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Skladišča vredna za pet trgovskih centrov 
v Merkurju so odprli nova metalurška skladišča, 
vredna kar 5 milijard slovenskih tolarjev, kar je 
ena največjih investicij v zgodovini te družbe. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Naklo - v četrtek popoldne 
SO V Naklem tudi uradno od-
prli nova metalurška skladiš-
ča izrednega pomena. K že 
obstoječim trem skladišč-
n im halam s površino 
10.500 kvadratnih metrov so 
dogradili še tri enako velike, 
največja vrednost tega nove-
ga skladiščnega kompleksa 
pa je vgrajena najsodobnejša 
skladiščna oprema ter stroji 
za razrez in dodatno obdela-
vo sicer standardnih meta-
lurških izdelkov, s katerimi 
bodo lahko v večji meri ugo-
dili zahtevam in potrebam 
naročnikov. Vrednost nalož-
be je dosegla kar vrtoglavih 5 
milijard tolarjev, kar je že 
težko predstavljiva številka, 

mnogo bolj je zgovoren po-
datek, da bi s tem denarjem 
lahko izgradili kar pet Mer-
kurjevih drobnoprodajnih tr-
govskih centrov, kakršen je 
na Primskovem. Uradno od-
prtje so v četrtek v Merkurju 
združili s sicer tradicional-
nim poslovnim dnevom -
srečanjem skoraj dvestotih 
industrijskih kupcev, samo 
otvoritev pa so popestrili s 
svojevrstnim glasbenim do-
godkom. Kar malo grenak 
priokus pa pusti dejstvo, da 
je le dan prej slovenski pre-
mier v spremstvu dveh mini-
stibv odpiral sedemkrat 
manjšo Savino investicijo, v 
Naklo pa v četrtek ni bilo no-
benega vidnejšega predstav-
nika države. Podrobneje o tej 
investiciji na 22. strani. 

Novi predsednik je Jelko Kacin 
Največjo opozicijsko stranko LDS bo odslej vodil jelko Kacin, podpredsednik in podpredsednica pa 
sta Matej Lahovnik in Zdenka Cerar. 

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

Ljubljana - Na kongresu Li-
beralne demokracije Sloveni-
je so za novega predsednika 
že v prvem krogu prepričlji-
vo izvolili Jelka Kacina. S 55 
odstotki glasov delegatov je 
porazil protikandidata Iva 
Vajgija in Jožefa Školča. 
Stranka je bila dolgo na obla-
sti, 12 let na 50 let podlage, 
kot se je novi predsednik iz-
razil v jeziku političnih na-
sprotnikov, sedaj pa se mora 
prilagoditi svoji novi vlogi in 
se mora utrditi kot močna 
opozicija. Slovenija nas po-
trebuje, potreba po LDS je iz 
uro v uro večja, je dejal Ka-

dn, ki mu zagovorniki pripi-
sujejo izjemno sposobnost 
nastopanja, nasprotaiki pa 
populizem. Za sedanjo vlad-
no koalicijo bo stranka j)od 

njegovim vodstvom strah in 
trepet, kajti uporabljala bo 
razum in argumente. 

Kacin ne priznava, da je 
notranje razcepljena, pač pa 

je potrebnega več dialoga, 
miru in sodelovanja med 
članstvom. Ne boji se kon-
fliktov in meni, da v stranki 
ne more biti enoumja, pač pa 
mavrica različnih pogledov, 
kar je po njegovem dokazalo 
tudi dogajanje na kongresu, 
ko so presegli domnevne za-
plete in omogočili, da so de-
legati izrazili svoje nmenje. 
Med prvimi nalogami LDS 
Jelko Kadn omenja lasklaje-
vanje v stranki in pripravo na 
lokalne volitve, na katerih se 
nadejajo dobrega rezultata. 
Na očitke, da bo stranko vodil 
iz Bruslja, pa pravi, da tja 
hodi le na seje in je več v Slo-
veniji kot v Bruslju. 

PRISTOPNINA BREZPLAČNO 

8 4 . 
GLASOVA PREJA 

V živo 
z nadškofom 

Kako msgr. Alojz Uran doživlja svojo službo in 
Slovence, kakšno je po njegovem glavno 

poslanstvo Cerkve danes in kakšne ima načrte - vse 
to in še kaj ga bo povprašal publicist Miha Naglič. 
Preja bo v četrtek, 20. oktobra 2005, ob 19. uri 
v dvorani samostana v Adergasu. 
Udeležbo najavite po telefonu: 04/201 42 00 
ali elektronski pošti: info@g-glas.si. corenjskiGlas 
Pokrovitelj Občina Cerklje 
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A K T U A L N O 

Tožba 
Kinger je V 

ne s t a v b l ^ L e s c a l 
ne svetloS^Bjj l jg i 
poslovne sta 

i trgovini 
•la poslov-
brez dnev-

investitorju 
lomu Radovljica 

vložilo tožbo. Problem naj bi bila tudi 
parkirii(a. 

G O R E N j S K A 

Pozabljeni Bohinjci 

Bohinjska županja Evgenija KegI Ko-
roSec je v sredo na Bledu ob zaključ-
ku obiska vlade na Gorenjskem izro-
čila njenemu predsedniku Janezu 
Jan i i pismo, v katerem opozarja na 
zapostavljanje Bohinja in ga spraSuje, 
zakaj v programu obiska ni bilo Bohi-
nja. 

K M E T I J S T V O 

Zaplet pri izboru 

Predstavnice kranjskega društva 
kmečkih žena se iz protesta niso ude-
ležile s lovesne razglasitve Kmetice 
leta. Kranjski aktiv je za kmetico leta 
predlagal Štefko Pavlin s Police pri 
Naklem, vendar komisija za izbor 
kranjskega predloga ni obravnavala. 

V A R Č E V A N ) E 

Varnost in donosnost 

Leta 1 9 2 4 s o predstavniki hranilnic 
izbrali 31 . oktober za svetovni d a n 
varčevanja. Že takrat s o zapisali, da 
sta "delo in varčevanje za posamez-
nika in družbo najpomembnejša na 
poti k blaginji, napredku in dostojan-
stvu". V prilogi o varčevanju pišemo, 
kje je danes mogoče varčevati. 
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E M E 

)ones in jutri ho pretežno 
osno. Jutri proti večeru se bo 

zahoda začelo oblačiti, 
četrtek bo pretežno oblačno, 
ičasno bo rahlo deževalo. 

: pretežno jasno 
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KRATKE N O V I C E 

KAMNIK 

Minister Zver obiskal Kamn ik 

Minister za šolstvo in Šport M ilan Zver se je nedavno mudil 
na prvem delovnem obisku v Kamniku. Župan Tone Smol-
nikar in drugi predstavniki občinske uprave so mu predsta-
vili problematiko osnovnega šolstva v občini, predvsem ne-
nehno večanje stroškov pri gradnji novega prizidka k šoli v 
Stranjah, ter težave pri pomanjkanju prostih mest v otroških 
vrtcih. Predstavili so mu tudi stanje športa in nedavno odpr-
to novo kegljišče. Po pogovoru pri županu je ministra spre-
jela tudi direktorica Zavoda za usposabljanje invalidne mla-
dine Zdravka Slavec. Ministru je predstavila dejavnost zavo-
da in potrebo po začetku tretje faze obnove in dograditve 
stavbe, ki se vleče že od leta 1994. Ob koncu obiska se je mi-
nister sestal še z ravnatelji osnovnih šol v občini. J. P. 

TRŽIČ 

Naj se ustavi dolgoletno nazadovanje Tržiča 

Socialni demokrati Iz Tržiča se zahvaljujejo volivkam in voliv-
cem za podporo in glas na referendumu o RTV in ob tesnem 
izidu ocenjujejo, da prave zmage niso doživeli ne predlaga-
telji zakona ne predlagatelji referenduma. Rezultat v Tržiču 
daje realno upanje, da so v občini razmere zrele za spre-
membe, sporoča predsednik S D Tržič mag. jure Meglič in 
napoveduje, da je njihova stranka sposobna prevzeti odgo-
vornost, da zaustavi dolgoletno nazadovanje Tržiča. Ob tem 
omenja županove obljube, da bo Tržič postal univerzitetno 
mesto z visoko tehnološkim parkom in 3000 novimi delovni-
mi mesti, ob čemer pa čudi dejstvo, da župan brezglavo tiš-
či regijski center komunalnih odpadkov za vso Gorenjsko v 
Kovor in se zadovoljuje z 80 novimi delovnimi mesti, od ka-
terih bo občina imela komaj kaj koristi. Za delovanje centra 
bo treba ustanoviti skupno družbo za upravljanje, lastninski 
deleži bodo razdeljeni sorazmerno s številom prebivalstva v 
posameznih občinah. Meglič še dodaja, da bodo prebivalci 
prizadetih vasi dobili odškodnino ne glede na to, ali bo depo-
nija v mejah občine Tržič ali le 200 metrov za mejo. D.Ž. 

Cilj: vodilna stranka v regiji 

Člani Pokrajinskega odbora Socialnih demokratov so sredi 
oktobra v Tržiču ocenili vlogo in položaj te stranke na Go-
renjskem, se seznanili z aktualnimi težavami v občinah in 
razpravljali o pripravah na bližajoče se lokalne volitve. Cilj 
Stranke je povečati število svetnikov in županov po volitvah 
leta 2006 in postati vodilna stranka v regiji. D.Ž. 

