nedeljsko oko 
14.45 Pet minut slave 
14.50 Panika, igrana rep. 
14.55 Planetv 
15J0 Predmet poželenja 
15.50 2ive legende 
15.55 Šport & angleška nogometna 

liga 
16.05 S^rt na današnji dan 
16.10{>smi potnik 
16JOLorella 
16J5Slereotipi 
16.45 Živalski svet, anim. serija 
17.00 Porodta, šport, vreme (vps 17.00) 
17.15 Tistega lepega popoldneva 

(vps 17.15) 
17 JO Glasbeni dvoboj 
17J5Kek's 
17.40 Koyaa, anim.film 
17.45 Vabilo za dva 
18.05 Vro<e 
18.10 Družabna kronika 
18.30Žrebanje lota (vps 18.30) 
18.40 Hopla, ris. (vps 18.40) 
18.45 Carii in mimo, ris. 
18J5 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo tedna 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 
20.00 Spet doma (vps 20.00) 
21.45S-špon.odd.(vps21.45) 
22.20 Peti element (vpi 22.15) 
23.15 Porofila, šporfvrefne (vps 23.15) 
23.35 Portret nekega mesta, nem. b̂ 

film (vps 23.35) 
01.00 Dnevnik, vreme, iport, pon. 
01.40 Dnevnik zamejske tv (vps 01.40) 
02.10 Infokanal 

06J0lnfokanal 
08.35 Tv prodaja 
09 JO Tedenski izbor 
09 JO Divja Ukrajina, divji plesi, dok. 

film 
09.45 Pesem Evrovizije 2005, 

posnetek iz Kijeva 
13.10Športšpas (vps 13.10) 
13.40 Tvprodaja 
14.10Sport (vps 13.40) 
15.10 Košarka NBA, posnetek (vps 

15.10) 
16.40 Pred teniškim turnirjem 

Roland Garros (vps 16.40) 
17.10 DP v rokometu (m), druga tek-

ma finala končnice, prenos 
(vps 17.10) 

18.50 Košarka NBA action (vps 
18.50) 

19.20 Magazin lige pnrakov v no-
gometu (vps 19.20) 

Urban Laurenač med nogometaši 

20.00 Supervulkan: Dnevi 
apokalipse, ang. dok. odd., 1/2 
(vps 20.00) 

SUPERVULKAN 
Yellowstone je dejaven 
ognjeniK česar se večina 
obiskovalcev pred izbru-
hom sptoh ni zavedala. Ko 
so stati na vrhu vulkana, ki 
ni koničast kot St Helens 
in Vezuv, se niso zavedali, 
da stojijo na vrhu enega 
največjih ognjenikov na 
svetu. Vzadnjem desetlet-
ju so se tla v Yellowstonu 
dvignila za najmanj pol-
drugi meter. 

20.55 Naše skrivno življenje, avstrals-
ka nad., 6/22 (vps 20.55) 

21.45 Impromptu - odd. o umetnosti 
glasbe in plesa 

21.45 Baletno šolanje v Sloveniji (vps 
21.45) 

22.00 Po sledeh baleta: Zaietki in 
razvoj v svetu, 1/2 (vps 22.00) 

22.40 Naši opemi pevd; Rudolf Fran-
d (vps 22.40) 

22.55 Infokanal 

07 JO TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja: 
08.00 Zelenjaviki, sinhr. ris. film 
08.35 Tom in Jerry, ris. serija 
08.45 Bobek in Ciril, sinhr. ris. serija 
09.05 Mali rded traktor, 

sinhr. ris. serija 
09.15 Ogijeva druŜ ina, 

sinhr. ris. serija 
092S Transformerji, sinhr. ris. serija 
09.55 Formula 1, prenos treninga 

FORMULA 1, prenos 
dirke za VN Monaka 
Čeprav ulična steza v Mo-
naku ne ponuja pravih 
možnosti za prehitevanje, 
je to dirka, ki jo ima večina 
gledalcev najraje. Pravza-
prav ni težko uganiti zakaj. 
Dirkalniki, ki se s skoraj 3(X) 
kilometri r>a uro podijo po 
ozkih ulicah, namenjenih 
mestnemu prometu, nudi-
jo nepozaben prizor. V tem 
trenutku so najbolj vroča 
moštva Renault Mctaren 
in Toyota. Bo tako tudi v 
rr̂ ajhni kneževini? 

11.00 Sanjska ženska, pon. 
12.05 îska košarkarska liga, pon. 
13.00 Resnifni svet, dok. odd. 
13.30 formula 1, prenos dirke za VN 

Monaka 
16.00 Resnični svet, dok. odd. 
16,30 Poročeni ljubimec, amer. film 
18.15 24 ur-vreme 
18 JO Entrada - kuhinje Latinske 

Amerike, dok. odd. 
19.0024 ur 
20.00 Nedeljski film: Ace Ventura: 

Nori detektiv, amer. film 

ACE VENTURA • NORI 
DCTEKTIV 
Ace Ventura je detektiv za 
pogrešane živali. Spoznali 
ga bomo v podobi Jima 
Carreyja, le da je Ace Ven-
tura še bolj odštekan. Na 
pn/i pogled morda malce 
prismojen v svojih pisanih 
oblačilih, z nenavadno fri-
zuro in zabodenim pogle-
dom, a v resnici je zelo iz-
najdljiv... 

21.35 Športna scena 
22.35 Strah in groza v las Vegasu, 

amer. film 
00.4524 ur, pon. 
01.45 Nočna panorama 

09.20 TV prodaja 
09.50 Mladi in nemimi, pon. 145. 

dela amer. nad. 
10.40 Mladi in nemimi, pon. 146. 

dela amer. nad. 
1130 Mladi in nemimi, pon. 147. 

dela amer. nad. 
12.20 Mladi in nemimi, pon. 148. 

dela amer. nad. 
13.10 Mladi in nemimi, pon. 149. 

dela amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde, gost Vinko 

Vasle 
15.00 Dežela pred časom: Skrivnost-

na skala, ris. film 
16.20 Novi stari očka, 6. del amer. 

humor. nan. 
16.45 Umor, je napisala, amer. nan. 
1735 Skriti griči, 13. del amer. hu-

mor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Družinski film: Slonova zgod-

ba, amer. film 

SLONOVAZGODBA 
V Bocvani je bila posneta 
ganljiva zg<xJba o sk>njefn 
mladiču VVhispersu in nje-
govem boju za preživetje 
v divjini, kjer mrgoli divjih 
lovcev. Ko so lovci nevar-
no blizu, mora VVhispers 
zbežati/ pri tem pa se Izgu-
bi. Film spremlja njegove 
pustolovščine med iska-
njem izgubljene matere. 
Poleg številnih nevarnosti 
Whispersa čakajo tudi 
novi prijatelji. 

21^0 Tihi zločin, amer. nan, 
22.15 Navigator 
22.45 Talec za en dan, amer. film 

TALEC ZA EN DAN 
VVarren Kooey si želi spre-
membe. Dosedanjega živ-
ljenja ima vrh glave, saj 
mora prenašati tečno 
ženo in se spoprijemati s 

' težavami v službi. Sanja, 
da bi si sredi neokrnjene 
narave na Aljaski ustvaril 
nov dom. Toda sanje bodo 
morale še malce počakati. 
Po številnih razočaranjih 
se Warren odk)či za drasti-
čen korak. Ugrabil se bo in 
zase zahteval odkupnino! 
Ne računa pa, da se bodo 
pri njem pojavili pravi te-
roristi in ga zares ugrabili. 

00.25 Dann/jeve zvezde, pon. 

07.30 Yu-Gi-Oh, ris. serija 08.45 Risani 
film 0930 Otroiko nedeljsko dopoldne 
12.00 Skozi ključavnico, pon. 12.45 Va-
jenec pri [)onaldu Trumpu, pon. 13.35 
Alo, alo, pon. 14.05 Gospod Bean, pon. 
14.35 Dobro je biti, razv. odd. 15.00 
Adijo, pamet 16.00 Rod Otočec 2002, 
rep. 16.35 Reklamni predah 17.05 ču-
daka pod krinko, pon. amer. akc. kom. 
(2001) 19.00 Adijo, pamet 20.00 Za-
sebni detektiv Shame, amer. ak<. kom. 
(1994) 21.40 Znani in zanimivi 22.25 
Vajenec pri Donatdu Trumpu 23.10 Gos-
pod Bean 23.40 Dobro je biti, pon. 
00.10 Zasebni detektiv Shame, pon. 
01.50 Znani in zanimivi, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 11.00 Za vas 
in mesto, odd. o kmet. 12.00 Do zdravja 
tudi tako, pon. 12.30 Razgledovanja, 
pon. 13.00 V harmoniji z naravo, pon. 
1330 A to je to, pon. 14.00 Do zdravja 
tudi tako, pon. 14.30 Tam, kjer je veselje 
doma 1530 In line, odd. o in line hokeju, 
prvič 16.00 To morate vedeti 17.00 
^ t i zdravo, pon. 17.30 NT konferenca 
2005, rep. iz Portoroža, pon. 18.00 Slo 
motion, pon. 18.30 Štiri tačke, odd. o 
hišnih ljubljencih, prvič 19.00 Denar 
obrača, menedžer obrne, pon. 20.00 
Slovenska glasbena lestvica 21.00 
Slovenska radijska postaja v Argentini, 
prvič21.30 24 ur 22.30 ABCD, svet avto-
mobilizma, pon. 23.00 To morate vedeti, 
pon. 00.00 V deželi ruma. salse in dgar 
01.00 Miss športa 2004. pon. 

Tv Pap/tka 

18.00 3,4, zdaj, nasveti za lepo in zdra-
vo telo 18.50 Optika sever 19.05 Veliko 
platno, odd. za ljubitelje filma 1930 Ak-
tualno 19.55 Spot tedna 20.00 Cena 
slave 21.05 Prava generacija z Jakom 
Lenardičem: Lidija Bregar 2135 Svet fi-
nanc 22.05 Argumenti 22.35 Poklic 
mama. odd. z Oriano Girono Cavazza 
23.05 Vitafit! 23.40 Dilema, pô . odd. z 
Markom Žitnikom 00.40 Simon pravi 
01.05 Sms noč 

Corenjska TV 
07.50 GTV priporoča 08.00 Gorenjski 
tedenski pregled 08.15 Nagajivčkove 
vragolije, ov. odd. 09.15 Zaključni kon-
cert tekmovanja mladih pianistov -
Radovljica 2005, posnetek 09.45 Goren-
jski odsev: Srečanje lutkovnih skupin 
Slovenije, rep. 10.00 Ekošola kot način 
življenja, dok. odd. 10.30 Skrbimo za 
zdravje, pon. izobr. odd. 11.30 Pred-
stavljamo vam KS: Sela v Tuhinjski dolini 
12.15 2upan pred kamero: Stanislav 
Žagar, župan Občine Medvode, pon. 
13.20 Gorenjski biseri: Jezersko 13.45 
Nedeljsko popoldne na GTV 13.45 
Slovesnost ob 60-letnici konca druge 
svetovne vojne, posnetek iz Radovljice 
14.15 Viže iz doneče skrinje, pon. odd. 
z nar.-zab. glas. 15.15 Ljubljanski 
nadSkof in metropolit Alojz Uran v VDC 
Kranj, posnetek 15.45 Video strani 
17.00 Vedno ob petih: Alfi Nipič na 
obisku na Floridi, glas. odd. 18.00 
Gorenjski odsev: Čistilna akcija Rafting 
zveze Gorenjske na Savi, rep. 18.20 
(ižule • mižule: Lajnarjev cirkus, otr. 

Manke 02.25 Festival valčkov in polk 
Prevaije2005,Zdel 

Deželna LokATV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seja OS Cerklje. 4. del 18.00 Turis-
tični kažipot, odd. o turizmu 19.00 Pre-
prosto najboljši, mlad. glas. odd. 20.00 
Deželne novice, pon. 20.35 Pokliči me 
nocoj, razv. nar.-zab. odd. 21.30 Šport 

10.20 Nâ  malo mestece, nad. 10.50 
Kam na počitnice 11.20 ŠKl 12.05 
Zdravie 12.40 Video top 2014.00 Mal-
divi 14.30 Hotel n̂ghaj, amer. drama 
(2002) 16.20 Punčka iz cunj 17.10 
Sonce skušnjave 17.55 Net info 18.00 
Tov/nies 1830 Pokliči in zadeni 18.45 
Magazin zdravja 19.35 Net info 20.00 
Oditekana tv 2030 Šifra ornega, amer. 
akc. film (2001) 2230 Grand prix 2005 
23.25 Nova vrsta kriminala, amer. akc. 
film 02.15 Strip tv 

0630 Dobro jutro, Hivaika 09.15 Julia 
10.00 Poročila 10.10 Afganistan, dok. 
film 11.10 Hmike in jabolka 12.00 
Dnevnik 12.16 TV-koledar 12.30 Zrela 
ljubezen 13.20 Maja, pog. odd. 14.00 
Poroaia 14.10 Ed, 9/22 del 1435 Svo-
bodno območje 15.05 Družina Junak, 
ris. serija 15.30 Nora fora 16.00 Hrvaika 
dane 16.20 Popotovanja okoli sveta: 
Španija in Portugalska 17.15 ŽhrJjenje v 
živo - s stilom 1755 Znanstvena petka 
1835 Serija 19.30 Dnevnik 20.10 
Ameriški predsednik, amer. rom. drama 
(1995); režija: Rob Reiner; igrajo: 
Michael Douglas, Annette Bening, Mar-
tin Sheen, Michad J. Fox 22.05 Dnevnik 
22.25 Drugi format 23.30 Amnezija, 
ang. miniserija (2004); režija: Nick 
Laughland; igrata: iohn Hannah, Jemma 
Redgrave 00.50 Zlikovci, pon. 01.00 
Večerna §ola - vmitev vpisanih, pon. 

07.50 TV-koledar 08.00 Otroiki spored 
10.30 Zasedanje Sabora 13.35 Glasbe-
na-TV 14.00 Res publica 15.00 
Zasedanje Sabora 16.20 Poročila za 
gluhe 16.30 Tree Hill 17.15 Vaterpolo-
Final Foun Jug - Honved. prenos 18.25 
Županijska panorama 19.00 Popolni 
svet 19.35 Življenje z Bonnie 20.05 
Barabe in princese, 6. del 20.40 Večerna 
šola - vmitev vpisanih: Pravljice in basni 
21.15 Izbranec, 8/12 del 22.10 Zlikovd 
22.25 Poročila 22.40 Peklenska po-
maranča. ang. sat. drama (1971); režija: 
Stanley Kubrick; igrajo: Malcolm Mc-
Dovvell, Patrick Magee, Warren CIarke 
01.00 Mrtvi, angl. drama 02.25 Območ-
je somraka 03.10 Popolni svet, pon. 

• Oiscover y 

06.00 Uganke neba 07.00 Kartagina 
08.00 Znanost o napadih morskih psov 
09.00 Rex Hunt 0930 Rojstvo avtomobi-
la 10.00 Bojni stroji 21. stoletja 11.00 Bit-
ka pošasti 12.00 Uganke neba 13.00 
Kartagina 14.00 Znanost o napadih 
morskih psov 15.00 Kraljeva družina 
16.00 Bojno polje 17.00 Rex Hum 1730 
Ujeti na trnek 18.00 Gnneče dirke 19.00 

Razbiti mit 20.00 Ekstremno preživetje: 
Pritisk 21.00 Masivni stroji 2130 Avto-
mobili 22.00 Dirke 23.00 Ameriški dmp-
perji 00.00 Dosjeji FBI 01.00 Bojni stroji 
21. stoletja 02.00 Bojno polje 03.00 Rex 
Hunt 03.30 Velika pustolovščina Marka 
0'Shee 04.00 Bitka pošasti 

AnhnaJ pUfMt 

06.00 Mladi in divji 07.00 Opî  zadeve 
07.30 Vanihi 08.00 Popravni dom za pse 
09.00 Vanihi živali 10.00 Živalska polkija 
11.00 Stnip na urgend 12.00 Zavetišče 
za hišne ljubljenčke 12.30 Vse o vzreji 
13.00 S. 0. S. 13.30 Reševanje živali v 
Avstraliji 14.00 Popravni dom za pse 
15.00 Vanihi živali 16.00 Živalska polidja 
17.00 Najbolj sfiiešne živali sveta 17.30 
Čudoviti posnetki živali 18.00 Mladi in di-
vji 19.00 Opifje zadeve 1930 Varuhi 
20.00 Odraščanje 21.00 Varuhi živali 
22.00 Žhalska polidja 23.00 Strup na ur-
^ d 00.00 Ubijalski sloni 02.00 Srce lev-
inje 04.00 Dnevnik lovca na krokodile 

National Geographic 

12.00 Krokodili 1230 Preučevala kač 
13.00 Neverjetne lastnosti flovešk«ga 
telesa 14.00 Preiskovanje letalskih nes-
reč: Strmoglavljenje letala na vifiu gore 
15.00 Tik pred katastrofo: Stnnoglavl-
jenje letala H.OO Udomačeni tigri 
17.00 Neverjetne lastnosti človešicega 
telesa 18.00 Krokodili 1830 Preučeval-
Q kač 19.00 Psi v službi 1930 Popolno-
ma divje 20.00 Udomačeni tigri 21.00 
Prekletstvo kralja Tutankamona 2i.00 
Egipt: Razkriti skrivnostni prostori 00.00 
Interpol preiskuje: Manjkajoči ilen 
01.00 Prekletstvo kralja Tutankamona 
03.00 Neverjetne lastnosti človeškega 
telesa 04.00 Psi v službi 04.30 Popolno-
ma divje 05.00 Udomačeni tigri 

10.45 Uničeno mesto, 2. del kan. akc. 
drame (2004) 12.30 Dolga pot domov, 
amer. pust. drama (1997) 14.15 fUzred 
zase, amer. drama (1999) 1545 Tri 
poroke in glavobol, amer. kom. (2004) 
1730 Uničeno mesto, pon. I deta 19.15 
Deseti dovek, amer. drama (1988); režija: 
Jadc Gold; igrajo: Anthony Hopkins, Kristin 
Scott Thomas, Derek Jacobi, Cyril Cusack 
21.000ddelek, 13.del22.000blTehQu-
traj, amer. krim. (2001}; režija: Lee Daviš; 
igrajo: Danny Glover, pam Grier, Bobby 
Cannavale, John Michelle Ro-
driguez. Šarita Choudhury 23.45 
Baskervillski pes, kan. krim. (2000); režija: 
Rodney Gibbons; igrajo: Matt Frevver, 
Kenneth Walsh, Jason London, Emma 
Campbell 0130 Oddelek, pon. 0230 Ob 
treh zjutraj, pon. 

Travel Chanell 

18.00 Pripravljeni: Tunizija 19.00 Odd-
aljene obale: Dalmacija 20.00 Življenje v 
mestu: Rio de Janeiro 21.00 Smučanje v 
Ameriki 22.00 Treking: Kanada 23.00 
Karibi 23.30 Italijanska kuhinja: Alto 
Adige 00.00 Arabske dežele 

07.00 Program za otroke 09.00 Trading 
Up 09.30 Flô  Iti 10.30 Program za 
otroke 12.00 Živalski parii 13.00 Odprto 

noč in dan, ang. humor. nan. 13.30 
Želite, prosim, ang. humor. nan. 14.00 
Rojen in vzgojen, ang. nad. 15.00 Tel̂  
bajski 15.25 Tweenies 15.45 Fimbles 
16.05 Balamory 16.25 Telebajski 1635 
Skrita kamera 17.00 Zakladi na pod-
strešju 1730 Opremljevalski izziv 18.00 
Skrb za dediščino 18.40 Potovanja 
19.00 Tony in Giorgio 19.30 Me5ey 
Beat, ang. nad. 20.30 Mastemiind, kviz 
21.00 CiTii Gad, ang. humor. nan. 2135 
Ne-BkHid 22.05 Alistair Mcgowan's Big 
Impression, humor, šov 22.30 Glasbena 
lestvica 23.00 Lennyjeva pustolovščina 
ob Amazonki 

12.00 Konec tedna: top 10: Coldplay, 
Kytie Minogue, Missy Eliiot 15.00 Seznam 
želja 16.00 TRL 17.00 Dismissed 1730 
Just See MTV 1830 MTV New 19.00 
Dance Floor Chart 20.00 Purk d, z 
Ashtooom Kutdterjem 20.30 Viva la bam 
21.00 Wihi boyz 2130 Jadcass, z voditel-
jem Johnnyjem Knoxvitlom 22.00 Top 10 
at 10: Klasične plesne skladbe 23.00 Fa-
mous Face 2330 Wonder Showzen 

O EURO ŠPORT 

0830 Reli, vrhunci dirke za svetovno pr-
venstvo po Cpru 09.30 Avtomobilizem 
10.00 Nogomet, vrhund najzanimive-
jših tekem v ligi pn/akov 2004/05 13.00 
Tenis (m), prenos finala turnirja v Parizu 
14.00 Kolesarstvo, vrhunci včerajšnje 
enajste etape Marostica-Zoldo Alto in 
prenos dvanajste etape Alleghe-Rovere-
to dirice po Italiji 17.15 Poker, vrî unci 
velikega finala v Monte Cariu 18.15 No-
gomet: Najboljši evropski kluba 18.45 
Nogomet: Liga prvakov - Poročila in 
analize tekem ter intervjuji 20.15 No-
gomet, posnetek finalne tekme v ligi 
pnrakov 1996/97: Bonissia Dortmund -
Juventus 21.45 Bodybuilding, vrhund 
amaterskega svetovnega prvenstva v 
Moskvi 22.45 Nogomet: NajboljSi evrop-
ski khibi 23.15 Ekstremni športi, odd. za 
drzne 23.45 Športna poročila 00.15 
p̂ort za m»Čne, vritund mednarodnega 

tekmovanja v Doetinchemu 01.00 
Zvezdniki 01.15 Športna poročila 

06.00 Pikado 06.45 Snooker 08.00 
Oglasi 0830 Športni Itviz 11.00 TV-pro-
daja 1330 Ekstremni športi 14.^ Šport-
ni kviz 17.00 Tenis (m), prenos moštvene-
ga svetovnega pnrenstva v Dusseldorfu 
18.00 Caravaning TV 1830 Nogometne 
novice 19>>S Nogomet -1. nem. liga: 34. 
kolo 20.15 Bundesliga - Reportaža: Boj za' 
preživetje v Rostodcu 20.45 Bundesliga -
Portreti: Marcelinho in GHberto, Brazika v 
Beriinu 21.15 Strokovnjaki 22.15 No-

let - 1. nem. liga: 14. kolo 22.45 
i kviz 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroiki program 07.55 Moje živl-
jenje in jaẑ  pon. 08.20 Sedma nebesa, 
pon. 09.05 6rovnke, pon. 0930 Glavca, 
pon. 10.15 Sam doma 3, amer. kom. 
(1997); igrata: Atex D. Linz, Oiek Knipa 
11.45 OtroSki program 13.45 Tenis, med-
narodni tumir BTM Povver Grand Prix 
2005, prenos 15.45 Newsflash 16.10 
Smallville 16.55 Sedma nebesa 17.35 

Nevvsflash 17.40 Čarovnice 1830 Glavca 
19.00 Simpsonovi 1930 Cas v slikiAul-
tura 19.53 Vreme 20.00 ipon 20.15 
Lepo je biti milijonar, kviz z voditeljem 
Arminom Assingerjem 21.10 Newsflash 
21.15 Sr̂ ek: Zmenkarije, nove ep. zab. 
serije z voditeljem Joergom Pi!awo 2235 
Kaj je novega: Oiiver Baier s komiki o aktu-
alnih dogodkih minulega tedna, zab. odd. 
2230 Ameriški predŝ nik, an>ef. rom. 
drama (1995); igrajo: Michael Douglas. 
Annene Bening, Martin Sheen, Mkhael J. 
Fox; režija: Rob Reiner00.35 Brez vsakega 
izhoda, amer. srh. (2002); igrata: Scott 
Wolf, Tim Roth 02.15 SoylGnt Green, 
amer. zf. lilm (1973) 0330 Sam doma 3, 
pon. 05.25 Moje življenje in j«: Poročni 
načrti, pon. 

07.00 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Kuharski n»gazin 09.30 Drzni in lepi, 
pon. 0930 Veliko življenja, pon. 10.15 
Bianca: Poti k sred, pon. 11.00 Za vsak 
primer Stefanie 11.45 Vreme 12.00 
Umetniki življeflja 13.00 Casvsliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Veliko življenja 
14.05 Pri vsej ljubezni 1430 Bianca: Poti 
k srea 1535 Drzni in lepi 16.00 Oddaja 
Barbare Kartich 17.00 6s v sliki 17.05 
Dobrodošla, Avstrija 18.25 Pogledi skozi 
čas - 50 let 18.30 Dober nasvet Za 
potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes 
1930 Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20.15 Starec: 
Sestri 21 JO Majhen veliki mož - o 
društvih, pomočnikih in predsednikih 
22.10 Cas v sliki 2 2235 Modemi časi, 
magazin 23.05 Evropski milijoni, igra na 
srečo 23.10 Pri Stoeddovi, pog. odd. 
00.00 Cas v sliki 3 00.20 Tenis, mednaro-
dni tumir BTM Power Grand Prix 2005, 
rep. 00.40 Kviz ekspres 

09.30 Moj dojenček, dok. nan. 10.00 Dr. 
Štefan Frank 11.00 Naloga med Štirimi 
stenami 1130 Naša bolnišnica 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Ofiver Getssen 
14.00 Na sodišču 15.00 Dnižinsko 
sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 1730 Med 
nami 18.00 Dober večer 1830 Ek-
skluzivno, mag. 18.45 Poročla 19.10 Ek-
splozivno 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3230. del 20.15 Kdo bo novi milijonar, 
nagr. kviz 21.15 Peking ekspres 2230 
Sedem dni, sedem glav 23.25 Petkova 
nočna porodla 00.10 Ponrala 00.40 Zlata 
dekleta 01.10 Nenadoma Susan 

0835 Nora hiša, pon. 09.25 Pozor, grad-
bišče! Sanje o lastnem domu 10.25 Ek-
skiuzivno - Reportaža 11.15 Veliki brat 
12.15 Otroški program 16.00 Ubijalski 
nagon 17.00 Princ z Bel Aira 18.00 Big in 
America 19.00 Veliki brat 20.00 Porodla 
20.15 PešGca izbranih, zad. del 2105 
Nabriti kanoni, amer. akc kom. [1992); 
režija: Gene Ouintano; igrata: Emilk) b-
tevez, Samuel L jadoon 23.00 Vesoljski 
bojevniki, amer. zf. film (1997) 01.10 
Poročila 01.25 Vesoljski bojevniki, pon. 

O RTlsupcr 

06.00 Informacijski oglasi 08.00 Mo-
jster Miha 08.30 Bluejine sledi 09.00 

CankHi 1035 Galaksija iger 11.05 Raču-
nalniška ekipa 12.10 Smrkd 12.40 Gu-
mimedvedki 13.05 Jaka Racman z neča-
ki 13.25 Filmore! 1330 Jimmy Neutron 
14.45 Prstne zvijače 15.25 Benjamin 
Rožica 16.55 Stanley 17.20 Smricci 
1730 Gumimedvedki 18.15 Jaka Rac-
man z nečaki 18.45 Filmore! 19.15 
Spužva Bob 20.15 Otok zakladov, amer. 
pust. film (2002) 21.40 Gospod Bean, 
ris. 22.10 Dinozavri 23.05 Nepopisan 
listrSveUoba 

05.05 Sam, pon. 06.00 Taff, pon. 07.00 
Nemudoma, pon. 07.25 Galileo 08.00 
OipMix, razv. odd. 09.00 To je vaša zadn-
ja pnložnost, pon. 10.00 Talk, talk. talk 
11.00 Sos - Style & Home 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Priznanje 15.00 Matû  
ra 2005 15.30 Prijatelji: Življenje gre 
naprej 16.00 To je vaša zadnja priložnost 
17.00 Taff 18.00 Taff spedal 1830 Ne-
mudoma 1835 Simpsonovi: Skoraj dos-
tojna naloga 19.25 Galileo 20.00 New-
stime 20.15 Vrh groze. amer. pusL film 
(2003); režija: Dale G. 6radley; igrajo: Lyn-
da Carter, P. Stevenson, Peter Bliot 22.05 
Pobeg iz Los Angelesa, amer. akc film 
(1996); režija: J. Carpenter; igrata: Kurt 
Russell, A. J. Langer 00.10 Čudovite 
pošasti, ang. kom. (2000); režija: BiH Ea-
gles; igra; Rachel Weisz 01.40 Poročila 
01.45 Beg iz Los Angelesa, pon. 

10.15 Dr. Ouinnova, pon. 11.15 Naša 
sodnica, pon. 12.15 Vsakdan v Bostonu 
13.10 Spet zaljubljena 14.05 Dr. Ouinno-
va 15.05 Raztresena Ally 16.05 Naša sod-
nica 17.00 Vsakdan v Bostonu 18.00 
Porodila 18.15 2weti po želji 1845 Nični 
brez okusa 19.15 Sam svoj njcjster 20.15 
K-911, amer. kom. (1999); režija: Charles 
T. Kanganis; igra: James Belushi 22.00 
Spiegel tv 00.00 Zdravniški detektivi 

ftMlityTV 
17.40 Policisti na motorjih 18.05 
Brodolom 19.00 Mejna policija 19.30 
Policija na nebu 20.30 Hujšanje 21.00 
Pekel 21.30 Prevaranti 22.30 Mestni 
utrip 23.00 Klic dolžnosti 23.30 Mejna 
policija 00.00 Utrip 

17.40 Q Amor No Es Como Lo Pintan, 120. 
del 1835 Za Luĉ , 41. del 1930 Strasti, 
40. del 20.20 Za Luojo, 40. del 21.10 h 
Ludio, 41. del 22.05 Okus po tebi, 53. del 
23.00 Kakor v filmu, 127. del 23.55 El 
Amor No Es Como Lo Pintan, 120. del 

O Canoon/tan 

11J5 Hrabri kužek 12.15 Ov̂ a v mes-
tu 13.55 Tom in Jen̂  14.20 Kre-
menčkovi 18.05 Scooby Doo 18.55 Tom 
in Jerry 19.45 Ed, Edd in Eddy 21.00 
Where Eagles Dare, ang. voj. film (1968); 
igrajo: Richard Burton, Clint Eastwood, 
Mary Ulre; režija: Brian G. Hunon 2335 
The Split, amer. srh. (1968); igrajo: Gene 
Hackman, Jim Brown, Diahann Carroll; 
režija: Gordon Flemyng 01.05 Obdobje 
prilagajanja, amer. kom. (1%2); igrajo: 
Robert Webber, Anthony Nevvlands, 
Jennifer Jayne; režija: F. Francis 

Uredfiittvo fW odtentn* t» b fusUncje v U- pfOfr»mih pO Mfc»|uClu r«d«lie>ie Uf(dnt<tvo n* odgovjr̂  u tpfemembe. iu n»ti»nrto v tv pfogiamih po 
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SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06J{0 Tedenski izt>or 
06 JEO Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe Iz školjke 
07.35 Pod klobukom 
08.10 Odd. za otroke 
08.25 Kino Kekec: 

2oga, belgijsko-nizoz. film 
(vps 08.25) 

09 Tedenski izbor 
09.55 Najiibkejiieien, kviz 
10.45 PoMni klub 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 PoroflIa, $porT, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Turi$tika,pon. 
13.30Sk>venci v Italiji 

(vps 13.35) 
14.00 Bolniinica na koncu mesta po 

dvajsetih letih, nad., 
pon. 

15.05 Žvijenjskd priložnost, dan.-
ived. film (vps 15.05) 

17.00Poroiila, špon, vreme 
(vps 17.00) 

17.15 Ozare (vps 17.15) 
17J5 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 

(vps 17.25) 
18.40 Prihaja Nodi, ris. (vps 18.40) 
18J5 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 $port 
20.00 Totalna razprodaja, druž. 

humor, nan., 5/10 (vps 20.00) 

TOTALNA RAZPRODAJA 
5. DEL Slabo za dobro 
Po nakupovalnenn centru 
se nezadržno Siri nevaren 
virus r^kupovalne zastru-
pitve, ki napade tudi Oe-
dota. Nadine pa razžirajo 
dvomi zaradi nerazume-
vanja sebe in sveta okoli 
nje. Potolaži jo Oubre, ki 
včasih tudi sam ostane 
nerazumljen, Enriko pa ji 
predlaga pozitivne afir-
macije za vsak obrok v 
dnevu. Hipno olajšanje po 
Martininem receptu pri-
nese te stoja na glavi. Za-
gonetna akcija Srila bo 
o^ala skrivnost do za-
ključne prireditve: spra-
šujte se in Se enkrat spra-
šujte se! Konec koncev: 
povpraševanje je mati 
prodaje. 

2030 Divja Ukrajina, divji plesi, dok. 
film (vps 20.35) 

21.00 Peser!! Evrovizije 2005, 
prenos iz Kijeva 
(vps 21.00) 

00 J5 Dnevnik, vreme, iport, pon. 
01.05 Dnevnik zamejske iv (vps 

01.05) 
01.30 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Tv prodaja 
0930 Infokanal 
11.15 Tv prodaja 
12.10Te<lenski izbor 
12.10 Videopisma, dok. serija, 6/10 
12.30 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje 
12.55 Pesem Evrovizije 2005 - predi-

zbor, posnetek iz Kijeva 
15.20 KoSarka NBA, posnetek 

(vps 15.20) 
16.55 Nova Gorica: Liga Simobil v no-

gometu, Hit Gorica - Primorje, 
prenos (vps 16.55) 

19.00 Odprto prvenstvo Avstralije v 
tenisu, iport. film (vps 19.00) 

20.00 Sa mo za eno nô , amer. film 
(vps 20.00)̂  

SAMO ZA ENO NOČ 
ameriški banmi, 2000 
Scenarij in režija: Alan Ja-
cobs; igrajo: Timothy Hut-
ton, Maria Grazia Cucinot-
ta, Udo Kier, Seymour Cas-
sel 
Čeprav je tik pred poroko, 
sprejme newyoršId profe-
sor Isaac Adler povabilo 
kolidža iz San Francisca, 
da bi pri njih predaval. 
Prepričan je. da je vse sku-
paj čisto enostavno, saj bo 
moral tam samo enkrat 
prespati in se bo nasled-
njega dne lahko pravočas-
no vrnil domov. Toda mla-
di profesor doživi v San 
Franciscu eno najbolj ne-
navadnih noči. Na hc^nik 
pred hotelsko sobo nam-
reč postavi par Čevljev, da 
bi mu jih očistili in ko kas-
neje rtajde samo en čevelj, 
mora na lov za izgublje-
nim obuvalom. Med is-
kanjem čevlja naleti na 
čedfK> Auroro, ki se mu 
ponudi« da mu bo pom^ 
gala. Toda Aurora, ki ima 
probleme z n'>ožem in ki sa-
ma tava po mestu. Inria pre-
c^ nenavadne precfloge-

21.30 Vedel je, da ima prav, ang. lit. 
nad, 3/4 (vps 21.30) 

22.30 Nikoli ob desetih, glas. odd. 
(vps 22.30) 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-Raja: 
08.00 Najlepie pravljice bratov 

Grimm: Voda življenja, 
sinhr. ris. film 

08JZSTom in Jeny,ris. serija 
08.35 Bobek in Oril, sinhr. ris. serija 
08.55 Mati rded traktor, 

Sinhr. ris. serija 
09.05 Ogijeva druî na, 

sinhr. ris. serija 
09.15 Mala čarovnica Sabrina in 

zgodba o prijateljstvu, 
sinhr. ris. film 

10.35 Transformerji, sinhr. ris. serija 
11.00 Miiek Stuart Little, ris. serija 
11.30 ZenkI, sinhr. ris. serija 
11.55 Šolska košarkarska liga 
12.55 Formula 1, prenos treninga 
14.05 Sumljiva bolezen, amer. film 
16.00 Rajski svet: Tigrov tempelj, 

dok. odd. 
17.1024 ur-vreme 
17.150trokizpradavnine, 

amer. film 
19.00 24 ur . 
20.00 Filmski hit: 

Kdo bo koga, amer. film 

KDO BO KOGA 
Odlična komedija je bila 
posneta po romanu El-
morja Leonarda, ponaša 
pa se tudi s pn/ovrstno ig-
ralsko zasedbo. John Tra-
vofta igra Chilija Palmetja, 
Izterjevalca dolgov, ki 
mora iz Miamija odpoto-
vati v Los Angeles in tam 
od drugorazrednega filrrv 
skega producenta Hariyja 
Zimma (Gene Hackman) 
izterjati denar. Chili je go-
reč ljubitelj filmske umet-
nosti, zato se odloči, da bo 
izkoristil priložnost in tudi 
sam postal filmski produ-
cent. Ko mu nato pot pre-
križa še lepa igralka Karen 
Ftores (Rene Russo), se zdi, 
da ga nič ne n>ore ustaviti. 
Raren mogoče nekaj jez-
nih gansterjev, ki se poja-
vijo v mestu in mu začnejo 
dihati za ovratnik. 