K O T I Č E K Z A N A R O Č N I K E 

Benetke Nr. 2 
Tudi v drugo gre rado. Še en sončen, prijazen, zanimiv, 
vesel, nepozaben izlet z bralci Gorenjskega glasa. 
Naše drugo potepanje v Benetke je spet potrdilo, da je nova 
serija Glasovih strokovno vodenih in kulturno obarvanih 
potepanj izjemno dobro sprejeta. Združilo se je vse, česar 
smo si zvečer pred spanjem potiho želeli - čudovito vreme, 
prijetna vožnja, spoznavanje mesta po načelu prijetno s 
koristnim, predvsem pa prešerno, domače vzdušje. Očitno 
nas branje istega časopisa na nek način povezuje, saj smo 
se počutili, kot da vandramo skupaj že leta ... 

Nihče se ni izgubil, nihče nič potarnal in nikomur ni bilo žal. 
Nasmejano poziranje na centralnem Markovem trgu. 

Če bi kdo od sopotnikov želel prejeti fotografije, naj mi to, 
z besedo ali dvema o vtisih z izleta, sporoči na e-mall: 
petra.kejzar@g-glas.si. Petra Kejžar 

Na čelu LDS odslej Kacin 
Liberalno demokracijo Slovenije bo za Antonom Ropom vodil jelko Kacin. Tako je na sobotnem 
kongresu odločilo 220 od 398 delegatov te stranke. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Na kongresu so 
delegati LDS odločali zgolj o 
spremembah dveh členov 
statuta stranke in o novem 
vodstvu. Ravno zaradi glaso-
vanja o dopolnilu statuta, ki 
je zadevalo podpredsedniška 
mesta, po katerih naj bi dve 
zasedli podpredsednici, je od 
kandidature odstopila Cveta 
Zalokar Oiažem. Ne samo 
zavrnitev dopolnila, tudi 
aplavz ob njem, je domžal-
sko županjo, ki se zavzema 
za večjo zastopanost žensk v 
organih stranke, odvrnil od 
kandidature. Tako so delega-
ti glasovali o Mateju Lahovni-
ku, Zdenki Cerar, Marku 
Pavlihi, Milanu M. Cviklu in 
novi kandidatki Bredi ICrašna. 

Dosedanji predsednik LDS 
Anton Rop je v uvodnem na-
stopu dejal, da je kongres 
programska, kadrovska in 
organizacijska prelomnica, 
stranka, ki je leto dni v opozi-
ciji, pa mora postati enotna, 
povezana in programsko 
močna. Kongres je obiskal 
tudi predsednik dižave Janez 
Drnovšek. Čeprav je bilo sli-
šati, da je prišel na kongres 
podpret svojega favorita, o 
kandidatih ni posebej govo-
ril, pohvalil pa je prvega pred-
sednika stranke Jožefa Škol-
ča in svojega naslednika An-
tona Ropa, slednjega tudi za-
radi tega, ker je znal pravi čas 
odnehati. O njegovem kora-
ku nazaj so na kongresu go-

vorili tudi drugi, novi pred-
sednik LDS Jelko Kadn je de-
nimo dejal, da je s tem kora-
kom stranki omogočil korak 
naprej. Vsi trije kandidati za 
predsednika, Ivo Vajgl, Jelko 
Kacin in Jožef Školč, so po-
udarili potrebo po večji eno-
tnosti stranke, ki potrebuje 
moč za svoj sedanji opozicij-
ski položaj, vsak s svojo pred-
stavitvijo pa so članstvu pove-
dali večidel tisto, kar o njih ve 
že od prej ali iz predkongres-
nega predstavitvenega obdo-
bja. Volilno dogajanje je bilo 
napeto, večina sogovornikov 
je napovedovala drugi krog. 
Toda že prvi je dal odočilen 
rezultat: Kacin je dobil 220, 
Vajgl 133 in Školč 45 glasov. 

Kako so zmago svojega kan-
didata sprejeli Gorenjci. Jan-
ko S. Stušek: "Vesel sem, da 
se je tako izteklo in da je Jel-
ko Kacin dobil tolikšno za-
upanje. Prisegam in spoštu-
jem liberalno demokracijo, a 
tO pomeni, da je Se vedno de-
mokracija in ne anarhija, da 
je tudi znotraj stranke po-
trebno vzpostaviti dobre od-
nose in notranjo integracijo. 
Prepričan sem, da bo Kacin 
to zmogel." O prednosti, da 
je na čelu najmočnejše opo-
zicijske stranke Gorenjec, pa 
meni, da pozna gorenjske 
probleme in zato verjame, da 
bo Gorenjska s to potezo lah-
ko bolj napredovala. Mirko 
Draksier je v izvolitvi Kacina 

zaznal več prednosti: je ev-
ropski poslanec, bivši mini-
ster, nekdanji poslanec dr-
žavnega zbora, predsednik 
stranke na Gorenjskem, tudi 
kranjski mestni svetnik, 
skratka človek z dovolj izkuš-
njami, da. bo kos svoji novi 
nalogi. Anton Kopitar iz Cer-
kelj pravi: "V stanju, v kakrš-
nem je bila stranka sedaj, je 
Kacin v njenem vrhu pamet-
na poteza." Dušan Vučko iz 
BoMnja, nekdanji poslanec, 
sedaj pa sekretar LDS: "Jelko 
Kacin je človek, ki je vedno 
znal presenečati in osebno 
menim, da je pravi za to 
flmkcijo. Upam, da bo nare-
dil za liberalno demokracijo 
vse najboljše." 
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ANKETACORENJSKEGA GLASA 

Mengeš potrebuje obvoznico 
MATEVŽ P INTAR 

Mengeš - Danes objavljamo 
drugi del ankete, kjer smo 
spraševali prebivalce Meng-
ša o tem, ali Mengeš potre-
buje obvoznico in kaj od na-
štetih predlogov bi najbolj 
potrebovali. Skoraj vsi sode-
lujoči so mnenja, da je ob-
voznica potrebna, kar 84 od-
stotkov pa vas celo meni, da 

je to njuno potrebno. Naj-
več, 43 odstotkov, vas je 
mnenja, da je potrebno ure-
diti poti in dostope za invali-
de, 15 odstotkov vas meni, da 
so to igrišča za otroke, 11 od-
stotkov, da je potrebno več 
prostorov za mladino, 26 od-
stotkov pa vas je vztrajalo pri 
svojem predlogu. 

V anketi vas je sodelovalo 
746 vprašanih prebivalcev 

Mengša. Sodelujoči, ki ste 
želeli, lahko naslednjih 14 
dni berete Gorenjski glas 
doma in tako si lahko prebe-
rete rezultate ankete tudi v 
svojem časopisu. Iz Klicnega 
centra slepih se vam tako za-
hvaljujemo za sodelovanje 
in vam bomo hvaležni, če 
boste ob ponovnem klicu 
pripravljeni odgovoriti še na 
nekaj naših vprašanj o vsebi-

ni časopisa. Vedno bližje 
smo 2.000 novemu naroč-
niku. Le še malo klicev nas 
loči do novega 2.000 naroč-
nika, ki m u bo Gorenjski 
glas podaril oddih v Rogaški 
slatini. Ce vam je časopis 
všeč, nas pokličite in se nanj 
naročite za vsaj eno leto. Mo-
goče bo vikend v Rogaški 
prav za vašo družino. Naš te-
lefon je 04/ 517-00-00. 

Ali zaradi gos tega prometa v središču, 
menite da Mengeš potrebuje obvoznico? 

ne potrebuje 
j e 3 % 

N - 7 4 6 

Kaj je po v a š e od naštetega 
najbolj nujno uredHi? 

N - 7 4 6 
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Tožba za svetlobo 
Podjetje Mencinger je v svoji trgovini zaradi gradnje poslovne stavbe ostalo brez dnevne svetlobe. 
Proti investitorju, radovljiškemu Alpdomu je že vložilo tožbo. 

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

Lesce - Podjetje Mendnger je 
pred šestimi leti kupilo v novi 
poslovni stavbi v Lescah pros-
tore, v katerih' si je v kleti in v 
pritličju uredilo trgovino s 
tekstilom. Kot je povedala di-
rektorica in solastnica podjet-
ja Marija Čuden, so ob pripra-
vah Alpdoma inženiringa na 
gradnjo drugega dela trgov-
sko poslovnega centra ugoto-
vili, da bi jim načrtovana nova 
stavba, odmaknjena vsega 80 
centimetrov od stare, odvzela 
v kletnem delu trgovine dnev-
no svetlobo, omejila njeno 
uporabnost in otežila vzdrže-
vanje. Da bi dosegli odmik 
stavbe štiri metre od že zgra-
jene, so na upravno enoto vlo-
žili zahtevo za obnovo postopv 
ka za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, kasneje pa so se 
pritožili še na izdano gradbe-
no dovoljenje. Družbi sta spor 
začasno rešili s sklenitvijo 
sporazuma. 