2135 Mreža, amer. film 

09.20 TV prodaja 
09.50 Vsi moji otroci, 

pon. 40. dela amer. nad. 
10.40 Vsi moji otroci, 

pon. 41. dela amer. nad. 
11 JO Vsi moji otroci, 

pon. 42. dela amer. nad. 
12J0 Vsi moji otrod, 

pon. 43. dela amer. nad. 
13.10 Vsi moji otrod, 

pon. 44. dela amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Dežela pred časom: Skrivnostni 

otok, ris. film 

. DEŽELA PRED ČASOM: 
; SKRIVNOSTNI OTOK 

Obeta se nova dogodivSči-
• na prikupnega dinozavra 

Uttlefoota, ki s svojo dnjži-
no ter prijatelji Ouckyjem, 
Spikeom, Cero in Petriejem 
živi v miroljubni Veliki doli-
ni. Toda njihovo spokojno 
domovanje zmoti prihod 
požrešnih zverin, ki goltajo 
vse pred seboj, tako da Ve-
lika dolina kmalu ostane 
brez hrane. Littlefoot in 
njegovi prijatelji se med 
iskanjem hrane znajdejo 
na skrivnostnem otoku, 
kjer spet srečajo starega 
znanca, T-Rexa Chomperja. 

16.20 Novi stari o^, 5. del amer. 
humor. nan. 

16.45 Umor, je napisala, amer. nan. 
17.35 Skriti gria, 12. dei amer. hu-

mor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Kriminalka: Pot zlofina, 

amer. film 
21.40 Las Vegas, 7. dei amer. nan. 

L r^ 

2330 Festival 2002, posnetek kon-
certa (vps 23.30) 

00 JO Infokanal 

00.00 Beg pa tak, ang. film 
01.4524 ur, pon. 
02.45 Noina panorama 

LAS VEGAS 
Seksi prevarantka s po-
močjo nič hudega sluteče 
Oelinde ponarejene čipe 
zamenja za gotovino, kas-
neje pa se loti tudi Danny-
ja, ki jo pospremi po igral-
nici, kjer lepotica išče svo-
jo novo priložr̂ ost. Sam se 
mora tokrat ubadati z dve-
ma nepoboljšljivima ha-
zarderskima odvisnikonw, 
Mary pa medtem poskuša 
nekemu paru zagotoviti 
vstopnice za predstavo 
Wa/na Nevvtona. 

2230 Recept Umor, amer. film 
OOiO Ekstra magazin, pon. 

07.50 Vu-Ci-Oh 08.40 Čarovnije, 56.-
60. del 13.15 Ena na ena, pon. 14.0S 
Gloss Exclusive, pon. 14.30 Ali G, pon. 
15.00 Adijo, pamet, pon. 16.00 Kraljev-
ske družine 16.55 Barabe in princese, 
pon. 1. dela 17.50101 ikandal Hollywo-
oda, pon. 18.30 Fawlty Towers 19.00 
Adijo, pamet 20.00 Čudaka p^ krinko, 
amer. akc. kom. (2001); režija: James 
Keach; igrajo: Leslie Nielsen, Lochlyn 
Munro, Vanessa Angel, Wi!liam Forsythe 
S.5121.40 Hudičeva hrbtenica, ip. groz. 
(2001) 23.30 Reporter X 00.00 Čudaka 
pod krinko, pon, 01.40 Hudičeva hrbte-
nica, pon. 03.30 Reporter X pon. 

09.30 Do zdravja tudi tako, pon. 10.00 
NT konferenca 2005, reportaža iz Porto-
roža, pon. 1030 To morate vedeli, pon. 
1130 Zeleni vodnik, pon. 12.00 ABCD, 
svet avtomobilizma, pon. 12.30 Koncert 
SO zvezd za otroke 13.30 Glasbeni mo-
zaik 14.30 Tv Proddja 15.00 $KU ̂ Iska 
koiarkarska liga 16.00 Denar obrača, 
menedžer obrne, pon. 17.00 Do zdravja 
tudi tako, pon. 17.30 Do zdravja tudi 
tako, pon. 18.30 To morate vedeti 
19.30 Rokomet, moja Igra, pon. 20.00 
Modro, odd. o naviiki, prvič 20.30 Miss 
športa 2004, prvî  21.00 Sijaj, pon. 
21.30 24 ur, inf. odd. 22.30 Evropski 
večeri Lojzeta Peteileta: Glaciolog In al-
pinist inž. Peter Skvarča, prvič 00.00 Ži-
veti zdravo 00.30 Ekstra magazin 

Tv Paprika 

18.00 Pičolina z zmajčkom Pipom, kont. 
otr. odd. 18.00 PiČolIna v svetu plesa, 
kont. otr. odd. 19.00 Individa, finan.-
svetov, odd. 19.10 V živo z 2ivo 20.00 
Lado, odd. z Ladom Leskovarjem 21.00 
Monitor, pog. odd. iz mariborskega stu-
dia 22.05 Akademija za zvezdnike, su-
perfinallsti 23.05 40+, oddaja z Zvezda-
no Mlakar 00.05 Moški, Lucija Gubeniek 
razkriva moiko duio 00 J20 Sms noč 

Gorenjska TV 

16.00 Tekmovanje v ritmični gimnastiki 
- Kranj 2005, rep. 16J5 Mozaik kulture: 
Spoznajte založbo Nova revija, dok. odd. 
16.55 GTV mo, pon. glas. odd. z gosti 
17 J5 Gorenjski odsev: Mari(ov semenj v 
Vri)i na Gorenjskem, posnetek 18.15 
Otroiki kanal: Srečanje lutkovnih skupin 
Slovenije - Kranj 200S, rep. 18.35 GTV 
priporoča 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji, pog. odd. 19.15 
Znani in neznani obrazi: Pomoričak 
France Lenček 19.45 Martteting GTV 
vam predstavlja 19.50 GTV priporoča 
20.00 Večer spominov In doživetij: Ro-
bert GoliČnik s prijatelji, 2. del posnetka 
konc. 21.10 Slovesnost ob 60-letnici 
konca druge svetovne v̂ ne, posnetek iz 
Radovljice 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenji TV poročila 22.00 Predstav-
ljamo vam krajevno skupnost: Sela v Tu-
hinjski dolini 22.45 Gorenjski odsev: Od -
prtje mladinskega centra na Jesenicah, 
rep. 23.00 Spominčice: Ročk Otočec 
1997,1. del 2335 GTV priporoča 23.45 
Gorenjska TV porodila 00.00 Polnočeva-
nja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 Apo-
lon: Eurosong 2005, glas. odd. 01.15 
Gorenjski odsev: Pohod prijateljstva na 

Urfdniltvo ne »dgov«'}« m , ki nastjotfo v tv ptogr«fnih po retfakofe 

Udin Boršt, rep. 01.30 Baletni večer 
Glasbene šole Zagorje in Srednje baletne 
šote Ljubljana 02.40 Ljubljanski nadškof 
In metropollt Alojz Uran v VDC Kranj, po-
snetek 

Melna LokaTV 

09.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, seje OS 18.00 SKL, mlad. šport, 
odd. 19.00 Preprosto najboljši!, mlad. 
glas. odd., pon. 20.00 Deželni miks, rep. 
20.35 Hej, ustavi konje, kont. odd. z 
nar.-zab. glas. 22.00 Deželni miks, rep. 

09.20 Zvezde ulice 09.45 Bloopers 
10.15 Nova vrsta kriminala, pon. 12.25 
Skrb za zdravje 13.05 Made in Canada, 
36. det 14.05 Aktualno 14.40 Grace na 
udaru 15.15 Avto 15.55 Odštekana TV 
16.25 Naše malo mestece 17.00 Gille-
tov svet Športa 17.35 Ammalije 19.00 
Zavarovanje pri poškodbah 20.00 Ml še 
vedno nismo angeli, zakullsje snemanja 
nima 21.00 Mi nismo angeli, jug. kom. 
(1993) 22.50 Potovalno-luksuzni šov 
23.20 Zadnji dnevi Franklja, film 01.15 
Erotika 

07.05 TV-koledar 07.15 Poročila 07.20 
Indijanec v omari, amer. fant. film 
(1995) 08.55 GovomiškI oder 09.50 Po-
ročila 10.05 Briljantina 10.55 Kdaj zvo-
ni, pon. 11.25 Hruške in jabolka 12.00 
Poročila 12.30 Zrela ljubezen 13.15 
Corrina, Corrina, amer. rom. drama 
(1994>; režija: Jessie Nelson; Igrata: 
Whoopi Goldberg, Ray Uotta 15.10 Po-
ročila 15.15 Oddaja ljudske kulture 
15.40 Reporten116.40 Poročila 16.55 
Komisar Rex, 3. del 17.40 Reševanje čr-
nih medvedov, dok. film 18.30 BIngo 
19.30 Dnevnik 20.05 Dokumentarni 
film 21.00 Pesem Evrovizije 2005, pre-
nos iz Kijeva 00.25 Poročila 00.45 Sto-
ryville, amer. srti. (1992); režija: Mark 
Frost; Igrajo: iames Spader, Joanne 
Wha!ley Kilmer, Jason Robards 02.40 Iz-
ginotja, amer. drama (2000) 04.30 Ne-
vi/yorškd policija, pon. 05.15 Komisar 
Rex, pon. 06.00 Simpsonovi, pon. 

09.00 Hišni Ijubljendci 09.30 Cmo-belo 
v barvah 10.00 Korenine 10.30 Avto-
magazin 11.00 Tenis - ATP Challenge 
Zagreb Open, prenos finala 13.10 du-
hovni izzivi 13J5 Prizma 14.25 Neko-
garšnja zemlja, dok. serija 15.10 Žandar 
iz St. Tropeza, fr. kom. (1964); režija: 
Jean Girault; igrajo: Louis de Funes, Ge-
nevleve Grad, Mkhel Galabru 16.55 No-
gomet; Hrvaško pn/enstvo: Inter - Haj-
duk, prenos iz Zaprešiča 18.50 Simpso-
novi 19.15 Rokomet: Pokal pokalnih 
zmagovalk: Larvik • Podravka, prenos 
20.50 Newyorška policija, 10/22 del 
21.35 Zakon In red: Enota za posebne 
prin>ere, 18/25 del 22.20 Poročila 22.35 
HNL 23.40 Današnji šport 23.50 Nema 
priča, 2. del 01.20 ReporterjI. pon. 
02.20 Reševanje črnih medvedov, pon. 

06.00 Ekstremni stroji 07.00 Smetišče 
08.00 Ameriški chopperji 09.00 Rex 
UrsdBittvo nt odfovjrij tš »prememb*. ki rumnejo 

Hunt 09.30 Velika pustolovščina Marka 
0'Shee 10.00 Bitka pošasti 11.00 Eks-
tremno preživetje 12.00 Ekstremni stro-
ji 13.00 Smetišče 14.00 Ameriški chop-
perji 15.00 Dirice 16.00 Ultimat 17.00 
Odločilnih deset 18.00 Po cesti do Beril-
na 18.30 Nevihte v y{»jni: Alpe, 1915-
1918 19.00 Ekitremno preživetje Raya 
Mearsa 20.00 Ameriške igralnice 21.00 
Na kraju zločina 22.00 Tožilci 23.00 
Dosjeji FBI 00.00 Sodna medicina 01.00 
Zgodbe medicine 02.00 Ameriški chop-
perji 03.00 fteK Hunt 03.30 Velika pu-
stolovščina Marka 0'Shea 04.00 Bitka 
poSasti 05.00 Po cesti do Beriina 

Animal planet 

06.00 Zvezdniški hišni ljubljendci 07.00 
Kralj džungle 08.00 Najbolj ekstremno 
09.00 Svet narave 10.00 Izkušnja Jeffa 
Corwina 11.00 Velika pustolovščina 
Marka 0'Shea 12.00 Ubijalski sloni 
14.00 Mali leopard 15.00 Živalska dra-
ma 16.00 Dnevnik lovca na krokodile 
18.00 Zvezdniški hišni ljubljenčki 19.00 
Kralj džungle 20.00 Najbolj ekstremno 
21.00 Lovci na opice 22.00 Izkušnja ief-
fa Corwina 23.00 Velika pustolovščina 
Marica 0'Shea 00.00 Pandina usoda 
01.00 Odraščanje 02.00 Dnevnik velikih 
mačk 03.00 Divja Indija 04.00 Rojeni 
morilci 

National Geographlc 

12.00 Prekletstvo kralja Tutankamona 
14.00 Pozabljena kraljevska mumija 
15.00 Egipt: razkriti kralj Tutankamon 
16.00 Napoleon v Egiptu 17.00 Plenilci 
grobnic 18.00 Prekletstvo kralja Tutan-
kamona 20.00 V maternici 21.00 V ma-
ternici 22.00 Deset dni do zmage 23.00 
Megagradnje: Letališče Kansal 00.00 
Večni Egipt: Iskanje izgubljenih grobnic 
01.00 Interpol preiskuje: Ukradena zgo-
dovina 02.00 Deset dni do zmage 03.00 
Megagradnje: Letališče Kansai 04.00 
Strah vzbujajoče živali: Vampirski neto-
pirji 05.00 Težave z velikimi nučkaml . 

11.00 Tujec v mestu, amer. krim. drama 
(1^8) 12.45 Prelomljene obljube, 
amer. drama (1993) 14.30 Življenje ob 
reki, amer. drama (1998) 16.15 Zgodba 
o Sarah, amer. drama C1991) 18.00 Tu-
jec v mestu, pon. 19.45 Dan uničenja, 1. 
del amer. akc drame (2004); režija: DIck 
Lowry; igrajo: Nancy McKeon, Randy 
Ouaid, Junko Balley. David Brown, Brian 
Dennehy 21.30 Težki iasi, amer. krim. 
(1998); režija: Burt Reyno]ds; igrajo: Burt 
Reynolds, Charies Duming, Robert Log-
gla, Mia Sara. Bilty Dee VVIlliams 23.15 
Težave na svobodi, amer. drama (1994); 
režija: John Korty; igrajo: Rebecca De 
Mornay, Robert Knepper, Carole 
Mitcheil-Leon, Elten Burstyn, Kevin De-
wey 01.00 Dan uničenja, pon. 02.30 
Tefti časi, pon. 04.15 Težave na svobo-
di, pon. 

Travel Chanell 

18.00 Pripravljeni: Egipt 19.00 Oddalje-
ne obale: Hvar 20.00 Potni list: Nikarag-
va 21.00 Kam za konec tedna: Severna 
Irska in Vek 22.00 Pustolovščina: Paki-
stan 23.00 Turisti: Denver 00.00 Obzor-
ja: Sardinija 01.00 Kam za vikend 

' tv f>fOf<afnih po zaU/uCku f«l»loJr 

07.00 Program za otroke 10.15 Resnič-
no divji Šov 10.40 Medgalaktična kuhi-
nja 11.05 Skrita kamera 11.30 Glasbe-
na lestvica 12.00 Glasbena lestvica, po-
seb. odd. 12.30 Igra generacij 13.30 Po-
tni list za na sonce 14.00 Zdravniki, 4 
deli ang. nan. 16.00 Dobro življenje 
16.30 Od(ova vojska, ang. humor. nan. 
17.00 Glasbena lestvica 17.30 Glasbena 
lestvica, poseb. odd. 17.55 Najšibkejši 
člen, poseb. odd. 18.40 Na zmenku 
19.40 Casualty, ang. nan. 20.30 Lenny 
Henry na Atlantiku 21.00 Izbor za pe-
sem Evrovizije 2005 00.00 Glasbena le-
stvica 

11.00 Konec tedna: top 10: RobbleVVil-
liams, The Neptunes, Radlohead, No Do-
ubt, Justin Timberiake 16.00 TRL 17.00 
Dismissed 17.30 Just See MTV 18.30 
Zgodnje opozorilo 19.00 European Top 
20 20.00 Čudovito življenje 20.30 Oibs 
21.00 Viva la bam 21.30 Pimp my ride, 
z voditeljem )(zibitom 22.00 Top 10 at 
10: Pevka Britney Spears 23.00 X 6ox 
Xenon 00.00 So 90's 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, oddaja za drzne 
09.00 Pustolovščina: Najlepii kraji na 
svetu za deskarje na valovih in na snegu 
09.00 Nogomet: Legende lige prvakov 
11.00 Tenis - Portreti in intervjuji: Tom-
my Haas 11.15 Športni zvezdniki 11.30 
Kolesarstvo, vrhunci včerajšnje dvanaj-
ste etape AllegheRovereto dirite po Ita-
liji 12.30 Nogomet: Najboljši evropski 
klubi 13.00 Nogomet: Liga prvakov -
Poročila in analize tekem ter Intervjuji 
1430 Formula gp2, prenos prve diri(e v 
Monte Cariu 15.30 Kolesaratvo, prenos 
trinajste etape Mezjocorona-Ortisei dir-
ke po Italiji 17.15 Poker, vrhunci mar-
čevskega finalnega tumirja v Monte Car-
iu 18.15 Borilni športi, vrhunci festivala 
v Parizu 20.15 Tajski boks, vriiuncl med-
narodnega tekmovanja superiige v 
Oberhausnu 23.15 Ekstremni športî  
odd. za drzne 23.45 Športna poročila 
00.00 Boks, vrtiund mednarodnih pro-
fesionalnih obračunov v različnih kate-
gorijah 

08.45 Formula 1, prenos 3. prostega tre-
ninga v Monte Carlu 09.50 Tuning TV 
10.15 Caravaning TV 10.45 Motocikli-
zem 11.45 Normalno 12.15 Caravaning 
TV 12.45 Tuning TV 13.00 Nogometni 
šov 13.55 Strokovnjaki 14,55 Nogomet 
-1. nem. liga 15.25 Nogomet po svetu 
15.55 Nogomet, prenos finala v ang. 
pokalu FA 18.00 Formula 1, posnetek 1. 
kvalifikacij v Monte Cariu 19.30 Formula 
3 20.00 Formula 1, posnetek 1. kvalifi-
kacij v Monte Cariu 21.30 Tenis (m), vr-
hunci iz Diissetdorfa 22.30 iponni kviz 
00.00 Erotika 

06.00 Otroški program 11.50 Raymon-
da imajo vsi radi 12.15 Nogomet: liga 
pn̂ akov, mag. 12.45 Formula 1, novice 
12 J5 Formula 1, prenos treninga za VN 
Monaka 14.10 Tenb, mednarodni tumlr 

BTM Power Grand Prix 2005, prenos fi-
nala 15.35 Jack in Jill 16.20 Orange Co-
unty 17.05 Moja najstnica 17.30 Stric 
Chariie 17.50 Čarovnice 18.40 Glavca 
18.55 Mladi zdravniki 19.30 Cas v sli-
ki/kultura 19.53 Vreme 20.00 Šport 
20.15 Kaj je novega, pred tekmovanjem 
za Pesem Evrovizije 2005 21.00 Športne 
novice 21.05 Pesem Evrovizije 2005, 
prenos iz Kijeva 00.20 Drugi medeni 
tedni, amer. kom. (2000); igrajo: Tim 
Matheson, Roma Downey, Michael Nou-
ri, Rachel Vorit, Daniel Lugo; režija: Larry 
Peerce 01.45 Ameriški predsednik, pon. 
amer. rom. drame (1995); Igrajo: Micha-
el Douglas, Annette Bening, Martin She-
en 03.30 Brez vsakega izhoda, pon. 
05.05 Moja najstnica, pon. 

07.00 Vreme 09.00 C^ v sliki 09.05 
Harryjeve najljubše koče 09.30 Pridi-
garjeva ljubezen, nem. rom. drama 
(2004) 11.00 Zmedena srca: Noč hre-
penenja, 4/6 del 12.30 Kulinarično po-
potovanje po Alpah 13.00 Cas v sliki 
13.10 (ipravljanje v Kaisermuehinu, 
švic film (1951) 14.45 Santa Lucia, 
nem. kom. (1956) 16.25 Alpe-Donava-
Jadran, mag. 16.55 Religije sveta 
17.00 Cas v sliki 17.05 Doživetje v Av-
striji: štajerska razstava 2005 17.45 
Ljudski odvetnik 18.20 Binoo 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Cas v stiki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Moški V nevarnih letih, nem. 
kom. (2004), Igrata: Friedrichvon Thun, 
Fritz Wepper; režija: Hajo Gies 21.40 
Cas v sliki 21.55 Policisti iz Rosenheima 
22.35 Sprememba, gled. igra Wolfgan-
ga Bauerja 00.30 Cannski filmski festi-
val 

05.30 Otroški program 07.00 RTL- shop 
07.55 Punce s pomola 08.55 Zajtrk z 
Dobrimi časi, slabimi čast 11.00 Formuld 
1, povzetek prostega treninga 12.00 
Reli, mag. 12.45 Formula 1, prenos 1. 
kvalifikacijskega treninga za VN Monaka 
iz Monte (Uria 14.20 Preprodajalci avtov 
14.50 Družinsko sodišče 15.50 Mladin-
sko sodišče 16.50 Poslanstvo 17.45 Top 
of the Pops, glasba 18.45 Poročila 
19.10 Eksplozivno 20.15 Kdo bo novi 
milijonar, nagr. kviz 21.15 Adrenalin, 
nem. akc. film (1996); režija: Dominigue 
Othenin-Girard; igrata: Tli Schwelqer, 
Geno Lechner 23.15 Kroger vidi vse 
23.45 Olm 00.15 South Park 00.45 Se-
dem dni, sedem glav, pon. 

06.10 Veliki brat 06.20 Varuhi Luke 
08.10 Faktor X 09.55 Triki Jamieja 011-
verja 11.30 Blllova hrana 12.10 Spo-
znajte Deedlesove, amer. kom. (1998) 
13.55 Nabriti Icanoni, pon. kom. (1992) 
15.15 Galactica 16.15 Andromeda 
17.10 Zvezdna vrata 18.05 Kolesa pra-
vice 19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 
20.15 Pošast, amer. akc film (1996); re-
žija: Jeff Bleckner; igrata: VVilliam L. Pet-
ersen, K. Sillas 21.55 Tv kino 22.15 Ena 
osem sedem, amer. srii. (1997); režija: 
Kevin Reynolds; igra: Samuel L. Jad<son 
23.35 Brez potrpljenja, amer. srh. 
(1986) 00.30 Peščica izbranih, pon. 
01.40 Poročita 

O RTL$up«r 

07.35 Thomasova lokomotiva 08.00 
Mojster Miha 08.15 Mali planeti 08.30 
Bluejlne sledi 09.00 Otroški program 
13.10 Jaka Racman z nečaki 13.35 Fil-
more! 14.00 Power Rangers 14.55 Po-
spekvalci 16.15 Toggo 16.45 Razisko-
valci 17.20 Toggo 17.50Gumlmedved-
ki 18.15 Jaka Racman z nečaki 18.45 
Fllmore 19.15 Napad umetnosti 19.45 
Spužva Bob 20.15 Ernest gre v ječo, 
amer. kom. (1990) 21.50 Divja sedem-
deseta 23.10 Ellen 23.35 Elten 

05.55 Talk, talk, talk 06.40 Prijatelji: 
Življenje gre naprej, pon. 08.15 Naj-
stniški volkodlak 08.45 Hišni pripor 
09.10 ClipMix 10.10 Talk, talk, talk 
11.00 Switch 11.30 Ouatsch Comedy 
Ctub, pon. 12.00 Bo šlo, razv. odd. 
12.30 Zlata Vrtnica 200413.30 Prince-
sa in marinec, amer. rom. drama 
(2001); režija: Mike Robe; igrata: Maric-
Paul Gosselaar, M. NIchols 15.15 Čarov-
nice 16.10 Obupane gospodinje: V 
klavnici 17.05 Žena in otroci 17.30 
Stric Chariie 18.00 Sos - naredi sam 
19.00 Talk, talk, talk 20.00 Nev/stime 
20.15 Zorro, amer. pust. film (1998) 
22.45 FIlm, da te kap, amer. kom. 
(1999) 00.30 Naslednji petek. amer. 
kom. (1999) 02.05 Outsider 

09.40 Otrok našega časa 11.35 Kuhar-
ski dvoboj 12.05 Angel varuh moj 
13.00 Sedma nebesa 14.45 Nori 
na Mary. amer. kom. (1998) 17.00 Brez 
oblačka17.55 Cas za živali, mag.18.30 
Magazin o živalih 19.10 Varuška za 
živali 20.15 Dvojna igra, kan. srh. 
(1997); režija: Mark L. Lester; igrajo: 
Craig Sheffer, Costas Mandylor, B. Bako 
21.50 Južnonemška tv 23.50 Klub 
poželenja, fr. erot. film 01.30 Pozno 
sinoči, film 

RealityTV 

16.25 Majhni čudeži 17.15 Anatomija 
katastrofe 18.05 Pekel 18.30 Bolnišnica 
19.00 Reševanje v gorah 19.30 Reševa-
nje 20.30 Mestni utrip 21.00 Mejna po-
licija 22.00 Rdeči alarm 22.30 Vojaki 
23 JO Napaka 

17.40 Poredna dekleta, 4. de) 18.10 
Poredna dekleta, 5. del 18.35 Živeti, 5. 
del 19.30 Okus po tebi, 53. del 20.25 
Nekaj drugega kot ljubezen, 49. del 
21.20 Nekaj drugega kot ljubezen, 50. 
del 22.15 Poredna dekleta. 4. del 

O Cartoon/tcm 

11.25 Hrabri kužek 12.15 Ovčka v mes-
tu 13.55 Tom in Jerry 14.20 Dvojčka 
18.05 Hrabri kužek 18.55 Tom in ierry 
19.45 Ed, Edd in Eddy 21.00 Odiseja 
2001, amer. zf. film (1968) 23.15 
Cdreyeva terapija, amer. drama (1972); 
00.55 The Road Builder, ang. srii. 
(1971); igrajo: Patricia Neal, Pamela 
6rown, Nicholas Clay, Jean Anderson. 
Graham Crovvden, Vootha Joyce; režija: 
AlastairReid 
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VeČina pnevmatik v svet 
Družba Sava Tires, ki je od lani v popolni lasti koncema Coodyear , je tudi v preteklem letu povečala 
proizvodnjo, prodajo in dobiček. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Potem ko je lani 
koncem Goodyear od Save, 
d.d., odkupil še zadnjo pet-
ino lastninskega deleža, je 
kranjska tovarna avtomobil-
skih pnevmatik Sava Tires v 
loo-odstotni lasti tega kon-
cema. Od začetka poslovanja 
v Savi Tires beležijo neneh-
no rast proizvodnje. Lani so 
proizvedli 7,2 milijona pnev-
matik, kar je za dobrih 5 od-
stotkov več kot v letu 2003. 
Prednosti Save Tires na tem 
področju so visoka produk-
tivnost, ki so jo lani povečali 
za 7 odstotkov, od leta 2000 
pa za dobro tretjino, stro-
škovna učinkovitost, visoka 
kakovost pnevmatik ter rast 
deleža pnevmatik z večjo do-
dano vrednostjo v skupni 
proizvodnji. Zaradi poveče-
vanja proizvodnje v Savi Ti-
res v zadnjih treh letih naraš-
ča tudi število zaposlenih, 
lani so jih na novo zaposlili 
49. Konec lanskega leta je 
bilo v Savi Tires zaposlenih 
1.637 sodelavcev. 

Po besedah predsednika 
poslovodstva in glavnega di-
rektorja Andreasa Niegscha 
so uspeh dosegli predvsem z 
izvajanjem strategije več bla-
govnih znamk in proizvo-
dov, ki zadovoljuje potrebe 
in pričakovanja kupcev vseh 
kakovostnih in cenovnih raz-
redov, z zagotavljanjem reši-
tev po meri kupcev in odlič-

nim logističnim servisom. V 
Savi Tires namreč izdelujejo 
pnevmatike petih blagovnih 
znamk: Goodyear in DunJop 
v višjem cenovnem razredu; 
Fulda in Sava v srednjem ter 
Debica v nižjem cenovnem 
razredu. Sodelujejo s 13 naj-
bolj znanimi proizvajalci 
osebnih in tovornih vozil v 
svetu (Audi, Toyota, Ford, 
Opel, Renault, Nissan, Mit-
subishi, Peugeot, Mercedes, 
Fiat, Iveco, Daf, MAN) od 
povprečno izdelanih 21 tisoč 
pnevmatik na dan pa jih 
doma prodajo le 4 odstotke. 
Večino, 78 odstotkov proda-
je, so ustvarili v evropskih in 
dmgih državah sveta, kjer 
svoje izdelke tržijo preko 
prodajne mreže koncema 
Goodyear. V Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Bosni in Herce-
govini, Srbiji in Črni gori, 
Makedoniji in Albaniji, so 
ustvarili 22 odstotkov proda-
je in dosegli v povprečju 50-
odstotni tržni delež. V zad-
njih treh letih so na trgih biv-
še Jugoslavije, kjer ohranjajo 
vodilni položaj, prodajo po-
tniških pnevmatik povečali 
za 11 odstotkov, prodajo to-
vornih pnevmatik pa za 18 
odstotkov. 

Z rastjo proizvodnje so 
rasli tudi ekonomski učinki. 
S prodajo 8,65 milijona 
pnevmatik so lani zaslužili 
67,24 milijarde tolarjev (sko-
faj 28 : milijonov evrov) in 
ustvarili za 6,55 milijarde to-

Andreas Niegsch 

larjev čistega dobička. Cisti 
prihodki so se lani glede na 
leto 2003 povečali za 4,3 od-
stotka, čisti dobiček pa za 3,1 
odstotka. 

"V letu 200$ želimo še do-
datno okrepiti konkurenčnost 
na trgu in znotraj koncema 
CoodYear. Da bi dosegli večjo 
stroškovno konkurenčnost, smo 
delovni koledar podaljšali SJ40 
na 335 delovnih dni, zvišujemo 
učinkovitost na podro^u orga-
nizacije in poslovnih procesov 
ter uvajamo nove tehnologije 
in opremo v proizvodnji. S ši-
ritvijo mreže servisov Vulco v 
Sloveniji in na Hrvaškem, ši-
ritvijo mreže Truck Force ter 
novimi pnevmatikami in sto-
ritvami pa želimo predvsem 
povečati našo tržno konku-
renčnost," je na tiskovni kon-
ferenci konec preteklega ted-
na poudaril Andreas 
Niegsch. V maju je namreč 
Sava Tires skupaj s Petrolom 

ustanovila skupno podjetje 
za obnavljanje tovornih 
pnevmatik, ki je s proizvod-
njo začelo v letošnjem janu-
arju. Z novo pridobitvijo so 
razširili ponudbo za prevoz-
na podjetja in tako zaokrožili 
koncept storitev z blagovno 
znamko Truck Force, saj po-
leg široke palete pnevmatik 
in svetovanja pri izbiri le-teh, 
tehnične pomoči na terenu, 
24-ume pomoči na cesti ter 
skrbi za odslužene pnevma-
tike sedaj ponujajo še obno-
vo tovornih pnevmatik. Lani 
so pričeli uvajati sistem vo-
denja podjetja k celoviti ka-
kovosti Six Sigma, ki pomeni 
predvsem večanje konku-
renčnih prednosti podjetja. 
Za svoje dosežke na podro-
čju ekologije je Sava,Tires 
konec lanskega leta dobila 
tudi nagrado Okolju prijazno 
podjetje, najvišjo ekološko 
nagrado v državi. 

nfopika tudi na Gorenjskem 
v četrtek s o s o č a s n o odprli 13 regionalnih svetovalnih centrov G o s p o d a r s k e zbornice Slovenije z a 
mala in srednje velika podjetja po vsej Sloveniji . 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Da na Gospodarski 
zbornici Slovenije kar dobro 
obvladujejo sodobno infor-
macijsko tehnologijo, so v če-
trtek dokazali tudi na prilož-
nostnih slovesnostih odprtij 
regionalnih Infopik - sveto-
valnih centrov za mala in 
srednje velika podjetja po 
vsej Sloveniji. Ob prvi oblet-
nici začetka delovanja osred-
njega svetovalnega centra na 
sedežu GZS v Ljubljani so 
namreč pripravili sočasno 
odprtje 13 regionalnih cen-
trov, pri čemer je na prilož-
nostnih slovesnostih vsem 
skupaj preko video konfe-
renčne zveze spregovoril 
predsednik GZS Jožko Čuk. 
Poudaril je, da smo priča 
pravi eksploziji malih in 
srednjih podjetij, ki pa jim 
nova zakonodaja - zlasti delo-
vnopravna in davčna, nema-
lokrat predstavlja težavo. 

Projekt Infopike GZS je pre-
segel vsa pričakovanja, saj je 
42 strokovnjakov v enem 
letu odgovorilo na več kot 50 
tisoč telefonskih vprašanj, 
imelo nad tisoč osebnih po-
govorov, prejelo in odgovori-
lo na več kot 5.500 elektron-
skih pisem, na spletni strani 
pa so zabeležili kar 62 tisoč 
obiskov. Dobra izkušnja to-
rej, ki je vzpodbudila pribli-
ževanje svetovanja GZS svo-
jim članicam tudi neposred-
no po regijah. 

Kot je ob tej priložnosti de-
jala direktorica Območne 
zbomice GZS za Gorenjsko 
Jadranka Švarc, ima GZS na 
Gorenjskem 3.800 članic, od 
tega je 98 odstotkov malih in 
srednjih podjetij, ki jim je 
pomoč Infopike namenjena. 
Dvakrat mesečno bo mogoče 
dobiti telefonsko ali osebno 
nasvete iz treh področij: delo-
vno pravne zakonodaje -
strokovnjak Svetko Praštalo; 

Informacijsko pisarno gorenjske infopike sta s predrtjem 
balona simbolično odprla direktorica OZC Jadranka Švarc 
In predsednik podjetniškega foruma Andrej Čufer. 

podjemiškega poslovanja 
(ustanovitve podjetja) - stro-
kovnjak mag. Vojko Artač, in 
finančnega področja - stro-
kovnjakinja Helena Kenda, 
pri čemer lahko vsi zain-
teresirani dobijo podrobnej-

še informacije o umiku in te-
lefonskih številkah na spletni 
strani wvvw. gzs.si/infopika-
gorenjska. Pripomniti pa je 
potrebno, da z delom nada-
ljuje tudi osrednja infopika 
na sedežu GZS v Ljubljani. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Novi stečajni upravitelj Elana 
N o v i s teča jn i uprav i te l j E lana j e A n d r e j M a r i n e . K r a n j s k o 

o k r o ž n o s o d i š č e ga je v s r e d o določi lo, p o t e m ko je v r h o v n o 

s o d i š č e aprila razvel javi lo i m e n o v a n j e d o s e d a n j e g a stečajne-

ga upravitelja Elana Braneta G o r š e t a . G o r š e je bil i m e n o v a n 

lani jeseni , ko je kranjsko s o d i š č e razreši lo dotedan jega ste-

č a j n e g a upravitel ja Francija Perčiča. Ta je s teča j vodil 1 5 let. 

Komercia lna in h i p o t e k a m a banka v s teča ju , Elanova dolžni-

ca , pa je n a s p r o t o v a l a i m e n o v a n j u G o r š e t a za s t e č a j n e g a 

upravitelja, sa j j e ta pred č a s o m kot odvetnik zas topa l tri up-

nike v s teča ju Elana. Kranjsko s o d i š č e je n j e n o pritožbo zavr-

nilo, za to je vložila zahtevo z a vars tvo zakonitost i , v r h o v n o 

s o d i š č e pa je njeni zahtevi pritrdilo In k r a n j s k e m u s o d i š č u na-

ložilo, naj i m e n u j e drugega upravitel ja. S t e č a j Elana traja ž e 1 5 

let, tretja delitev s teča jne m a s e pa se pripravlja že 1 2 let. Z a 

tretje de lno poplač i lo upnikov je v stečajni m a s i s e d e m mili-

jard tolarjev. Š . Ž . 

LJUBLJANA 

Izboljšan elektronski telefonski imenik 

Iz T e l e k o m a S loveni je s o sporoči l i , da je včera j izšel nov elek-

tronski te lefonski imenik S loveni je - p o m l a d a n s k a izdaja, v ka-

te rem s o pripravili p o m e m b n o novost . Po leg na jnovejš ih po-

datkov o te le fonskih naročnikih in izbol jšani različici interak-

t ivnega zeml jev ida Sloveni je v vektorski obliki b o d o v R u m e -

nih straneh imenika tokrat prvič tudi vizitke s p o m e m b n e j š i -

mi podatki o pravnih o s e b a h . Pri prikazu podatkov o naročni-

ku s o na n j e g o v o zahtevo objavl jeni tudi vsi drugi podatki • te-

l e f o n s k a , t e l e faksna in te leksna številka, števi lka 0 8 0 in/ali 

0 9 0 , nas lova e lektronske p o š t e in URL, s č i m e r posta ja ime-

nik š e preglednejš i . V ETIS-u Pomlad 2 0 0 5 s o podatki o več 

kot 1 . 2 0 0 . 0 0 0 te lefonskih naročnikih. Imenik bo izšel v nakla-

di 1 9 . 0 0 0 izvodov po ž e nekaj let n e s p r e m e n j e n i ceni . Š . Ž . 

KROJ Škof ja Loka 
Hafnerjevo naselje 125 IHIOU 

f a s h i o n t t n c 

od 17. do 19. maja 2005 od 9. do 18. ure 

VELIKA SKLADIŠČNA 
RAZPRODAJA 

opuščenih programov, izvoznih ostankov 
in preteklih kolekcij KROJ: 

• ženske majice 
od 1.000 do 3.000 SIT, 

• bluze, krila, hlače 
od 3.000 do 5.000 SIT, 

• suknjiči 
od 5.000 do 8.000 SIT, 

• kostimi 
od 8.000 do 12.000 SIT, 

• jakne 10.000 SIT, 
• plašči 12.000 srr. 

• moške srajce 2.000 SIT, 
• jakne 10.000 SIT, 
• plašči 12.000 SIT. 

Cene veljajo za 
gotovinsko plačilo. 

STILL VILICAR d.o.o., 100-odstotno hčerinsko podjetje STILL 
Gmbh Hamburg, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev vHičaijev, 

Bde SERVISERJA VILIČARJEV (m/ž). 
Sedež podjetja je v Grosupljem, delo pa je terensko. Pričakujemo 
samostojnost, vestnost in veliko delovnih izkušenj. Zaželena izobrazba: 
avtoelektrikar ali avtomehanik. Prednost imajo kandidati/-ke zfekužnjami 
pri servisiranju viličarjev. Drugi pogoji: pasivno znanje angleškega ali 
nemškega jezika, vsaj osnovno znanje za delo z računalnikom. 
Začetek dela bo 1. 6. 2005 oziroma po dogovoru. Pisne ponudbe 
pošljite na naslov: STILL VILIČAR, D.O.O., Ponova vas 4c, 
1290 Grosuplje, s pripisom 'Za zaposlitev". 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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Izbor mlade kmetice leta 
Gorenjsko bosta zastopali Zof i ja Roblek iz Bašlja 
in Ani Oranič iz Križev. 

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

Kranj - Tednik Kmečki glas 
bo skupaj z Zvezo kmetic 
Slovenije in Kmetijsko goz-
darsko zbornico Slovenije ter 
v sodelovanju z Občino Me-
tlika v soboto v Metliki na 
prireditvi Vinska vigred v 
Beli krajini izbral Mlado 
kmetico leta 2005. Za laskavi 
naziv se bo potegovalo dva-
najst kandidatk, predloge so 
pripravile kmetijske svetoval-
ke in društva kmečkih žena. 

Gorenjsko bosta zastopali 
Zofija Roblek iz Bašlja in 
Ani Oranič iz Križev. Zofija 
ima kot mati petih otrok veli-
ko družinskih obveznosti, 
vedno pa tudi dovolj dela na 
kmetiji. Obdelujejo 20 hek-
tarjev lastnih in še 15 hektar-
jev najetih kmetijskih zem-
ljišč, redijo 95 glav živine, od 
tega 55 molznic. Ani. mati 

šestih otrok, izhaja s kmetije, 
na kateri so opustili prirejo 
mleka, obdržali le pet govedi 
za lastne potrebe in se usme-
rili v pridelavo zelenjave. 

Kandidatke bodo na prire-
ditvi najprej odgovarjale na 
vprašanja o poznavanju 
kmetijstva, najboljše tri pa se 
bodo pomerile še v praktič-
nih igrah. Letošnji izbor mla-
de kmetice bo že četrti po vr-
sti, na prvem je zmagala 
Olga Debeljak s Podmlača-
nove kmetije v Jarčjem Brdu. 

Gorenjski kandidatki bo-
sta imeli na izboru tudi navi-
jače. Društvo kmečkih žeha 
Kranj organizira v sodelova-
nju s kmetijsko svetovalno 
službo v soboto avtobusni 
prevoz v Metliko. Prijave zbi-
ra še danes in jutri oz. do za-
sedbe avtobusa Darinka Za-
plotnik na tel. št. 25-51-237 ali 
031-813-437. 

Hrušev ožig še vedno grozi 
Fitosanitarna uprava je ob otoplitvi v prvih majskih dneh že opozori la na veliko m o ž n o s t okužbe s 
hruševim ožigom, ohladitev je pos labša la pogoje za razmah bolezni, kljub temu pa nevarnost še ni 
mimo. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Vlada potrdila podaljšanje roka 
vlada je na četrtkovi seji potrdila podaljšanje roka za odda-
jo zbirnih vlog za neposredna plačila v kmetijstvu do 31. 
maja. Vlagatelji bodo sicer lahko oddali vlogo tudi kasneje, 
do 25. junija, vendar bodo v tem primeru za vsak delovni 
dan zamude prejeli za odstotek nižji znesek plačil. CZ. 

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

i Kranj - Slovenija je ena red-
! kih evropskih držav, ki je še 
• v celoti "prosta" hruševega 
i ožiga in sodi med t.i. varova-
i na območja, za katera pri 
:- uvozu sadik sadnega drevja 
i velja strožji nadzor. Varova-
: no območje se razmejuje na 
i okuženo in neokuženo, več-
: ina Gorenjske spada v oku-
• ženo območje oz. območje, 
; kjer se je hrušev ožig ustalil. 
; Na Gorenjskem so prvi pri-
: mer ugotovili pred štirimi 
i leti v Naklem. Najmočnejši 
! "napad" je bil predlani, ko 
I so obravnavali 1.619 prime-
I rov in v 642 primerih izrekli 
i ukrep o takojšnjem unič-
i enju rastlin, pri tem pa so v 
: dveh intenzivnih sadovnja-
: kih odredili uničenje vseh 
; jablan na površini 6,3 hek-
; tarja. Lani, ko je bilo v času 
i cvetenja sadnega drevja 
i hladno in niso bile najboljše 
j razmere za razmah ožiga, 
i so laboratorijsko dokazali le 
i en primer v okolici Škofje 
i Loke, prijav pa je bilo več, 
; saj so sadjarji in vrtičkarji 
i ožig zamenjevali z manj ne-
; varno cvetno monihjo. In 

članica skupine HVB Group www.ba-C3.si 
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Lepo je biti med svojimi, še lepše na svojem. 

s stanovanjskimi krediti z ugodno obrestno mero in s samo tretjino stroškov odobritve vam bo 
zlahka uspelo. Naredite prvi korak in nam pišite na stanovanje@si.bacai.com, da se 
dogovorimo za srečanje. Ponudba velja do 31. maja 2005. 
Uresničujemo vaše sanje. 

PE BTC, Ljubljana t » t : 01 58 76 510 I PE Wolfova, Ljubljana I tel.: 01 58 76 437 I 
PE Tijaika, Ljubljana I HH.: 01 24 10 3661 PE CelotrSka. Ljubljana I lel: 01 50 00 548 
I Pf Krafl) I Id.: 04 20 18 181 I PE Ptuj I td.: 02 79 80 3401 PE Maiibor I td.: 02 22 85 
3311 PE Murska Sobota I td.: 02 53 41 447 I PE Celje 1 tel.: 03 42 4701 PE Velenje 
I tel.: 03 89 87 305 I PE Koper I tel.: 05 61 01 044 I PE Novo mesto I tel : 07 37 37 403 
Bank Austria Credltanstalt d.d. Ljubljana. Smartinska 140, Ljubljana 

kako je letos.' Kot je povedal 
fitosanitami inšpektor mag. 
Andrej Potočnik, je progno-
stična služba za varstvo ras-
tlin na podlagi meritev na 
treh lokacijah na Gorenj-
skem zaradi otoplitve po i. 
maju že opozorila na veliko 
nevarnost okužbe s hruše-
vim ožigom. Ohladitev je 
potem nekoliko poslabšala 
pogoje za razvoj bolezni, ne-
varnost pa še ni mimo. Fito-
sanitarna uprava zato svetu-
je sadjarjem in vrtičkarjem, 
da še naprej opazujejo gosti-
teljske rasdine, med kateri-
mi so na Gorenjskem naj-
pogostejše jablana, hruška, 
kutina, panešplja, japonska 
kutina, ognjeni tm, glog in 
jerebika, in ob pojavu okuž-
be čim prej odstranijo oku-
žene dele in jih sežgejo. Če 
se bolezen ne ustavi, naj ob-
vestijo fitosanitarno službo 
na telefonsko številko 
041/354-405. Gostiteljske 
rastline je treba pregledova-
ti ob vsaki napovedani ne-
varnosti za okužbo, zlasti pa 
v času cvetenja, rasti poganj-
kov, ob hudem vetru, neu-
rju ali toči. Glavna vidna 
znamenja okužbe so hitro 

venenje, rjavenje in sušenje 
cvetov in cvetnih šopov, 
kljukasto ukrivljeni vršiček 
poganjka, ki spominja na 
pastirsko palico, in brez-
barvni oz. mlečno beli bak-
terijski izcedek, ki je opazen 
v vlažnem vremenu. 

Medtem ko pravilnik o 
ukrepih za preprečevanje 
širjenja in zatiranje hruše-
vega^žiga predpisuje za ne-
okužena območja takojšnje 
uničenje okuženih rastlin, 
na okuženih omogoča radi-
kalno izrezovanje okuženih 
poganjkov in vej (najmanj 
30 do 40 centimetrov v 
zdravo tkivo), sežiganje na 
kraju izrezovanja, razkuže-
vanje orodja, rok, obutve in 
oblačil in zavarovanje dosto-
pa do okuženega mesta. Fi-
tosanitami inšpektor lahko 
prekliče izrezovanje vej in 
odredi uničenje okužene 
rastline, če je ta v tisočmetr-
skem pasu okoli drevesnice 
ali matičnega nasada, v pri-
merih, ko je na rastlini več 
prizadetih mest in ob močni 
okužbi, ki prehaja na deblo 
in ogrodne veje. 

Na okuženem območju 
veljajo tudi nekatere omejit-

Mag. Andrej Potočnik 

ve pri premeščanju čebel. 
Po pravilniku je v obdobju 
od 25. marca do 15. julija 
prepovedano premeščati če-
bele z okuženega na ogrože-
na območja v bližino sadov-
njakov, premik je izjemoma 
dovoljen le, če so bile čebele 
prej 48 ur zaprte v temnem 
prostoru ali 72 ur v karante-
ni na nadmorski višini vsaj 
1.300 metrov ali 72 ur na 
območju, kjer na preletni 
razdalji čebel ni cvetočih go-
stiteljskih rastlin. 

Peta obletnica kmetijsko 
gozdarske zbornice 
Najviš je priznanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za življenjsko delo 
je prejel Ivan O m a n iz Zminca . 

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

BanlA-Vustria 
Creditanstalt 

Ljubljana - V četrtek je mini-
lo pet let od ustanovne seje 
sveta Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, Id je po-
menila dejanski začetek delo-
vanja zbornice. Zbornica je 
ob obletnid pripravila sloves-
nost, na kateri je predsednik 
Peter Vrisk opisal okoliščine, 
v katerih je nastala najštevil-
nejša stanovska organizacija 
slovenskih kmetov, in njeno 
petletao delovanje. Kot je de-
jal, prve zamisli o zbornici 
segajo v osemdeseta leta 
prejšnjega stoletja, vendar so 
možnosti za ustanovitev na-
stale šele po korenitih politič-
nih spremembah. Čeprav 
nekaterim ni ugajala ustano-
vitev številne in močne orga-
nizacije lastnikov kmetijskih 
zemljišč in gozdov, je držav-
ni zbor predvsem po vztraj-
nih prizadevanjih poslancev 
SLS in še nekaterih drugih v 
letu 1999 le sprejel zakon o 
zbornici. "Zbornica se je v 

petih letih delovanja trdno 
postavila na svoje noge. Pri-
merljiva je z najboljšimi 
zbornicami v državah razvite 
zahodne Evrope," je dejal 
Peter Vrisk in poudaril, da 
sodeluje z vsemi kmetijskimi 
ustanovami in organizacija-
mi v Sloveniji, še posebej tes-
no pa z zadružnim poslov-
nim sistemom. V veliko po-
moč sta ji s svojimi izkušnja-
mi in nasveti tudi zbornici 
avstrijske Koroške in Štajer-
ske, še posebej pa se veselijo 
lastnih prostorov, kamor se 
bodo preselili letos. 

Na slovesnosti so tudi po-
delili zbornična priznanja. 
Najvišje priznanje zbornice 
za življenjsko delo, to je za 
dolgoh^jno delo v kmetijstvu 
in za prispevek k uveljavitvi 
in razvoju zbornice, je prejel 
Ivan Oman iz Zminca, pri-
znanje za uspešno sodelova-
nje z zbornico pa Emest Gro-
eblechar, direktor Kmetijsko 
gozdarske zbornice avstrij-
ske Štajerske. Priznanje za 

Ivan Oman 

uspešno delo pri uveljavlja-
nju zbornice in kmetijstva je 
prejelo dvajset posamezni-
kov in organizacij, med nji-
mi tudi mag. Jurij Kumer iz 
Škofje Loke, direktor Kmetij-
sko gozdarskega zavoda 
Kranj, Janez Eržen iz Žabni-
ce, član sveta in upravnega 
odbora KGZS, in Vid Ka-
dunc iz Zgornjega Tuhinja, 
predsednik odbora kamniške 
izpostave območne enote 
Ljubljana. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.ba-C3.si
mailto:stanovanje@si.bacai.com
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K R A N ) 

Povečanje osnovnega kapitala 

Delničarji Raiffeisen Krekove banke bodo na skupščini 23. 
maja v osrednji točki dnevnega reda sklepali o predlogu za 
povečanje osnovnega kapitala. V baraki predlagajo, da bi 
z izdajo 56.928 navadnih imenskih delnic v nominalni vred-
nosti 1 4 . 0 0 0 tolarjev za delnico povečali osnovni kapital 
banke za 797 milijonov tolarjev oz. na nekaj več kot 2,8 
milijarde tolarjev. Pri nakupu novih delnic bodo imeli pred-
nostno pravico obstoječi delničarji, ki bodo delnice lahko 
kupili po ceni 63 .000 tolarjev. Če delničarji ne bodo vpisali in 
vplačali vseh delnic, se bo izdaja štela kot neuspešna. C.Z. 

D O M Ž A L E 

Večina dobička za dividende 

Banka Domžale, ki sodi v Skupino NLB, je ob koncu lanskega 
leta imela 737 milijonov tolarjev bilančnega dobička, o 
katerem bodo delničarji odločali na skupščini 25. maja. Upra-
va in nadzorni svet predlagata, da bi ga 632 milijonov tolarjev 
namenili za dividende, 105 milijonpv pa za rezerve. C Z . 

J E S E N I C E 

Zavod prodaja poslovne prostore 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je objavil jav-
no zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov na Ce-
sti Maršala Tita 73 na Jesenicah. Prostori, ki obsegajo se-
demnajst pisarn In še nekaj drugih prostorov skupne povr-
šine 451 kvadratnih metrov, so v pritličju poslovno stano-
vanjske stavbe, ki je bila zgrajena leta 1959. Prostori s o po 
oceni iz lanskega i . decembra vredni 48,8 milijona tolarjev. 
Zavod jih prodaja kot celoto, prodati pa jih je pripravljen po 
ceni, ki ne bo nižja od 75 odstotkov ocenjene vrednosti. Ob-
čina Jesenice je že izjavila, da ne bo uveljavljala predkupne 
pravice. C Z . 

K R A N J 

Nižja obrestna mera in daljša odplačilna doba 

v Volksbank • Ljudski banki so pri stanovanjskih posojilih 
znižali obrestno mero in podaljšali odplačilno dobo na 25 let. 
Vsi, ki bodo najeli tovrstno posojilo do 30. junija, bodo v 
sodelovanju z Gorenjem deležni še dodatne ugodnosti. CZ . 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA 
MESTA NA 
GORENJSKEM 

6IU06nil mnt: m. t 1 mes., po$k. delo 3 
mes.. deJ Wc. 5 let poznavat^ zidarskih del; 
rok prijav«. 20,05.05; HALILOVIČ lOflIZ S P,. 
VISOKO 6. VISOKO 
mnc m muu 
POMOŽNI KUHAR; dol. 1 5 mes.. posk. (Sek) 1 
mes,; rok pojave 20.05.05; JOŽE BORSE S.P, 
ŽELEZNIŠKA UL 10. LESCE 
POMOČ V KUHIKjr; aftef. Izobr. KUHAR. OSN 
ŠOLSKA IZOBRAZBA. NIŽJA POKLICNA 
IZOBR. (00 2 LET); doJ. t. 6 mes. posk. delo 1 
mes. higienski minimum, rok prijave 
30.05.05: KORENSPORTS. 0.0.0.. POT NA BI-
STRIŠKO PLANINO 10. TRŽIČ 
ClSTlUCA; atter izobr.: OSN ŠOLSKA IZOBRA-
ZBA. NIŽJA POKUCNA iZOBR. (00 2 LETJ; dol. 
1 6 mes . 20 ur/t«Jen. posk. deto 1 mes.. rok 
p r ^ : 30.05.05: KORENSPORTS. 0.0.0.. POT 
NA BISTRIŠKO PLANINO tO. TRŽiC 
HIŠNIK. UREJEVALEC OKOUA; atter izobf.: 
OSN, ŠOLSKA IZ08RAZBA. NIŽJA POKLICNA 
IZOBR (00 2 LET). NIŽJA POKUCNA IZOBR 
(DO 3 LET), SREDNJA POKUCNA iZOBR; (M. t. 
6 mes. 20 ur/{eden. posk, delo 1 mes. kat. B. 
rok prijave: 30.05.05: KORENSPORTS. D,0.0.. 
POT NA BISTRIŠKO PLANINO 10. TRŽiC 
DELAVEC V PROIZVODNJI • OBDELAVA LESA. 
V ŠK. LOKI; dol t. 6 mes,. rok prijave: 
20.05.05; S i del, mest: 4; MEMO AB. 0.0.0 . 
KOLODVORSKA UL 7. UUBUANA 
DELO s PLASTIKO: atter izobr.: OSN ŠOLSKA 
IZOBRAZBA. NiŽJA POKUCNA IZOBR, (00 2 
LET). NIŽJA POKLICNA IZOBR, (DO 3 LET); <kA 
1.1 leto. posk, delo 2 mes.. lasten prevoz; lok 
prijave: 17.05,05. OSTERC NEVENKA S.P.. 
GRABČE 16. ZG. GORJE 
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, dol. t. 6 
mes., 20 ur/teden. posk. delo 1 mes.. rok prija-
ve; 2705.05: 51. del. mest: 3: PROSEN COM.. 
0.0.0,. SP. DUPUE 8. OUPUE 
POiOŽNI DElAffC 
V PROIZVODNJI; aller. izobr.: IZDELOVALEC 
DaOV OBUTVE; dol. 1 3 mes. del, izk, 6 mes. 
kat. B. deh) v proizvodnji je fizično zahtevno, 
troizmensko delo na strojih, brizganie sest de-
lov smuč. obutve: rolt prijave; 24.05,05; St. del. 
mest. 3; ALPINA, D.O.. STROJARSKA UL 2. 
ŽIRI 
PREKLADALEC GUM; dol. C 1 telo. posk. delo 
1 mes.. del. izk. 1 leto. rok prijave: 20.05.05: 
i t del mest: 17: HRIBAR BLESK. 0.0.0.. SAV-
SKA C. ZA. KRANJ 
SERVISNA IN VZDRŽEVALNA DELA: nedol. t . 
kat. B. rok prijave: 20,05.05: MUROVEC MIRAN 
S.P,. KAUŠKA UL 20. KRANJ 
POMOČ PRI PAŠI GOVEDA NA PlANŠARUl IN 
SKRB ZA OBJEKT-GOSPOOINJSTVO: alter. iz-
obr. OSN. ŠOLSKA IZOBR., NIŽJA POKLICNA 
iZOfiR (DO 2 im. dol t. 4 mes.. del. Izk, 6 
mes.. poznavanje osnov kmetovanja • paša in 
molža, bivanje na planini (zagotovljeno star>ova-
nje in prehrana); rok pr^e: 2105.05. STRNI-
ŠA UROŠ S.P. PRISTAVŠKA C. 37. TRŽIČ 
ČIŠČENJE TRGOVINE ŠPAR NA JESENICAH; 
doi. 1 6 mes.. 20 ur/teden. posk. deto 1 mes.; 
rok prijave: 31,05.05; ŠARČEVIČ MARUA SP . 
C. NA BRDO 109.1111 LAJBUANA 
mhVHK ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 
V HOTELU BAZENSKI KOMPLEKS: dot. t 6 
mes.. posk. delo t mes., del. izk 3 mes.. kat. B, 
voznižki izpit zaželen; rok prijave: 20.05.05: §t, 
del. rnest: 2; PROSEN COM. O.O.O.. SP DUP-
U E 8. OUPUE 
OSOElOViUiC LESA. DELO Z LESOM IN PLASTI-
KO; dol. 1.1 leto. posk. delo 2 mes.. lasten pre-
voz; rok prijave: 17.05,05: St. det. mest: 2: OS-
TERC NEVENKA S.P. GRABČE 16. ZG. GORJE 
O&OaOVALEC KOVill. VARILEC BRUSILEC: afler 
izobr.: OSN. ŠOLSKA IZOBR.. NIŽJA POKLICNA 
IZOBR. (00 2 LET). NIŽJA POKLICNA IZOBR 
(00 3 LET); nedo(, t , posk delo 3 mes.. del, 
izk. 1 leto. znanje postopkov varjenja. bruSenja; 

rok prijave: 11.06.05: SAX KONSTRUKCIJE. 
0.0.0.. LJUBUANSKA C. 24 A. KRANJ 
VRTNAR DREVESNIČAR, UREJEVALEC PARKOV: 
dol. t. 6 mes.. posk. delo 3 mes.. del izk, 1 
leto. Kat. 8. rok prijave: 20.05.05: INFRA-
STRUKTURA. 0,0.0.. REČIŠKA C, 2. BLED 
m : nedol.posk delo 2 mes.. del, izk. 1 leto. 
kal B. PREDHODNO a i C NA TEL. 041 665 
125: rok piijave: 20.05.05: PEKARNA. MIRKO 
LAPAJNE S.P. KAMNJE 34. BOH. BiSTRHDA 
KLUtČAVNIČAR. DELO NA STISKALNICAH. VAR-
JENJE. MONTAŽA. MEHANIČNA DELAVNICA: 
alter. izobr.. POMOŽNI DELAVEC. AVTOMEHA-
NIK;dol & 6 mes. posk. delo 2 mes.del. izk. 
1 leto, kat. B. vestrust. rtataf>6nos(. redol}ut>-
nost. rok prijave: 170505; 5t. del, mest: 4; 
OUICK INŽENIRING POUANE. PREOMOST 22. 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
•EKANIK INOUSTRUSKIN STIOJEV IR NAHUV. 
UPRAVUAUC STROJEV ZA IZDELAVO PAPIR-
NIH IZDELKOV: alter izobr,: KUUČAVNIČAR; 
dol. t. 3 posk dek) 1 f r ^ . lahko drugi 
ustrezni poklici IV st. izobrazbe, možnost zapo-
slitve za nedol. t . zaželen izpit za voznika vili-
čarja: rok prijave: 24.(̂ 5,05; LEPENKA. O.O.. 
SLAP 8. TRŽIČ 
AVTOMEHANIK 

nedol. i., posk. delo 2 mes. del izk 1 leto: rok 
p r i ^ : 20.05.05: AVTO MOČNIK. O.O.O.. BRI-
TOf 162. KRANJ 
VZDRŽEVALEC: dol, t. 2 mes.. posk delo 2 
mes,. del izk. 6 mes.. rok prijave: 20,05.05: 
SAVA TIRES. O.O.O.. ŠKOFJELOŠKA C 6. 
KRANJ ' 
AnOEUKTRIKAR: rtedol t . posk. delo 2 mes . 
del. iZk, 1 teto: rok prijave: 20.05.05; AVTO 
MOČNIK. O.OO. BRITOf 162, KRANJ 
HtlZER 
dol. t. 3 m«8.; posk, deto 3 mes,. rok pr^ve: 
1705.05: MAUKO ALEKSANDRA S.P. TRG 
SVOBODE 17. TRŽIČ 
doL 4, 6 tnes.. posk. deto 2 mes., rok prijave 
01.06.05; MITJA STORITVE IN TRGOVINA. 
D.O.O, TOMŠIČEVA UL 8.6210 SEŽANA 
GfiAOUNIK. GRADBENA IN MONTAŽERSKA 
DELA; nedol t : posk, delo 3 mes.. kat. B. tok 
prijave: 24,05,05: TRGIS. 0.0.0,. BELSKA C. 
59. PREOOVOR 
TESAfl 
dol 1 1 lete, posk. deh} 3 mes,. del iiK, 1 teto. 
možnost zaposlitve za nedol t: rok prijave: 
21.05.05; SI. del. mest. 3: GRAO OBRTNO 
GRADBENO PODJETJE. D O . GRAJSKA C. 44. 
BLED 
dol. č. 3 mes.. del. izk. 6 mes., rok prijave: 
21.05.05; 5t. del. mest: 4; GRADIŠ G3. D.O.O.. 
C. FRANCETA PREŠERNA 5. JESENICE 
i m : alter, izobr.: ZiDAR ZA ZIDANJE IN OME-
TAVANJE: dol, 1.1 leto. posk. delo 3 mes,, del. 
izk. 1 leto. možnost zaposlitve za rwdol t : rok 
p r ^ : 21.05.05:5t. del mesf 3: GRAD OBRT-
NO GRADBENO PODJETJE. D.O.. GRAJSKA C 
44.BLED 
STROJNIK SfUlOKNE IEKAJII2ACUE 2A aMEUSKA 
DEIA. STROJNIK TGM: dol. 1 1 leto. posk. deto 
1 mes.. opravljen izpit za strojnika TGM. možrta 
zaposirtev za r»dol. t ; rok p r ^ . 20.05.05: 
ŠL del mest: 2: REŠET. O.O.O. HUJE 9. KRANJ 
POtASALEC PODOV M TIAKOV: alter, izobr : LESAR; 
dol. C. 6 mes., posk delo 3 mes.. del izk. 1 
leto. rok prijave: 24,05,05: i l del. n>e$t: 2: DIL 
CA. 0.0.0,. SMLEDNIŠKA C. 128. KRANJ 
VOZNIK AVTMEMANIK 
VOZNIK KAMIONA V MEDNAR. TRANSPORTU; 
nedol. posk. delo 3 mes. del. izk. 6 mes.. 
kal, C. E. rak prijave: 17.05.0S: AŽMAN. D.O.O.. 
TRŽAŠKA UL 1. LESCE 
VOZNIK TOVORNJAKA V MEDMAR. RELACI-
JAH. nedol. e.. posk. deto 3 mes.. del izk. 1 
leto. kai. B.C.E. alternativno znanje katerikoli 
evropski j . izku$r)je s hladilniki; rok piijave: 
04.06.05: $t. del. mest: 3: MURENC TRADE. 
0.0.0. UL BRATOV HVALIČ 4. 5000 NOVA 
GORICA 
VOZNIK KAMIONA: dol t. 6 mes.. posk, deto 1 
mes.. del. izk. 2 leti. kat. C. D. obvezna racio-
nalna poklicna kvaliTikac^ ali 15 let del dobe 
kot voznik kamiona nad 3.5 tone. zaposlitev 
n>ožna za nedol. 6.: rok p r ^ : 20.05 05: ^ 
del mest; 2: REŠET O.OO.. HUJE 9. KRANJ 
raOOAJAlEt 
OBUTVE NA STOJNICI; after. izote,: EKONOM-
SKI TEHNIK; dol. č 4 mes. posk. deto 1 mes.. 

del. tzk. 1 leto. kat B. izkušnje pri delu s 
kombijem. dol z možnos^o podalj^ja: rok 
prijave; 20.05.05: FAJFAR MARJAN S.P. SP, 
BRNIK 36. CERKUE 
DOSTAVLJALEG: nedol t., posk. ddo 3 mes. 
rok prijave: 30,05.05; OGREX. 0.0.0,, PODRE-
ČA 5. MAVČIČE 

POMOČ PRI PRODAJI: nedol t: posk. deto 6 
mes. rok prfiave: 18.05.05; ZALOKAR ZDENKO 
S,P:, AUAŽEVA UL 20. JESENICE 
PRODAJALEC PAPIfL-KIUI60Tlt$KIH ARTIKLOV. ZA-
STOPNIK NA TERENU ZA SKLEPANJE NARO-
ČIL NA OBMOČJU GORENJSKE: alter. izobr.: 
KOMERCIALNI TEHNIK; dol, i. 1 lelo. posk, 
delo 1 mes.. del izk. 3 mes,. kat B, lasten 
prevoz, lahko druga ustrezna smer izobrazbe: 
rok prijave: 31.05.05; SLOVENSKA KNJIGA. 
D.0,0.. STEGNE 3. UUBUANA 
KUHAR 
V KRANJU, dol 6. 6 mes.. posk. deto 1 mes.. 
del. izk, 2 loti; tok prijav«. 19.05.05; ARESS. 
d.O.O.. TOPNIŠKA 35 E. UUBLJANA 
alter. izobr.. KUHARSKI POMOČNIK, dol. t 5 
mes.. posk. deto 1 mes.. del. izk 6 mes. dru^a 
ustrezna smer strokovne izobrazbe: rok prijave 
20.05,05: JELOVICA. O.D, KIDRIČEVA C. 58. 
ŠK, LOKA 
alter, izobr - SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA. 
SREDfUA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA; dol, 1 6 mes., posk, deto 1 mes.. del. izk. 
2 ieii, kal. B. riiglensid minimum, rok prijave: 
30.05.05: KORENSPORTS. O.O.O.. POT NA 
BISTRIŠKO PUNINO 10. TRŽIČ 
*ATAXAR: alter. izobr : OSN ŠOLSKA IZOBRA-
ZBA: dol č. 1 leto. rok prijave- 01,06,05: ANAS-
SY, O.O.O.. GOLNIK 83. GOLNIK 
SREDNJA POKUCMA IZOOR. 
ZASTOPNIK-TELEFONIST, PRODAJA KNJIG PO 
TELEFONU, alter. izobr.-OSN ŠOLSKA IZOBRA-
ZBA; dol. i. 1 leto, deto poteka v Radovljici, 
kandidati naj bodo iz Radovljice; rok prijave-
15.06.05: št, del. mest: 5: MODITA. 0.0.0 
ŠUCEVA UL 25. KRANJ 
IZDELOVALEC TLAKOV - ESTflIHI. nedOl. fi 
posk. deto 1 mes.. kat B. E. ZNANJE izdelave 
tlalcov - estrihov; rok pnjave: 04.06.05; iL del 
mest: 2: PROTEO. O.O.O., REŠEVA UL 4 
KRANJ 

imun TiHniK. PRODAJALEC, DELO V TRGOVI-
NI, POLNJENJE POUG, O A O V DEUKATESI; al-
ter izobr.: PRODAJALEC, dol t. 3 mes.. posk 
delo 3 mes.. kat. B. tok pr^e : 1905.05. t i 
del mest: 2; GACHO. O.O.O.. PODNART 64. 
PODNART 
SnOJNI TIHNIK 
ODPRAVNIK CATERINGA; aller. izobr: SRED-
NJA STROK AU SPLOŠNA IZOfiRAZBA; doL t 
1 leto. posk, deto 3 mes.. del izk. 2 leti. kat. B. 
rok prijave: 17.05.05: AIREST CATERING. 
O.O.O.. ZG, BRNIK 130. BRNIK - AERODROM 
UPRAVUALEC STROJEV, nedol posk deto 
6 mes.. dd, izk. 3 leta; rok prijave: 2705,05. 
SI&O G. 0.0,0,. HAFNERJEVO NASEUE 126. 
ŠK. LOKA 
FARlUCmSlU TEHNIK 
PRODAJALEC DOMAČIH ZDRAVIL: dol. t. 6 
mes., del. izk. 6 mes.. opravljen sirok. izpit, 
o p r a v i izpit iz varstva pri delu. n)k prijave: 
20.05.05; Št del mest: 2: VELE TRGOVSKA 
DRUŽBA. D.O.. DOMŽALE. PE DROGERUA TUŠ 
JESENK^. C. ŽELEZARJEV 4B. JESENICE 
6RU)B6RI TEraK. KOMERCIALIST - OBOEUVA 
TRGA HIDROIZOLACIJE RAVNIH STREH V 
KRANJU; nedol t., posk deto 3 mes., kat B. 
lahko druga srednja izobr.; rok prijave: 
2705.05: SIM ART. D.O.O.. GASPARIJEVA UL 
8. UUBUANA 
EKO«OII$KI TEHNIK 
PRODAJA VOZIL: after. uobr.. KOMERCIALNI 
TEHNIK: nedol t . posk. deto 2 mes. del. izk 2 
leti. kat. B: rok p r ^ : 20.05.05; AVTO MOČ-
NIK. D.O.O.. BRITOF 162. KRANJ 
KNJIGOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU; 
nedol i., posk. deto 3 mes. del. izk. 3 leta. kal 
B. rok prijave: 20.05.05: VENCELJ. D.O.O.. 
BELSKA C. 15. PREDDVOR 
UffMVNI TENRIK, PRAVOSODNI SODEUVEC 
(VODJA VPISNIKOV); netkX t., posk. delo 2 
mes.. del. izk. 6 let. 8 mei. dokuiia o: izobra-
zbi. del. izkušnjah, opravljenem suok upra-
vnem izpitu in izpitu iz sodnega reda, državij 
RS, nekaznovanosti in da kandidat ni v kazerv 
skem postopku, rok prijave: 20.05.05; RS 