Sklenili sporazum, 
ne pa pogodbe 

Po tem sporazumu bi Men-
cingerjevi prepustili Alpdo-
m u v last kletne prostore, Alp-
dom bi jim zagotovil enako 
velik prostor v novi stavbi in 
oba prostora povezal v enotno 
trgovino, stranki pa naj bi me-
njalno pc^odbo sklenili po iz-
gradnji objekta do tretje grad-
bene faze. Mencingerjevi so 
po podpisu sporazuma umak-
nili zahtevo za obnovo postop-
ka in pritožbo na gradbeno 

Sporni prehod, prek katerega bi povezali Mencingerjevo trgovino. /FotoTTi„,Doki 

dovoljenje, Alpdom pa je lah-
ko nadaljeval z gradnjo. "Ker 
smo kmalu ugotovili, da nova 
stavba ne omogoča povezave 
obeh prostorov v enotni pros-
tor in da se Alpdom izmika 
sklenitvi menjabie pogodbe, 
je nastal spor, ki ga zdbj po-
skušamo rešiti po sodni poti," 
je dejala Marija Čuden in po-
udarila, da so ob koncu sep-
tembra na sodišče vložili tož-
bo, s katero zahtevajo od Alp-
doma sklenitev menjalne po-
godbe, v nasprotnem prime-
m pa plačilo 403 milijone to-
larjev odškodnine oz. rušenje 
objekta. "Problem so tudi par-
kirišča, že ob stari stavbi jih ni 
dovolj, ob novi. v kateri so prvi 
že odprli lokale, ni niti ene-
ga," ugotavlja Marija Čuden 

in dodaja: "Nismo pravna dr-
žava, nekdo, ki je politično 
močan, še vedno lahko dose-
ga, kar mu srce poželi. Tega 
občutka se v mojem primeru 
nemorem znebiti." 

"Ve^lkrat se počutim 
nemočnega" 

Ker kritike letijo na Alpdom 
in Jožeta Kapusa, ki ni samo 
direktor podjetja, ampak tudi 
radovljišld podžupan ter pred-
sednik odbora za urejanje 
prostora in vaistvo okolja, nas 
je pot vodila v Alpdom. Direk-
tor zatrjuje, da stavbo gradijo 
po veljavnem zazidalnem na-
črtu in gradbenem dovolje-
nju. "Uresničili bi tudi spora-
zum, če bi družba Mencinger 

izpolnila svoje obveznosti in 
postala lastnica hodnika, prek 
katerega bi povezali prosto-
ra," pravi in poudarja, da je 
Alpdom predlagal občini 
spremembo zazidalnega na-
črta, ki bi omogočil povezavo. 
Kar zadeva parkirišča, navaja-
jo, da je na območju centra že 
113 parkirnih mest Pripravlja-
jo se še na ureditev čez sto 
parkirišč od železniške posta-
je do Avta Lesce, preučujejo 
pa še možnost za dodatna jav-
na parkirišča. Tožbe družbe 
Mencinger še niso prejeli in 
je ne morejo komentirati, na 
očitek o veliki politični moči 
pa Kapus odgovarja: "Naspro-
tno! W pripravljanju naložb 
se večkrat JK)čutim povsem 
nemočnega." 

Gorjanci gredo na svoje 
Krajani Gorij ustanavljajo svojo občino. Občina Bled zanje (pre)slabo skrbi. Gorje so bile 
v preteklosti že občina. 

R E N A T A Š K R J A N C 

Zgornje Gorje - Neenakome-
ren razvoj krajevnih skupno-
sti, premalo učinkovita ob-
činska uprava in hitrejši raz-
voj Gorij so glavni razlogi za 
namero Gorjancev po usta-
novitvi svoje občine. Občina 
Bled je slaba mati, zato so se 
odločili, da gredo na svoje. 
Pred dnevi je svet KS Gorje 
soglasno sprejel sklepa, da 
začne postopek o ustanovitvi 
občine, blejskega župana Jo-
žeta Antoniča pa so zadolžili, 
da njihov predlog posreduje 
poslancem državnega zbora. 
"Priča smo zelo neenako-
mernemu razvoju, saj Gorje, 
kot najmočnejša KS v blejski 
občini, zelo zaostaja. Občina 

je novemu blejskemu šport-
nemu parku namenila veliko 
denarja, v Gorjah pa je pro-
blematična dozidava šole. 
Naša pobuda je jasen znak, 
da krajani nismo zadovolj-
ni," je dejal domačin Tomaž 
Br^;ant. Pritrdili so mu tudi 
ostali člani sveta KS, pred-
sednik KS Gorje Peter Tor-
kar je dodal, da občina Bled 
daje krajevnim skupnostim 
premajhne pristojnosti, sled-
nje ne odločajo o razporedit-
vi denaija, na katerega mora-
jo Gorjanci vedno čakati. 
"Občina Bled urejanju par-
kov letno nameni 30 milijo-
nov tolarjev, gorjansko pošto 
pa gradijo že dvajset let in 
tudi otroškega igrišča ne mo-
remo zgraditi. Letno dobimo 

slaba 2 milijona tolarjev pro-
računskega denarja. Na željo 
krajanov smo začeU posto-
pek za ustanovitev občine, 
saj v njej vidimo možnost za 
hitrejši razvoj kraja in učin-
kovitejšo občinsko upravo," 
je pojasnil Torkar. 

KS Gorje izpolnjuje pogo-
ja za ustanovitev občine, ki 
določata, da mora imeti od 
2000 do 5000 prebivalcev, 
KS Gorje jih ima 2900, in 
popolno osnovno šolo. V pre-
teklosti so Gorjanci svojo ob-
čino že imeli, do občine pa 
so poskušali priti že pred šti-
rimi leti. Anton Poklukar je 
menil, da je komunalna in 
cestna infrastruktura v Gor-
jah zadovoljiva, imajo dovolj 
vodnih virov, v KS ni veliko 

kulturnih spomenikov, kar 
pomeni, da ne bo dragega 
vzdrževanja, je pa veliko na-
ravnih spomenikov, in pri-
ložnosti vidi tudi v okolju pri-
jaznem turizmu. K S Gorje 
mora do 31. oktobra oddati 
vlogo za ustanovitev občine, 
ki jo bodo posredovali vladi, 
krajani pa se bodo o novi ob-
čini odločili na referendu-
mu. Župan Jože Antonič se 
omenjene seje sveta KS Gor-
je ni udeležil, o nameri Gor-
jancev pa meni, da je to nji-
hova legitimna pravica. "Pri 
tem ne morem sodelovati, 
saj bi bilo nemoralno, kajti 
ne morem "rušiti" lastnega 
podjetja in sodelovati pri raz-
bijanju celovitosti blejske ob-
čine," je dodal Antonič. 

Šolam več avtonomije 
Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver se je 
na Brdu srečal z gorenjskimi ravnatelji na temo 
Vizija izobraževanja ravnateljev. 

M A T E I A R A N T 

Brdo pri Kranju - "Spre-
membe v šolstvu ne bodo 
radikalne; š k bodo v smeri 
decentralizacije in večje av-
tonomnosti šol. Takega 
centralističnega sistema, 
kot smo ga imeli doslej, ko 
je vse delovalo preko direk-
tiv in okrožnic, ne poznajo 
nikjer v svetu," je ravnatelje 
nagovoril dr. M i lan Zver. 
Šole naj bi bile po novem 
bolj samostojne tako pri 
organizaciji pouka in obU-
kovanju predmetnikov kot 
pri vzpostavljanju reda in 
discipline v šoli. S strani 
ravnateljev pa je največ kri-
tik letelo na račun preveli-
kega obsega administrativ-
nega dela, zaradi česar je 
zapostavljeno njihovo peda-
goško delo. 

Največ možnosti za de-
centralizacijo se po mini-
strovem mnenju ponuja v 
srednjih šolah, ki naj bile 
po novem tudi bolj samo-
stojne pri porabi denarja. 

Spremembe Se obetajo tudi 
na področju predšolske 
vzgoje. "Tu je še precej re-
zerv. Za financiranje pro-
gramov vrtcev namenjamo 
za petino več denarja kot 
razvite države Evropske 
unije," je dejal Mi lan Zver 
in obenem poudaril, da že-
lijo še povečati vključenost 
otrok v vrtce, to pa ne po-
meni, da bo šla racionaliza-
cija na račun otrok. Na pri-
pombe ravnateljev, da jim 
ob menedžerskem delu 
zmanjkuje časa za pedago-
ško delo, pa je odgovoril: 
"Ravnateljskega dela ni mo-
goče deliti, zato se od vas 
zahteva tudi sposobnost za 
menedžersko upravljanje." 
Ob obisku na Gorenjskem 
je minister obiskal tudi dve 
šoli, in sicer v Poljanah in 
Gorenji vasi. Obljubil je, da 
bodo poskušali pospešiti 
gradnjo telovadnice ob šoli 
v Poljanah, poskrbeli pa naj 
bi tudi za ustreznejše pros-
tore za pouk telesne vzgoje 
v gorenjevaški šoli. 

Popravek 

V petkovi številki smo napačno zapisali priimek načelnika 
Upravne enote Škofja Loka. Pravilno je Branko Murnlk. Za 
napako se opravičujemo. Uredništvo 
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KRATKE NOVICE 

RADOVLJICA 

Odprta vrata centra za socialno delo 

Radovljiški center za socialno delo bo v petek od 10. d o 13. 
ure odprl vrata obiskovalcem. "Spoznali boste, kdo smo, 
kaj počnemo in kako pomagamo, ko družina sama ne zmo-
re več," so zapisali v vabilo in dodali, da bo tema letošnje-
ga dneva odprtih vrat rejništvo. C. Z. 

ŽIROVNICA 

Čestitke za Katarino 

Stanovalka doma dr. Franceta Bergelja na Jesenicah Katari-
na Podlipec je 12. oktobra 2005 dopolnila 95 let. V petek so 
jI voščili za jubilej župan Občine Žirovnica Franc Pfoj^r, taj-
nica Mojca Dimitrov ter Edvard Kavčič, Jerca Tičar in Vojka 
Legat iz Društva upokojencev Žirovnica. Slavljenka se je 
razveselila daril in pozornosti, saj je vedno živela skronnno. 
Na Bregu pri Žirovnici si je z možem Ivanom postavila 
dom, kjer je skrbela za družino in kot izučena šivilja tudi kaj 
zašila. Ker je bil mož upravnik doma železarne v Crikvenici, 
so bili zanjo in za otroke največje veselje izleti na morje. 
Tega se rad spominja tudi sin Ferdo, ki živi z ženo Amalijo 
v domači hiši. Njun sin Samo ima družino v sosednji hiši, 
kjer sta doma Katarinina pravnuka Rok in Boštjan. Pokojni 
Katarinin sin Ivko je živel v Zagrebu; po njegovi hčerki Bl-
serkl sta v veselje prababici Tibor in Marko. Svojci večkrat 
obiščejo Katarino v domu na Jesenicah, kjer je že četrto 
leto. S. S. 

BLED 

Ovire za širitev 
Diagnostičnega centra 

Minister za zdravje dr. Andrej Bručan je minuli teden med 
vladnim obiskom Gorenjske obiskal tudi Diagnostični cen-
ter Bied in se pogovarjal z direktorico centra Marijo Coren-
šek Moškon, predstavnikom zdravnikov Milanom Stefano-
vlčem in drugimi zdravniki. Ministra so seznanili s težava-
mi pri nujni rešitvi centra in nasprotovanjem skupine obča-
nov in občine. Diagnostični center bi se lahko selil v Ljub-
ljano, vendar je to zaradi velikega števila bolnikov z Gorenj-
skega in večine od 43 zaposlenih, ki so z Gorenjskega, 
skrajna možnost. Pogovore o širitvi bodo nadaljevali. Z mi-
nistrom so se pogovarjali tudi o skrajšanju čakalnih dob v 
nekaterih ambulantah Diagnostičnega centra, saj čaka na 
preiskave veliko pacientov, j. K 

GGI"na ves glas" 

z današnjo številko Gorenjskega glasa začenjamo z 
rubriko, v kateri boste bralci Gorenjskega glasa lahko 
izrazili svoje mnenje o aktualnih vprašanjih. Vsak torek 
bomo objavili vprašanje, na katerega odgovorite z da ali 
ne, rezultati pa bodo objavljeni v naslednji torkovi številki. 

- Če ste ZA , pokličite: 04/51-16-410 

- če ste P R O T I : 04/51-16-411 

Upoštevali bomo po en glas posameznega klicatelja, 
odgovore pa bomo zbirali fcd torka do nedelje. Cene 
klicev so v skladu s cenikom podjetja Telekom Slovenije. 

1. vprašanje: 

Ali naj bo Gorenjska samostojna škofija? 

Vabljeni k sodelovanju. G o r e i i j s k i G l a s 

Mačehovski do prostora 
Popravljeni projekt Savskih elektrarn mora upoštevati referendumsko odločitev. Severna obvoznica 
boljša rešitev od južne. 

RENATA ŠKRJANC 

Bled - "Bled ima poseben 
status, zato bi ga morali v 
skladu z njegovo kakovostjo 
tudi prostorsko obravnavati. 
Udeleženci mednarodnega 
pisateljskega srečanja P E N 
so predlagali njegovo uvrsti-
tev v svetovno dediščino 
U N E S C O . Čas je že, da na 
Bledu povežemo kulturne in 
naravne danosti," je minulo 
sredo na srečanju z mini-
strom za okolje in prostor Ja-
nezom Podobnikom, ki ga je 
pripravila Civilna iniciativa 
Berje, dejal Janko Rožič, 
predstavnik odbora za reši-
tev Save Dolinke. Na sreča-
nju so Blejd ministra sezna-

nili z neodgovornim ureja-
njem prostora in s projek-
tom Savskih elektram ter 
gradnjo blejskih obvoznic. 
Člani omenjene iniciative se 
ne strinjajo s predvideno ob-
novo in dograditvijo H E Mo -
ste, saj bi akumulacijsko je-
zero poplavilo mokrišče Ber-

• je in prizadelo prebivalce Pi-
škovice. Marjan Žmavc je 
povedal, da so se predstavni-
ki Savskih elektram sprva 
vedli tako, kot da zaselek Pi-
škovca ne obstaja. "Na še 
hiše so od struge reke Save 
oddaljene le od 30 do 50 me-
trov, zato nas načrtovani 
projekt zelo ogroža. Ogrože-
ni so podtalnica, naše grez-
nice in nenazadnje tudi izvir 

pitne vode, saj n i smo prik-
ljučeni na javni vodovod in 
kanalizacijo. Prebivalci Pi-
škovce vztrajamo pri držav-
n e m jamstvu za poplačilo 
odškodnin, če gre seveda za 
nacionalni interes," je dvo-
me o načrtovanem projektu 
pojasnil Žmavc. 

S kritiko ni varčevala tudi 
arhitektka Marjana Senčar 
in dejala;da že-desetletja gle-
da, kako različni lobiji uni-
čujejo Bled. "Severno obvoz-
nico so dali na stranski tir, 
prednost dajejo le južni. S 
sevemo obvoznico bi rešili 
Pokljuko in Bohinj, z južno 
pa Bled ne bodo rešili pred 
uničujočim prometom," je 
menila Senčarjeva. Krajani 

Ml ina so pojasnili razloge za 
nasprotovanje sedanji trasi 
južne obvoznice in slednje-
ga podkrepili z 213 podpisi 
podpore. Minister Janez Po-
dobnik je dejal, da občina 
Bled vztraja pri predlagani 
trasi, zato je njihova pobuda 
težko uresničljiva, popravlje-
ni projekt prenove H E Mo -
ste pa upošteva okoljevar-
stvene kriterije in referen-
dumsko voljo Blejcev. Dogo-
vorili so se, da ministrstvo za 
okolje in prostor in Civilna 
pobuda Bled pripravita arhi-
tektLJmo urbanistično delav-
nico, na kateri bi s pomočjo 
različnih strokovnjakov na-
šli najboljše rešitve za blejski 
obvoznici i n za Berje. 

DrŽava pozabila Bohinjce 
Bohinjska županja Evgenija KegI Korošec z javnim pismom sprašuje predsednika vlade Janeza Janšo, 
zakaj v programu obiska vlade ni bilo Bohinja. 

JOŽE KOŠNJEK 

Bohinj - P i smo je bohinjska 
žu-panja m inu lo sredo zve-
čer na Bledu osebno izroči' 
la predsedniku vlade Jane 
z u Janši. V p i s m u je zapisa 
la. da na "tem območju ob 
staja tudi občina Bohinj, ki 
hkrati predstavlja največji 
del edinega s lovenskega 
nacionalnega parka i n je po 
površ ini s svoj imi 333 kva-
d ra tn im i k i lometr i m e d 
največjimi obč inami v Slo-
veniji". Tr ig lavski narodni 
park n i specialiteta Bohinj-
cev, temveč obsežen nara-
vovarstveni projekt države. 

ki ga verjetno zaradi obsež-
nosti in zapletenosti n ihče 
"na v rhu " doslej n i hotel ali 
znal kompleksno reševati, 
zato ostaja Bohinj pri vseh 
vladah ne glede na barvo 
bela lisa na zemlje-v idu 
Gorenjske, je zapisala žu-
panja in naštela številne te-
žave v parku. Po posredova-
nju blejskega župana Jože-
ta Anton iča se je uspela 
uradno srečati le z m in i -
stroma Janezom Podobni-
k o m in Janezom Božičem. 
Župan ja je predsedn ika 
vlade obvestila, da bo Bo-
hinj skupaj z obč inami ob 
železnišk i progi Duna j -

Trst prihodnje leto prazno-
val loo- letnico zaključka 
izgradnje bohinjskega pre-
dora, in ga prosila za čast-
no pokroviteljstvo. 

"Gospod predsednik, Bo-
hinj n i moj, pa tudi Vaš ni, 
še manj pa od katere koli 
politične stranke. Bohinj 
pripada v prvi vrsti Bohinj-
cem, ki so skozi stoletja zna-
li ohraniti njegove vrednote 
in šele nato v nekem smis lu 
pripada v semu slovenske-
m u narodu," je zapisala žu-
panja. "Na koncu, gospod 
predsednik, da ne bo pomo-
te. Tega pisma vam n i sem 
napisala, ker s e m osebno 

užaljena. Daleč od tega, saj 
se ve, da dokončno odha-
jam, tisti pa, ki ostajajo, so 
Bohinjci i n prav njih i n Bo-
hinja m i je žal, da so tako 
kot že neštetokrat tudi to-
krat ponovno ostali na 
stranskem tiru. Človek se 
zares mora vprašati, zakaj 
so na primer problemi ne-
katerih d rug ih gorenjskih 
občin bolj pomembn i od na-
š ih? Zakaj na razgovor z 
Gorsk imi reševalnimi služ-
bami Gorenjske ni bila po-
vabljena tudi bohinjska, ki 
je ena najuspešnejših v dr-
žavi," se je vprašala žu-pan-

ja-

Najlepši balkon je na Koroški Beli 
URŠA PETERNEL 

Jesenice - Lasmica najlepše-
ga balkona v občini Jesenice 
je Miranda Sušanj s Koroške 
Bele. Njen balkon je bil v 
letošnji akciji izbiranja naj-
lepšega balkona v občini 
izbran za najlepšega. 