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU. OKRAJNO SO-
DIŠČE V KRANJU. ZOISOVA UL 2. KRANJ 
filMNAZUSn lATURAr 
KOPALIŠKI MOJSTER, REŠEVALEC IZ VODE: 
nedol, e.. kat. 6. rok p r ^ : 1705.05. BOHINJ 
VODNI PARK. 0.0.0,, TRIGLAVSKA C. 17. BOH 
BISTRICA 
ZASTOPNIK NA TERENU. TRŽENJE PREMO-
ŽENJSKIH IN OSEBNIH ZAVAROVANJ (OB-
MOČJE GORENJSKE); dol Č. 6 mes.. posSt deto 
3 mes.. kal. B. lahko katerakoli srednja iola. 
možnost zap za ned. čas: rok prijave: 1106.05: 
SI del. mest 15; GENERALI ZAVAROVALNICA. 
00.. UUBLJANA. KRŽIČEVA UL 3. UUBUA-
NA 
ml SRAOMNliTIA. OPERATIVNI VOOJA GRAD-
BIŠČ; alter izobr. INŽ. LESARSTVA: dol. & 6 
mes,. posk. deto 3 mes.. del i2k. 5 let. kat. B, 
rok prijave 18.05.05: LEGOLES. 0.0, KIDRIČE-
VA C. 56, ŠK LOKA 
EKONOMIST ZA ANAUZE IN PLANIRANJE. VODJA PO-
SLOVALNICE V KRANJU: alter. Izobr.: UNIV. 
DIPL EKONOMIST. DIPL. EKONOMIST (VS). 
UNIV. DIPL ORGANIZATOR, DIPL UPRAVNI 
ORGANIZATOR (VS), VIŠJA STROK IZOBRA-
ZBA. VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBRAZBA. 
UNIVERZITETNA IZOBR.; dol. č. 1 Wo, posk, 
deto 6 mes,. del izk 3 leta. kat. B. lahko dru^a 
ustr izobrazba, zn Interneta, emaiia. rok pnja-
ve: 11.06.05; MANPOVVER. D.O.O.. GOSPOS-
VETSKAC. 5. UUBUANA 
UNIV. OirL M l STROJNIŠTVA. SAMOSTOJNI KON-
STRUKTER: nedol. č.. posk deto 6 mes. del. 
IZk. 3 leta. rok prijave: 31,05,05. SIBO OROD-
JARNA. D.O.O. HAFNERJEVO NASEUE 126. 
ŠK. LOKA 

UNIV, DIPL EKONOMIST. VOOJA KOMERCIALE 
STAVBNEGA POHIŠTVA: alter izobr: EKONO-
MIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE; dol, t 6 
mes.. posk. deto 3 mes . del izk 5 let. kat B, 
druga ustrezna smer strok, izobrazbe, univ. ah 
višješolski poklkr. rok p r ^ : 24.05.05; JELO-
VICA. O D.. KIDRIČEVA C. 58. ŠK. LOKA 
DIPL EKONOMIST (VSL VOOJA RAČUNOVOD-
STVA: atier. izobr.; EKONOMSKI TEHNIK. GIM-
NAZIJSKI MATURANT. UNIV, DIPL. EKONO-
MIST; nedol. t . p06k. deto. del. izk. 5 let. kat. B. 
rok prijave: 19.05.05: PROLOCO TRADE. 
D.0,0.. ZG. JEZERSKO 139. ZG. JEZERSKO 
UNIV. OIPL PRAVNIK 

PRAVNI SVETOVALEC; alter. izobr.: PRAVNIK: 
dd 1 6 mes., posk. delo 3 mes.. del izk. 5 lei, 
opravljen pravosodni izpit, znanje tujega j., rok 
prijave: 24.05,05: JELOVICA. O.O.. KIDRIČEVA 
C. 58. ŠK. LOKA 
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC • STROK. 
SOOEUVEC: dol t 1 toto. posk. delo 3 mes.. 
del. izk. 2 leti. pogoji nekazr)ovar>ost, da niso v 
kazenskem postopku, dokazila: o izobrazbi, o 
detovnfit izkušnjah, o državljanstvu RS. rok pri-
jave: 1705.05; RS OKROŽNO SODIŠČE V KRA-
NJU. ZOISOVA UL 2. KRANJ 
VISJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU: nedol, t . 
posk. deto 3 mes.. del. izk, 5 let. opravljen 
državni izpit iz javne uprave in izpH iz Sodnega 
reda. znar^ enega svetovnega j., držav^nstvo 
RS. nekaznovanost (potrdito izda Ministrstvo za 
pravosodje) m da kandidat nI v kazer^kem 
postopku (izda krajevno pristojno okrajno 
sodi^). dokazila o pridobljeni izobrazbi in 
detovnih izk.. rok prijave: 20.05.05: RS OKROŽ-
NO SODIŠČE V KRANJU. ZOISOVA UL. 2. 
KRANJ 

PfiOf. SlOVENŠtlNE. PROF aOV,/ANGL. J., alter, 
izobr,: PROF, ANGUŠČINE: dol. t 2 mes,. rok 
prijave. 20.05.05; OŠ DR JANEZA MENCIN^ 
GERJA. SAVSKA C. 10. BOH, BISTRK^A 
DR. MEDICINE. ZDRAVNIK V SPLOŠNI IN DRU-
ŽINSKI AMBULANTI: nedol. t., posk. delo 6 
mes,, kal. B. strok, izpit, veljavna licenca zdrav, 
zbornice, dovoljenj za deto v RS: rok prijave: 
08.06,05: RPH-ORUŽINSKA MEDICINA, 0.0,0. 
STARA C. 10. ŠK. LOKA 
DR. STOMATOlO&UE ZOBOZDRAVNIK: d(H. t. 1 
leto. licenca zdrav, zbornice: rok prijave: 
08.06.05: OZG KRANJ, OE ZD TRŽIČ. BLEJ-
SKA C. 10. TRŽIČ 

Osiali pogoji, ki iih zahtevajo delodajalci, so 
objavljeni na oglasnih deskah Zavoda RS za za-
postovanje. ObmoCra služba Kranj. Blerweisova 
C 12. Kranj. 
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Dow Jones Istanbul 20 

Dow Joms Istanbul 20 
(ISIN: TRMCUi W 
WWWW^) je prvi 

turški delniški indeksni sklad 
(ETF), kije bil ustanovljen 37. 
septembra 2004, DJIST kotira 
le na borzi v Istanbulu ter za-
sleduje Indeks Dow Jones Tur-
keY Titans 20, ki ga sestavlja 
20 največjih turSkik podjetij, 
^ede na likvidnost in tržno ka-
pitalizacijo^ Največja med nji-
mi so Akbank TA.S, TurkiYe 
Is Bankasi A. S., Turkiye Ga-
raniie Bankasi A.S ter Haci 
Omer Sabanci Holding AS. 

Največji delež v portfelju 
predstavlja bančništvo 
odstotka), Jinančni kon^me-

rati odstotka) sledijo 
jima t^komunikacijske storit-
ve (8,44 odstotka), hrana in 
pijača odstotka), proiz-
vodnja jekla in kovinskih izdel-
kov odstotka) ter nafta 
in najini derivati (570 odstot-
ka). 

Donosnost ETF-a od ustano-
vitve je 8,g odstotka. 

Borzni posredniki priporo-
čajo nakup tega delniškega 
sklada, saj Turčija velja za per-
spektivni ter razvijajoči se ka-
pitalski trg, med drugim pa so 
stroški upravljanja ETF - ov 
(0,95 odstotka p.a.) nižji v pri-
merjavi s stroški upravljanja 
drugih skladov. 
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VENCEU PREDDVOR, D.O.O. 
BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR 
objavlja prosto delovno mesto 

KNJIGOVODJE 
V R A Č U N O V O D S K E M S E R V I S U (m/ž) 

za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom 

Pogoji: 
- V. ali VI. stopnja ekonomske smeri 
- poznavanje programov word in excel 
- zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih in 
- izpft kategorije B 
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in opisom delovnih izkušenj 
naj kandidatke/kandkjati pošlje^ v 8 dneh po objavi na zgornji nask>/ 
Kandidatke in kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po 
končanem zbiranju prijav. 

Gktsbemišot^ 
Glasbena 5ota Kranj obvešča, da bodo 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
ZA VPIS NOVIH UČENCEV 

za šolsko leto 2005/2006: 
v petek, 20. maja, od <h i8. ure in v 

soboto, 21. maja^ od 9. do 11. ure 
v prostorih Glasbene šole Kranj, Poštna ulica 3 (bivša Evropa). 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke: 
PIHALA IN TROBIU^, G O D A U , KLAVIR, ORGLE, PETJE, 
TOLKALA, HARMONIKA, KITARA in HARFA. 
Število učencev je omejeno. 

V predšolsko glasbeno vzgojo bomo vpisovali otroke, ro-
jene v letu 2000, v glasbeno pripravnico pa otroke, rojene 
v letu 1999, v tajništvu šole (Poštna ulica 3, III. nadstropje) 
v Času sprejemnih preizkusov. 
Vpisnina je 4 .000,00 SIT in se plača ob vpisu. 

Za učence, ki s o uspešno končali 6. razred nauka o glasbi, 
razpisujemo pouk glasbenega stavka (osnove harmonije, 
kontrapunkta in glasbenih oblik). 

Vabljenil 
01AS8ENA dOLA KRAHJ. mua^aiEV tPO 3. KRANJ 



22 KAŽIPOT, PISMA info(glg-glas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njfo(ilo 11 objavo iprtitmjmo po lelffono IM/K)l-42-«0, l)kw 04H01-4MS ill osebno ni loivm 1 
v Krdnju o:, po pottl - do ponedeljka in ̂ eitik« do 11.00 uie! Ceni ôUsov m ponudb v lubriki l/redno u^ni. 

ROZMAN BUS, Rozman Janez, s.p., Lancovo 91, Radovljica 
TRST 18.5.; LENTI 21.5.; MADŽARSKE TOPLICE 12.5 • 15.5., 19. 5 • 
22. 5., 26.5 - 29. 5.; PElJeSAC 11.6. do i8. 6. Tel.: 531-52-49 

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6,4000 Kranj' 
tel. 04/2010 200, www.presemovogledalisce.com 
B. Brecht: MALOMEŠČANSKA SVATBA, DANES ob 20.00, za RU-
MENI, IZVEN IN KONTO; 20.5. ob 20.00, za PETEK 3. IZVEN IN 
KONTO, S. Pavček: AL' EN AL' DVA? (Potodom Ljubljana); 19.5. 
ob 20.00, za IZVEN IN KONTO, M. Kurat: NEKA) DRAGEGA IN 
POPOLNOMA NEUPORABNEGA; 21.5. ob 20.00, za IZVEN IN 
KONTO. Rezervacije pri blagajni PG 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Za otroke v knjižnicah 
Jesenice - Občinska knjižnica Jesenice, otroški oddelek, vabi 
na ustvarjalne delavnice v ponedeljek in sredo od i6. do 18. 
ure, v torek od 14. do 15.45, v četrtek in petek od 14. do 16. 
ure. Ure pravljic - lutkovna igrica Ribo na glavo pa spat po 
bo v četrtek ob 17. uri. 

Koroška Bela - Knjižnica vabi na uro pravljic danes ob 16. 
uri. 

Hrušica • V knjižnici na Hrušici bo ura pravljic jutri ob 16. 
uri. 

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo predstava Dež-
niki za medvede, ki jo bodo pripravili otroci Lutkovne delav-
nice OŠ Gorje, začela v četrtek ob 17. uri. 

Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo ura pravljic s Prav-
ljico o prijateljstvu začela v petek<ob 17. uri. 

Pisan most 
Preddvor - V četrtek se bo v OŠ Matije Valjavca v Preddvoru 
začela prireditev v okviru likovno-glasbenega projekta Buri-
te Brucke - Pisani'most. Ob 17. uri bo pevska revija in otvo-
ritev likovne razstave. 

IZLETI 
Na Setiče 
Žirovnica - Planinsko društvo Žirovnica prireja v soboto, 21. 
maja, izlet na Setiče, 1922 m visok vrh nad Selami na Koro-
škem (Avstrija). Prijave sprejema do četrtka Tone Špendov 
po tel. 041/582 115. 

Na Obir in Ojstrc 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk organizi-
ra planinski izlet r>a Obir - Ojstrc (2139 m) v nedeljo, 22. 
maja. Vse informacije in prijave do petka, 20. maja, po tel.: 
031/532 963 in 051/336 635. 

Na Pristavški Storžič 
Slovenski javornik, Koroška Bela - Planinsko društvo Javor-
nik - Koroška Bela vabi v soboto, 21. maja, na izlet na Pri-
stavški Storžič. Obvezne prijave na številko 051/311 226 
sprejemajo do četrtka zvečer. 

Na Slivnico 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi člane v soboto, 21. maja, na pohod iz Cerknice na Sliv-

'GOsnuvJA tJ^^/V^eni^ 
RESIAVRACIJA "Pri jdbrc«" B̂ gm *̂ ( 
r̂ AICTjnA Tradiĉo AvBOrtie doi).. Sfloun)« na 

Goratem ai.860unKl 

- Sreda, 18.5. - '2upani" 
- Petek, 20.5., "hišni ansambel Avsenik" 
• Sobota, 21.5., "hišni ansambel Avsenik" 

Začetek prireditev ob 19. uri. 

Informaciie in rezervacije na tel. it. 
04/5333 402, faiL 04/5334 164 ali 

e^iošta: ava«nik(Savsenik-sp.si 

nico (1114 m). Skupne hoje bo 3 do 4 ure. Odhod avtobusa 
ob 6. uri izpred pošte v Šenčurju. Prijave sprejema vodja 
sekcije, tel. 25 31 591, do srede, 18. maja. 

OBVESTILA 
Test hoje 
Tržič - V četrtek bo od 17. do 19. ure pred Osnovno šolo Kri-
že test hoje. Prireja organizacija Z gibanjem do zdravja. In-
formacije 031/807 LOL. 

PREDAVANJA 
Dojenje 
Ško^a Loka - Mednarodna zveza za dojenje LLLI vabi na sre-
čanje v petek, 20. maja, ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega 
doma Škofja Loka. 

Sai baba in Indija 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes ob 19.30 
začelo predavanje z naslovom Sai baba in Indija - mit ali res-
ničnost? Predaval bo Bojan Gorenc. 

Potopisno predavanje 
Bitnje - KUD Bitnje vabi v četrtek ob 20.30 na potopisno pre-
davanje Popotovanje po Pakistanu (Burmi). Predavanje bo v 
Gasilskem domu Bitnje v prostoru KS Bitnje. 

KONCERTI 
Koncert Marijinih pesmi 
Kovor • Kulturno društvo sv. Janeza Krstnik iz Kovorja vas 
vabi na koncert Marijinih pesmi, ki bo v četrtek, 19. maja, ob 
20. uri v župnijski cerkvi v Kovorju. 

Saksofon in klavir 
Radovljica • V dvorani Glasbene šole Radovljica se bo danes 
ob 19.30 začel koncert, na katerem bosta nastopila prof Zol-
tan Peter, ki bo igral na klavir, na saksofon pa bo zaigral Blaž 
Kemperle. 

Koncert Lire Kamnik 
Škofja Loka - V Kapeli Loškega gradu se bo v četrtek ob 20. 
uri začel koncert prvega slovenskega pevskega društva Lira 
Kamnik. 

RAZSTAVE 
Otroške ilustracije 
Kranjska Gora - V galerijskem prostoru Liznjekove domačije 
na Borovški cesti 63 se s pregledno razstavo otroških Ilu-
stracij predstavlja ilustrator Peter Škerl. 

Moja družina 
Kranj - v preddverju Zavarovalnice Triglav bodo v četrtek ob 
10.30 odprli mednarodno razstavo likovnih del otrok s po-
sebnimi potrebami v projektu Comenitis z naslovom Moja 
družina. 

Več kot le spomin 
Kranj - V prostorih Mestne hiše na Glavnem trgu bodo da-
nes ob 19. uri odprli razstavo Več kot le spomin! - 2. sveto-
vna vojna na Gorenjskem. 

Razstava grafik 
Kranj - Jutri bodo ob 20. uri v Cafe galeriji Pungert odprli raz-
stavo del 4. Medobmočnega tečaja grafike. 

WWW.GORENJSKICLAS.SI 

Odgovor na 
odprto pismo 
o radovljiškem 
vrtcu 

Gorenjski gfas, 29. aprila 
200j, stran 24, Zvone Prezelj, 
vodja svetniške skupine 

Občinski svetnik Zvone Pre-
zelj je v odprtem pismu, objav-
ljenem v Gorenjskem glasu 29. 
aprila, v zvezi s cenami stori-
tev v Vzgojno varstvenem za-
vodu Radovljica župana obči-
ne Radovljica pozval, naj jav-
nost seznani z ugotovitvami 
Strokovne komisije za oceno 
pogojev racionalizacije stro-
škov Vrtca Radovljica in o pra-
vilnosti oziroma zakonitosti 
cen progromov vrtcev. 

Razlog za imenovanje po-
sebne komisije v lanskem letu 

je bil v ugotavljanju vzrokov 
nadpovprečne rasti cen progra-
mov vrtcev v letih 2001 do 
2003, ki so zrasli za 29 odstot-
kov za prvo in 26 odstotkov za 
drugo starostno skupino. Cene, 
predlagane po novi metodolc^-
ji, pa bi se spet drastično dvig-
nile, in sicer kar za 33 odstot-
kov za prvo in 9,5 odstotka za 
drugo starostno skupino ob mi-
nimalnem številu otrok v sku-
pini. Avtomatični sprejem 
takšnih ukrepov brez kakršne-
koli druge možne racionaliza-
cije bi povzročil, da bi cena vrt-
ca za prvo starostno skupino 
znašala kar 9&084 SIT in bi 
bili seveda najdražji zunanji 
oddelki VVZ Radovljica, kjer je 
število vključenih otrok naj-
manjše. Porast cen po novi me-
todologiji, ki bi ga še najbolj ob-
čutil proračun Občine Radov-
ljica, pa tudi starši še zlasti 
prve starostne skupine, je bil ti-
sti, ki je zaustavil občinski svet. 

da na lanskoletni aprilski seji 
še ni sprejel cdotnega povišanja 
cen po novem pravilniku o me-
todologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo in ga je predpisal 
še minister dr. Slavko Gaber. 

Občinski svet je zato aprila 
lani povišal ceno za 5,4 o^t-
ka, to je le za rast cen življenj-
skih potrebščin, in zavezal ob-
činsko upravo, da v sodelova-
nju z VVZ Radovljica in pri-
stojnim ministrstvom skuša ra-
cionalizirati pogoje za obliko-
vanje cen vrtcev in uskladiti 
rast cen z možnostjo proračun-
skih virov občine. Pristojno mi-
nistrstvo za finance nam niti 
na dodatni poziv ni izkazalo 
povečanih sredstev občini zara-
di dodatnih obveznosti in več-

jih stroškov. Preprosto poveda-
no: pristojno ministrstvo nam 
ne pove, koliko (več) sredstev 
občina dobi iz primerne pora-
be od države za dejavnost vrt-

cw na račun nove metodologi-
ji-

Zato je v lanskem letu teklo 
intenzivno usklajevanje glede 
poslovanja radovljiškega vrtca 
in možne racionalizacije cen 
programov. To usklajevanje je 
vodil odbor občinskega sveta za 
šolstvo in otroško varstvo, ki 
tudi letos ob sodelovanju občin-
ske uprave vodi program za 
uskladitev cen programov vrt-
cev. Uvodoma omenjena stro-
kovna komisija je kot glavni 
razlog za visoke stroške in s 
tem tudi cene vrtcev navedla 
skoraj 80 odstotkov delež za 
plače zaposlenih, zato je tudi 
opozorila na visoke zaposlitve-
ne standarde in nove predloge 

javnega zavoda o zaposlitvah, 
kijih občinski jvet ni spr^el. 
Opozorila je tudi na visoke 
stroške in s tem iudi ceno pro-
gramov 1; "zasedbeno nerenta-
bilnih" zunanjih enotah vrtca 

1» petih krajih, razen v Radov-
ljici in Lescah. Pravilnik o me-
todologiji za oblikovanje cen 
programov v javnih vrtcih do-
loča, da se cena programov vrt-
cev lahko letno dvigne največ 
do 10 odstotkov in da se cene 
posameznih programov lahko 
usklajujejo sorazmerno f letu 
200^, za razliko do metodolo-
ško primerljive cene pa še v letu 
2006. S tem načinom se varu-
je preveč skokovita poraba tudi 
javnega denarja za potrebe 
vzgojnega varstva, saj pretežni 
del stroškov storitev vrtcev do 
polne cene programov pokriva 
občittski proračun. 

Po zaključnem računu VVZ 
Radovljica in poročilu o delu v 
letu 2004, ki je bilo obravnava-
no marca na seji občinskega 
sveta, po vpisu otrok v šolsko 
leto 2005/06 in po programu 
dela odbora občinskega sveta 
za šolstvo in otroško varstvo 
mora VVZ Radovljica do 10. 
maja 2005 pripraviti predlog 
nove, čim bolj racionalizirane 
in variantno obdelane cene 
programov vrtca ter predlog 
nove sistemizacije, odbor pa 
oceniti tekoče finančno pošlo 
vanje. O novih cenah progra 
mov vrtca bo občinski svet odlo 
Čal na junijski seji, skladno 
sprejetim programom občin 
skega sveta za leto 2005. Ob 
činski cilj pri tem ni, da se 
tako kot predvideva nova meto 
dologija, cene vrtca za prvo sta-
rostno skupino otrok od j - j let 
dvignejo, temveč da z metodo 
logijo in proračunskimi mož 
nostmi uskladimo cene tudi za 
drugo starostno skupino otrok 
od/f - 6 let. Vsi se ruimrečstri-
njamo, da so že v osnovi cene 
vrtca, ne glede na že navedeni 
izračun cene dnevnega progra-
ma po novi metodologiji za 
prvo starostno skupino skoraj 
sto tisoč tolaijev in za drugo 

skoraj osemdeset tisoč tolaijev, 
načeloma previsoke. 

|anko S. Stušek, 
ŽUPAN O B Č I N E RADOVLJICA 

NotarvŠI(ofji 
Loki? 

Odprto pismo Pravosodne-
mu ministrstvu 

Odprto pismo Notarski 
zbornici Slovenije 

Enakost pred zakonom naj 
bi bila (tudi) slovenska ustav-
na kategorija, ki bi jo v aktual-
nem škofi^škem primeru lah-
ko razširili v "enakost proti za-
konom". Vse od začetka letoš-
njega leta smo namreč občani 
Škoffe Loke v podrejenem po-
ožaju, ko govorimo o uporabi 
notarskih storitev. Notarji, kot 
(privilegirane?) osebe javnega 
zaupanja naj bi bile državlja-
nom v pomoč, predvsem pa naj 
bi vsi prebivalci Slovenije imeli 
enako možnost uporabe njiho-
vih (plačljivih) storitev. 

Ne poznam sicer podrobno-
sti ozadja "težav škofjeloške 
notarske pisarne" in me prav-
zaprav sploh ne zanimajo, 
ugotavljam le, da ne morem 
koristiti storitev enako kot moji 
znanci v drugih ohčiruih, kjer 
so notarji dosegljivi vsak dan. 
Pa ne, da država miži ob dej-
stvu, da smo Ločani v notar-
skem smislu postali drugoraz-
redni državljani? 

Kdaj bo v Škofii Loki končno 
začel (tako kot v vseh ostalih 
slovenskih občinah) delati no-
tar? Kdo je odgovoren za na-
stalo situacijo? 

Jože Bogataj, 
ŠKOFJA LOKA 

http://www.presemovogledalisce.com
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
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z GLASOM DO BOgŠE ZELENJAVE 

Kolerabica, cvetača, por, brokoli 
M O N I K A BERTONCELJ 

Brokoli vsebuje 
veliko železa 

Lani smo sadike zelenega 
brokolija kupili, letos pa jih 
bomo vzgojili sami. Brokoli 
lahko posejemo od meseca 
maja do konca junija, potre-
buje pa dobro pognojeno 
zemljo. Kali hitro, tja do 
osem dni. Ko bodo imele 
male rastlinice približno 
dvajset centimetrov, jih 
bomo presadili na stalno me-
sto. Brokoli bomo na gredo 
posadili v dveh vrstah, med 
rastlinami pa bomo pustili 
pol metra prostora. Pridelek 
bomo pobrali jeseni. Brokoli 
je koristen zlasti zato, ker 
vsebuje veliko železa. 

Plodove brokolija 
pobiramo večkrat 

Med bolj znanimi sortami 
brokolija je brokoli korvet Fi, 
ki naj bi sivo zeleno rožo 
(cvetni poganjki) oblikoval 
približno sto dni po presaja-

nju na stalno mesto. Ko 
bomo to glavno rožo odreza-
li, pa bo začel oblikovati 
manjše, stranske cvetove. Te 
bomo rezali skoraj do zime. 
Brokoli je dober v zelenjav-
nih juhah ali kot priloga. 

Kolerabica potrebuje 
dobro pognojeno zemljo 

Kolerabico (sorta dunajska 
bela) smo lani posejali v to-
plo gredo že konec marca, le-
tos pa jih bomo posejali zdaj 
in to kar na prosto. Čas za se-
janje kolerabice je tja do kon-
ca junija. Potrebuje dobro 
pognojeno zemljo. Kali od 
šest do deset dni. Tako kot 
brokoli bomo tudi kolerabico 
posejali "na gosto", saj bomo 
obe vrsti presadili na stalno 
mesto. 

Tudi kolerabico 
presadimo 

Kolerabico bomo presadi-
li, ko bodo rastline velike pri-
bližno dvajset centimetrov. 
Med znanimi sortami je ko-
lerabica dunajska bela, ki do-

Solata lepo raste in to kljub ledenim možem. 

Kolerabica je dobra surova ali kuhana. 

zori približno 40 dni po pre-
sajanju na stalno mesto. Ta 
sorta je dobra tako surova 
kot kuhana. Če jemo presno 
(surovo), uporabimo le njen 
plod, ki je pri tej sorti bele 
barve. Ce pa jo kuhamo - od-
lična je na primer v juhi ali 
kot omaka - uporabimo tudi 
njene sredinske hste. Te jedi 
dodamo na drobno zrezane 
šele na koncu kuhanja, saj 
se tako bolje ohranijo njeni 
minerali in druge koristne 
snovi. 

Zimski por jemo od 
jeseni do pozne spomladi 

Prejšnji teden smo na vrtu 
pobrali zadnji por, ki je tam 
rasel od lani, zato je čas, da 
posadimo novega. Zimski 
por je ena od redkih vrst ze-
lenjave, ki zaSčitena prezimi 
kar na vrtu. Svežega tako 
jemo od jeseni do konca spo-
mladi. Posejemo ga "na go-
sto". Ko bodo sadike velike 
vsaj 20 centimetrov, jih 
bomo presadili. Če pa ga bo-
ste že takoj posejali na stalno 

mesto, ne pozabite, da ga go-
jimo rastočega v vrstah, med 
katerimi je približno 15 centi-
metrov razdalje. Med posa-
meznimi rastlinami pa med 
15 in 20 centimetrov. Med 
znanimi zimskimi vrstami je 
por carentan, ki kali od 20 do 
25 dni. Tudi por potrebuje 
dobro pognojena tla. 

Cvetača potrebuje 
sto dni 

Nekaj cvetače bomo pose-
jali, za en del pa smo kupili 
sadike. Tudi cvetača potrebu-
je dobro pognojeno zemljo. 
Semena cvetače kalijo od 
osem do dvanajst dni, rastli-
na pa obožuje sonce. Med 
znanimi sortami je cvetača 
erfiirtska, ki dozori v približ-
no stotih dneh. Sejemo jo od 
aprila do junija, presajamo 
pa, ko imajo rastline približ-
no 15 centimetrov. Sadike 
cvetače posadimo v vrste. 
Med posameznimi rastlina-
mi pustimo približno 40 
centimetrov prostora, prav 
toliko pa tudi med vrstami. 

KOMENTAR 
D A M J A N A Š M I D 

Ko alkohol uničuje ... (1) 

e že tako, da največ misli 
za tole pisanje nastane 
prav v vsakdanjem življe-
nju, ko kuham zelenjavno 

juhico ali opazujem ljudi 
okrog sebe. Prvo dogajanje je 
potekalo v trgovini. Pred 
mano je stalo pet mladost-
nikov in njihov nakup se je 
ponašal z vei^o količino alko-
hola. Blagajničarka je seveda 
zahtevala osebno izkaznico in 
po kratkem muzanju jo je naj-
starejši med njimi tudi po-
kazal. Pomislila sem, kakšne 
bodo posledice njihovega na-
kupa? Kaj jim je pri vsej mla-
dosti hudega, da se morajo 
opiti? Čez nekaj dni me je spel 
zmotil kralj vseh omam - alko-
hol. V vrsti za mano je stala 
gospa, ki je s svojo sapo in 
načinom izražanja sporočala, 
da je že pila. Pogled v njene 
roke, kjer je držala dve stek-
lenici poceni vina, je kazal na 
to, da bo s pitjem nadaljevala. 
Kazala je približno štirideset 
let. Kateri duh iz preteklosti je 
zaznamoval njeno življenje, 
da ne zmore srečno živeti? In 
še zadnji dogodek, ko je 

mladenič pred bančnim av-
tomatom čakal na naivno 
žrtev, ki mu bo dala nekaj 
denaija. Mlada punca je bila 
prva žrtev. Vendarle meje pri-
jetno presenetila. Na mile 
prošnje fanta, naj mu da 
nekaj denarja, se je odzvala 
tako, da ga je vprašala, zakaj 
pro^ači za denar, zakaj rajši 
ne dela. Fant ji je v dveh mi-
nutah naštel vse možne izgo-
vore ... Vseeno mu je zatrdila, 
da bi našel delo, če bi le želel 
delati. Dodala je še, da tudi 
sama dela in naj se ne smili 
sam sebi. Po tem kratkem dia-
logu, ko je tnladenič ugotovil, 
da pred seboj nima naivne 
punčare, se je nanjo usul plaz 
psovk in grdih žalitev. Nekon-
trolirano je mahal proti njej in 
skakal kot užaljen otrok. 
Možakar pred menoj je rekel, 
da bo poklical policijo. Tako 
smo bili še mi deležni hudih 
žalitev, nakar se je nesrečni 
fant počasi odmajal stran. 
Kdo je ta mladenič, kam gre in 
kaj počne v življenju? Kam vse 
naštete pelje alkohol in koga 
vse bo uničil poleg njih? 

GG Za ms beležimo čas 
WWW.COREN)SKIClAS.SI 
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Šola za samostojno učenje l O 

B O G O M I I A KRVINA 

Bliža se matura 

Smo v mesecu maju. 
Bliža se matura, zre-
lostni izpit, s katerim 

boste maturanti po štirih le-
tih obiskovanja srednje šole 
pokazali zrelost, da ste spo-
sobni za vključevanje v delo 
ali za nadaljnje izobraževa-
nje na fakultetah. 

V življenju sem imela pri-
ložnost pogovarjati se z 
mnogimi maturanti. Skoraj 
vsi so doživljali preveč strahu 
pred izpiti na maturi. Bolj, 
ko se je matura bližala, bolj 
so misUli, da nič ne znajo. 

Dragi maturanti! NI RES, 
DA NE ZNATE! Kdor je bil 
štiri leta v srednji šoli uspe-
šen, bo uspel tudi pri maturi. 
Le bolj OBSIRNO IN PRE-

GLEDNO ZNANJE boste 
morali pokazati, zato se vam 
bo z bližanjem datuma ma-
ture vedno bolj zdelo, da pre-
malo znate. Mnogi boste do-
življali ta občutek, toda vedi-
te, da se vam bo to dogajalo 
zato, ker bi se RADI NA VSE 
HKRATI SPOMNILI. Tega 
pa ne morete in mislite, da 
ne znate. Gotovo vam je že 
kdaj kdo pripovedoval, da se 
takrat, ko je človek postavljen 
pred določeno nalogo, zbere, 
vso pozornost usmeri v nalo-
go pred seboj in se spomni 
vsega, kar se je učD, lor zna 
in reši nalogo. Zelo dobro je, 
da čim bolje poznate že prej 
vsa dogajanja ob maturi. 
Bolj, ko vam je vse znano, 
manj je možnosti, da bi se 
česa ustrašili, da bi vas kaj 

zmedlo in motilo pri oprav-
ljanju mature. 

Izkušnje so mi pokazale, 
da je proti bojazni in strahu 
pred vsakim preverjanjem 
znanja najboljše zdravilo 
prejšnje PRAVILNO PONA-
VLJANJE in PRAVILNA 
PRIPRAVA na običajno pre-
verjanje ali izpit. 

Prav gotovo ste se že do se-
daj učili in pripravljali za ma-
turo in veliko že znate. Ven-
dar pa so pred zaključkom 
učenja nujna PREGLEDNA 
PONAVLJANJA, pri katerih 
BISTVO morda kratko zapi-
šete, podčrtate ali kakorkoli 
dmgače označite, morda z 
veliko piko ali velikim klica-
jem posebne barve. Preden 
označite, vedno pomislite: 
"Kaj je tu najpomembnejše. 

kaj je BISTVO, kaj moram 
poznati, vedeti ali znati opisa-
ti.'" Podčrtajte nekaj besed in 
sicer tiste, ki vas bodo spom-
nile na bistvo! Tako označe-
nih pomembnih mest bo v 
zvezkih, knjigah, skriptah 
precej. Tudi, če je preteklo od 
učenja te snovi že dalj časa, 
če ste jo takrat poglobljeno in 
temeljito predelali, se boste 
ob posebno označenih me-
stih gotovo spomnili, kaj je 
BISTVO, kaj morate znati. 

Če bo z bližanjem datuma 
mature prihajal občutek, da 
premalo znate, pa spet preli-
stajte zvezke, knjige, zapiske 
in ob posebej označenih me-
stih se ustavite in pomislite: 
"Ali to poznam?" Spomnili 
se boste, kaj vse znate in ve-
ste. Strah bo kopnel, dobili 

boste več samozavesti, suve-
reno šli k maturi in jo uspeš-
no opravili. 

Želim vam, da bi se v zad-
njih dneh pred maturo pri 
učenju dobro držali, bili 
zdravi in ne preveč utrujeni. 
Privoščite si vsak dan nekoli-
ko gibanja na svežem zraku, 
pri katerem se ne boste pre-
več utrudili. Vaši možgani 
morajo dobiti dovolj kisika, 
da bodo dobro delovali. Jejte 
lahko hrano z manj maščob 
in manj mesa ter pijte dosti 
vode! Verjemite, da tudi to 
pomaga k uspešnejšemu 
učenju. Ko boste maturo 
opravili, se predajte počitni-
cam! Jeseni vas čakajo nove 
naloge. 

Prihodniič: 
Bližajo se počitnice 

mailto:lnfo@radlo-odmev.ne1
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OD 8. DO 15. MAJA )E BIL TEDEN RDEČEGA KRIŽA 

Solidarnost deluje kot imunski sistem 
Rdeči križ in Rdeči p o l m e s e c sta družini i8 i družinskih č lanov po svetu, ki jih druži jo ista načela in enaka sol idarnost . V naši državi ima pomennbna 
javna pooblasti la. 

Ob Tednu RK smo se o 
javnih pooblastilih, ki jih je 
država poverila teh organiza-
ciji, pogovarjali z mag. Dam-
janom Slabetom, Marjeto 
Žagar, predsednikom in se-
kretarko OZ RK Ško^a Loka, 
Nado Šifrer, predsednico OZ 
RK Kranj, Matejo Krašovec, 
sekretarko OZ RK Jesenice 
in Anico Svetina, predsedni-
co OZ RK Radovljica. Letoš-
nji teden RK je sicer name-
njen razmisleku o njegovih 
temeljnih načelih. To so hu-
manost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, 
prostovoljnost, enotnost in 
univerzalnost, po katerih se 
Rdeči križ razlikuje od dru-
gih humanitarnih organiza-
cij, bolj namenjenih potre-
bam članstva. Rdeči križ pa 
je vsem ljudem, ne glede na 
rasne, verske in ideološke 
razlike. Sogovorniki se ob tej 
priložnosti tudi zahvaljujejo 
krvodajalcem, prostovoljcem 
in vsem drugim, ki sodeluje-
jo v prc^ramih Rdečega kri-
ža. 

Rdeči križ je tudi v naši dr-
Žavi dobil status društva po-
sebnega družbenega pome-
na, država pa mu prek javnih 
pooblastil delegira več po-
membnih nalog. Tu gre za 
krvodajalstvo, izkaznico da-
rovalcev organov, izobraže-
vanje splošne javnosti s po-
dročja prve pomoči, širjenje 
znanj o mednarodnem hu-
manitarnem pravu, poizve-
dovalni službi in pripravlje-
nosti na nesreče. Kako javna 
pooblastila izvajajo v posa-
meznih okoljih? Sodelavci 
območnih združenj Rdečega 
križa na Gorenjskem pove-
do, da je denimo poizvedo-

valna služba najbolj intenziv-
no delovala pred dobrim de-
sedetjem, ko so vojne na ob-
močju nekdanje )ugoslavije 
vsepovsod razselile begunce, 
ko je imela tudi Gorenjska 
begunske centre, in v njih na 
evidentirane ljudi z območja 
Hrvaške in Bosne in Herce-
govine. V Sloveniji je bilo te-
daj na stotisoče družinskih 
sporočil in poizvedb. Te teče-
jo tudi danes, vendar jih ni 
več veliko, ena ali dve na leto. 
Pomembna dejavnost je šir-
jenje znanj o Rdečem križu, 
kamor bi po mnenju sogo-
vornikov lahko uvrstili tudi 
vsakoletno predstavitev de-
javnosti Rdečega križa v Go-
renjskem glasu. Pomembno 
je, da ljudi že v miru informi-
ramo o ključnih načelih in 
pravilih, zapisanih v ženev-
skih konvencijah, tako kot 
moraš prvo pomoč denimo 
znati, še preden jo uporabiš 

pri ponesrečenem. 
^ 

Pripravljeni na nesreče 

Rdeči križ je ena od sil dr-
žave v sistemu zaščite in re-
ševanja. S prostovoljci in pro-
fesionalnimi sodelavci ter z 
materialnimi kapacitetami je 
pripravljen na reševanje v 
primeru nesreč. Na voljo 
ima državno skladišče, svoja 
pa imajo tudi območna zdm-
ženja, v njih je zaloga oblačil, 
posteljnine, obutve, odej, kar 
lahko dajo na razpolago, ko 
je v stiski veliko število ljudi. 
To se je izkazalo v primeru 
beguncev, tedaj, ko so potres 
in plazovi ogrozili prebival-
stvo v Posočju, pa tudi v pri-
merih nesreč posameznikov. 
V sklop pripravljenosti na 

nesreče sodijo tudi solidar-
nostne akcije, ki jih Rdeči 
križ vodi v takih okoliščinah. 
Z njimi želi senzibilizirati 

' javnost, da skupaj mobilizi-
rajo vire za pomoč ljudem v 
stiski, pa naj gre za pomoč 
na lokalni, državni ali med-
narodni ravni. Rdeči križ de-
luje kot spodbujevalec, ki 
sproži "imunski sistem na 
sodalni ravni", kakor slikovi-
to označuje mag. Damjan 
Slabe. V lokalnem okolju gre 
denimo za pomoč druži-
nam, ki so izgubili imetje v 
požarih, nastanitev brez-
domcev, nastanitev družine, 
ki jo je bilo treba po umoru v 
družini umakniti iz domače-
ga okolja. Prednost Rdečega 
križa je razvejana mreža 
prostovoljcev, ki dobro po-
znajo razmere v lokalnem 
okolju, sposoben je hitrega 
odzivanja, zato je pomoč tudi 
učinkovita. 

Znajo si pomagati sami 

Rdeči križ usposablja ob-
čane tudi za samopomoč 
prek tečajev prve pomoči. V 
zakonu sta opredeljeni prva 
pomoč za voznike motornih 
vozil in usposabljanje za pri-
padnike civilne zaščite. Za 
slednje je tudi vsako leto pre-
verjanje usposobljenosti 
ekip (lani v Škofji Loki, letos 
v Radovljici). Programe širi-
jo tudi na druge ciljne skupi-
ne: ker imajo ustrezne učne 
pripomočke in usposobljene 
strokovnjake z licenco, lahko 
to ponudijo tudi podjetjem, 
ki morajo o zakonu o vamo-
sti in zdravju pri delu opravi-
ti ta usposabljanja. Progra-
me pripravljajo za vrtce, šole. 

Rdeči križ ima v Sloveniji pooblastila za organiziranje krvodajalstva. 

želijo jih razširiti na mlade 
starše. Območno združenje 
Rdečega križa Kranj tako na-
vaja, da je v preteklem letu 
izpeljalo 61 tečajev in izpitov 
prve pomoči za voznike mo-
tornih vozil (od tega 33 za 
srednješolce), ki jih je uspeš-
no opravilo več kot 1200 slu-
šateljev. Imeli so več deset-
umih dopolnilnih usposab-
ljanj Civilne zaščite, s petur-
nim tečajem so prodrli tudi v 
gospodarsko družbo, izvedli 
pa tudi delavnice oživljanja v 
ABC sistemu. V škofjelo-
škem območju govorijo o 
534 kandidatih v tečajih prve 
pomoči, 30 so jih usposobili 
v tečajih za podjetja, zahtev-
nejše usposabljanje za bolni-
čarje pa izvedli v Železnikih, 
kjer so usposobili 26 ljudi. 
Slednji tečaj koristi gasil-
cem, reševalcem na smučiš-
čih, gorskim vodnikom in 

podobnim. Radovljiško ob-
močno združenje poroča o 
zi tečajih prve pomoči za 
voznike motornih vozil v mi-
nulem letu, med njimi so 
bili tudi tečaji na obeh sred-
njih šolah. 16-urni tečaj so 
ponudili tudi delovni organi-
zaciji, dve prilagojeni preda-
vanji pa opravili za vzgojite-
ljice blejskega in bohinjske-
ga vrtca, po krajevnih skup-
nostih pa je potekalo splošno 
izobraževanje krajanov "prva 
pomoč za vsakdanjo rabo". 
Na Jesenicah so tečaji za voz-
nike enkrat mesečno, izvaja-
jo jih tudi na obeh srednjih 
šolah. Tako je lani na njih 
sodelovalo 326 posamezni-
kov. Obnovitveni tečaji so 
potekali za ekipe prve pomo-
či Civilne zaščite, trudijo pa 
se tudi, da bi s tovrstnim 
usposabljanjem prišli tudi v 
gospodarske in negospodar-
ske družbe. 

Krvodajalstvo: danes 
jaz, jutri ti 

Krvodajalstvo je menda 
najbolj znana dejavnost Rde-
čega križa. V Sloveniji se je 
leta 1953 začelo anonimno, 
brezplačno in prostovoljno 
krvodajalstvo. Statistika pra-
vi, da je bilo do leta 1983 v 
porastu, nato je do leta 1991 
upadalo, sedaj pa se je števil-
ka ustavila na 100 tisoč krvo-
dajalcih, s čimer v državi za-
doščamo potrebam zdrav-
stvenih ustanov po krvi. Je-

seniško območno združenje 
je imelo lani tri terenske kr-
vodajalske akcije (skupaj 
šest dni), ki se jih je udeleži-
lo 1073 krvodajalcev. Odkar 
je septembra lani začel delo-
vati transfuziološki oddelek 
v Bohiišnid Jesenice, pa kr-
vodajalci darujejo kri na Je-
senicah in letos tako po no-
vem na Jesenicah ni več te-
renskih akcij. V radovlji-
škem združenju so lani za-1 
beležili 1308 krvodajalcev | 
(med njimi je tudi rekorder s g 
105 odvzemi krvi), z vese-1 
Ijem pa povedo, da je med | 
njimi tudi vse več mladih, ki ^ 
se na tak način odzivajo pre- S 
davanjem o pomembnosti žs 
krvodajalstva. Lani so v Ljub- g 
Ijano peljali dva avtobusa | 
srednješolcev, ki so prvič da-1 
rovali kri. Na kranjskem ob- s 
močju so imeli lani 3879 od-1 
vzemov krvi in tudi tu so ve-
seli, da je vedno več mladih. 3 
V škofjeloškem združenju | 
pa se pohvalijo z visokim od- ž 
stotkom krvodajalcev na šte-1 
vilo prebivalcev, kar 8 odstot-1 
kov (v primerjavi z državnim s 
povprečjem, Id je 5,7 odstot- j 
ka). Lani je dalo kri 3361 kr- ̂  
vodajalcev, med njimi 122 | 
srednješolcev. Na odvzemni ^ 
dan pride od 200 do 250 kr- g 
vodajalcev, kar je na ravni | 
načrtovanega. Medčloveška f 
solidarnost se lepo odraža | 
prav pri krvodajalstvu: danes I 
nekdo potrebuje tvojo kri, | 
naslednjič boš kri nekoga s 
drugega potreboval ti. § 

vrednosti! 
• Možnost nakupa S ČEKI NA T 2 OBROKOV BREZ OBRESTI! 
Podrobnejše knlonrucije o dodatnih ugodnoMlh dobitf TU prodalnlh nmtih 

MERKUR 
Ustvarfamo udovofjstvo 

^ izliepi.8i 
Vseslovanskl port i l 
malih oglasov 

Ena spletna stran, ki zdmžuje 7 časopisov 
z vseh l(oncev Slovonijel ObtKite 
www.lzb«rl.sl, oddajte svoj mali oglas, 
oglejte si popolnejše oglase, sprehodite se 
po rumenih straneh In naj vas navdušijo 
kadrovski oglasi! 
Brskanje po malih oglasih i e nikoli 
nI bilo tako udobno. 

mailto:info@g-glas.si
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Klic pomladi 
Triglavski narodni park je v sodelovanju s kulturnima društvoma Koprivnik 
in Gorje pripravil kulturno naravovarstveno prireditev. 

RENATA ŠKRJANC 

Koprivnik - P e s e m , druženje 
in s p r e h o d skoz i n a r a v n o 
okolje Triglavskega narodne-
ga parka, s o rdeča nit prire-
ditve, z nas lovom Klic pomla-
di, ki je bOa m i n u l o soboto 
na K o p r i v n i k u . P o b u d o za-
njo so že lani dali v Triglav-
s k e m n a r o d n e m p a r k u , 
s lednji pa jo je pripravil sku-
pa j s K u l t u r n i m d r u š t v o m 
G o r j e in K u l t u r n i m d r u š -
t v o m V a l e n t i n V o d n i k Ko-
privnik. Prireditev je po be-
s e d a h T o m a ž a B r e g a n t a , 
nadzornika T N P , n a m e n j e -
na s o d e l o v a n j u k u l t u r n i h 
društev , zavoda T N P in lo-
ka lne skupnost i . Na njej sta 
nastopi la M o š k i pevski z b o r 
G o r j a n s k i f a n t j e in D r a m -
s k a s k u p i n a K u l t u r n e g a 
društva G o r j e , s trokovna so-
delavka T N P Mar je ta A lb i -
nini je pr ikazala diapozit ive 
n a r a v n e g a oko l j a T r i g l a v -
s k e g a n a r o d n e g a parka ter 
n a r a v o v a r s t v e n i h in r a z i s -
kovalnih akci j , vodja s l u ž b e 
za razvoj k m e t i j s t v a in po-
deželja M a r i j a M a r k e ž pa je 
predstavi la uprav l javsk i na-
črt T N P , s k a t e r i m naj bi za-
črtali razvoj v parku, pri nje-

Na pomladni prireditvi so nastopili tudi Gorjanski ̂ ntje. / 
folo Tiru OokI 

govi pripravi pa naj bi sode-
lovala tudi š irša javnost . 

Pr i redi tev Klic p o m l a d i , 
lani j e bi la v G o r j u š a h , je 
n a m e n j e n a p r e d v s e m pre-
b i v a l c e m , ki ž i v i j o na ob-
m o č j u parka, za seznani tev 
o novost ih v T N P i n nj iho-
v e m u d r u ž e n j u . " Ž e l i m o si, 
da bi b i lo več takih priredi-
tev, s a j na j b i d r u ž e n j e 
s p o d b u j a l o z a d o v o l j s t v o 
m e d l j u d m i , ki ga v teh ča-
s ih z e l o m a n j k a . D o b r o bi 
bilo, d a bi s e pogoste je zave-
dali. d a je tudi m a j h n a sre-
ča , s r e č a , " je p o u d a r i l Bre-
gant, i n dodal, da ima jo par-

kovni nadzorniki iz leta v leto 
več dela, saj s e vse več l judi 
odloča za strokovno vodenje 
p o T r i g l a v s k e m n a r o d n e m 
parku. M e d s lednj imi prevla-
duje jo osnovnošolske skupi-
ne , različna društva in pred-
stavniki znanstveno razisko-
v a l n e s lužbe . V T N P p o l e g 
o s e m n a j s t i h pokl icnih nad-
zorn ikov za s t rokovno vode-
n j e skrbi tudi v e č prostovolj-
n i h . Po B r e g a n t o v i h b e s e -
d a h si v p a r k u želijo, da b i 
l j u d j e de lo n a d z o r n i k o v 
spre je l i tako, kot je v nekate-
r ih parkih v tuj ini že d o b r o 
utečena praksa . 

KRATKE NOVICE 

PLANINA POD GOUCO 

Med pohodniki tudi stotnija obrtnikov 

O s r e d n j o prireditev je d o m a č e turist ično društvo pripravilo 
minulo s o b o t o , 14 . m a j a , ko se je okoli 5 0 0 d o 6 0 0 pohod-
nikov, med njimi stotnija s lovenskih obrtnikov, odpravi lo na 
Golico. Po nekaj letih se j e bilo m o č na Š p a n o v vrh zapeljati 
2 žičnico in od tam zastaviti planinski korak. "Ž ičnica je ve-
lika pr idobitev, vendar ni dovol j , " pravi predsednik Turis-
t i č n e g a d r u š t v a P lan ina pod G o l i c o F r a n c S m o l e j . " Č e 
ž e l i m o o b i s k o v a l c e zadržat i v kraju, n a m m a n j k a vsa j en 
gostinski obrat s 6 0 m i z a m i in dva d o trije apartmaj i . Takoj 
za tem je nujno urediti parkirne prostore in v času majskih 
prireditev v a s zapreti za avtomobilski p r o m e t . " S o b o t n o do-
g a j a n j e s o s p o n u d b o Izvirnih izde lkov na t e m o narc i s 
o z i r o m a k l jučavnic p o p e s t r i l e u č e n k e O s n o v n e š o l e 
Prež ihovega Voranca z J e sen ic , o t roška folklorna skupina 
Rožleti s Hrušice , podeže lska mladina zgornje G o r e n j s k e in 
mešani pevski zbor iz T a c n a . Pr ihodnjo soboto , 2 1 . maja , 
vabi jo o b 2 0 . uri v farno cerkev na orgelski koncert z orga-
nistko Po lono Gantar . M. K. 

DOVJE 

Dobrodelni koncert 

Ž u p n i j s k a Karitas, ATM TV 
Kranjska G o r a in kulturno 
umetn i ško društvo Jaka Ra-
bič prirejajo v petek, 2 0 . 
maja, ob 20, uri v kulturnem 
d o m u na Dovjem dobrodelni 
koncert Glasbeniki za otroke. 
Vstopnino b o d o namenili za 
kritje s t roškov prehrane in 
p o t r o š n e g a materiala za 7 0 
d o 8 0 otrok z Dovjega in 
Mojst rane , ki se bodo letos 
avgusta za teden dni ponov-
n o zbrali na delavnicah orato-
rija. Za otroke bodo peli in ig-
rali N e ž a Witwicky, B laž 
Drobnak, CIaudia, N a t a š a 
Madjar, Stane Vidmar, skupi-
na Kocka, a n s a m b e l Vita, 
Pop'n'dekl, Triglavski zvono-
vi in Mare M. M. K. 

OSMRTNICA 

V 98. letu starosti nas je zapustila teta 

ANTONIJA VALANT 
roj. Petač, oskrbovanka Doma starejših občanov v Radovljici 

Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 18. maja 2005 , ob 15. 
uri na pokopališču na Bledu. Žara bo na dan pogreba od lo. ure 
dalje na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: svakinja Marija, nečakinja Justina, nečaki Franci, 
Danijel. Janez, Tomaž, Peter in Jani z družinami ter družine 
Valant 

DUPUCA PRI KAMNIKU 

Tekmovanje psov 

Člani K i n o l o š k e g a d r u š t v a 
Duplica s o v s o b o t o organi-
zirali turnir šolanih p s o v , ki 
s o s e ga udeležili kinologi iz 
S l o v e n i j e inital i je . 4 0 tek-
m o v a l c e v s e je s svoj imi psi 
pomer i lo v vseh programih 
p o s l u š n o s t i in o b r a m b e , 
največ udeležencev pa je na-
stopilo v m e d n a r o d n e m pr-
o g r a m u B B H . K i n o l o š k o 
društvo Duplica je e n o naj-
mlajših v Sloveniji , a ž e zelo 
u s p e š n o . J. P. 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 2 0 1 4 2 4 9 
f a x : 2 0 1 4 2 1 3 

M3I1 oglas it spfej«(naj(i: u objavo v peiek • 
v sredo do 13J0. in 23 o t ^ v loelt. do peltia do 
H.OO! Delom: od ponedeljka 60 pedu nepreliiiije-
nood 7.-15. me. 

Uvedli m novo nibliko 

"Čisto v zadnjem hipu". 
S10 (ubriko želimo pomagati njilm bral-
cem, ki se jim tes mudi nekaj prodati, kupi-
ti, najeti, oddati. Oglas a to rubriko lahko 
oddale a loiek v ponedeljek do osme ure in 
za petek v (etrtek prav tako do osme uit 
Cena oglasa je 1050 SIT, je enotna m Ima 
na)ve( 80 znakov - kupon ne velja. Za male 
oglase po redni ceni ozitoma na kuponu pa 
sprejemamo za torek v petek do druge ure 
In za petekv sredo do pol dveh. 

n e p r e m i č n i n s k a o 
d r u ž b a I 

Zcvnikova ul n, Kranj, PE Mladinska ul 2. 
Kranj. td.. 041/347 32}. 04/2362 890 

HISE PRODAMO 
CERKLJE, stanovanjska hiSa i;o m: 
bivalne površine, starosti 40 let, regi-
stracija za poslovno dejavnost, parce-
la 1040 m2. Cena: 34 MIO sit. Mož-
nost dokupa kmetijskega zemljiSia 
1260 m2 po ceni 6 MIO sit! 
ŠENČUR, vzorno urejena hiša staro-
sti 25 let, cca 160 m2 bivalne povriiine 
+ klet in garaža, z bogatim vrtom 700 
m2, v elitni soseski. Cena 57 MIO sit. 
ŽABNICA, na robu naselja, dvostano-
vanjska (dvojček), starost 25 let, 160 
m2 -t- visoka klet (možnost poslovne 
dejavnosti) + mansarda. garaža, zem-
ljišča 800 m2. Cena: 58 MIO sit. 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Cradnikova ul. trisobno 64 
m2, letnik 1961, v celoti adaptirano, 4. 
nadstr., balkoni Vredno ogleda, cena 
17,9 MIO sit 
KRANJ, Zlato polje, dvosobno stano-
vanje 60 m2. letnik 1965,3. na()./4, ta-
koj vseljivo. Cena: 17 MIO sit. 
PARCELE PRODAMO 
ŠENČUR, stavbno zemljisee 1400 
m2, ob glavni vpadnici v Kranj, z 
gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
zobozdravstvenega objekta. Cena: 
36.000 srr/mj. 
VISOKO pri Kranju, zazidljivo zem-
ljišče cca rooo mz, z gosf^arskim 
(150 m2) in stanovanjskim (300 m2) 
objektom starosti 120 let, na robu na-
selja. Cena: 35 MIO sit. 
CERKLJE • Adergas. zazidljivo zemljiš-
če tooo m2, mirna lega z rahlim na-
klonom, ob gozdu, dostopna pot 5 -
4 m. Cena; 15 MIO sit. 
BELA pri Preddvoru, zazidljivo zem-
ljišče v naselju, 500 mz, ravna in 
sončna lega. Cena: 21.600,00 
SIT/mz. 
VISOKO pri Kranju, zazidljivo zem-
ljišče 760 m2. ravna in sončna lega, 
odlična lokacija! Cena: 27.600 
SIT/m2. 
ŠENČUR, suvbno zemljišče na robu 
novejšega naselja, 940 mj, opremlje-
na z vodo in elektriko, ravna in sonč-
na lega. Cena: 31.200 SIT/ma. 
STANOVANJE ODDAMO 
PREBAČEVO, oddamo delno opre-
mljeno trisobno stanovanje 95 m2 v 
visokem pritličju 25 let stare hiše. 
Cena: 75.000 SIT/MES. 

e>()Oita: loman volja.ne! 

Tavčarjeva ulica 22, 
P.E. Stritarjeva ul. 4, 4000 Kranj 
tel.: 04/2380 -430, 04/236S-360 

foc 04/2365-365 

ENOSOBNA STANOVANJA-
TR2IC - PRESKA, prodamo enosobno 
stanovanje v 2. nadstropju, obmjeno na 
JV stran, 48,3 m2, staro 21 let, CK - plin, 
telefon, zastekljen balkon, kuhinja, vse-
ljivo po dogovoru. CENA: 
21.900.000.00 SIT. 
KRANJ • ZUTO POlJE, prodamo eno-
sobno stanovanje v izmeri 40.86 m2, 
objekt prenovljen 1.1995,3. nad./4, brez 
balkona, kuhinja. CK, vsi priključki, ob-
novljena kopalnica, vseljivo po dogovo-
ru. CENA: 14.300.000.00 srr. 
DVOSOBNA STANOVANJA: 
KRANJ - OKOLICA, kupimo več dvosob-
nih stanovanj različnih velikosti, za nam 
že znane stranke. 
KRANJ • JEZERSKA C, prodamo opre-
mljeno dvosobno starKivanje izmeri 43 
mz, prenovljeno 1.2003, CK - olje lastna, 
vsi priključki, pokrit parkirni prostor + 
pomožni objekt kot shramba, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 15.000.000,00 
srr. 
KRANJ - TAVČARJEVA UL, v prenovlje-
ni staro meščanski hiSi prodamo dvo-
sobno stanovanje v izmeri 46 mz, 1. 
nad./3, CK-olje, vsi priključki, komplet 
prenovljeno 1.2005. prazno, prevzem ta-
koj. CENA: 17,000.000.00 SIT. 
KRANJ - PLANINA lil, prodamo eno-
sobno stanovanje s kabinetom. 51.8 iru 
2. nadstropje, staro 19 let, zastekljen 
balkon, vsi priključki, vseljivo po dogo-
voru, CENA 18,500,000,00 srr, 
BISTRICA PRI TRŽIČU, prodamo ob-
novljeno dvosobno stanovanje v hiSi, 53 
m2,1. nad./2, prenovl|eno I, 2004. vsa 
inštalacija je nova, CK • olje, telefon, vse-
ljivo takoj, CENA: 12.000,000.00 Srr, 
KRANJ - PLANINA III, prodamo dvosob-
no stanovanje v 4 nadstropju, staro 21 
let, 65,90 m2, vsi prikliučki, brez balko-
na. Stanovanje je svetle in lepo vzdrže-
vano, vseljivo po dogovoru, CENA: 
17.500.000,00 SIT, 

BLED - ALPSKA C, v lepih alpskih bkikih 
in mimi lokaciji prodamo dvosobno sta-
novanje v podpritličju, 51,351T12, staro 30 
let, terasa, CK, vsi priključki, lasten 
vhod, primemo za invalida, 2 km. odda-
ljeno do Blejskega jezera, vseljivo po do-
govonj, CENA 18,000.000.00 SIT. 
TRI- AU VEČSOBNA STANOVANJA-
KRANJ - PLANINA I, prodamo dvosob-
no sunovanje s kabinetom v 1, nad,, sta-
ro 27 let, 76,70 m2, CK, vsi priključki, 
balkon, vseljivo po dogovoru. CENA 
19,800,000,00 srr, • 
KRANJ - PLANINA I, prodamo zelo lepo 
trisobno stanovanje v 3, nadstropju, 77,7 
m2, staro 31 let, zastekljen balkon, kuhi-
nja 2 belo teh,, vsi priMjuiki, ločen WC, 
prenovljena kopalnica, vseljivo po dogo-
voru, CENA 22-500,000,00 SIT. 
SENCUR, prodamo trisobno stanovanje 
v hiši, 88,10 m2,1. nadstropje/2, staro 
17 let, obnovljena kopalnica, opremljeno 
po dogovoru, balkon, CK - olje, vsi pri-
ključki, vpisano v Z.K.. možnost ugod-
nega najema kredita, vseljivo po dogo-
voru. CENA 21,500.000,00 srr. 
HISE; 
H0TEMA2E, prodamo zelo lepo dvo-
dmžinsko hišo, ki stoji na 578 mz, cete-
Ine stanovanjske površine 269,51 m2, 
stara 15 let, vsi priključki, CK - olje. zim-
ski vrt, balkoni, nova kritina Bramac, v 
celoti podkletena, vseljiva po dogovoni, 
CENA- 65,000,000,00 srr, 
KRANJ - DRULOVKA, prodamo končno 
podHeteno vrstno hišo, ki obsega 250 
m2 bivalne površine in ima 344 mz 
zemljišča. CK, vsi priključki, balkon -i- te-
rasa, hiša obsega klet-pritliî ê tažo ter 
mansardo, ob hiši se nahajata 2 pokrita 
parnima prostora. V bliiini hiše se naha-
jau trgovin in osnovna šola. Vseljiva po 
dogovoru. CENA: 60.000,000,00 SIT. 
Prodamo več hiš, različnih velikosti, za 
več informacij obiščite www,agent-
kranj,si ali pišite na in(b@agenlkrani,5i. 
PARCELE: 

BRrrOF • VCX;E, prodamo več parcel 
različnih velikosti od 443 m: do 817 mi, 
nannenjena za gradnjo eno- ali dvodru-
žinske hiše ali hiše v nizu, prevzem po 
dogovoru, CENA 31.200,00 Snr/mz. 
BrrflJE, prodamo 500 m2 zazidljiv« par-
cele. ki je ravna in lepa, vsi priključki na 
robv parcele, prevzem po dogovoru, 
CENA-28,800,00 Srr/m2. 
KRANJ • BLIŽINA BAZENA, prodamo 
lepo in ravno zemljiSče, ki je delno 
stavbno delno kmetijsko zemljišče v Iz-
meri 1103 rra, nahaja se nad kanjonom 
reke Kokre, prevzem po dogovoru. 
CENA: 45.000,000,00 srr. 
KUPIMO: 
KRANJ - <3K0UCA, kupimo več sUno-
vanj ridičnih velikosti za nam že znane 
kupce. 
KRANJ • CENTER, kupimo poslovni 
prostor za neživilsko dejavnost, od Cto-
busa do cerkve v starerin delu mesta Kra-
nja, cca. 150 mz, obvezno pritličje, cena 
po dogovonj. 

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
PE Stritarjeva 5/II, Kranj 

Tel,: 04/236 73 73 
e-pošla: info@fesst,si 

Najamemo in kupimo več manjilh 
stanovanj v Kranju in okolki. 
ODDAJA V NAJEM: 
KRANJ - OKOUCA: Zgornja etaža 
stanovanjske hiše, izdelano v letu 
2005, vsi priključki, balkon, poseben 
vhod, paricirišče. Mesečna najemni-
na s stroški vred znaša 110,000,00 
srr, Vseljivo 01.06.2005. 
HIŠE PRODAMCJ: 
ZCOSA: Delno izdelana stanovanj-
ska hiša na parceli 425 m2, zgrajena v 
letu 2001, na sončni lokaciji s pogle-
dom na Triglav, Cena 39,800,000,00 
SIT, 
BLED - OKOUCA: Enostanovanjska 
hiša v izmeri S8 mz, dvorišče 58. m2, 
brez vrta, vsi priključki, popolnoma 
obnovljena v letu 1994. Zanimiva, 
mima lokacija. Cena 33,000,000,00 
SIT, 
STANOVANJA PRODAMa 
TRŽiC - dvosobno stanovanje s 
prostorno verando ter dr/amico, v 
izmeri 57,81 m2, prodamo za 
17.000,000,00 srr. Objekt zgrajen v 
letu 1864, obnovljen v letu 2000, 
JESENICE - dvosobno stanovanje v 
izmeri 68 mz, 10, nadstropje, zgra-
jen 1,1972, balkon, vsi prikljuflii, lep 
razgled. Cena 15,500.000,00 Srr. 
LESCE • dvosobno stanovanje, pre-
delano v 2,5 sobno, v izmeri 64.34 
m2, velika in sončna terasa s čudovi-
tim razgledom na okoliško hribovje, 
v II, nadstropju, I. izgradnje 2002. 
Cena 22.500,000,00 SIT, Stanova-
nju pripada ie nadstrešek za avto. 
Vredno ogleda, 

KRANJ - v bližini zdravstvenega doma 
dvosobno stanovanje v izmeri 59 mz, 
III. nadstropje, balkon, I. izgradnje 
1963, cena 17,000,000,00 Srr, 
KRANJ - PLANINA I: enosobno sta-
novanje, 39,10 mz, II, nadstropje, 
brez balkona. 1. izg, 1954. obnovlje-
no, cena 12,900,000,00 SIT, 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
TRŽiC: Poslovni prostor v izmeri 
22,73 rn2 s pomožnimi prostori v iz-
meri 22,32 m2, primeren za mimo 
trgovinsko dejavnost z uporabnim 
dovoljenjem. Objekt obnovljen v 
letu 1992, Cena 10,000,000.00 Srr, 

www.fess(.si 

Prvi graden d,o.o. 
Celovška 291, 
PE Vodnikova 211, 
1000 Ljubljana 

Tel,: 01/510-74-30, 041/739 786 

www.agcntkranj.si 

STANOVANJA PRODAMO 
Kranj, Orehek, trisobno, sončna lega, 
Stanovanje s« nahaja v 1. nadstropju In 
je kompletno opremljeno, velikost 81 
m2, letnik 2003, dvojna garaža in 
shramba. Ugodni plaalni pogoji, vselji-
vo 1,09,2005. cena: 36,500,000 Srr, 
Kranj, Orehek, trisobno, novogradnja 
2004, VP, velikost 94,75 m2 + parkimi 
boks + shramba. Izdelano na ključ. 
Vseljivo Ukoj. Cena: 35,273,894 Srr. 
HISE PRODAMO 
Kranj • Primskovo, enota dvojčka, 150 
mz stanovanjske površine v dveh 
etažah, parcela 250 m2, novogradnja, 
lil, podaljšana gr, faa. Ugodni plačilni 
pogoji. Cena: 59,669,000 Srr. 
ZvirCe pri Tržiču, enota dvojčka, 137.90 
m2 stanovanjske površine v dveh 
etažah, parcela 288 mz, novogradnja, 
111. podaljšana gr. hza. Ugodni plačilni 
pogoji. Prevzem možen takoj. Cena 
32-554-843 srr, 
Hotemaže, samostojna hiša, 3CX3 mz 
uporabne površine na parceli 1350 m2, 
sončna lega, razgibana, lepo urejena, 
možnost poslovne dejavnosti, letnik 
1994, vpisana v ZK. Vseljivo po dogov-
oru, Cena: 71,000.000 Srr, 
PARCEU 
Breg ob Savi - prodamo več zazidljivih 
parcel z urejeno vso projektno doku-
mentacijo in gradbenim dovoljenjem. 
Ravna, sončna lega, asfaltni dostop. 
Predvideno za izgradnjo dvojčka in 
dvostanovanjske hiše. Cena za parcelo 
160 EUR/mz. 
STANOVANJE KUPIMO 
V Sko^ Loki z okolico za znanega kup-
ca, nujno kupimo enoinpolsobno ali 
dvosobno stanovanje. Vseljivo po do-
govoru. 

www.novogra()njc.coni 
www.stanovanje.net 

mailto:info@g-glas.si
http://www.agcntkranj.si
http://www.stanovanje.net


26 MALI OGLASI 

iZDePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portalu Izberi.stf 

Male oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi 1 v Kranju in telefonsko od ponedeljka do petka od 
7. do 15. ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.30, za torkovo Številko pa do 
petka do i4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 0 4 / 2 0 1 42 4 7 ali 0 4 / 2 0 1 42 49, po faksu 0 4 / 2 0 1 
42 13, po e-pošti malioglasi^g-glas.si, ali na spletnem mestu Izberi.si. 

» 8 oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
spletnem mestu www.izberi.si, kjer s< lahko ogledate tudi slike 
in daljši opis oglaševanega predmeta ali storitve. 

t>»- <1• Zottovi I. Kr<nj 

o i p d o m 

RHPI 
CRADNJAZATRC. 
UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE. 
ENERGETIKA. VPIS V 
ZEMLJIŠKO KNJIGO. 
POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM, d.d., Radovljica. 
Cankarjeva 1, 4240 Radovljica 

Tel.: 04 537 45 oo. fax. 04 n 
e-poStai atpdom(^alpdom.si 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: 80.18 m2. dvosobno v 
pritličju, novogradnja • leto 2003, 
kuhinja z jedilnico, hodnik, dnevni 
prostor, kopalnica, spalnica, 
terasa, klet. vsi priključki. Cena: 
22.007.391.00 SIT. 
ZAPUŽE: 77.83 m2. trisobno v 
prvem nadstropju, leto 1940. hod-
nik, bivalna kuhinja, kopalnica. 
WC. 2 sobi, balkon, klel. CK. Cena: 
11.$00.000,00 SIT. 
LJUBLJANA - 8E2ICRAO: 39 mz. 
dvoinpolsobno v tretjem nad-
stropju. leto izgradnje 1980. 
kuhinja z jedilnico, dnevna soba, 
dve sobi, predsoba, kopalnica. 
Cena: 27.000.000.00 SIT. 
LESCE - VODNIKOVA: 49,36 mz, 
enosobno v tretjem nadstropju, 
leto izgradnje 2002. veranda, 
kopalnica z WC-jem, kuhinja, bi-
valni prostor, balkon, klet, vsi 
priključki. Vseljivo takoj. Cena: 
17.000.000,00 SIT. 
KUPIMO 

KUPIMO: Manjšo hišo z vrtom 
med Radovljico in Ljubljano. 
Cena: Do 25.000.000,00 SIT. 
KUPIMO: Za znane stranke kupi-
mo več stanovanj na območju 
občine Radovljica in Bled. 
POSLOVNE PROSTORE PRO-
DAMO 

LESCE: Nov sodoben objekt v ob-
stoječe m trgovsko-poslovnem 
centru, naša novogradnja, slaba 
ura vožnje od Ljubljane, Avstrije 
in Italije, novih 28 poslovnih pros-
torov v štirih etažah. 32 • 320 m2. 
23 različne dejavnosti, predvidena 
vselitev v septembru 2005, foto in 
tlorisi na www.alpdom.si. Cena: 
276.000,00 • 300.000,00 SIT /m2 
(cena ne vključuje DDV). 
STANOVANJA O D D A M O 
RADOVLJICA ' PREŠERNOVA: 
Oddamo garažni boks, 18,35 v 
prvi etaži večstanovanjskega ob-
jekta. Cena 12.000.00 sit/mesec. 
Nudimo ugodno in kvalitetno 
posredovanje pri nakupu, prodaji 
in najemu nepremičnin. 

www.atpdom.s 

• N E P R E M I Č N I N E ! 

2026-172 
031/605-114 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) - Vodovodni stolp, dvosobno, 
P, 58,40 ma, I. izd., 1963, zastekljen 
balkon, popolnoma obnovljeno, takoj 
vseljivo, vredno ogleda, prodamo za 
18.8 mio sit 

TRŽIČ • trisobno, I. nad., 70,50 m2.1. 
izd. 1962, balkon, prodamo za 16.5 
mio sit 

TRŽIČ • dvosobno, II. nad., 54 mz. L 
izd. 1962, prodamo za 13 mio sit 
TRŽIČ - dvosobno. I. nad., 56.85 mz, 
balkon, hiša obnovljena pred 12 leti, 
prodamo za 12 mio sit. 
KRAN) - PLANINA II), enosobno s 
kabinetom. 51,80 m2, 2. nad., leto iz-
gradnje 1986, obrobna lokacija, lepo 
urejeno in vzdrževano, prodamo za 
18,5 mio sit. 
HISE PRODAMO 

KRANj - SP. BESNICA prodamo stan. 
hiSo, L izgr. 1945. prenovljeno i. 2000, 
biv. povrSine 120 m2 {P + M), na 
zemljišču 455 m2. Ob hi5i je Še 
samostojna garaža, prodamo za 30 
mio SIT. ali menjamo za 2 manjSi 
enoti. 