Sicer pa je posebna 
komisija nagradila kar 37 
balkonov v občini, v več-
stanovanjski hiši (bloku) je 
bil letos najlepši balkon 
Mehmeda Traka s Ceste 
maršala Tita, medtem ko 
imajo najlepše balkone v 
stanovanjskih hišah pri že 

omenjeni Mirandi Sušanj, 
Dani lu Svetlinu z Jesenic ter 
Alenki Kuroš z Blejske Do-
brave. Podelili so tudi nagra-
do za najlepše gorenjske 
nageljne, k i jo je prejela Ma-
rija Markizeti z Jesenic. 

Letošnja akcija izbiranja 
najlepših balkonov je na Je-
senicah potekala že tretje 
leto zapored, vsi lastniki so 
prejeli posebno priznanje, 
za vse sodelujoče pa so 
pripravili tudi izlet v Arbore-
t um Volčji Potok. Kot je 
povedala Metka Lotrič z 
Občine Jesenice, se prebival-
ci občine Jesenice vedno bolj 

trudijo oziroma tekmujejo s 

sosedi za lepše i n bolj razno-

barvno cvetje na svojih 

balkonih. Zato bodo akcijo 

nadaljevali tudi v prihodnjih 

letih. 



GORENJSKA 

Odpadki so resen problem 
Ministrstvo za okolje in prostor želi en center za ravnanje z odpadki na Gorenjskem. Brez podpore 
prebivalstva ga ne bo v Kovorju, so menili med obiskom ministra v Tržiču. 

STO(AN SAIE 

Tržič - Minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik je 
prejšnji ponedeljek obiskal s 
sodelavci tržiško občino. Z 
vodstvom se je pogovarjal o 
problematiki odvajanja in čiš-
čenja odpadnih voda, ureja-
nju vodotokov in hudourni-
kov ter možnosti za sodoben 
regionalni center za ravnanje 
z odpadki v tej občini. 

Gost je ocenil, da je ravna-
nje z odpadki eden resnejših 
problemov v okolju, zato je 
njegovo reševanje med pred-
nostnimi nalogami ministr-
stva. Pred leti ustanovljeni 

Konzorcij C E R O doslej ni us-
pel najti primerne lokacije za 
regijski center. Sedanje depo-
nije odpadkov na Gorenj-
skem so zelo zapolnjene. O b 
tem, da nekaterim občinam 
zmanjkuje prostora za odla-
ganje, deponije ne omogoča-
jo sodobnega sistema sortira-
nja in recikliranja odpadkov. 
"Na ministrstvu s m o na pod-
lagi prejšnjih študij prepo-
znali deponijo Kovor kot po-
tencialno lolacijo za umesti-
tev sodobnega regijskega 
centra za ravnanje z odpadki, 
zasnovanega po vseh evrop-
skih standardih," je med 
obiskom dejal minister Podo-

bnik. Tržiški župan Pavel Ru-
par se je strinjal glede pereče 
problematike ravnanja z od-
padki na Gorenjskem. Ob 
tem je poudaril: "Brez podpo-
re lokalnega prebivalstva ne 
bo centra v Kovorju. Zato na-
meravamo celovito obveščati 
prebivalce o možnostih reše-
vanja problematike z odpadki 
in vseh vidikih potencialnega 
projekta, k i ga še preučuje-
mo. Vse žel imo spodbuditi, 
da z mnenji in pripombami 
sodelujejo pri dopolnjevanju 
zamisli in odločanju o pose-
gih v njihovem okolju." 

Strokovnjaki občinske 
uprave so goste seznanili s 

projektom dokončanja kana-
lizacijskega omrežja in iz-
gradnje centralne čistilne 
naprave, za katerega bo ok-
tobra pripravljen investicij-
sk i program, novembra pa 
pričakujejo potrditev na ob-
č inskem svetu. Kot je pove-
dal Iz idor Jerala iz urada za 
urejanje prostora, so pojas-
nili tudi ogroženost Tržiča 
ob neurjih. M in i s t r s tvo so 
opozorili, da je treba vodo-
toke bolj redno i n s k rbno 
vzdrževati. Leta 2 0 0 6 bodo 
v projektih za Trž i ško Bis-
trico i n Mošen ik popisali te-
žave in predvideli možne 
rešitve. 

Premier obiskal tudi Stroja 
Predsednik vlade janež janša je prejšnji teden obisk vlade na Gorenjskem izkoristil tudi 
za ogled inštituta za obnovljive vire Francija Stroja. 

S IMON ŠUBIC 

Dvorska vas - Podjemik in 
inovator F r and Stroj iz Dvor-
ske vasi, znan i proizvajalec 
ogrevalnih sistemov na ob-
novljive vire, ni skrival zado-
voljstva, ker ga je prejšnji te-
den v okviru vladnega obiska 
na Gorenjskem obiskal pre-
mier Janez fanša. "Predsed-
nik vlade Janez Janša je po 
tridesetih letih prvi vlacbii 
funkcionar, k i je prišel na 
razgovor v moje podjetje. V 
eni uri se je lahko prepričal, 
da veliko vlagamo v razvoj 
ekološko usmerjenih proiz-
vodov, kar je danes vedno 
bolj pomembno. Dejal m i je, 
da je zelo presenečen, saj je o 
meni že veliko slišal, vseeno 
pa n i vedel, kako veliko pro-

izvodnjo imamo v Dvorsk i 
vasi," je povedal Franci Stroj, 
ki ga javnost pozna tudi po 
odmevnem rušenju labora-
torija, ki ga je na črno posta-
vil pod Dobrčo. 

" O tem se z Janšo nisva nič 
pogovarjala," n a m je zatrdil 
Stroj, ki je še vedno prepri-
čan, da m u laboratorija ne bi 
smeli porušiti. "Biv.^a vlada 
je naredila napako, ker je la-
boratorij porušila kljub sodni 
prepovedi, prav tako pa na 
odločbi za izvršbo rušitve ni 
bila zapisana prava parcelna 
številka. Prav zato bomo vlo-
žili tožbo proti državi," napo-
veduje. Izstavljenih računov 
za stroške rušitve še n i po-
ravnal. 

Še vedno zatrjuje, da je 
pod Dobrčo najboljša lokad-

Premier Janez Janša si je vzel uro časa za ogled Strojevega 
inštituta za obnovlj ive vire. /f«o conid Km« 

ja za testiranje rabe obnovlji-
vih virov energije, zato bo 
vztrajal, da m u izdajo lokadj-
sko dovoljenje za postavitev 
novega laboratorija. Na naše 

vprašanje, ali na skali pod 
Dobrčo res že spet gradi, je 
Stroj odgovoril, da je le po-
spravil razdejanje, k i so ga 
rušitelji pustili za seboj. 

Sto let javorske šole 
Od skromnih začetkov pred sto leti se je danes v Javorjah razvila sodobna šola. 

MATEJA RANT 

Javorje - "Od skromnih pogo-
jev, v katerih je šola začela de-
lovati pred sto leti, je danes 
nastala sodobna šola, ki je do-
bro opremljena, v njej poteka-
jo števibie interesne dejavno-
sti, organiziran je tudi odde-
lek podaljšanega bivanja," je 
ob stolemici šole v Javorjah 
poudarila ravnateljica Ivanka 
Oblak. 

Prvo leto delovanja je bilo 
vpisanih 134 učencev, danes 
pa v njenih klopeh znanje na-
bira 31 učencev. Največ učen-
cev je šolske klopi javorske 
šole "gulilo" v šolskem letu 
1938/39, ko je bilo vpisanih 

kar 169 otrok "Bojim se, da 
bo prišel čas, ko bo v prvi raz-
red vpisan le še en učenec," je 
ob tem dejala Oblakova in v 
šali dodala, naj vaščani le po-
skrbijo, da bo lahko šola delo-
vala še nadaljnjih sto let Za-
četki šolstva v Javorjah sicer 
segajo v leto 1877, ko je žup-
nik Matevž Jereb račel pouče-
vati otroke branja in pisanja. 
Leta 1900 so ustano\ffi zasil-
no šolo, spomladi štiri leta 
kasneje pa so začeli graditi 
novo šolo in jo dokončali ko-
nec avgusta 1905. "Na podro-
čju šolstva ste bili v Javorjah 
kar nekaj let pred marsikate-
rim drug im liajem." je dejal 
gorenjevaško-poljanski župan 

O b stoletnici je bilo v javorski šoli praznično. 
/ F010; Polona Mlakar Baldasin 

Jože Bogataj. Obljubil je, da 

bo občina še naprej vlagala v 

urejanje šolskih prostorov, za 

kar so v minulih enajstih letih 

ob pomoči države namenili 

že skoraj milijardo tolarjev. 

KRATKE NOVICE 

BREZ)E PRI TRŽIČU 

Razvili so prvi prapor 

čebelarstvo ima v Tržiču dolgo tradicijo. Prvi podatek o tr-
govanju z medom in vo skom Izhaja iz leta 1756. Po vaseh so 
Imeli vnete čebelarje. Andrej Megi ič Iz Čadovelj je gojil v 
Avstro-Ogrski državi sto panjev čebel. Njegovo delo nada-
ljuje 84-letni član Čebelarske družine Tržič Janez Megiič. 
Njemu je pripadla čast, da je ob Ladu Goltezu in predsedni-
ku društva razvezal trak na prvem praporu. Franc Sajovic je 
dejal, da so čebelarske podružnice Križe, Kovor, Sv. Ana in 
Sv. Katarina dobile pravila leta 1934. Društvo deluje samo-
stojno od leta 1945 In povezuje 5o članov, ki imajo 760 pa-
njev in društveni čebelnjak. Prapor, ki ga je izdelal Milan Že-
pič, je prevzel praporščak Janez Praprotnik, blagoslovil pa 
ga je župnik Ciril Lazar. Trak občine Tržič je na prapor pripel 
podžupan V inko Perne. Edinstveno tradicijo čebelarjev je 
pohvalil predsednik Čebelarske zveze zgornje Gorenjske 
Boštjan Noč. S. S. 

Po 4 ANE 

Namesto na Gori Drekov kip na Vidmu 

Olimpijski komite Slovenije, Radio Slovenija, Športno društ-
vo Marmor Hotavlje In številni prijatelji legendarnega radij-
skega športnega novinarja Staneta Dreka so minulo soboto 
pripravili že enajsti spominski pohod na Goro. Še prej so v 
Poljanah, pred gostilno Videm, odkrili doprsni kip Staneta 
Ureka, ki ga je izdelal kipar Drago Tršar, izdelavo pa so pod-
prli Marmor Hotavlje, RTV Slovenija in občina Gorenja vas -
Poljane. "Pri postavitvi spomenika Stanetu Ureku je prišlo 
tudi do zapletov, vendar bomo na nesoglasja skušali čim prej 
pozabiti. Pomembno je, da je spomenik postavljen na nje-
govi poti proti Gori. Upam, da bonno še naprej hodili na 
Goro v svojo korist In njegov spomin, " je ob odprtju 
spomenika v Poljanah poudaril župan občine Gorenja vas -
Poljane Jože Bogataj. Spomenik naj bi po prvotnem načrtu 
postavili na Gori, zaradi nesoglasij nekaterih domačinov, pa 
so se nato odločili, da bo postavljen v Poljanah. V.S. 

KRANJ 

Kranjsko podzemlje turistična znamenitost 

Lokalna turistična organizacija Kokra je pred kratkim gosti-
la 75 udeležencev Motivacijskega srečanja skrbnikov turis-
tično informacijskega portala. " To je o snovn i portal 
Slovenske turistične organizacije, na katerega turistična 
društva, lokalne in druge turistične organizacije vnašajo vse-
bine, ki so zanimive za domače in tuje turiste," je povedal 
direktor LTO Kokra Robert Bauman. Gostje, ki s o prišli iz 
vseh koncev Slovenije, s o imeli najprej delovno srečanje v 
hotelu Bellevue na ŠmarjetnI gori, popoldne so jim gostitelji 
pripravili animacijski program. "Predstavili s m o jim Kranj 
kot Prešernovo mesto. Pod vodstvom turističnih vodnikov 
smo si ogledali znamenitosti, med prvimi smo videli kran-
jsko podzemlje z rovi, ki jih v prihodnjih letih želimo oživiti 
kot turistično znamenitost. S.K. 

KRANJ 

Vodovodni stolp na ogled 

Znameniti vodovodni stolp so prenovili, jutri med 10. in 17. 

uro se boste do razgledne ploščadi lahko povzpeli tudi 

obiskovalci. Krajša slovesnost ob otvoritvi bo ob 14. uri na 

prostoru pred vhodom v stolp. S. K. 

JAKA POMETA ! 
Ze lo u g o d e n n a k u p o p u š č e n i h 
programov, e k s p o n a t o v 
OKEN, POLKEN, 
VHODNIH, NOTRANJIH 
VRAT in PODBOJEV mm 
v industrijski prodajalni 
na Kidričevi 5 8 v Škofj i Loki 
o d 18. • 29. oktobra 

odpiralni čas v času akcije: 
o d pon. - petka o d 9.00 -17.00 

sobo ta o d 8.00 -12.00 

Informacije: 041 727 920, g. A l e š Porenta 
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Zaplet pri izboru 
CvEIO ZAPLOTNIK 

Kranj - V soboto je bU sveto-
vni dan kmetic, v Sloveniji je 
bila osrednja prireditev v pe-
tek v Ljubljani, kjer je Zveza 
kmetic Slovenije med osem-
najstimi kandidatkami za 
kmetico leta razglasila Hed-
viko Kočnik z ekološko turi-
stične kmetije v Nadgradu 
pri Oplotnici. Iz kranjskega 
društva kmečkih žena se raz-
glasitve niso udeležili. Za-
kaj? Društvo je za kmetico 
leta predlagalo Štefko Pavlin 
s Police, k i je ob delu na 
kmetiji (obdelujejo 4 8 hek-
tarjev zemljišč, redijo gove-
da, prašiče in kokoši nesnice 
ter pridelujejo krompir in ze-
lenjavo) že vrsto let aktivna v 
društvu kmečkih žena, v tu-

rističnem društvu, občini, 
kmetijski zadrugi pa tudi v 
Zvezi kmetic Slovenije, kjer 
je že od ustanovitve zveze 
članica njenega upravnega 
odbora. Prav to, da je aktivna 
v zvezi, je bil formalni raz-
log, da komisija za izbor 
kmetice leta predloga kranj-
skega društva ni obravnava-
la. Upravni in nadzorni od-
bor zveze sta namreč na julij-
ski seji, ki se je Štefka Pavlin 
iz opravičenih razlogov n i 
udeležila, sicer sklenila, da 
"članice trenutnih odborov 
zveze ne morejo kandidirati 
na razpisu za kmetico leta 
2005" , vendar v kranjskem 
društvu zatrjujejo, da za tak-
šen sklep niso vedeli niti to 
n i bil pogoj v javno objavlje-
nem razpisu. 

KRNICE PRI N OVAK IH 

Prikaz delovanja strojev v strmini 

Škofjeloška kmetijska svetovalna služba in kmetija Draga 
Demšarja s Krnic pri Novakih bosta v sodelovanju s podjetje-
ma Coldoni in S IP Šempeter pripravila jutri opoldne predsta-
vitev in praktični prikaz delovanja strojev in priključkov za var-
no delo na strmih terenih ter gorskih transporterjev Transcar. 
Iz Poljanske doline je dostop s Hotavelj proti Leskovici in nato 
desno proti Krnicam, iz Cerknega pa preko Novakov in odce-
pa za Krnice. Če bo slabo vreme, predstavitve ne bo. C. Z. 

ČEŠNJICA 

Predstavitev razpisa za naložbe v gozdove 

Kranjska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije in 
krajevna enota Železniki vabita lastnike gozdov v četrtek ob 
9. uri v zadružni d o m na Češnjici na predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje gojitvenih, varstvenih in drugih del 
v gozdovih v letu 2006, s katerimi bi izboljšali gospodarsko 
in ekološko vrednost gozdov. Lastniki gozdov, ki se bodo 
odločili za izvedbo del, bodo morali skupaj z delavci zavoda 
čimprej pripraviti vloge. C. Z. 

Slaba letina in nizka cena 
Nizka cena je tudi posledica neorganiziranosti pridelovalcev, ugotavlja mag. Peter Dolničar, specialist 
za krompir v Kmetijskem inštitutu Slovenije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kak šna je bila letos letina 
jedilnega krompirja? 

"Letina je bila kol ič insko 
povprečna, razlike so pred-
vsem posledica izbire sorte 
in vrste tal. Kakovost pridel-
ka je bila zaradi vremenskih 
pogojev podpovprečna, ven-
dar pa zaradi tega okusnost 
oz. jedilna uporabnost krom-
pirja n i nič slabša. Maja in 
junija je bilo še dokaj suho, 
temu pa so sledili precej mo-
kri meseci. Posledice so se 
odražale v boleznih." 

Katere so bile najpogostej-
še? 

"Zaradi junijske suše je 
bilo več krastavosti na gomo-
ljih, d r u g prob lem je bila 
krompirjeva plesen. Pojavila 
se je dokaj pozno, za gnitje 
gomoljev je bila najbolj ne-
varna tista, ki se je začela ši-
riti avgusta. Močn i nalivi so 
sprali plesen v tla, to pa je 
povzročilo gnitje gomoljev. 
Gomolji so letos zaradi hitre-
ga spreminjanja vremena 
(mokro - suho) pogosto de-
formirani, pri sortah, k i tvo-
rijo gomolje precej plitvo v 
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zemlji, pa je dež spral prst in 

je precej zelenih." 

Letos je bilo torej za pride-
lovalce težko leto? 

"Za pridelovanje krompir-
ja je bilo to eno najtežjih let 
ali morda najtežje v zadnjih 
desetih ali celo petnajstih le-
tih. Marsikateri pridelovalec 
je škropil k rompi r več kot 
običajno, a kljub temu je 
imel velike probleme." 

Je bi lo podobno tudi d ru-
god v Evropi? 

"V Evropi so letos posadili 
nekoliko manj krompirja kot 
običajno, tudi letina je bila v 
podobnih v remensk ih raz-
merah kot pri nas dokaj pov-
prečna." 

A l i bodo zaradi slabše kako-
vosti tudi večje težave pri 
skladiščenju? 