TRŽIČ - okolica, stan. hi5a,(K+P + 
podstreha), sUnov. povrSine 174 mz, 
i. izgr. 1993. zemljišče 637 mz, lepa 
lokacija, prodamo za 38 mio sit. ' 

www.mike-co.s 

^ H i D t i L 
i \ i K « > n a e M l • £ M « M n 

•iOOOKrani 
T«l.: 04 236 33 68 
OSM: 04! 860 tt36 

fnflineprtrTiicniftHS' 

PRODAM STANOVANJA 

DRULOVKA lepo dvosobno v hiši, 62 
m2.1.91. mansarda. cena 19.5 mil. SIT.. 
KRANJ • Zlato polje, dvosobno, 53 mz, 1. 
n., etažna CK f̂ in. I. 53. cena 17,3 mil. 
s n r . 
PLANINA II, enosobno, 7- n., I. 81, 
možna menjava za enosobno v L nads., 
cena 15,3 mil. SIT. 
KRANJ - Vod. stolp, tnsobno meščan-
sko, v hiši, 98 mz. 250 mz vrt, garaža, 
pritli^e, 1.62. cena 3S mil. SIT. 
P«ODAMPOSESn 
HLEBCE, zazidlj. pare., 700 do tooo 
m2. cena 17.500 SIT/m2. 
ŠKOFJA LOKA zazidlj. parcela, vzoo 
m2 ali več. nadomestna gradnja, cena 
130.00 EUR/m2. 

VODICE, zazidlj. pare 949 mz, postov, 
stan. namembnost, cena 23.760 
srr/m2. 
PRODAM HISE 

ZMINEC, sam. hiša III. gradb. faza 270 
mz, 550 m2,1.01. cena 24.7 mil. SIT. 
ŽIRI, lepa sam. hiša 270 m2, parcela 
550 m2,1. 01. cena 33,5 mil. SIT. 
ŠENČUR, reprezentativna lepa sam. 
hiša, 240 mz, pare. 730 mz. I. 72. 
cena 57 mil. SIT. 

STRAŽISČE, manjša prijetna hiŠa 
9 0 m2, vrt 50 m2. I. 67, prenovljena 
I. 88. 
PRODAM P O S L PROSTOR 
SKOFJA LOKA, posl. prostor za 
gostinstvo • Šolo. I. 75. prenovljeno 
I. 01, 209 m2, parkirišče, cena: 54,9 
mil. SIT. 
fCRANJ blizu trg. cone, poslovna 
stavba 408 mz, parcela 1100 mz, I. 
80, cena »20 mil. SIT. 
KUPIM 
KRAN], za znano stranko kupim 
enosobno v I. nadstropju. 
KRANJ okolica ali ŠENČUR za 
znano stranko kupim enosobno ali 
manjše stanovanje. 
JEZERSKO, za znano stranko kupim 
manjšo zazidljivo parcelo 500-1000 
mz. 

gekkoi "ojektj 
nepremičnine i 

8<itof 79A. 4000 Kranj | 
lnfo-nefX»g«kkoprc^si I 

www.9eWcopro}e»cLsi i 
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PRODAMO STANOVANJA 
KAMNIK CENTER: 62,5 mz, 1. nad., 
novogradnja, shramba, vseljivo 
takoj, cena: 21,4 mio SIT. 
KRAN) • PLANINA I: 8$.io mz, 
tnsobno. 1. nadstropje, obnovljeno 
I. 02. kompletno opremljeno. 24 
mio SIT. 
PRODAMO HIŠE 
MEDVODE - MOSE: parcela 630 
m2. primerno za nadomestno grad-
njo, 1.1914, cena 15 mio SlT. 
KRANJ VISOKO: parcela 800 mz, 
bivalna površina 250 m2, I. 2001, 
IV. grad. faza, cena 42 mio SIT. 
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ - PLANINA: 3600 mz. pro-
damo obnovljen poslovni center, I. 
1999, na zemljišču 184Z mz, dobra 
poslovna priložnost. MOŽNOST 
PREUREDITVE V STANOVANJSKE 
ENOTE, cena 500 mio SIT. Tel. 
041/747-73«-

KRANJ: bližina sodišča. 90 mz v 
meščanski hiši» 1. nadstropje, I. 
1935, primerno za odvetniško pis-
arno. cena zo mio SIT. 
KRANJ - CENTER: 30 mz, komplet-
no obnovljeno I. 2001, primerno za 
storitveno dejavnost, cena 8,4 mio 
SIT. 

KUPIMO 
KRANJ: in okolica kupimo eno- ali 
dvosobno stanovanje, sončna lega, 
takojšnje plačilo 

KRANJ: okolica, k4jplmo tri- ali več-
sobno stanovanje. 
PRODAMO ZEMLJIŠČA 
BRITOF - VOCfc 440 m2, sončna, 
ravna lega, razgled. 14,3 mio SIT. 

SUET 
SVET RE d.0.0. 
Emoia KMANJ 
Naimiiva blicA 12 
4000IUAMi 

RtAL ESTATE f«.: 04/202»-49t 

Email: kranj(S)svet-nepremičnine.si 
http://'www. svet-ne premični ne.si 

STANOVANJA PRODAMO 
Krtnj - Pfanina 1:42,5 m2. enosobno, 
1.86,4. nad., vzdrževano. Cena 14,9 
mio SIT. 
Kranj • Zlato p o ^ 6z,5 mz, trisobno, 
I. 60, 3. nad., nova okna. Cena 18,5 
mio SIT. 

Kranj • center 128 m2, Stirisobno 
sunovanje v mansarcli nove postov-
no stanovanjske hiše, 1.1991. Cena 
30 mio SIT. 
Kranj - Planina I: 62 mz. dvosob-
no, I. 76. 4. nad., vzdrževano. 
Cena 18,5 mio SIT. 
Lesce: 64,34 mz, I. 02. dvoinpolsob-
no, nadstandardna gradnja, r̂ eopre-
mljeno, parkimo mesto z nadstre-
škom. Cena 22,5 mio SIT. 
HISE PRODAMO 
Kranj - Prirrtskovo: 80 m2,1.60, 310 
m2 parcela, atrijski dvojček, pri baze-
nu, možr)ost nadomestne gradnje. 
Cena 27.5 mio SIT. 
Preddvor • okolica: 105 m2. parcela 
1458 m2.1.64. pritlična, krasna k>kaa-
ja ob robu gozda, končna parcela, 
sončna, ravna, CK na olje, tdefon, Par-
cda vredna ogleda. Cena 45 mio SfT. 
Kranj • Stniževo: 95 m2, polovica, 
adaptirano 1. 2000. 90 m2 zemljišča. 
Cena Z5 mk> SIT. 

Bled • Ribrfo: 243 mz. parcela 1136 
m2, klet, pritličje in neizdelana man-
sarda. Adaptirana I. 1975. Primerna 
za preureditev v dvodružinsko ali 
hišo s turističnimi apartmaji. Cena 
38 mio SIT. 
Podbre^ Z77 mz. parcela 1010 mz, 
1.40, stara kmečka hiša. primemo za 
nadomestno gradnjo. Cena 28 mio 
SIT. 
Senčun 180 mz. 1.1972. parcela 700 
m2, dvostanovanjska, lepo ohranje-
na, velika garaža. Cena 59 mio SIT. 
ZEMgiSČE PRODAMO 
Zalo$e: J403 mz, stavbno zemljišče, 
možna gradnja dveh hiš, sončna. 
Cena 12 mio SIT. 
Kranj • Rupa: 1113 mz, komunalno po-
polnoma opremljeno zemljiSče, za 
posk)vno dejavnost Cena 47.000,00 
srr/mz. 
Smlednik - Moš« 975 m2, ozka, dolga, 
sončna, ravna parcela za stanovanj-
sko gradnjo, lahko v dveh delih. Cena 
20.000.00 srr/mz. 
Podvtn - Moinje: 511.465 in 490 mz. 
Zazidljivo, pravilnih oblik, ravno stavb-
no zemljišče, za cnostanovanjske 
hiše. Cena 24000,00 SFT/m2-
Rlbno: .̂057 mz, odlična lokacija, 
predviden podtniški in turisti&ii c ^ 
jekt Cena 30,5 mio SIT. 
Šenčur 9Z0 mz. ravna, pravokotna, 
za gradnjo dvojčkov aH stanovanjsko 
po^vni objekt Cena z8,7 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR 
oddamo 

Šenčur I. 05, od 14 mz do 450 m2, v 
novogradnji, na pn^ietni lol^dji, ure-
ditev po Želji najemnika. Cena 2^00 
srr/mz. 
prodamo 
Kranj - center 20 mz, trgovski lokal v 
pritličju leta 1991 novozgrajene po-
slovno stanovanjske hiše, z izloi^. 
Cena 9.6 mk) SIT. 

www.svet-nepremicntne.si 

LOKA 
neprenničnine 

Janez Fajfar s. p. 
Kapucinski trg 13. Škofja Loka 

Telefon: 0 4 / 5 0 6 0 3 0 0 
G S M : 0 4 1 / 6 4 7 547 

PRODAMO HiSE; 
Železniki - Zali Log; stanovanjska 
hiša-dvojček tloris 10x8 m. po letu 
1990 obnovljena 150 mz površine z 
vrtom in garažo, ter 3 ha smrekovega 
gozda v neposredni bližini. Cena 21 
mio sit. 

Gorenja vas: 1 /2 stanovanjske hiše -
zg. 1.1980- celotno pritličje 104 mz, 
garažo ter dve sobi v kleti {5Z mz) os-
tali prostori, ter zemljišče do 1 /2. 
Cena cca 28 mio sit. 
Oddamo: 

Ško^a Loka - Partizanska cesta trisob-
no stanovanje 76 mz • t.nadstr., vsi 
priključki, kuhinja kopalnica opreml-
jena. Cena 87.000.00 sit/mes. 

w-ww.loka-sp.si 

N E P R E M I Č N I N E 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO STANOVANJE, 51.8 
m2. II. nad., stanovanje št. 14. cena 
18.5 mio SIT, « 04/235-46-20 sosooa 

TRISOBNO STANOVANJE. 74 m2. v 
Kranju. 9 031/292-026. 040/647-
512 504000 

ŠTIRISOBNO STANOVANJE v Kranju. 
T. Dežmana . 89.5 m2. 5. nad.. 1,79, 
opremljerK) v celoti, 2x t>alkon klet, 
cena 23.600.000 SIT. Traxl nep . 9 
01/436-01-21. 041/638-048 

S0SQ64 

ODDAM 

SOBO. s souporabo kopalnice in 
kuhinje samski osebi v okolici Kranja. 
«041/247-862 &04»90 

DVOINPOLSOBNO, stanovanje na 
Planini v Kranju, v I. nad . velikost 63 
m2. vseljivo takoj Inl. od sobote. 14, 
5.. dalje. « 041/806-711 &04826 

HIŠE 
PRODAM 

NOVO HIŠO v Krizah, ravna sončna 
mima lokacija, modema zasnova. III 
gr. faza. ob zelenem pasu. bližina šote. 
vrtca in trgovine. «041/616/888 

6osoor 

KsKERN. 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg u. 4000 Kranj 
Tel, 04/202 13 53, 202 25 66 

CSW 051/320 700. Email: info^kj-kem.si 

POLOVICO DVOJČKA, lil gr. faza. 
parcela 520 m2. bližina smučišča, ob 
glavni cesti Železniki - Davča. « 
041/271-583 »4756 

STANOVANJSKI DVOJČEK. Prlmsko-
vo ob zadružnem domu. nasproti 
cerkve s podaljšano III. grad. fazo z 
vsemi priključki, zemeljski plin. Inf, 
Uko. d.d.. Uboje. « 041/647-257 

»wr3o 

ODDAM 

MANJŠO HIŠO. v Britofu. primemo za 
študente, družino ali posameznike, 
cena po dogovoru. « 031/456^06 

NAJAMEM 

HIŠO. v okolici Kranja (smer Preddvor. 
Šenčur ali Cerklje), « 031/20-63-52 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO, na sončni, ravni legi v 
bodočem naselju Brito! - Voge, začetek 
gradnje še letos, cena po dogovoru. « 
031/456-806 

ZAZIDUiVO PARCELA, lepo. v okoli-
ci Kranja. Start, svetovalna hiša, « 
041/647-257 sosom 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

POSLOVNI PROSTOR, na Planini. 95 
m2, mišljen kot poslovni prostor ali 
spremenjen v dve oz tri stanovanjske 
enote. Start, d,0.0.. Koprska I08c. 
Ljubljana. « 041/647-Ž57 5047?» 

A ALBIS, d.0.0. f n Savska cesta 34. Kranj 
i S Poslovanje In upravljanje 

2 nepremičn Inaml 

PRODAJA IN ODDAJA POSLOVNIH 
PROSTOROV VINDUSTRUSKO OBRTNI 
CONI KRANJ. MOŽNA GRADNJA NOVIH 

POSLOVNIH PROSTOROV 

Podrobne informacije o prostih 
prostorih po tel.: 041/426898 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR. 370 m2. za tr-
govino ali drugo dejavnost, Kranj -
Primskovo. poleg trgovine TUŠ. « 
041/647-509 «MMO 

LOKAL, vcentnj Boh. Bistrice, vizmen 
20 m2. « 04/572-10-29. 051/353-
512 6050?3 

GARAŽE 
ODDAM 

M O T O R N A 
V O Z I L A 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP - PRODAJA, prepisi ratjijenih 
vozil. Mepax. d.o.o. Planina 5. Kranj. 
« 041/773-772 

MMOO? 

FIAT UNO 10. I. 00. 85.000 k/n. 1 
lastnik, cena: 400.000.00 SIT. « 
041/564-654 S05060 

^ ^ ^ T r l / f a * 04'?S7605? 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH 
SISTEMOV TER . - S ^ « ^ 
AVTOMOBIISKIH 
B I A Ž I L C E V ^ ^ O N R O E ? 
FORD MONDEO 1.8 TDi Karavan, I. 00. 
vsa oprema, lepo ohranjen, cena: 
1.290.000.00 SfT. « 041/774-286 

S06044 

R 5 RVE. I. 95. (deč. odlično oh*anien. 
cena: 230.000.00 SfT. « 041/81&642 

dOSOl? 

RENAULT VELSATIS 22 DCi.l. 03/04. 
60.000 km. cena: 5.000.000.00 SIT. 
«041/774-286 

£04614 

SEATCORDOBAGLX. I. 95. 145.000 
km. rdeče t)arve. cena po dogovoru. 
« 040/754-593 

S0S003 

GOLF II diesel. 1.85. a 041/976-931 
•SOS028 

GARAŽO, v Kranju, na Planini pri 
Baroku, kasneje možen odkup. « 
04/23-52-570.031/334-525 5ô 4̂ o 

A V T O L E S C E 

PRODAJA VOZIL 
PREP I S I VOZ I L 

Rožna dolina 36. 4Z48 Lesce 
Tel: 04/ 5319-U8. avto.lesce@siol.nct 

AUDI, A6 2.8 T1PTR0NIC AVANT. 
let 1998. kov. modra, veliko opre-
me. navigacija, cena: z.i90.000 sit. 
ALFA, 1561.9 jTD kar., let. zooo. el. 
oprema, usnje, avt klima, abs. 4 x 
air bag. cena: z.iso.ooo sit 
BMW, 530 D kar. steptronic, let. 
zooo, veliko opreme. xenon, avt. 
kiima, ar-H:d» alu, rolo, sani. 
3.390.000 sit. 
BMW, M3 snng II. let Z003,40.000 
km, veliko opreme, xenon, kot oov, 
cena: 11.690.00 sit 
BMW, 3Z5 Cl coupe. let zooi. m-
opbk, xenon. veliko opreme, cena: 
4.950.000 sit. 
CHRVSLER 300 C. let. zoo5, 
20.000 km. trije v različnih barvah, 
vsa oprema, vozila so kot nova. 
cena: 8.590.000 sit. 
FIAT, MAREA 1.9 |TD kar., let. 
zooz, ei. oprema, klima, abs, cena: 
1.890.000 sit 
FIAT STILO 1.9 JTD. let. zooz, d. 
oprema, abs. klima, asr. 6 x airt>ag. 
cena: 1.990.000 sit 
FORD, GALAXY 1.9 TDI. let zooo. 
veliko opreme, avt. klima, tempo-
mat, abs. 5 sedežev, cena: 
a.950.000 sit 
FORD FOCUS 1.8 TDI kar., let 
zooz. ei. oprema, kiima. abs, cena: 
Z.090.000 sit 
FORD MONDEO z.O TDI kar. 
CHIA let zooz, el. oprema, avt kli-
ma. usnje, ogrevani sedeži, alu, AR-
CD, 8 X air bag, rolo. sani srebm, 
cena: 2.590,000 sit 
FORD MONDEO 2.0 TDI kar. let. 
2001, el. oprema, avt. klima. AR-
CD, 8 X air bag, abs, rolo, sani, cena: 
Z.150.000 sit. 
MERCEDES. ML3Z0. let. 1999, vsa 
oprema, kupljen v SLO. celično 
ohranjen, cena: 4.390.000 sit 
PEUGEOT 307 2.0 HDI. let zooz, 
klima, abs, 6 x air bag. cena: 
2.160.000 sit 
S A A B . 9 -3 2 . 2 T ID . let 2 0 0 1 , et. 

oprema, asrt. klima, abs. cena: 
2.350.000 sit. » 
SAAB, 9*3 2-2 TID. let 2003, rx>vi mo-
del. vsa oprema razen usnja 10 x air 
bag, kot nov, cena: 4.990.000 sit 
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI kar., let. 
ZOOI. el. oprema, klima. abs. z x air 
bag. cena: 2.160.000 sit 
VW, GOLF 1.9 SDI. let 1998.». last, 
servisna knj.. cena: 1.490.000 sit 

www.avto-lesce.si 

POLO 1.4 16V. 70.000 km. 2. lastni-
ca. avt klima, športni sedeži, servo 
volan, el pomik stekl. nikoli karamboli-
ran. re-dno servisiran in garaziran. 
cena. 1.500,000,00 SIT. « 031/82-
90>n iovM 

VOLKSWAGEN POLO 1.4, I. 98. 
119.000 km. rdeče barve. 1. lastnik, 
potrjena servisna knjižica. « 
031/568-732 W48i3 

KUP IM 

RENAULT. Clio. TwinflO. Rat Punto^li 
VW Polo. sem resen kupec. « 
041/725-225 S06036 

SEAT LEON. I. 01. rdeče ali modre 
barve. « 040/754-593 bo*7u 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

AVTOPRIKOLICO. nI homologirana. 
lepo ohranjena. Kocijančič Mira, « 
041/386-964 MJSom 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUP IM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi lotalka 
- nudim največ, takojšer* odkup, pre-
voz. « 031/770-833 6043M 

TEHNIKA 
PRODAM 

TV GOLDSTAR, ugodno, po dogov-
oru. « 040/989-169 &oso4» 

S T R O J I 
I N O R O D J A 
PRODAM 

TSHTNICE, precizno in analitično z 
utežmi ter 30 m3 ploščic bete 15x15. « 
04/231-11-96.040/206-185 50490i 

G R A D B E N I 
M A T E R I A L 

GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BRUNE. 45 mm in 0PA2 20 mm. « 
041/637-100 505034 

KUP IM 

SMREKOVE PLOHE, zračno suhe. « 
041/582-770 iwoi5 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

HARMONIKA VRATA, kovinska. 2x2 
pregibna krila. v. 337x330 cm. brez 
okvirja. « 041/619-302 sosoz? 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA. brezova. « 041/818-239 sosooo 

S T A N O V A N J S K A 
O P R E M A 

POHIŠTVO 
PRODAM 

SPALNICO, ohranjeno, starejšo, z 
jogiji za zdravlje malo rabljeni, ugodna 
cena, « 031 /674-089 soso« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK, in pralni stroj Gorenje. « 
041/979-494 S0502t 

ŠTEDILNIK, 2 elektrika. 2 ptin s peči-
co. « 04/518-81-96 50602r 

Š P O R T , 
R E K R E A C I J A 
PRODAM 

ŽENSKO, gorsko koto Schvvinn. cena 
po dogovoai. « 051/410-937 505020 

T U R I Z E M 
NA OTOKU. Krku oddam apartma. « 
04/25-11-808. 041/390-422 60«7to 

http://www.izberi.si
http://www.alpdom.si
http://www.atpdom.s
http://www.mike-co.s
http://www.svet-nepremicntne.si
mailto:avto.lesce@siol.nct
http://www.avto-lesce.si
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ODDAM, skupna Iežiš6a za 8 oseb. 
HrastniK, 2g, Jezersko. « 04/25-41-
087.031/204-061 sosoes 

ODDAM APARTMAJE, po ugodni ceni 
na otoku Pagu (Metajna) s pogledom 
na morje. « 00385/98>92-30-982. 
00385/53^67-222 

6 0 4 5 4 ? 

TERME ČATEŽ, počitniško hišico odd-
amo za tedenski najem. 9 040/646-
244 sodoio 

HOBi 
KUPIM 

STAR DENAR. 8 040/388-682 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERUI. "Dfvji petelin' vel. 112x88 
in "Drevo spoznania dobrega in hude-
ga". « 031/225-670 505043 

OBLAČILA 
PRODAM 

FANTOVSKO, prvoobhajilno obleko, 
modre barve. 9 051/397-256 

60&028 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

SADIKE JAGOD, celoletnih, debelih in 
mlade zajkle pasme n e m ^ li^ki. 8 
04/255-14-87 S04«98 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

ROTACIJSKO KOSILNICO, šir. 165. 
rabljeno. Visoko 5. « 031/698^00 

» ) 6 0 t 4 

KUPIM 

BCS KOSILNICO, z diesel motorjem. 
8 04/25-51-002 504«36 

MOTOKULTIVATOR. s priključki ali 
manjšo kosilnico lahko v okvari. 8 
041/503-732 50«)»5 

PRIDELKI 
PRODAM 

JABOLKA, suho sadje, sladki mošt. 
jabolčni kis. Matijovc • Jeglič. Podbrez-
ie 192. 8 04/533-11-44 &05046 

NOVE PANJE, na 10 satov in dober 
med. 8 04/614-72-94 60&04& 

PŠENICO, ječmen, krompir jedilni in 
krmilni večje količine - ugodno. Sp. Bit-
nje 21 .8 041/337-518 

SO&OOd 

W R E J N E ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, simentalca teikega cca 250 
kg po izbiri. 8 041 /450-680 504B43 

BIKCA, starega en teden. 8 
031/365-573 Msoio 
KOBILO, lipicanko. staro 4 leta z žre-
betom. 8 031/662-965 soso» 

KRAVO, za zakol In kupim brejo. 8 
04/252-14-99 505048 

OVCE. In jagenjčke, popoldan, 8 
04/572-014-40.041/429-968 506024 

PAVJI PAR. lahko tudi posamezno. 8 
04/51-85-485 504591 

PRAŠIČE, različno težke, možna 
dostava na dom. 8 041/724-144 

505050 

RJAVE IN GRAHASTE KOKOŠI, v za-
četku nesnosti. vse cepljene, na količi-
no popust , vsak delavnik od 8.-17. ure. 
sobota od 8.- 13. ure. Gašperlin. 
Moste 99 pri Komendi. 8 01/83-43-
586 

504800 

RJAVE JARKICE. v začetku nesnosU. 
Stanonik. Log 9. Šk, Loka. 8 04/51-
85-546 

504077 

SPREJEMAMO NAROČILA, za: en 
dan stare piščance, gosi. race. 6-
tedenske purane pitance in nesnice 
19-tedenske na zalogi Domačija. 8 
04/530-94-94 

5050)8 

TEUCO, simentalko. staro 4 mesece. 
8 04/580-20-33 50504y 

KUP IM 

BIKCA, mesne pasme, starega do 3 
tedne. 8 04/51-41-111 soeon 

BIKCA, simentatea. starega 10 dni. 8 
031/568-140 50S03e 

TELIČKE, simentalke. težke od 200 
do 450 kg, 8 041/620^24 

5050S/ 

VEČ TELET, simentalcev. starosti do 
20 dni. 8 01/756-90-56 505039 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

NATAKARJA/ICO, redno zaposlimo za 
polovični delovni čas. Dobro plačilo. 
Okrepčevalnica Stan, Zbiljska c. 8. 
Medvode. 8 01/36-11-930 

505000 

V OKOLICI BLEDA, zaposlim dekle za 
delo v strežbi Alojz Zupan s.p.. Boh. 
Bela 128. Boh. Bela. 8 04/57-20-
100 505006 

ZAPOSLIMO, natakarico. Bife Planto. 
Gasilska 5. Šenčur, 8 031/376-923 

ZAPOSLIMO PRODAJALKO, živilske 
stroke, na relaciji Ško^a Loka - Kranj. 
MAK. Škofjeloška 20. Kranj 

504784 

VOZNIK - MEHANIK, dobi delo takoj. 
Taber, d .0.0. . Britof 152. Kranj. 8 
04/23-41-660. 040/633-702 

505042 

PODJETJE NUDI DELO. zastopnikom 
na terenu 2 brezplačnim šolanjem in 
brez denarnega vložka. Imamo najk-
valitetnejši produkt. Vegastar. d.0.0.. 
Motnica 11. Trzin. 8 01/530-41-80. 
040/879-169 

&04072 

SLUŽBA, dobra dnjžba. odlična plača. 
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Vir-
m a n 170. Šk. Loka. 8 040/304-270 

^ SOS03Ž 

ZA NEDOLOČEN ČAS. nudimo za-
poslitev ^topnikom za terensko pro-
dajo izdelkov za osebno nego. 
Sinkopa. d,0.0.. Žirovnica 87. Žirovni-
ca. 8 041/793-367. 040/666-345 

504706 

CVETLIČARU/KI. nudimo delo. Pogo-
ji: izobrazba In 6-letne izkušnje. Prijave 
z dokazili pošl|ite na nstov: Cvetličarna 
Mak. d.0.0.. Glavni trg 12. 4000 Kranj 

505031 

KV ZIDAR, dobi delo takoj. Taber. 
d.0.0.. Britof 152, Kranj. 8 04/23-41-
660. 040/633-702 

505041 

REDNO ZAPOSLIMO, avtoličarja. 
stimulativni OD. Brelih. d .0.0., Suha 
29. Škofja Loka, 8 031/302-405. 
051/380-713 504flttt 

TAKOJ ZAPOSLIMO, peka in natakar-
ja- Sašo Bemik. Racovnik 35. Železni-
ki. 8 041/861-435 

l i Č E M 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE. Išče 
delo - pomoč pri učenju in priprava na 
izpite. 8 040/381-295 

5039OT 

IŠČEM DELO, nudim klasično masažo 
starejšim oz. bolnim na v^šem ali mo-
jem domu. 8 041/589-821 smato 

NARODNOZABAVNI. duo. trio za vse 
generacije igra na porokah. obletnk:ah 
- frajtonarica. klaviature. 8 040/890-
5 1 9 50477» 

STORITVE 
NUDIM 

AJM OKNA • VRATA, senčila v PVC ali 
ALU izvedbi, brezplačno svetovanje in 
pojiudba. zastopnik ftavenna inženir-
ing, d.o.o.. Zapuška c. 23. Ljubljana. 
8 041/602-277 50149» 

ROLeTAftSlVO BtaČAN 

TENDE - MARKIZE 
Popust do 20% 

Braploinc izmcit in st>etovonje, no izUro 
»O vzoflKv plotno, irf(ni gli 

eMctro pogon, stnkovna moroaža bra 
Omikov pfvvoza 

Teh oi/s6s ja 32 ali 041/630 700 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč. po(ag. rot>nikov, 
pralnih tzd. betonskih in Kamnitih 
škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. JekJvško-
va 10. Kamnik. 8 01/839-46-14. 
041/680-751 504479 

INŠTALACIJE, ogrevalnih naprav, 
vodovoda ter adaptacije kopalnic. Gre> 
gor Kozamemik s.p.. Hraše 30 a. Sm-
lednik. 8 040/373-644 50486t 

IZDELUJEMO FASADE, strojne 
omete In estrihe. kvalitetno. Damjan 
Valdec s.p.. Ul. prvoborca 6. Je-
senice. 8 041 /584-227 S04509 

IZVAJAMO, sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obloge, dimne kape. 
Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 89. 
Domžale. 8 031/422-800 

KROVSKO . KLEPARSKA, obnova 
dinnnikov, barvanje napuščev, super 
akcija do 25.5 nudimo 10 % popusta. 
Commit ,d.o.o.. Glavarjeva 49, Ljubl-
jana. 8 041/982-176 504266 

ZAHVALA 

Hvala vam za lepe misli sočutja in besede tolažbe, za lepo cvet-
je, za svete, ki jih bomo prižigali v času žalosti naši dobri mami. 
sestri, teti in nečakinji 

M I L E N I OREHOVEC 
roj. Celar, 30.01.1935 • 27.04.2005 

Iskrena hvala g. župniku Mihu Lavrincu in nečaku - župniku g. 
Janezu Celarju za pogrebni obred, pevcem za ubrano petje, 
sosedi Rozali za vsestransko pomoč, podporo in tolažbo. Hvala 
vsem sorodnikom in prijateljem. Zahvaljujemo se tudi Z B 
Preddvor, praporščakoma ter ga. Tončki in ga. Ivanki za 
sočutne poslovilne besede. Hvala tudi DU Preddvor in 
sopevkam Ženskega pevskega zbora Josepine Tumograjske ter 
pogrebni službi Navček. Prisrčna hvala vsem. ki ste naši dragi 
mami Mileni s svojo prisotnostjo izkazali spoštovanje in jo v 
tako velikem Številu pospremili na zadnjo pot. Teta Lenca -
pogrešali te bomo! 

VSI NJENI 
Breg ob Kokri 

NOVO V BEGRADU, Kranj - poteg 
betonov in granulatov vam po ugodnih 
cenah nudimo ves ostali gradbeni ma-
terial. izvajamo izkope in odvoz materi-
ala. Begrad. Savska loka. Kranj. 8 
04/23-64-030 

5 0 S 0 5 « 

Ugodni avtomobilski in goto-
vinski krediti do 7 let. za vse 
zaposlene in upokojence tudi 
09. do 50 % obremenitve, 
star kredit nt ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vašega 
vozila, ter leasinge za vozita 
stara do 10 tet. Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske številke: 
04/154.4^16,041/750-560, 

041/331-991. 02/152.48.23 
KulcavK RobM s p. MSmiici ul. Manb<>r 

OBNAVUAMO KOPALNICE, z nabriz-
gavanjem epoksi emajlne prevleke. 
Izkušnje in jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj 
s.p.. Brilejeva 16. Ljubljana, 8 
041/592-169 

506017 

POLAGANJE VSEH VRST. talnih 
oblog, adaptacije bivalnih prostorov, 
vgradnja oken in vrat. PHOENIX POD. 
Sajevic Iztok s.p.. StražiSka 4. Kranj. 
8 04/231-60-69. 031/350-866 

SENČILA ASTERIKS. Rozman Peter 
s.p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; nriarkize. tende. 
rolete, žaluziie. lamelne zavese, plise 
zavese, rotoji, komarniki. 503203 

Rcidio Tfiglor ® 
Prrl 9lQ/ OofenJ/ke'̂  glo/rt Cof*i»J/k«® 

Radio Triglav Je$eruc«. d.0.0.. Ttg Toneta Čirfaria 4 . 4 2 7 0 J e s o K e 

STEREO, ROS na frekvencah: 9&,0 GORENJSKA 
89,8 - Jesenice. 101,5-Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

SPL. GRAD. DELA. not. ometi, kam-
nite in t>6tonske škarpe, zidane, tlak. 
dvorih z vsemi mat za izd.. Gradbenik 
Qarri in ostali, d.n.o.. Tončka Dežmana 
10, Kranj. 8 051/415-043 50443? 

SPREJEMAMO VSA GRADBENA 
DELA. z vašim ati našim materialom. 
Argon, d.0.0.. Hraše 10. Lesce, 8 
041/670-295 

STROJNI OMETI, notranjih sten in 
stropov, hitro in po ugodni ceni. Urmar. 
d .0.0. . Zakelj 15. Stahovica. 8 
041/642-097 6043t4 

VSA GRADBENA D E U . notranji 
ometi, fasade, adaptacije, novograd-
nje. Iiitro in poceni. Bytyql oče In sin 
d.n.o.. Cegelnica 48 B. Naklo, 8 
051 /354-039. 041 /59 3-492 504»« 

ŽALUZIJE. lamelne, roto in plise za-
vese. screen senčila, senčila za streš-
na okna rolete izdelamo in montiramo. 
Rono senčila, d.o.o.. Mavsarjeva 46. 
Notranje Gorice. 8 01/365-12-47. 
041/334-247 504oia 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

INŠTUUIRAM MATEMATIKO IN 
FIZIKO. Marko Koselj prof s.p . 
Šercerjeva ulica 4. Radovljica, 8 
04/531-58-36.031/847-530 5048»« 

I ŠČEM 

O B Č A S N E JNSTRUKCIJE. aktivnega 
računovodja potrebujem ( Kranj - Šk. 
Loka), od 19 do 20 ure. 8 031/535-
906 505060 

RAZNO 
PRODAM 

LESTVE, vseh vrst in dolžin dobite, 
Zbilje 22. 8 01/36-11-078 S04r7« 

PESJAK, in nov ventilator za sušilno, 
8 04/257-18-29 

S 0 6 0 I 3 

STROJENE KOŽE. kozličkov. 8 
041/818-239 506001 

GG 
WWW.COREN|SKICLAS.SI 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi mojega ljubljenega sina 

M I R A N A RESMANA 
se iskreno zahvaljujem sorodnikom za izkazano pozornost v 
času bivanja v Domu upokojencev in prav vsem, ki so mi ob 
prerani smrti sina ustno in pisno izrekali sožalje, za vse 
darovano cvetje in obilo sveč. Hvala vsem sosedom in tistim, ki 
so mi bili v pomoč v bridki žalosti. Zahvala tudi g. župniku in 
pevcem. 

Žalujoči vsi njegovi 
Duplje, Radovljica. Rodlne, Hraše, Begunje, Rateče 

Ni U na pragu več, 
ni te v hiši, 
nihče več tvojega glasu ne sliši. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer rože ti cvetijo 
in sveče ti v spomin gorijo. 

V SPOMIN 

16. maja 2005 mineva peto leto, odkar nas je zapustila draga 
mama. Žena in stara mama 

A N A UŠLAKAR 
Hvala vsem, ki se je še spominjate! 

VSI NJENI 

Lepo življenje sva imela, 
ko Ančka skupaj sva živela, 
potem ko si me zapustila, 
mnogo gorja si mi pustila. 

V SPOMIN 

jutri, v sredo, 18..maja 2005, bo minilo 10 let, odkar je za 
vedno odšla od nas in zaprla tmdne oči 

A N I C A PINTAR 
iz Podlubnika 349 

Ančka, Čas celi rane. ampak velike brazgotine pa ostanejo. Zelo 
te pogreSam. Naj Ti bo lahka domača zemlja. Počivaj v miru. 

Tvoj mož Jože • otroci 

iZDePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portatu Izberi.si! 

Mate oglase sprejemamo pri otcencu na Zoisovi 1 v Kranju in telefonsico od ponedeljtca do petica od 
7. do 15. ure. Male oglase za objavo v petelc sprejemamo do srede do 13.30, za torkovo Stevill̂ o pa do 
petka do i4.ure. Oglase lahko oddate po telefonih 04/201 42 47 a'' 04/201 42 49. po faksu 04/201 
42 13, po e-pošti malioglasi@>g*glas.$i. ati na spletnem mestu Izberi.si. 

» ( 9 oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni tudi na 
spletnem mestu www.izberi.si, kjer si lahko ogledate tudi slike 
in daljši opis oglaševanega predmeta ati storitve. 

C o f v i ^ ^ Zoitova 1. Kon) 

http://www.izberi.si
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ANKETA 

Razstava mineralov 
STOJAN SAJE 

V Tržiču so organizirali 33. 
mednarodne dneve minera-
lov, fosilov in okolja. Najbolj 
obiskan je bil sejem v šport-
ni dvorani. Nekaj razstav-
ljavcev In obiskovalcev smo 
vprašali za mnenje o tej pri-
reditvi. 

Foto: Corazd 

Matija Križnar, Kranj: 
"To je enkratna prireditev. 
Ima dolgo tradicijo in veliko 
pomeni za zbiralce. Kogar 
ni zraven, izpusti pomem-
ben dogodek. Zbiralci se 
radi družimo in si izmenju-
jemo informacije." 

Luka Ambrož, Komenda: 
"Zdi se mi v redu, da redno 

predstavljamo delo geolo-
škega krožka. Letos smo v 
pritličju med razstavljavci, 
zato nas še bolj obiskujejo. 
Tudi mlade zanima, kaj skri-
va mati narava." 

Eva Skok, Bled: 
"Lani sem si prvič ogledala 
sejem in Dovžanovo sotesko. 
Rada imam minerale, zato 
sem spet prišla. Nekaj bom 
gotovo kupila za svojo malo 
zbirko, ker je na stojnicah 
tudi kaj za malo denarja." 

Mag. Matija Nadižar, Kranj: 
"Trajanje tržiške prireditve 

kaže, da se obnese. Je blizu 
in primerna za žep, zato 
imam doma preko 300 mi-
neralov. ISčem nove, žal pa 
je na sejmu več okrasnega 
kot naravnega kamna." 

Miran Arh, Radomlje: 
"Prostor v dvorani je bolj 

primeren od prejšnjega. 
Prej sem prihajal v Tržič s 
sinom. Danes sva z ženo 
pripeljala vnuka in nečaka. 
Vsi se veselimo ogleda Dov-
žanove soteske z vodičem." 

Večer glasbe, petja in humorja 
Nad 2 0 0 glasbenikov, pevcev in plesalcev je nastopilo na s o b o t n e m 1 9 . Alpskem večeru na Bledu. 

JOŽE KOŠNJEK 

Krepko čez polnoč je trajal 
sobotni 19. Alpski večer v 
športni dvorani na Bledu, na 
katerem so nastopili glasbe-
niki in pevci narodnozabav-
ne glasbe iz Slovenije z gosti 
iz Avstrije, Italije in Švice. 
Nad štiri ure trajajoči pro-
gram je vodil Vinko Šimek, 
ki je dejal, da smo bili Slo-
venci z narodnozabavno 
glasbo v Evropi že mnogo 
pred uradnim vstopom v Ev-
ropsko imijo. Veliko zaslug 
za to si lahko lasti Alpski 
kvintet in njegov dolgoletni 
vodja, kitarist Jože Antonič. 
V soboto zvečer je glasbeni-
ke, pevce in občinstvo nago-
voril v vlogi župana občine 
Bled. Ljubitelje narodnoza-
bavne glasbe je znova pova-
bil na Bled jeseni na veliki fe-
stival polk. Zaradi županskih 
obveznosti je moral vsaj za-
časno postaviti kitaro v kot, 
vodenje ansambla pa je pre-
vzel basist Janez Per. Alpski 
kvintet, Id je imel na sobot-
nem večeru glavno vlogo, je 
pripravil za svojega nekda-
njega dana in vodjo presene-
čenje. Podarili so mu sliko, s 
katere se smehlja Jože s kita-
ro. Vinko Šimek je ob tem 
ugotovil, da je Jože Antonič 
podoben nemškemu kanc-
lerju Schroderju. Nikjer ne 
piše, da ne bo kdaj tudi kanc-
ler! ipan je namreč že Alp-

t ( I " »••Mi.:: m a 

IW 

• v 
Alpski kvintet z Jožetom Antoničem in Vinkom Šimekom. / foto T.m Doki 

ski kvintet bo prihodnje leto 
praznoval 40-letnico delova-
nja. Nanjo so se člani ansam-
bla, ki ga glasbeni poznavalci 
uvrščajo med najkakovost-
nejše narodnozabavne an-
samble, že začeli pripravljati. 

Organizator Alpskega več-
era Stane Knific je zadovo-
ljen, da je bilo uspešno izve-
denih že 19 alpskih večerov, 
td so post^ praznik narod-
nozabavne glasbe in njenih 
ljubiteljev. Prihodnje leto bo 
jubilejni dvajseti. Narodno-
zabavna glasba pridobiva na 
priljubljenosti. Nekdaj zanič-
evano "govejo muziko" igra-
jo tudi mnogi zabavni an-
sambli, kar je obet, da se bo 
obdr?;ila. Čuki na Alpskem večeru. />"<»<> Tim MII 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes, v torek, bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo kra-
jevne plohe. Padavine se bodo v noči na sredo okrepile. V sre-
do bo deževno. V četrtek čez dan bo spremenljivo oblačno. 
Ponekod bo pihal severni veter. Hladneje bo. 

Agcncija RS za okolje . Urad za Meteoriogijo 

TOREK iSREDA 

11/20°C |12/17®C 

ČETRTEK 

9/1s-c 

foCekMc 
20/1 cre 

o 

< o Reda 
23/15-C 

NA KONCU 
KRAN) 

Visoka stavba bo prodana na dražbi 
Po stečaju Tekstilindusa pred skoraj poldrugim desetletjem 
še vedno ostaja neprodana tako imenovana "visoka stavba" 
v kompleksu nekdanjega lntexa. Za prodajo so že večkrat 
razpisali javno zbiranje ponudb, vendar doslej neuspešno. 
Sedaj pa se je na informativno zbiranje ponudb oglasilo pet 
ponudnikov in zato naj bi jo na predlog stečajnega up-
ravitelja Aljoša Drobniča prodali na dražbi. Posebej naj bi 
prodajali pritlični del stavbe in drugo nadstropje s podstre-
ho. Izklicna cena okoli 880 kvadratnih metrov velikega 
pritličja je 14 milijonov, drugo nadstropje s 1280 kvadratni-
mi metri in podstreho s 86 kvadratnimi metri pa cenijo na 
28 milijonov. Kot pravi Aljoša Drobnič, je upniški odbor 
predloge cenitev podprl, dražba pa naj bi bila približno v 
mesecu dni. Za nakup drugega nadstropja, kjer je sedaj 
novo keglji^^ se zanima tudi Mestna občina Kranj. D.Ž. 

KRANJ 

Maturanti bodo spet zavzeli ceste 
Približno tisoč maturantov iz vse Gorenjske bo skupaj z 
drugimi slovenskimi maturanti tudi letos poskušalo priti v 
Cuinnessovo knjigo rekordov s plesanjem četvorke. Naj-
večjo četvorko na svetu bodo v petek točno opoldne zaple-
sali na Koroški cesti pred kranjsko gimnazijo. Zaradi prire-
ditve bodo ta dan od 9. do 13. ure za promet zaprta križišča 
Koroške ceste in Bleiweisovo ulice, Gregorčičeve in Stritar-
jeve ulice ter Ljubljanske in Savske ceste, razen tega pa še 
Maistrov trg in Ljubljanska cesta na vrhu Jelenovega klanca. 
Isti dan bodo pripravili tudi tradicionalni sprevod kranjskih 
maturantov izpred gimnazije do Prešernovega gledališča in 
nazaj, zaradi česar bodo prav tako od 9. do 13. ure izvedli 
mobilno zaporo Maistrovega in Glavnega trga ter Prešer-
nove ulice. Po četvorki in sprevodu bo sledil zabavni pro-
gram na Slovenskem trgu. Med drugim bodo izbirali tudi 
kralja in kraljico letošnje maturantske parade. M. R. 

KONČNICA Z A 3 . M E S T O 

RD TERMO:ORMOŽ 
Hala Roden, sreda, 18. 5. 2005, ob 20. url 

t e b : M 
RO Sl«>9a Loka. Poautnik 1 /C. Skolja Loka 
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muiaRua 
VPRASA[TE NARAVNOST 

Bliža se valeta. S sinom se 
prepirava okrog tega, do 
kdaj bo po slovesnem delu 
lahko ostal s sošolci zunaj. 
Sama ponočevanju pri teh 
letih nisem naklonjena. 
Prerekanja glede tega, kdaj 
naj bo mladostnik zvečer 
doma, so eden izmed naj-
pogostejših vzrokov za sla-
bo voljo v družini. A tudi to 
je del odraščanja, zato je pri 
tem najbolj pomembno, da 
skupaj sprejmete dogovor 
in se ga tudi držite. Ponoče-
vanje vašega sina po valeti 
je verjetno odvisno od tega, 
kako se bodo učenci ta dan 
organizirali. Na večini šol je 
valeta sestavljena iz slav-
nostnega dela, po njem pa 
lahko sledi še skupen zak-
ljuček, največkrat v kakšni 
diskoteki, ki se ga udeleži 
večina učencev in kjer so 
prisotni tudi posamezni 
starši in učitelji. V takem 
primeru se lahko s sinom 
dogovorita, da se tega ude-
leži, saj so pravila obnaša-
nja jasno postavljena. Če pa 
tega ni, je najbolje, da se dr-
žite tiste ure, ki je sprejem-
ljiva za vas in vašega sina. 
Skupina svetovalnih delavk 
osnovnih šol 

Rešitve nagradne 
križanke Didakta 
Pravilno geslo je Rešimo 
naš planet. Prvo nagrado, 
knjigo Atlas živali, prejme 
Mateja Kralj, Podljubelj 284, 
Tržič. Drugo nagrado, knji-
go Zgodovina zemlje v stri-
pu, prejme Peter Hartman, 
Spodrvje Bitje 50, Žabnica. 
Tretjo nagrado, knjigo Gen-
sko spremenjena hrana, 
prejme Marija Burja, Za gra-
dom 7, Bled. Nagrade boste 
prejeli po pošti. A. H. 

MALI VRTICKARJI 

V soboto dopol-
dne je v Obi cen-
tru v Kranju pote-
kala delavnica sa-
jenja rožic. Obi-
jev bober je prid-

no zbiral otroke, ki so z veli-
kim zanimanjem opazovali 
izkušenega vrtnarja Dušana 
in z največjim veseljem do-
mov odnašali izbrane rožice. 

V Obijev vrtni center sta v 
spremstvu mamice Nade 
prišla tudi Jan in Nika Gliha 
iz Tržiča. Jan se je delavnice 
zelo razveselil, saj je prepri-
čan, da bo nekoč vrtnar. 
"Tudi doma presajam in 
vdajam rožice. Letos sem že 
presadil smrdljivke," se je 
pohvalil Jan. Mama Nada je 
še dodala, da namesto pje 
presadi večino rožic. Oba z 
Niko sta si tokrat zaželela 
marjetic. Jan je dokazal svoje 
vrtičkarske spretnosti in brez 
kakršnekoli vrtnarjeve po-
moči sam presadil rožico. 
Vzel je večji lonček, vanj na-
sul zemljo in na sredini na-
redil vdolbinico. Marjetico je 
potegnil iz starega lončka in 

Nika je z zanimanjem opazovala brata Jana med 
presajanjem marjetice. 

pri tem ugotovil, da je bil ve-
liko premajhen zanjo, saj so 
bile koreninice zelo utesnje-
ne. Postavil jo je v vdolbinico 
in lonček do vrha zasul z 
zemljo. 

Jan je razložil tudi, kako bo 
naprej negoval presajeno 
marjetico. "Zalival jo bom 
približno enkrat na teden, 
vendar ne preveč, da ne bo 
zgnila." Vrtnar Di:šan mu je 

pojasnil, da rožice zgnijejo 
zato, ker koreninice v odveč-
ni vodi ne morejo do zraka in 
se utopijo. Janu je naročil 
tudi, naj v dno lončka doma 
zvrta luknjico, da bo odvečna 
voda lahko odtekla. "Bolje je 
tudi, da jo zalivaS v podstavek 
in ne v lonček, saj se tako ro-
žica ne bo nikakor mogla 
utopiti," mu je še svetoval 
Dušan. 

TC OBI Kranj 
- dolo-vni £as pon. - sok>.: 8.00 do 20.00 ur» | 

nedelja: 8.00 do 1 3.00 ure 
-ser-visno usluge: dostava biaga^ razrez^ 

gĵ vanje zaves^ meSoinje barv... f 
V tem tednu ( 1 T-.S.OS-^Z.S.OS) Vam ob 
nalcu|3u balkonskih rastlin nad vrednostjo 
20.000,-sit PODARIMO zemljo za rože 451. 

SPRETNI PRSTKI 

PANJSKE KONČNICE 

v Radovljici smo pred ted-
nom dni obiskali likovno de-
lavnico z naslovom Po beče-
lah se vižej, na kateri so otro-
ci ustvarjali panjske končni-
ce v mozaični tehniki. 

Za izdelavo potrebujete le-
sene deščice (v obliki panjske 
končnice, najlažje jih bodo iz-
delali mizarji), barvna stekla 
za mozaike in vitraže, lepilo, 
fiigo za steklene mozaike, čo-
pič, "diamantni" nožek za re-
zanje stekla in rokavice. 

Da bo panjska končnica 
čim bolj zasijala v barvah, si 
poskusite priskrbeti čim več 
različnih barvnih stekel. Naj-
prej z diamantnim nožkom 
razrežite steklo tako, da dobi-
te majhne pravokotne plošči-
ce. Lahko ga tudi razbijete na 
majhne ploščice, vendar 
si morate roke obvezno za-
ščititi z rokavicami, oči pa z 
zaščitnimi očali. 

Potem si izberite motiv, ki 
bo krasil vaš izdelek. Na panj-
ske končnice se zelo lepo po-
dajo motivi s čebelami. Lepi-

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Na strehi stoji, 
valove lovi, 

v njih skrite so slike 
stoterih reči. 

Pravilne odgovore nam najkasneje do petka pošljite preko 
sms-a z vsebino ug-t-rešitev+ime in priimek na številko 
031/691 111 . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel lepo knjižno 
nagrado, ime nagrajenca pa bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji torek, 
se glasi abeceda. Srečna nagrajenka je Tihe Ivnik iz Cerkelj. 

lo najprej na tanko s čopičem 
nanesite na del deščice, ki ga 
tik za tem nameravate prekri-
ti s stekeld, saj se bodo na ta 
način stekelca lažje prijela na 
deščico. Seveda morate z le-
pilom premazati tudi spodnji 
del stekelc. In potem počasi 
sestavljate mozaik. 

Da bo vaša umetnija še lep-
ša, lahko razmike med stekel-
d zapolnite s fugo za steklene 
mozaike. Lahko jo pripravite 
tudi sami iz navadne fiige 
za keramične ploščice, ki ji 
dodate barvilo. Barva fuge naj 
ne bo preveč opazna. 

POLONA PEGAN 

MONTY 
Ko sanje postango resničnost 
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Monty, Sally, to je moj 
sin Sean. Sean, to 
sta Monty in njena 
prijateljica Sally," jih 

je Mike hudomušno predsta-
vil, saj ni spregledal iskrice 
med Monty in Seanom, ko 
sta se ujela s pogledom. 

"Me veseli," so hkrati rekli 
drug drugemu ter se na-
smehnili. 

"Oprostite nama, malo se 
greva pomešat v družbo, vi 
pa se lahko malo bolje spo-
znate," je rekel Mike, ko sta s 
Barbaro odhajala k svojim 
prijateljem. 

"Ti si torej ta slavna Mon-
ty. o kateri sem slišal toliko 
stvari!" je vljudno rekel Sean. 

"Res sem Monty, ne vem 
pa, ali sem slavna. Zakaj bi 

bila.' In kako to, da veš toliko 
stvari o meni?" 

"Oči nam velikokrat pripo-
veduje O svojih doživljajih 
med delom. In tako je veliko 
povedal tudi o tebi. Kako ti je 
nekdo ukradel košaro z lut-
kami, ki ti jo je oči prinesel 
nazaj, kako razvajaš Rockyja 
in kako si prijazna. Nečesa 
pa le ni tako natančno pove-
dal. Povedal je, da si lepa, ni 
pa povedal, da si TAKO lepa. 
Samo sonce se lahko skrije 
pred tabo," se ji je laskal 
Sean. 

Monty je rahlo zardela ter 
mu odgovorila: "Zdaj mi je 
pa nerodno. Nisem navajena 
takega laskanja." 

"Monty, ali boš huda, če 
grem k staremu prijatelju Jo 

Joju, s katerim se že dolgo 
nisva slišala? Videl me je in 
mi pomahal, naj pridem k 
njemu. Saj bom takoj nazaj," 
se je oglasila Sally, ki je vse 
do tedaj molčala. Tudi ona je 
opazila iskrice med Monty in 
Seanom, zato ju je hotela pu-
stiti sama, naj se v mim po-
govorita. Z roko je pokazala 
proti Jo Joju, mu pomahala 
ter stekla k njemu. 

Še preden ji je Monty lah-
ko karkoli odgovorila, je bila 
Sally že pri Jo Joju. Tako se je 
le nasmehnila in skomignila 
z rameni. 

"Kje sva že ostala? Aja, pri 
mojem zardevanju," je Mon-
ty zabavno nadaljevala pogo-
vor. "Ampak ni pošteno, da ti 
veš več o meni kot pa jaz o 

tebi. Zato kar na dan z bese-
do in mi začni pripovedovati 
o sebi. Saj veš, kaj rad počneš 
v prostem času, kaj te veseli, 
kaj si po horoskopu itd." 

"Tako lepemu dekletu se 
pa res ne morem upreti. V 
prostem času rad jaham ko-
nje na dedkovem ranču, ho-
dim na sprehode s svojo 
psičko Riko, plavam, igram 
odbojko, se vozim z motor-
jem, pa še kaj bi se našlo. Ve-
seli me pa arheologija, kar 
bom verjetno tudi študiral. 
Po horoskopu sem lev. Če te 
zanima, koliko sem mlad, 
naj ti povem, da štejem de-
vetnajst pomladi," je bil izčr-
pen Sean. "Kaj pa ti? Gotovo 
je še veliko stvari, ki jih ne 
vem o tebi, zato kar začni!" 

Monty mu je povedala, da 
ima tudi ona rada konje, a 
da ni še nikoli sedela v konj-
skem sedlu, da tudi ona rada 
plava, da rada hodi ven s Sa-
lly in preprosto uživa v živ-
ljenju. Ni ga hotela moriti s 
svojimi težavami glede 
Toma in Claire, zato je o 
tem raje molčala. Povedala 
mu je tudi, da je dve leti 
mlajša od njega in da je po 
horoskopu bikica. Poudarila 
pa je, da nikomur ne dovoli, 
da bi odločal namesto nje ter 
ji govoril, kaj naj dela in česa 
ne sme. Sean je takoj ugoto-
vil, da mora biti zelo samo-
zavestna, tale Monty. Nato jo 
je povabil na sprehod po 
obali. Monty je seveda privo-
lila, nato pa se je spomnila. 

da Sally ne more pustiti 
same. Pogledala je proti kra-
ju, kjer sta bila nazadnje Sal-
ly in Jo Jo, a tam ju ni bilo 
več. Monty tako ni vedela, 
kaj naj stori. Zelo rada bi šla 
s Seanom na sprehod, po 
drugi strani pa ni mogla pu-
stiti Sally same, če se med-
tem morda vrne na plažo. 
Zato ji je Sean predlagal, da 
bo povedal Mikeu, kam gre-
sta in da bosta kmalu nazaj. 
Monty sprva ni privolila, 
nato pa jo je le prepričal. 
Ravno ko sta hotela o^ti, se 
je mimo pripeljal Jack na ko-
lesu. Takoj je opazil Monty 
ter se ustavil. Sean in Monty 
pa ga nista takoj opazila, saj 
sta bila s hrbtom obrnjena 
proti njemu. 



TELEVIZIJA, GLASBA 
ERIKA LOVILA SLUSALKO 

v četrtek bo na sporedu že stota oddaja Trenja - Oddaja , ki gledalca ne pusti malodušnega , naj bo v 
pozit ivnem ali negat ivnem. 

Voditelj in urednik 
Uroš Slak o ... 

Najbolj impresivnem gostu 
oddaje: 

"Bolj kot gosta bi omenil 
posebno oddajo, ki je ob pa-
peževi smrti potekla v živo iz 
Vatikana. Tam smo bili del 
stotisočglave množice, na-
polnjene s pozitivno energi-
jo, kar se je videlo tudi v od-
daji. Še posebej ob gostih -
Slovencih, ki živijo v Vatika-
nu in ki so navduševali s svo-
jo odprtostjo in širino." 
Največjem kiksu oddaje: 

"Včasih nehote zamešam 
kakšen priimek, saj je vsak 
teden 12 novih gostov in si je 
težko vse zapomniti." 
Najbolj komični situaciji: 

"Med neko oddajo se je ka-
merman spotaknil in z vso 
svojo težo padel nekam glo-
boko ... Zaropotalo je tako, 
da smo vsi obmolknili in gle-
dali, kam za vraga je padel, 
ker ga ni in ni bilo videti." 

Največji tremi: 
"Bolj kot trema bi rekel, da 

sem pred oddajo poln adre-
nalina in pričakovanja. In to 
vsak teden znova." 
Največjem tehničnem spo-
drsljaju: 

"Vedno gre lahko kaj na-
robe, toda tehnična ekipa je 
visoko profesionalna, tako da 
lahko z improvizacijo rešijo 
vse, da gledalci doma ničesar 
ne opazijo." 

Erika Žnidaršič, osrednja 
novinarka Trenj, o ... 

Največji nerodnosti: 
"Veliko malih dogodivščin 

se dogaja na terenu, saj vsak 
teden s snemalno ekipo pre-
križarim vso Slovenijo. Zgo-
dilo se je, da mi je na živem 
vklopu po nerodnosti padla 
slušalka iz ušes in kar naen-
krat nisem nič več nič slišala. 
Bilo je hecno. Uroš me je ne-
kaj spraševal, jaz pa sem lovi-
la tisto malo zadevo za ušesa 
z eno roko, z drugo pa držala 
mikrofon. No, po nekaj se-

Uroš Slak in Erika Žnidaršič 

kundah se je vse uredilo - z 
nasmehom." 

Redaktorja Trenj 
Zdenka Jagarinec in 
Bojan Traven o... 

Največjem čaru oddaje: 
Zdenka: 'Trenja so oddaja, 

ki lahko tudi spreminja. Naj-
boljše je, ko opozorimo na 
problem, ga razdelamo in 
pridemo do rešitev, ki se tudi 
uresničijo." 

Bojan: "To je oddaja, ki 
vsak teden na ekran- prinaša 

resnične probleme ljudi. In 
ti ljudje imajo možnost so-
očenja z odgovornimi, na 
primer sekretarji, direktorji, 
ministri. In zato je konkret-
na, kot nobena oddaja takš-
nega tipa v Sloveniji." 
Novinarski resnid: 

Bojan: "Novinarsko svo-
bodo v Sloveniji najbolj ogro-
ža lenoba in neznanje novi-
narjev." 

Bojan Traven 

ŽELELE SO SI V ŽIVO 
K novemu albumu z nas lovom Muza s o si Darja, Nataša in Eva, 
punce iz skupine Make Up 2, izbrale tudi svežo ce lostno podobo . Trem po 
novem svet lolaskam s e je uresničila tudi dolgoletna želja, nastopati v živo 
s spremljevalno skupino, jaz tokrat z N a t a š o in Darjo. 

Menda imate tudi novo 
članico, Mojco z modrcem 
številka pet... 

Nataša: "Gre za cover verzi-
jo stare pesmi, ki jo je v 
osemdesetih igrala skupina 
Klinika za dnike. Bila nam je 
všeč, še bolj pa nas je zanima-
lo, kako bo vse skupaj slišati v 
ženski različici. Zdaj lahko 
rečem, da smo z izvedbo tudi 
same zelo zadovoljne." 

Ne dvomim, da je tako tudi 
z vašim novim imidžem. 
Tri izzivalne blondinke v čr-
nem. Je ta svetlo-temna 
kombinacija tudi odraz so-
delovanja dveh tretjin sku-
pine (Nataše in Eve) z Lai-
bachi? 

Nataša: "Črno smo "fura-
le" že dve leti, preden sva se 
midve priključili Laibachom, 
svetle lase pa so nekako stvar 
novega imidža." 

Darja: "Prava svetlolaska je 
sicer le Eva, zdaj se vse tri bar-
vamo v svetlo barvo znamke. 

za katere promodjo smo tudi 
uradni obrazi. Za to slabi Pri-
mož Keršič, sicer pa je naša 
frizerka Aska, ki dela v Mic 
Style v Kranju. Ona pozna 
tako rekoč vsak naš koder." 

Še nekaj o povezavi z Lai-
bachi, base na plošči je od-
igral njihov Nikola Sekulo-
vid, nekaj kitar pa Matej 
Mršnik... 

Nataša: "Prijateljske nave-
ze. Glasbeniki in pevci na 
glasbeni sceni se dobro po-
znamo, tako da ne manjka 
podobnih sodelovanj. Na kla-
viaturah in z nekaj back vo-
kali je sodelovala tudi Neža 
Buh. Tu je še odličen poljski 
kitarist Michal Grymuza, ki 
je pri nastajanju na Poljskem 
posnetega dela plošče sode-
loval tudi kot aranžer. Sicer 
je tako kot na prejšnji plošči 
spet producent Dejan Radi-
čevič." 

Darja: "S katerim smo mo-
goče tokrat celo najbolj doslej 
tudi same kreativno sodelova-
le pri nastajanju plošče." 

Tvoji so po večini tudi teksti... 
Darja: "To je sicer res, am-

pak se vedno najprej pogovo-
rimo o njih, saj ne bi želela, 
da drugi dve silim prepevati 
nekaj, kar jima ne bi bilo 
všeč." 

Angažirale pa ste tudi glas-
benike za spremljevalni 
band, torej boste na koncer-
tih odslej nastopale z živo 
glasbo... 

Darja: "Vedno smo si žele-
le nastopati z lastno sprem-
ljevalno skupino. S tretjim 
albumom pa so bile stvari že 
toliko zrele, da smo ta korak 
realizirale. K sodelovanju 
smo povabile basistko Ano 
Korenini (nekoč Don Mento-
ny band, op. iJs) in kitarista 
Matica Ajdiča. Se bobnar..." 

Kaj treme, živa glasba ali pa 
matrica, to je vendarle pre-
cejšnja razlika? 

Nataša: "Nas niti ne skrbi 
preveč. Pomemben je dober 
občutek in želja za to. Že od 
zime sem vadimo vsak teden, 

smo pa tudi že imele nekaj 
koncertov in lahko rečem, da 
nam gre kar dobro..." 

Izbrale ste si naslov Muza ... 
Nataša: "Sledile smo rdeči 

niti albuma, iz katerega veje 
ženski navdih, ženska inspi-
radja, zato naslov Muza. Ta 
manifestira ženskost." 

Vaša muzika je tokrat res 
ženski pop ročk v pravem 
pomenu besede. Precej sli-
kovit je vaš novi videospot 
za pesem Briga te... 

Nataša: "V njem imamo 
kar pestro zasedbo, od plesalk 
skupine Bast in dveh gimna-
stič^ev do obeh babic, domi-
ne, psov dobermanov..." 

Snemanje videospota je 
tudi nekakšen čar, mar 
ne ... 

Nataša: "Na neki način je, 
hkrati pa gre za zelo napomo 
delo. Kar nekajkrat smo "ko-
fetkali" in se dogovarjali za 
zgodbo, nato smo določili lo-
kadje za snemanje, poiskali 
nastopajoče ... Sama organi-
zadja je kar naporna tako fi-
zično kot psihično. Vendar je 
sedaj, ko je izdelek tu, obču-
tek kar dober." 

Poletje? 
Darja: "Na koledarju je kar 

precej koncertov in komaj 
čakamo, da se začne zares. Z 
bandom." 

GORENJSKI GLAS IN POP TV 
NAGRAJUJETA 
Koga bo v zadnji oddaji Sanjska ženska, ki bo na spore-
du ta petek, izbrala Mlša? Obkrožite oziroma Izberite 
tisti odgovor, ki se vam zdi najbolj verjeten: 
a) Andrej 
b) Grega 
c) nobeden. 
Vaše odgovore sprejemamo na SMS pod šifro Sanjska, 
pripišite odgovor + ime In priimek na številko 031/69-11-
11 do vključno tega petka do 12.00 ure. Odgovor lahko 
pošljete tudi po pošti na Gorenjski glas, Zoisova 1 ,4000 
Kranj, s pripisom "Sanjska ženska", najkasneje do tega 
petka do 12.00 ure. Izžrebali bomo šest pravilnih odgo-
vorov. Trem nagrajencem bo POP TV podaril tri lepe 
majice z napisom Sanjska ženska, drugim trem bo 
Gorenjski glas podaril po dve vstopnici za Terme Snovi k. 
Imena bomo objavili v časopisu v torek, 24. maja. 

Joe Cocker prihaja v Tivoli 
Dva dni po svojem 61. rojstnem dnevu, v nedeljo, 22. maja, 
bo v Hali Tivoli nastopil legendarni pevec Joe Cocker. Last-
nik enega najznačilnejših glasov v zakladnici ročk zgodovi-
ne se bo slovenskemu občinstvu predstavil v okviru evrop-
ske turneje, na kateri predstavlja svoj zadnji album Heart& 
Soui. Obiskovalcem pripravlja skoraj dve url dolg program, 
med pesmimi bodo tako stari hiti kot nova glasbena prese-
nečenja. Slišali boste zanimive predelave poznanih pesmi, 
predvsem tistih, ki so pri srcu Izvajalcu samemu. Album 
vključuje klasike Paula McCartneyja, Marvina Cayja, Johna 
Lennona In celo pesmi skupin U2 In R.E.M. 

V skoraj štirideset let traja-
joči glasbeni karieri je pe-
vec prehodil tipično pot 
rockovske zvezde. Od 
uspeha ob koncu šestde-
setih let, preko težav 2 al-
koholom v sedemdesetih, 
do uspešnega nadaljeva-
nja glasbene poti, ki jo je 
napovedala balada "You 
are so beautlful". Danes 
ga glasbena javnost pozna 
po rockovskih klasikah, 
kot sta "Unchain my he-
art" In "Up wrhere we be-
long". Cocker pravi, da bo 
na odru vztrajal, dokler se 
bo zabaval In prejemal po-

zitivno energijo s strani obiskovalcev njegovih koncertov. 
Tokratni bo že četrti v Sloveniji, ozračje pred njegovim na-
stopom bo ogrevala folk pevka jonatha Brooke, S.K, 

O D 1 - 5 gledali so in ocenili 
PAVLE KAVEC IZ GLASBENE SKUPINE O K O 

TRENJA. o nasilju, POP TV 
Minus: Preveč reklam, voditelj je živčen. 

Plus: Krasne teme In da ministra sredi besede prekine: 
"Oprostite, to boste pa povedali po oglasih." S tem 
podira sheme. 

1 2 ^ 4 5 

A N A BEŠTER, VODITE4ICA 

Na kraju zločina, POP TV 
Plus: Nanizanka je super. Zelo dobro je zmontirana. 
Vedno je zanimiva, saj je vsakič predstavljen kakšen nov 
izziv. 

Minus: Težko bi našla kakšen minus. Premalokrat je na 
sporedu. _ 

1 2 3 4 3 



KULTURA 
KULTURNE PRIREDITVE 

LJUB^ANA 

Praizvedba opere Alojza Ajdiča 
v četrtek bosta Zbor in orkester SNG Opere in baleta 
Ljubljana premierno uprizorila novo slovensko opero 
Brata skladatelja Alojza Ajdiča. Režiral jo je Vinko 
Moderndorfer, orkestru pa bo dirigiral Pierre-Do-
minique Ponnelle. Scenografija je delo Marka japlja, ko-
stumi pa Alenke Bartl. Opera Brata je glasbena drama v 
petih dejanjih, napisana po libretu Marka Selana. Doga-
ja se v letu 1942, ko se je v razmerah sovražne okupaci-
je na Slovenskem razvnela državljanska vojna. Brata se 
znajdeta na nasprotnih tako ideoloških kot vojaških bre-
govih. Ajdič je opero napisal v čast desetletnici plebisci-
ta za slovensko osamosvojitev. I.K. 

TRŽIČ 

Prtički kot mandale 
V galeriji Kurnikove hiše 
je na ogled zanimiva 
razstava ročnih del upo-
kojene učiteljice Haide-
marie Zupančič, ki se s 
tem ukvarja že od otro-
štva. Tokrat predstavlja 
kvačkane prtiče v obliki 
mandat in izdelke za 
okras starega pohištva. 
V posebni sobi so na vo-

ljo tudi knjižice Mandale, v katerih je Vanda Omejc zbra-
la vzorce hindujskih mističnih risb, Martin Lumbar pa je 
dodal glasbo za rreditacijo na zgoščenki. Razstava bo 
odprta do 30. maja. S. S. 

KRANJ 

V gosteh Al' en al' dva 
v četrtek, 19. maja, ob 19.30, 
v Prešernovem gledališču 
gostuje Aleš Valič z monoko-
medije Al' en al' dva avtorice 
Saše Pavček. Odlična dram-
ska igralka, ki v zadnjih letih 
s trdnimi koraki prihaja tudi 
na področje dramatike, skozi 
duhovito, tako rekoč nepre-
vedljivo besedno igro napo-
ve zgodbo o vročekrvnem 
primorskem oštirju Alenu, ki 

se mu v nekem trenutku življenja na pragu prikaže brat 
dvojček z enakim imenom. Je to fikcija ali resničnost? 
Starodavni motiv dvojčkov je pripeljan do absurdnega 
preizpraševanja človeka srednjih let, ki se nenadoma so-
oči s svojim drugim in drugačnim jazom. Vzkipljivec, 
zapeljivec in lisjak se sooči z urejenim premočrtnežem 
in sanjačem. Igra je napisana v izbrušenem primorskem 
narečju in je prepolna bogatih in sočnih metafor. LK. 

BREZJE 

Zlati brezjanski tamburaši 
Na nedavnem 
srečanju tambu-
rašev in mando-
linistov Sloveni-
je v Novem me-
stu se je odlično 
odrezal Tambu-
raški orkester z 
Brezij, ki ga vodi 
Tomaž Kukovič. 

Na srečanju, ki je bilo sicer tekmovalnega značaja, so se 
brezjanski tamburaši v skupini orkestrov s predpisanim 
programom, najprej uvrstili med pet najboljših, v nada-
ljevanju pa so z 92 točkami od loo možnih prejeli tudi 
zlato priznanje. Tamburaški orkester, ki deluje v okviru 
KD Brezje, se trenutno pripravlja na Območno srečanje 
malih inštrumentalnih skupin občin Radovljica, Bled in 
Bohinj, ki ga bodo konec junija pripravili prav na Brez-
jah. Sicer tradicionalno srečanje bo letos že šestič po vr-
sti. I.K. 

KOT ALPE IN JADRAN 
Bienalna, letos že 6. razstava risbe in slike na papirju v prostoru Alpe Jadran, je k sodelovanju 
pritegnila kar dvaintrideset umetnikov iz šestih držav. 

Igor Kavčič 

Razstavna bera le-
tošnje 6. razstave 
risbe in slike na 
papirju v prostoru 
Alpe Jadran je 

zelo bogata, saj bodo v 
Mestni galeriji Gorenjske-
ga muzeja in Mali galeriji 
od četrtka, 19. maja, ko bo 
ob 19. uri svečano odprtje, 
na ogled dela kar dvaintri-
desetih likovnih ustvarjal-
cev iz šestih držav, kar je 
nedvomno največ doslej. 
"Ce je bila prva razstava 
leta 1995 omejena zgolj na 
dela izdelana v tehniki ris-
be, se je koncept razstave 
kasneje spremenil, zato so 

se risbam pridružile tudi 
slike, izdelane na papirna-
tem nosilcu in v drugih uni-
katnih likovnih postopkih 
izdelana na papirju," je po-
vedala predsednica bienala 
akademska slikarka mag. 
Klementina Golija ter doda-
la, da so pri tem izključena 
dela, izdelana v grafičnih in 
drugih reproduktivnih li-
kovnih tehnikah. 