"Največje težave bodo s 
krompirjem, ki je okužen s 
plesnijo. Letos je bilo celo bo-
lje, da so pridelovalci z izko-
pom počakali toliko časa, da 
so okuženi gomolji zgnil i še 
v zemlji oz. na njivi Tistim, 
ki so ga izkopali bolj zgodaj, 
bo gnil v skladiščih." 

Mag. Peter Dolničar, specia-

list za krompir v Kmetijskem 

in^itutu Slovenije. 

Kakšne so letos razmere na 
trgu? 

" Cene pri k romp i r ju se 
oblikujejo odvisno od letine, 
eno leto so nižje in drugič 
višje. V zahodni Evropi so 
bile lani zelo nizke, marsi-
kateri pridelovalec je naredil 
izgubo, letos pa so nekoliko 
višje in bodo pokril i lanski 
" m i n u s " in morda naredili 
še nekaj rezerve za prihod-
nje leto. Povprečna odkup-
na cena za nepakiran krom-
pir se giblje od 35 do 4 0 to-

larjev, v Avstriji po nekate-
rih podatkih od 4 0 do 50 to-
larjev. Slovenija pri ceni ne 
sledi ev ropsk im trendom. 
Pri nas naj so trgovci z uvo-
zom poceni krompirja iz dr-
žav z ve l ik imi presežki ali 
samo z grožnjo, da bodo to 
naredili, zbili ceno. Na Go-
renjskem se odkupna cene 
giblje okrog 20 tolarjev, na 
kmetijah ga za o z imn i co 
prodajajo od 35 do 6 0 tolar-
jev. V Nemčiji se kaj takega 
ne bi zgodilo, tamkajšnji tr-
govci so letos pristali na ne-
koliko višje cene, ker se za-
vedajo, da bi pridelovalci ob 
povprečni letini in n i z k i 
ceni težko preživeli, kar bi 
naslednje leto povzročalo te-
žave pri oskrbi." 

So pridelovalci pri nas ne-
močni? 

"Razmere na našem trgu 
so posledica monopola trgov-
cev in neorganiziranosti pri-
delovalcev. Na urejenem 
trgu prodaja temelji na po-
godbah, ki jih spoštujeta obe 
Strani. Pri nas se še vedno 
dogaja, da nekateri j)ogodbe 
spoštujejo le takrat, ko j im to 
ustreza." 

Prenovili vrtni center 
Semenarna je v petek na Cesti talcev v Kranju odprla prenovljeni vrtni center, 
pripravlja pa se že tudi na obsežno posodobitev centra na Zlatem polju. 

CvEro ZAPLOTNIK 

Kranj - Semenarna, k i ima v 
Kranju vrtni center Kalia že 
na Zlatem polju, je v petek 
na lokaciji nekdanje cvetli-
čarne Maja na Planini odpr-
la še drug i tovrstni center. 
O b navzočnost i števi lnih 
kupcev, ki so ta dan lahko 
vse rastline kupovali po po-
lovični ceni, sta ga odprla 
kranjski ž upan M o h o r Bo-
gataj in direktor Semenarne 
An ton Prašnikar, ki je ob 
tem dejal, da imajo v Slove-
niji že več kot štirideset pro-
dajnih mest, v tujini pa za 
zdaj na območju nekdanjih 
jugoslovanskih republik in 
na Madžarskem. O b trgova-
nju s s emen i se vse bolj 
usmerjajo na pridelavo i n 
dodelavo semena ter na 
usposabljanje uporabnikov 
za ravnanje s semeni, tudi v 
vr tnem centru na P lan in i 
bodo pogosto strokovne 
predstavitve in prikazi, veza-
ni na ponudbo za polje, vrt 
in dom. Kot je povedala di-
rektorjeva pomočnica za 
razvoj nabavno prodajnega 
marketinga mag. Jelka Sto-
par Metelko, so se za preu-

Velilc popust pri nakupu rastlin je privabil v center veliko 

kupcev. 

reditev nekdanje cvetličarne 
v vrtni center odločili zaradi 
bl iž ine stanovanjskega na-
selja in pokopališča. Z deli 
so začeli spomladi, za zače-
tek s o odpeljali 34 tovornja-
kov odpadnega materiala in 
nato uredili vrt s številnimi 
na novo posajen imi rastli-
nami. Vse rastline, ki raste-
jo na vrtu, v centru tudi pro-
dajajo, poleg teh ponujajo še 
šopke, rezano cvetje, hrano 
in op remo za male živali, 
darila, sredstva za nego i n 
zaščito rastlin... Po prenovi. 

ki jih je stala dvajset milijo-
nov tolarjev, pričakujejo več-
ji obisk in vsaj podvojitev se-
danjega prometa. 

V Semenarni se priprav-
ljajo že tud i na naložbo v 
vrtni center na Z latem po-
lju, ki naj bi po posodobitvi 
in razširitvi postal eden nji-
hov ih najsodobnejš ih cen-
trov v Sloveniji. Pričakujejo, 
da bodo še letos lahko zače-
li z deli i n da ga bodo spo-
mladi že odprli. Naložba jih 
bo stala čez štiristo milijo-
nov tolarjev. 

mailto:eto.zaplotnik@g-glas.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Trata Lokateks petič prvak 
Loški balinarji so letošnji moštveni državni prvaki. V finalu so v treh tekmah premagali državnega 
prvaka zadnjih dveh let - Center Pekarno Vrhniko. 

S IMON ŠUBIC 

Škofja Loka - Lokateks Trata 
je z zmago nad kranjskim 
Centrom Pekarno Vrhnika 
(2:1 v zmagah) osvojila peti 
naslov državnega prvaka v 
balinanju. Skofjeločani so do 
končnega uspeha prišli prek 
dveh tesnih zmag na doma-
čem balinišču: na prvi tekmi 
so zmagali z 12:10, v nedeljo 
na odločilni tretji pa s 13:9. 
Kranjčani so zmagali le na 
drugi tekmi; v soboto so na 
domačem igrišču povozili 
nove državne prvake kar z 
21:1 (po 13:1 za Center se je 
Trata predala). 

Do petega naslova moštve-
nega državnega prvaka je 
Trata prišla z zagotovo naj-
šibkejšo igralsko zasedbo do-
slej. Njeni balinarji niso pre-
senetili le poznavalcev, ki so 
končni uspeh v končnici pri-
pisovali po imenih zagotovo 
boljšemu Centru, ampak 
celo same sebe. "Ta naslov je 
za nas zagotovo najbolj po-
memben po prvem naslovu 
iz leta 1997 , saj z letošnjo 
ekipo nismo pričakovali 

Trata Lokateks ima v lasti pet naslovov državnih prvakov (leta 1 9 9 7 , 1 9 9 9 , 2001, 2002 in 
2 0 0 5 ) . I foio' Simon SgWc 

končnega uspeha. V zadnjih 
treh letih so nas namreč za-
pustili kar štirje svetovni pr-
vaki Moličnik, Čauševič, Jan-
žič in Sofronievski, za povrh 
pa v finalu ni dobro igral niti 
naš najboljši igralec Uroš 
Vehar. Odločilo je srce," je 
ocenil Bojan Berčič. Pred-

sednik kluba Bojan Buden je 
že napovedal, da se bodo za 
nasledijo sezono okrepili. 

V kranjski ekipi so bili za-
radi poraza seveda razočara-
ni. "Trata je zmagala, ker je 
imela prednost domačega 
igrišča," je dejal G r ^ Mo-
ličnik. Predsednik kluba Av-

guštin Horvat pa je krivce 
za poraz našel v sodnikih: 
"Finale je odločila prva tek-
ma na Trati, kjer so nas 
oškodovali sodniki." Kot je 
dejal, se bodo zaradi previ-
sokih stroškov drugo leto 
odpovedali nastopu v evrop-
skem pokalu. 

Kranjčani prelisičili Zajčke 
Naslov letošnjih državnih prvakov v baseballu je po šestih finalnih tekmah osvojila ekipa Kranjskih 
lisjakov, ki je premagala Zajčke iz Ljubljane. 

V ILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Z odločilno 
zmago s 14:1 na nedeljski še-
sti tekmi finala letošnjega dr-
žavnega prvenstva v basebal-
lu so si igralci ekipe Kranj-
skih lisjakov priborili naslov 
državnih prvakov. Po dveh 
zmagah in dveh porazih so 
bili Kranjčani že v soboto z 
10:6 boljši od ekipe Zajčkov 
na njihovem terenu, tako da 
so na koncu v zmagah slavili 
s 4:2. S tem so Kranjski lisja-
ki zaključili uspešno sezono, 
saj so si poleg naslova naj-
boljših v Sloveniji priigrali še 
drugo mesto na evropskem 
prvenstvu skupine B v Fran-

Na nedeljski šesti tekmi v Škofji Loki so bili Kranjski lisjaki 
(na sliki v svetlem dresu Jakob Trobec) zanesljivo boljši. 
/ Foto: Vilma Sunovnik 

dji ter osvojili turnir "3. tro-
fej Beograda". 

Za ekipo Kranjskih lisja-
kov so letos nastopali: Matija 
Berčič, Aleš Bizjak, Miha 
Borzatta, Urban Čelik, Jesus 
Delgrado, Vlado Grabovac, 
Jaka Jakopič, Andrej Jovano-
vič, Janez Kešar, Vojko Koro-
šec, Rok Krmelj, Alež Mrav-
lje, Jure Pavlin, Jure Šinko, 
Aljaž Triler, Jakob Trobec in 
Boris Vehovec. 