Na letošnjem bienalu, ki 
se hkrati vsako leto izme-
njava z "velikim bratom", 
Bienalom mesta Kranja, 
tako razstavlja kar šestnajst 
članov organizatorja, doma-
čega Likovnega društva 
Kranj, njim pa se pridružu-
jejo tudi: Franz Josef Ber-
ger. Franz Brandl, Lisa Hu-

ber, Robert Primig, Kathari-
na Salawa in Gertrud 
Weiss-Richter (vsi iz Avstri-
je), Rado Jagodic in Klavdij 
Palčič (Italija). Vladimir 
Vlatko Blažinovid, Tihomir 
Lončar in Davorin Radič 
(Hrvaška), P sa Ede, Koszti 
Istvan - Miki s, Laszl Ne-
mes in Geza Szily (Madžar-
ska) in Mirsad Konstantino-
vič iz Bosne in Hercegovi-
ne. Mnogi izmed njih se to-
krat prvič predstavljajo slo-
venskemu občinstvu. Go-
stujoče avtorje so pomagali 
izbrati posamezni strokov-
ni sodelavci, mag. Kari 
Vouk, prof. Dunja Bezjak, 
akademski slikar Tihomir 
Lončar, mag. Damir Glo-
bočnik in dr. Peter Marolt, 

pri izboru avtorjev z Mad-
žarskega pa je sodeloval 
tudi Muzej - galerija Lenda-
va. K razstavi je izšel tudi 
katalog s kratkimi predsta-
vitvami udeležencev sreča-
nja, v katerem je mag. Da-
mir Globočnik med drugim 
zapisal: "Pozoren opazova-
lec razstave gotovo ne bo 
mogel spregledati težnje po 
racionalni urejenosti likov-
nega polja, ki je značilna za 
likovnike iz Avstrije, sliko-
vitega pristopa, ki ga zasle-
dimo pri madžarskih avto-
rjih, pozornosti do figural-
ne motivike, ki je lastna hr-
vaškim avtorjem..." Skratka 
še en motiv več, da si raz-
stavo v prihodnjih dneh 
tudi ogledate. 

GENERACIJSKO IN ŽANRSKO 
RAZNOVRSTNO 
Te dni je Cankarjeva založba predstavila nov sveženj d o m a č e g a izvirnega leposlovja. 

Igor Kavčič 

S pesniško zbirko Lesbos 
se predstavlja eden naših 
najbolj ustvarjalnih avtorjev 
Ivo Svetina. V zbirki ne sledi 
le tradiciji povezani s tem gr-
škim otokom, ampak bralca 
boža s petdesetimi pesmimi 
čutne odprto erotične poezi-
je. Andrej Morovič je tokrat 
postregel s potopisom Tisoč 
in ena moč iz Iraka, kamor 
se je nekaj tednov pred ame-
riškim napadom odpravil 
kot član mednarodne odpra-
ve Živi ščit. Gre za eno naj-
bolj radikalnih življenjskih 

izkušenj, ki jih je zbral v tej 
mednarodni odpravi, ki je v 
vsej svoji negotovosti ob za-
četnem navdušenju ob vr-
nitvi požela kritike. Roman 
Jelovškove ženske Marka 
Hudnika je zgodba o upoko-
jenem Alfonzu Jelovšku, ki 
se po izgubi žene Nives 
sprašuje o stvareh, ki jih ta 
za časa življenja ni nikoli 
odprla pred njim. Skrivnosti 
umrle žene mu pač ne more 
razkriti nihče. Milan Dekle-
va v romanu Zmagoslavje 
podgan v središče dogajanja 
postavlja psihiatra Slavka 
Groma, okrog katerega se 
vrti ne le njegova osebna 

zgodba, ampak tudi dogaja-
nja in utrip časa prve polovi-
ce 20. stoletja v propadajoči 
Avstro-Ogrski. Grom je raz-
pet med povsem konkretno 
Greto na Dunaju in sanjsko 
Josipino iz Slovenije. Zgod-
ba, ki se dogaja med leti 
1921-27 je razpeta med Du-
naj, Ljubljano in Zagorje ob 
Savi. Stroka je mnenja, da 
gre vendarle za biografski 
roman s ključem, saj ob 
branju lahko potegnemo 
vzporednice med glavnim 
junakom in dramatikom 
Slavkom Grumom. Peto 
predstavljeno delo knjiga 
Vzporedni svet je neke vr-

ste razmišljanje o ustvarja-
nju na več umetniških po-
dročjih dejavnega Vinka 
Mdderndorferja. Pisatelj, 
dramatik, filmski in gledali-
ški režiser v prvem delu v 
obliki esejev piše o svojih 
razmišljanjih iz časa, ki ga 
je preživel v New Yorku, v 
drugem delu pa opisuje 
ozadje dogajanj pri snema-
nju filma Predmestje, v ka-
terem se tudi na nepriza-
nesljiv način loteva akterjev 
pri tem. Tudi sebe. Jedro 
njegovih razmišljanj je torej 
posvečen nekem vzpored-
nem svetu, gledališču in fil-
mu. 



KINO, RADIO 
D o m i n i k F r e l i h 

roniant i6 ia komedi ja 

P r i p o r o č a m o ogled nad 

15 l e t 
Režija: Nigel Cole 
Scenarij: C o l i n Patrick 
Lynch 

Igrajo: A s h t o n Kutcher , 
A m a n d a Peet, Kal Penn, 
Ali Larter, T a r y n 
M a n n i n g 

Oliver (Aston Kutcher) je 
zguba , ki potuje iz L A . v N Y 
i n s e na leta l i šču zagleda v 
Emi ly (Amanda Peet). Sreča-
n j e postane n a letalu nepri-
čakovano strastno. S impati ja 
pri nj i ju zraste in nikakor n e 
moreta odvrniti oči eden o d 
drugega . Oliver bi rad postal 
u s p e š e n p o s l o v n e ž , v e n d a r 
m u to ne uspeva najbolje. Z 
Emi ly se srečujeta vsakih ne-
k a j let, a m p a k n e k a k o n e 
moreta pozabiti eden druge-
ga. N j u n odnos je, kot bi ho-
dili mačk i okrog vrele kaše . 
N e k a k o n i m a t a moči , da b i 
storila usodni korak. 

Rež iser Nige l Co le (Reše-
vanje vdove Grace , Dekleta s 
koledar ja) je tokrat p o s n e l 

VEČ KOT UUBEZEN X K X - X X 

n e n a v a d n o s i m p a t i č n o ko-
medi jo . Z e l o nepredvidl j iva 
zgodba, na trenutke šokant-
na, vendar s impat ično zabav-
na. Rež iser poskuša nekako 
omejit i k o m i č n e prizore, ko 
s m e š n o s t i n e pust i , da bi 
užla z vajeti. Zato f i l m v svo-
j e m s topnjevanju , ki niti n i 
z a z n a v n o , n e razočara . Ne-
n a v a d n a zgodba n i n e k j e v 

romantični irealnosti, pač pa 
v e s čas zelo dobro in s tvamo 
lovi d e j a n s k o s t . Kutcher in 
Peetova sta res dobra igralca. 
Morda š e bolj izstopa Kutc-
her , ki se je zadnje čase odlo-
čil vrniti v filme. Njegova po-
java je z a b a v n a , še preden 
sploh odpre usta in je na do-
br i poti, da p o s t a n e eden 
bo l j š ih igralcev. Peetova pa 

KINO SPORED 

KINO PODiETJE KRANJ 

KINOaNTER 

Torek, 17. maja 
1830 in 20 JO 
MISUACUCEU,amer.akc.kom. 

Sreda, 18. maja 
18.30 in 20.J0 
MISUACUaUamer.akckom. 

Četrtek, 19. maja 
1830 
V DOBRI D«U2BI, prem. amer. kom. 
2030 
VOJNA ZVEZO: EPIZODA lil - MASiEVAHJE 
SUHA, amer. akcrf.spekt. 

Petek, 20. maja 
16.00,1830 in 2130 
VOJNA ZVEZD: EPIZODA III - MASCEVAMJE 
SUHA, amer. akc.rf.ipekt. 

Sobota, 21. maja 
1530,18.00 in 21.00 
VOJNA ZVEZD: EPIZODA III - MAŠiEVAHJE 
SITHA,amer.akcrf. spekt. 

Nedelja, 22. maja 
1S30,18.00 in 21,00 
VOJNA ZVEZD: EPIZODA III - MASČEVAMJE 
SITHA,amef.akc7f.ipekt. 

PonedeQek,23.niaja 
18.00 m 20.30 
VOJNA ZVEZO: EPIZODA III - MA ÊVAMJE 
SUHA, amef. akt rf. spekt. 

KINOSTOR&C 

Torek, 17. maja 
19.00 in 21.00 
)00(-2: V PRIPRAVUENOSTI, amer. akc. film 

Sreda, 19. maja 
Danes zaprto! 

četrtek, 19. maja 
19.00 in 21.00 
XX)(-2: V PRIPRAVUENOSTI, 
amer. akc film 

Petek, 20. maja 
19.00 
MISUACUCEU, amer. akc. kom. 
21.00 
V DOBRI DRUŽBI, amer. kom. 

Sobota, 21. maja 
16.00 in 20.00 
XXX-2: V PRIPRAVUENOSTI, 
amer. akc. film 
18.00 in 22.00 
V DOBRI DRUŽBI, amer. kom. 

Nedelja, 22. maja 
16.00 
MISUACUCEU, amer.akc kom. 
18.00 
XXX-2: V PRIPRAVUENOSTI, 
amer. akc fiim 
20.00 
V DOBRI DRUŽBI, amer. kom 

Ponedeljek, 23. maja 
18.45 In 21.00 
V DOBRI DRUŽBI, amer. kom, 

KINOSORA.iKOFJAlOKA 

Sreda, 18. maja 
20.00 PREVAIAUA, pol. trii. 

fetrtek,19.maja 
20.00 SIVI KAMION ROE(E BARVE. 
rom.kom. 

Petek, 20. maja 
18.00 PREVMALKA, pol. trii. 
2030 BRAT V VOJNI, voj. film 

Sobota, 21. maja 
18.00 BRATA V VOJNI, pol. trli. 
2030 SIVI KAMION RDECE BARVE, 
rom.kom. 

Nedelja, 22. maja 
18.00 BRATA V VOJNI, voj. film 
2030 PREVAJALKA, pol. trii. 

XIN02CU2AR,JESENKE 

Petek, 20. maja 
18.00 DALTONI, kom. 
20.00 PREPOVEDAN DOTIK, drama 

Sobota, 21. maja 
18.00 DAITONI, kom. 
20.00 PREPOVEDAN DOTIK, drama 

Nedelja, 22. maja 
18.00 DALTONI, kom. 
20.00 PREPOVEDAN DOTIK, drama 

Sobota, 21. maja 
20.30 BODI KUL, amer. kom. 

Nederja,22.maja 
18.00 in 2030 BODI KUL, amer. kom. 

UNHUTOVA DVORANA RADOVUICA 

detrtek,19.maj 
20,OOVISKANJUDE2ELENUE,drama 

Petek, 20. maja 
20,00 SRHUlVESKRIVALNia trii. 

Sobota, 21, maja 
18.00 SRHUIVESKRIVAJJ4ICE, trii. 
20.00 V ISKANJU DEŽELE NUE, drama 

Nedelja, 22. maja 
18.00VISKANJU DEŽELI NUE, drama 
20.00 PETKRAT DVA, rom. drama 

Ponedeljek, 23. maja 
20.00 TA VESELI DAN AU MATKiK SE ŽENI, 
gledališke SNG Maribor 

se v ta pravila odlično vključi 
in odigra naravnost zabavno 
p r o b l e m a t i č n o l u z e r s k o 
umetnico, ki pa se ji v življe-
nju ni težko znajti. Oba tvori-
ta dober tandem, ki pod tak-
tirko neobiča jnega rež iser ja 
doseže izvirnost. Neverjetno 
d o m i s e l n film, ki s e r a h l o 
dv igne n a d k las ične holy-
vvoodske komedi je . 

Kino Center in 
Gorenjski glas 

v Kino Center pr ihaja 
akcijska drama, f i lm 

režiserja Ceorga 
Lucasa Vojna zvezd. 

Katera epizoda? 

odgovori, pripiši svoje 
Ime in priimek - pošlji S M S 
na Številko 031/69-n-n - in 
morda prejmeš darilo 

Med pošiljatelji, ki bodo 
pravilno odgovorili na 
vpraSanje, bomo izžrebali 
tri prejemnike po 2 vstop-
nic za ogled kateregakoli 
filma v dneh od torka, 24. 
5. 2005, do nedelje, 29. 5. 
2005, v kinu Center v 
Kranju. 

V nagradni igri lahko sode-
lujete z enim sms-om z vsa-
ke telefonske številke. Od-
govore bomo zbirali do če-
trtka, 19. 5. 2005 do 12. ure. 

Rezultati bodo objavljeni v 
Gorenjskem glasu, v torek, 
24. 5. 2005, nagrajenci 
bodo obveščeni tudi po te-
lefonu, vstopnice pa pre-
vzamejo z osebnim doku-
mentom pred predstavo. 

Izžrebani nagrajenci S M S 
nagradne igre so: Aleš Pel-
ko, Matija CašperŠič In 
Branka Čemeli . Veliko užit-
kov ob ogledu izbranega fil-
ma v Kinu Center v Kranju. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 

V s a k dan o b 8 . 2 0 , 1 3 . 1 5 in 1 8 . 1 5 : V rubriki Hov ne z n a m 
d o m o v i š č e m o lastnika izgubl jenim hišn im pri jatel jem. 
Četrtek od 1 1 . 0 0 d o 1 6 . 0 0 ure : Na dan predizbora za pe-
s e m Evrovizlje b o m o sk ladbam, ki s o z a z n a m o v a l e t o 
o b d o b j e , namenil i š e p o s e b n o pozornost . 

Radio Sora 91,1 Mhz 

Torek o b 9 . 0 0 in 1 2 . 3 0 : pred m e d n a r o d n i m m u z e j s k i m 
d n e m b o m o obiskali m u z e j e na n a š e m koncu: Loškega , 
Poš tnega , m u z e j v Železnikih ter Gorenjski muzej . 
S r e d a od 7 . 3 0 d o 1 9 . 0 0 ure: V oddaj i N a š a sreda sredi 
v a š e vas i s e p o d a j a m o v Idrijo. 
Nede l ja o b 9 . 0 0 uri: v oddaj i Aktualno b o m o predstavi-
li s lovenski društvi , ki delujeta v Belgiji. 

Radio Triglav 96,00 Mhz 

Torek: oglašali s e b o m o iz KS Gor je in obiskali zanimi-
ve sogovornike . 

Četrtek o b 1 1 . uri: povedali b o m o nekaj o d o b r o d e l n e m 
koncertu g lasbenikov za otroke. O b 1 3 . 0 0 uri s e b o m o v 
K a m n u spotike dotaknili problematike prevoza hlodov v 
Kranjski Gori . 

RCL 100,2 Mhz 

V s a k delavnik o b 8 .30: prisluhnite o d d a j a m o ekologij i , 
varovanju in zaščit i , zdravstvu, nov icam iz p o s l o v n e g a 
sveta , o b petkih pa oddaji o rekreaciji C a r p e d iem. 
Vsak delavnik: " Jutro je lahko tudi t a k š n o " . Odgovore na 
v a š a vprašanja p o i š č e m o mi in jih o b j a v i m o o b 1 3 . 20 . 

W W W . R A D I O - K R A N J , S I 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 

1 MCFLV: ALL ABOUT YOU 
2 SIMPLE PLAN: WELCOME TO MY LIFE 

^ KINCSTON: KOCKA JE PADLA NATE 

4 MEUNIE C: NEXT BEST SUPERSTAR 

I 5 MARIO: LET ME LOVE YOU 

6 AVRIL LAVICNE: HE WASNT 

1 7 BLACK EYED PEAS: DONT PHUNK WITH MY HEART 
8 ALENKA GODEC: SONČEN DAN 

9 RACHEL STEVENS: NECOTIATE WITH LOVE 
10 MARIAH CAREV: IRS UKE THAT (DAVID MORALES REMIX) 
11 FREELOADERS FT.THE REAL THIN: SO MUCH LOVE TO CIVE 
12 PANDA: PTICE HJAJUG 

M TOSE PROESKI & TONY CETINSKI: LACAIA NAS MALA 

H |EM:THEY 
DAN D: LE NAPRE) 

16 EMINEM: MOCKINCBIRD 

»7 BRVAN ADAMS: ROOM SERVICE 
18 SNOOP DOCC FEAT. CHARUE WILSON AND |. TIMBERLAKE: SICNS 

MAKE UP2: MOJCA 
20 BODVROCKERS: 1 LIKE THE WAY 
21 LEMAR: IF THERE'S ANY JUSTICE 
22 NBNA: LIEBE IST 

CENTLEMAN: INTOXICATION 

24 GLOBAL DEEJAVS: WHAT A FEEUNC 
NRRTY:NESTYCIRL 

26 OMAR NABER: KRASEN DAN 
CHIPZ: COWBOY 

28 DANIEL POWTER: BAD DAY 

29 PATRICK NUO: BEAUTIFUL 

30 TABU: KAKO JE TEŽAVNA 

VaS glas za vašo pesem: 
K U P O N 

Ime, priimek, naslov (ulica, kraj, pošta): 

Odgovore do tega četrtka pošljite na Radio Kranj, Stritarjeva 6, 
4 0 0 0 Kranj, s pripisom: Glasbena lestvica. Voditelja Ana in Igor 
bosta v živo izžrebala nekoga, kd bo prejel praktično darilo. 



AVTOMOBILIZEM 
VPRAŠANJE PROSTORA 
Test: Opel Astra C a r a v a m . g CDTI i6V C o s m o 

O Matjaž Gregorič 

Vprašanje prostornosti se 
pojavlja vedno, kadar je govo-
ra o avtomobilih s kombijev-
skim zadkom. Pri german-
skem Oplu imajo prav s takš-
nimi štirikolesniki dovolj iz-
kušenj, ki so jih znali upora-
biti tudi pri novi astri caravan 
in jim dodati še oblikovno di-
namiko, ki je zapisaina v ge-
nom najpomembnejšega 
hišnega modela. Opel je to-
krat s kombijevsko karoseri-
jo prehitel večnega rivala 
Volkswagna, predvsem pa 

nagovarja kupce, ki so neko-
liko naveličani germanske 
zaprtosti in strogosti. Čeprav 
je kombijevska različica v do-
bršni meri namenjena pred-
vsem družinski rabi, je šport-
nosti na njeni zunanjosti to-
liko, da zna ugajati tudi ti-
stim, ki imajo ali vsaj mislijo, 
da imajo aktiven življenjski 
slog. Zanimivo je, da je me-
dosna razdalja v prid večji 
prostornosti v primerjavi z 
drugima različicama občut-
no rartegnjena in to se krep-
ko pozna v prtljažniku, ki 
meri več kot solidnih 500 li-
trov. Ta prostor je s podira-

njem sedežne klopi mogoče 
še izdatno povečati. Dobro 
obvladovanje prtljažnih za-
konitosti dokazuje tudi pov-
sem ravno dno, saj gredo v 
prtljažnik bre2 večjih težav 
tvidi zajetnejši kosi tovora. 
Kot se za modeme čase spod-
obi, je prtljažni rolo takšen, 
da ga je mogoče odstreti z 
enim samim pritiskom, po-
novna namestitev pa poteka 
gladko kot po tirnicah. Rezul-
tat dolge medosne razdalje je 
tudi dobro izkoriščena potni-
ška kabina. Prostora je dovolj 
za peterico potnikov in težav 
z bližino strehe in potniških 
glav na zadnji klopi pravza-
prav ni. Pohvalna je temelji-
tost pri obdelavi in uporabo 
kakovostnih materialov, kar 
velja tudi za potniški del. 

Voznik ima pred seboj ar-
maturno ploščo s pregledni-
mi merilniki in dostopnimi 
stikali, nekoliko moti le belo 
rumena osvetlitev, ki se ji pri 
Oplu nikakor nočejo odreči. 
Pripombe z negativnim pred-
znakom so namenjene pred-
vsem preveč zapletenemu 
nastavljanju klimatske napra-
ve in radijskega sprejemnika 

s stikali na sredinski konzoli. 
Vsaj dokler "protokol" ne 
preide v kri, se voznikova po-
zornost s ceste nehote odvra-
ča in to zagotovo ni prispevek 
k varnosti. 

V zadnjih letih je Opel 
nadoknadil zaostanek pri so-
dobnih turbodizelskih mo-
torjih in je zdaj tudi z astrini-
mi pogonskimi stroji popol-
noma v koraku s časom in 
tekmeci. To še zlasti velja za 
najmočnejši 1,9-litrski turbo-
dizelski štirivaljnik, ki je obo-
rožen z vsemi sodobnimi 
tehnološkimi sistemi. Z 
okroglimi 150 konjskimi 
močmi in s pomočjo šeststo-

TEHNIČNI PODATKI 

penjskega menjalnika nima 
prav nobenili težav ne z za-
gotavljanjem visokega navo-
ra pri nizkih vrtljajih, niti z 
zadostno zalogo energije za 
doseganje visokih potoval-
nih hitrosti. Oplovi razvojni-
ki so temeljito uglasili astri-
no podvozja. Stik koles z 
vozno podlago je tudi v os-
trih ovinkih zelo dober, ena-
ko velja za natančnost pri 
vodljivosti. Pri nekaterih raz-
ličicah je del opreme tudi 
elektronika, ki s pritiskom 
na gumb nudi podporo mo-
torju in podvozju; motor se 
začne vrteti hitreje, hkrati pa 
se učvrstita blaženje in 
vzmetenje, ki sta brez upora-
be tega pripomočka uravno-
teženo usmerjena k visoki 
stopnji udobja in zanesljivi 
legi na cesti brez zaznavnih 
nihanj karoserije v ovinkih 
ter pri speljevanju in zavira-
nju. 

Astra v kombijevski podo-
bi je torej zrel avtomobil za 
dokazovanje lastne Oplove 
samozavesti in tudi za dovolj 
odločno zahajanje v konku-
renčno zelje, 

Mere: d. 4,515, š. 1,790, v. 1,500 m, medosje 2,700 
Prostornina prtljažnika: m n h m 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: CM SEE, Budimpešta, podružnica Ljubljana 

m 
500/1590 I 

1375/1975 kg 
štirivaljni, turbodizelski, 16V 

1910 ccm 
110 kW/i50 KM pri 4000 

320 pri 2000 
208 km/h 

8,9 s 
5.0/ 7,5/ 5.9 I/100 km 

5.255.324 SIT 

Ujemite zadnjega! 

Slika le simboli 

Komu zaupa 4 milijone zadovoljnih voznikov po svetu? In kdo je prejel 65 mednarodnih 
avtomobilskih nagrad? Odgovor je jasen: Ford Focus! Pohitite in ujemite še zadnjega Focusa 
prve generacije z bogato serijsko opremo (1.6 16V motor, klima, ABS, kovinska barva ...) 
že za 2.990.000 SIT. Na zalogi le še n e k ^ vozil. 

FordFocus Ustvarjen za življenje 
Narejen, da t r^a 

Avto Kadivec Mlakarieva 81 
4208 Šenčur 
tel.: 04/279 0023 

Servis Friic Cesta na Lipce 6 
4248 Lesce 
tel.: 04/531 8440 

Poraba - kombiniran nadin vožnje: 5.2-7.61/100 km, Emisija C0>: 138-181 g/km. 

ITALIJANSKO 
TURŠKA NAVEZA 
Fiatovo l imuzino Albea izdelujejo v turškem 
Tofasu , prišla je tudi na s lovenske ceste. 

O Matjaž Gregor ič 

Kljub številnim modelom 
ima italijanski Fiat na sloven-
skem trgu samo eno limuzi-
no. Gre za novost, ki prihaja iz 
Fiatove tovarne v turškem To-
&SU, ime ji je albea, uvršča pa 
se med nekoliko cenejše avto-
mobile. Albeo je Fiat namenil 

in dada logan. Med večjimi al-
beinimi aduti sta med drugim 
tudi notranja prostornost po-
tniške kabine in velik 515-litrs-
ki prtljažnik Armaturna ploš-
ča s pre^ednimi merilniki je 
odeta v sivo barvo, za doplači-
lo sta na voljo tudi dve barvni 
kombinadji. Albeina serijska 
oprema je za to avtomobilsko 
skupino več kot solidna, med 

predvsem kupcem v srednje-
in vzhodnoevropskih državah, 
kjer je nekoliko več interesa za 
štirivratne limuzine. Gre za 
nasledstvo nekdanjega Fiato-
vega globalnega avtomobila 
palio, sicer pa so za albeino ob-
liko poskrbeli v priznani itali-
janski kafoserijski delavnid 
Giugaro. Pri nas nova, sicer pa 
že nekaj časa znana limuzina 
je "harmonizirana" s hišnimi 
značilnostmi drugih Fiatovih 
modelov in dokaj sodobn^ 
videza. V dolžino meri 4,18 
metra in se s tem uvršča med 
nekaj že prisotnih tekmecev 
kot limuzinska škoda febia in 
Chevrolet kalos, renault thalia 

drugim potnike vamjeta dve 
varnostni vreči, za udobje skr-
bi ročno nastavljiva klimatska 
naprava. 

Pod motornim pokrovom je 
za zdaj lahko samo en pogon-
ski stroj, preizkušeni 1,2-litrski 
bendnsld štirivaljnik s 16 ven-
tm, ki razvije 59 kW(8o KM). 
Kmalu se mu bo pridružil še 
močnejši bencinski motor in 
1,3-litrski turbodizel. 

Kljub temu da ima na slo-
venskem trgu kar nekaj tek-
mecev in da limuzine niso 
med najbolj priljubljenimi av-
tomobili, naj bi albea nagovar-
jala kupce tudi s ceno, Id zna-
ša 2,53 milijona tolarjev. 

KRATKE NOVICE 

Lade ponovno naprodaj 
Po nekajmesečni odsotnosti so na slovenskem trgu 
ponovno naprodaj avtomobili ruske znamke Lada. Za pro-
dajo in ostale aktivnosti odslej skrbi podjetje Media umet-
nost, ki je pripojilo družbo Lada avto, za zdaj pa so na voljo 
le trije modeli. Gre za že znano desetko v limuzinski različi-
ci (cena 2,10 milijona) in kot kombi z oznako desetka vi/agon 
(2,14 milijona) ter že precej ostarelo terensko lado nivo. 
(2,37 milijona tolarjev). Med dodatno opremo si je mogoče 
pri nivi izbrati servo volan (ki je pri desetki wagon serijski) 
in klimatsko napravo. V podjetju Media umetnost zagotav-
ljajo, da bodo dobave avtomobilov odslej redne, prav tako 
za nadomestne dele. V prodajni mreži so štirje pogodbeni 
partnerji, med drugim tudi v Mengšu in Ljubljani. M.C. 

@avtotehnavis 
avtotehna vis d.0.0., pe kranj i 
C. staneta Žagarja 53a, 04 281 7171, wvvw.at-vis.si 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

d.o.o. Kranj 

Delavska cesta 4, 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 0 0 222 
www.avtohisavrtac.si 

Najugodnejš i nakup v Avtohiši Vrtač: 

• Novi VW Passat že od 4 . 9 9 0 . 0 0 0 SIT 

• Novi VW Gol f+ že od 3 .950 .000 SIT 

• VW Golf Champion že od 3 . 9 9 0 . 0 0 0 SIT 

• VW Polo prihranek do 4 0 0 . 0 0 0 SIT 

• VW Transporter "Krpan" že od 4 . 6 9 0 . 0 0 0 SIT 

Novi Volkswagnovi modeli na zalogi p o ugodnih cenah, 

pestra ponudba financiranja. 

Nova Škoda Octavia že od 2 . 9 6 0 . 6 4 0 SIT 

Škoda Fabia prihranek do 4 0 9 . 4 0 9 SIT. 

Ugodna ponudba službenih in rabljenih vozil. 

Za reševalce nagradne križanke s m o pripravili 

Sest lepih nagrad: 

1. nagrada: enodnevna uporaba novega VW Golfa+ 

2. nagrada: enodnevna uporaba Škode Octavie 

3. nagrada: paket obvezne opreme 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas . 

Rešitve križanke (nagradno ges lo , ses tav l j eno iz črk z 

oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke, ter VAŠO 

D A V Č N O ŠTEVILKO) pošl j i te na dopisn icah do srede , 

1. junija 2005, na Gorenjski glas , Zoisova i , 4001 Kranj, p.p. 

124 . Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 
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DRUŽABNA KRONIKA 
ATA CAVAZZA NA SCENI 
Boris Cavazza je v Grand Hotelu Union liastopil s kvartetonn ter predstavil svoj prvenec ' n korakov'. 
Na vprašanje , kako kaže z n jegovo pevsko kariero v prihodnosti, se je v odgovor zasmeja l , da dejan-
sko koncerti, nastopanja bodo, bežigrajskega štadiona pa ravno nima v načrtu. Da pa je teden bil res 
popoln, je TLP-jevka Anja Tomažin prejela naziv najbolj seksi Slovenke. 

Alenka Brun 

Igralčev glasbeni prvenec n 
korakov sestavljajo avtorske 
pesmi s pridihom svnnga, 
jazza, bluesa, popevk in balad 
s poudarkom na mediteran-
skem melosu in poetiki. Vsa-
ka skladba je svoj korak, ki na 
svojstven način pušča sled. 
Od tu tudi naslov dbuma. Bo-
ris Cavazza nas je tako v dobri 
uri popeljal skozi čas, ki ga je 
živel, doživel in ga še živi. 
Skozi satirična, cinična, ža-
lostna, smešna besedila pes-
mi je px)slušalcem predstavil 
umetnikovo največjo prijate-
ljico - depresijo, povedal svoje 
mnenje O manekenkah, zapel 

hvalnico Mariji, ki je delala na 
javnem stranišču in dokazala, 
da se od 'dreka lahko živi", po-
častil smrt, nas popeljal v svet, 
kjer umetniki ne morejo 
ustvarjati, če niso zapiti, zate-
ženi in nagnjeni k samomo-
ru, poiskal otroka v nas in 
nam razložil,- da je harmonija 
pravzaprav lahko 'velika piz-
darija'. Za slovo je zapel še 
dve poskočni 'kanconi' - da ne 
bomo preveč zamorjeni. 

Pri albumu je Boris Cavaz-
za enakovredno sodeloval s 
kitaristom in aranžerjem 
Igorjem Leonardijem, pridru-
žili pa so se jima še Aleš Ren-
dla na tolkalih, Nino'de Gleria 
na basu in kot gostje Primož 
Fleischman, Drago Ivanuša, 

Ana Vipotnik, )elena Ždrale 
in drugi. "Pesmi, glasba, iz-
vedba na tej plošči so oda ra-
dosti bivanja v svetlih in tem-
nih tonih življenja. Zmagos-
lavje smisla. Objem, ki osta-
ne," je nekdo zapisal mnenje 
Mance Košir, ki je koncert 
spremljala z velikim, širokim 
in glasnim nasmehoirL 

Skozi vse leto pa je revija 
FHM delala anketo in izbira-
la sto najbolj seksi žensk sve-
ta. Na (kakor) ekskluzivni za-
bavi, ki se je zaključila še prej, 
preden se je začela, so FHM-
jevci ob mehiški hrani s po-
močjo Lucije Gubenšek in 
Jerneja Kuntnerja razglasili 
najbolj seksi slovensko 
FHM-jevko. R ^ t a t : zmaga-

la je TLP-jevka Anja Toma-
žin. Pika Božič je osvojila de-
seto mesto, Natalija Verbo-
ten se je z lanskega petega 
spustila na dvanajsto in pri-
stala pred trinajstouvrščeno 
Pamelco Anderson (na sve-
tovni lestvici). Sledijo še Saša 
Lendero, Alya, Živa Vadnov, 
Lorella Flego, Špela Grošelj 
(polovica Atomik Harmo-
nik), Leila Bdeir, Iris Mulej, 
Špela Buda, Natalija Bratko-
vič (E-H), Tina Gorenjak, 
Žana, Polona Baš, Brina, 
Anja Rupel, Anika Horvat, 
Nina Bejtič (Bejba soseske), 
Dragana Cvijič (FHM prin-
cesa) in novost na lestvid, ter 
že omenjena Lucija Guben-
šek (voditeljica I V Paprika). 

trn 
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Boris Cavazza je svoj pogled na svet predstavil s pomočjo 
enajstih korakov njegovega življenja, /fom TmaOou 

Sin ponosnega očeta z ženo in ponosni oče znanega sina s 
soprogo. / Foto: Tiru Ootl 

..... ^ 

.v 

Dr. Manca Košir ni skrivala svojega veselja in navdušenja 
nad igralčevo stvaritvijo. /f«o;Tm. oou 

Gregor Skočir (Blg Foot Mama) je čakal v vrsti, medtem ko 
je igralec Jernej Kuntner že komentiral seksi FH M-lepotice. 
/ Foto- Tiru 

Pri Anji Rebek, katere stanovska kolegica Anja je prejela 
zmagovalni naziv, je bil s svojim mnenjem dobrodošel 
maneken in voditelj Taiji Tokuhisa. / f«o. TI™ DSM 

Gorenjca pri delovnem opazovanju izbora med stotimi naj-
lepšimi. Kamera in fotografski aparat (Stane Hudobivnik in 
Tomaž Markun) / F«« TIM DSH 

VRTIMO GLOBUS 
Heidi in Seal sta se poročila 

Heidi Klum in Seal sta se skrivoma 
poročila na eni od mehiških plaž, je po 
obredu razkril Heldin oče. Nemška 
manekenka, ki je v petem mesecu 
nosečnosti, in britanski pevec sta se 
zaročila decembra lani in nestrpno 
pričakujeta otroka. Skromna slovesnost," 

na kateri je bilo 40 gostov, je potekala blizu Sealovega 
doma v mestu Gosta Careyes, daleč od oči javnosti. Hei-
di, ki je bila pred kratkim razglašena za najbolj seksi 
mamo v svetu šovbiznisa, že ima enoletno hčerko Leni, 
katere oče je velikan formule i Flavio Briatore. 

Sharon posvojila dečka 
Sharon Stone je pred dnevi drugič postala 
mama, posvojila je novorojenega dečka iz 
Teksasa, katerega biološka starša ostajata 
neznana. Ameriška igralka, ki se je po 
petih letih zakona lani ločila od časopisne-
ga urednika Phila Bronsteina, že ima 4-let-
nega posvojenega sina Roana. Presrečna 

Sharon je novega sina poimenovala Laird Vonne, kljub 
temu pa si je vzela čas, da bo posnela dmgi del filma Prvin-
ski nagon, s katerim je leta 1992 prvič očarala filmski svet. 

Pariš ne bere menijev 
Pariš Hilton, ki je nedavno dejala, da je 
naveličana zabav in da se je zresnila, saj 
želi postati poslovna ženska, razmišlja 
pa tudi o otrocih, je še vedno polna pre-
senečenj. Hotelska dedinja, ki je v 
družbi Pamele Anderson večerjala v neki 
luksuzni restavraciji v Los Angelesu, je 

od natakarja zahtevala, da ji prebere celoten seznam 
jedi In pijač z jedilnega lista, saj sama ne mara brati 
menijev. Pamela, ki je že vajena muhastega obnašanja 
razvajene bogatašinje, se je ob tem neizmerno zabavala. 

Mena Suvari se ločuje 
Mena Suvari se ločuje od svojega 22 let 
starejšega moža Roberta Brinkmanna, s 
katerim je bila poročena pet let. 26-letna 
ameriška igralka je zaslovela predvsem 
Z vlogami v filmih Lepota po ameriško 
In Ameriška pita. Roberta je spoznala 
med snemanjem komedije Sugar & 

Spice In od takrat sta sodelovala pri več filmskih projek-
tih, zadnji je bila komedija Standing Stili. 

Petja Treven je ij-letna dijakinja, ki obiskuje Ekonomsko 
gimnazijo v Kranju. Rada riše, obožuje poletje in Igranje 
odbojke na mmki. V prostem času se druži s prijatelji ali 
pa se odpravi v naravo. / F<xo. cnii iub« 