Največja skrb Kranjskih 
lisjakov pred novo sezono pa 
bo zagotovo novo igrišče, saj 
naj bi njihov sedanji dom na 
igrišču nekdanje loške vojaš-
nice kmalu postal gradbišče. 

KARATE 

KRANJ 

Iva Peternel prva v Salzburgu 
Na močnem mednarodnem turnirju Austrlan Open v 
Salzburgu je v konkurenci tekmovalcev iz 15 držav Kranjčan-
ka Iva Peternel osvojila i . mesto v borbah do 53 kg. 20-letna 
Iva, članica Karate kluba Kranj, trenira že 11 let in zadnja tri 
leta nastopa za državno mladinsko reprezentanco. Na rang 
lestvici Karate zveze Slovenije je vodilna med mladinkami in 
na tretjem mestu med članicami. Ta uspeh je dobra 
napoved za njen nastop na svetovnem mladinskem prven-
stvu, ki bo v novembru na Cipru. Drugi slovenski tekmoval-
ci v Salzburgu žal niso posegli po medaljah. V. S. 

ODBOJKA 

RADOVLJICA 

Autocommercu še ena zmaga 

Odbojkarji Autocommerca Bled so v soboto v interligi gosti-
li ekipo Mladosti. Po slabšem začetku, ko so v prvem nizu 
morali prepustiti vodstvo gostom iz Zagreba, so nato nada-
ljevali zelo odločno in zanesljivo dobili drugi niz. Sledila je 
bolj izenačena igra v tretjem nizu, ki so ga na koncu dobili 
Blejci. V zadnjem nizu pa Zagrebčani razigranih domačinov 
niso mogli več ustaviti. Odbojkari Autocommerca, ki še ved-
no v svojih vrstah niso imeli vseh poškodovanih igralcev, so 
zmagali s 3:1. Naslednja tekma v interligi Blejce čaka to so-
boto, ko bodo doma gostili ekipo HotVolleys z Dunaja. V. S. 

VABILA, PRIREDrrVE 

Hokejski spored - V M H L bo ekipa Acroni Jesenic jutri go-
stovala pri Medveščaku, v državnem prvenstvu pa bo eki-
pa HIT Kranjske Gore danes ob 18. uri v Podmežakli gosti-
la ekipo Alfe. Jutri bo ekipa HIT-a gostovala pri ZM Olim-
piji, v četrtek pa bo ekipa Triglava na Bledu ob 19. uri go-
stila ekipo Alfe, ekipa HIT-a pa bo gostovala v Zagrebu. Ju-
tri bo v Ljubljani skupščina H Z S , ki se bo v hotelu Lev za-
čela ob 14. uri. V. S. 

Šahovska šola ŠS Tomo Zupan Kranj - Šahovska sekcija 
Tomo Zupan organizira v šolskem letu 2005/2006 šahov-
sko šolo, ki bo potekala v klubskih prostorih, Cesta Staneta 
Žagarja 27 (poleg Avtošole BB) v Kranju. Vpis v šolo, ki ni 
omejen, bo jutri, v sredo, 19. oktobra, v prostorih ŠS Tomo 
Zupan Kranj ob 17. uri. Informacije: Uroš Kavčič, GSM: 
031/561-213, e-pošta: uros.kavcic@gmail.com. O . O. 

Zimska liga v odbojki - Komisija za odbojko pri Športni zve-
zi v Radovljici je razpisala letošnjo medobčinsko ligo v od-
bojki za moške in ženske ekipe. Za tekmovanje se lahko pri-
javijo tudi ekipe iz drugih občin Gorenjske, če nimajo orga-
niziranih svojih tekmovanj. Tekmovanje se bo začelo v no-
vembru, prijaviti pa se je treba do 24. oktobra na naslov: 
Športna zveza Radovljica, Gorenjska 26, 4240 Radovljica ali 
po faxu 53 05 731. V. S. 

JEM, JESENIŠKE MESNINE, D.D., 
- v stsčaju. Spodnji plavž 14,4270 JESENICE 

objavlja 
Informativno zbiranje ponudb za prodajo premoženja 

1. PREDMETZBIRANJAPONUDB: 
NEPREMIČNINE: 

A) Nepremičnina, stoječa na paro.št. 351/1 (poslovna stavba 355 m' 
in dvorišče 557 m') vpisani v z.k.vl.šL 1859 i<.o. Jesenice in parc.šL 
351/3 idealni delež do 1/2 ( poslovna stavba 40 m') vpisani pri 
z.k.vl.št 1860 k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja proizvodno 
upravno stavbo v skupni izmeri 750 m ' na naslovu Titova 13 a. 
Jesenice. 
Na nepremičnini Ima predkupno pravico Občina Jesenice skladno 
z določili Zakona o urejanju prostora in solastnik skladno z določili 
Stvarnopravnega zakonika. 

B) Nepremičnina,Stoječa na parc.št. 67/1, 68/1,68/2,68/3,68/4, 
76/1.77. vse vpisano v z.k.vl.št. 1749 k.o. Jesenice in na parc.št. 
65/1,65/2 in 65/3, vse vpisano vz.k.vl.št 1835 k.o. Jesenice, ki v 
naravi predstavlja proizvodni objekt klavnico v skupni izmeri 
1.904,10 m'na naslovu Spodnji plavž 14, Jesenice. 
Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Jesenice skladno 
z določili Zakona o urejanju prostora. 

C) Nepremičnina, ki v naravi predstavlja poslovni prostor na naslovu 
Cesta maršala Tita 45 a v skupni izmeri 108,85 m', ki nI vpisana v 
zemljiško knjigo. 

OPREMA IN ZALOGA: 
D) Osnovnasredstva.klsenahajajovvseh navedenih nepremičninah 

in so razdeljena na naslednje sklope: 
• Proizvodna oprema, 
• Računalniška oprema. 
• Pisarniška oprema. 

E) Osnovna sredstva hladilne vitrine na lokacijah Prodajalna 
Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora 

F) Nekurantne zaloge obutve 

Q) Zaloga nnateriala, drobnega inventarja in čistil 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE: 
• Celotno premoženje se prodaja po sistemu -videno- kupljeno-
• Ponud be se možne za posamezno nepremičnino ter za opremo in 

zaloge po posameznih sklopih kot izhaja iz popisa In cenitve 
premoženja 

» Popis In cenitve premoženja ter vsa dokumentacija je na vpogled 
pri stečajnem upravitelju na osnovi predhodnega dogovora 

• Kupec je dolžan poravnati vse stroške v zvezi z davčnimi 
obveznostmi pri prodaji premoženja, kakor vse stroške v zvezi s 
sestavo pogodbe In prenosom lastninske pravice 

• Ponudnik naj ponudi ceno In rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe 

• Prodajna pogodba za nepremičnine se sklene na osnovi sklepa 
sodišča o odobritvi prodaje in pod pogojem, da predkupni 
upravičenec ne uveljavi predkupne pravice 

• Prodaja opreme In zalog se sklene na osnovi sklepa sodišča o 
odobritvi prodaje 

• Ponudbe sprejemamo do 7.11.2005 do 15. ure, na naslov BDO 
EOS d.0.0. za JEM d.d. - v stečaju, Dunajska 106,1000 Ljubljana 
v zaprti ovojnici in z navedbo -Ne odpiraj - zbiranje ponudb v 
stečajni zadevi St 13/2005 • 

• Predmet ponudbe mora vsebovati predmet nakupa, ceno In rok 
plačila skladnospogojirazpisa 

• Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe o prodaji 
premoženja z nobenim od ponudnikov 

• Javno odpiranje ponudb bo 8.11.2005, ob 9. uri. v prostorih BDO 
EOS, Dunajska 106, Ljubljana 

• Ogled predmetov prodaje in vpogled v celotno dokumentacijo Je 
možen po predhodnem dogovoru z gdč. Urško Povž na tel. 
01/5300920 vsak delavnik med 9.00 in 12.00. 

Jem d.d.. - v stečaju 
Stečajni upravitelj 

Grega Erman 

mailto:uros.kavcic@gmail.com


:: i'ilma.stanoi'mk@g-glas.si 

GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 
Rezultati gorenjskih ekip 
1. liga Si.mobil Vodafone, 12. krog: Hit Gorica - Domžale 
1:1. Na lestvici vodijo Domžale s 26 točkami; 2. SNL, 10. 
krog: Supernova Triglav - Zagorje 3:0, Dravinja - Tinex Šen-
čur 5:2. Na lestvici vodi ekipa Dravinje (22), druga je ekipa 
Supernove Triglava (17), osma pa ekipa Tine* Šenčurja 

(11); 3. SNL, 10. krog: Jesenice - Zarica 3:0, Ihan - Adria 3:0, 
Bonfika - Kalcer Vodoterm Radomlje 2:0, Slovan • Roitek 
Dob 1:2. Na lestvici vodi ekipa Bonfike (20), 2. Kalcer Vo-
doterm (19), 6. Roitek Dob (15), 7. Jesenice (15), n . Ihan 
(12), 14. Zarica (4); 1, gorenjska liga, 11. krog: Sava - Vele-
sovo 2:0, Visoko • Britof 3:0, Železniki • Bled Hirter i:o, Al-
pina Žiri - Kranjska Gora 2:1, Naklo - Lesce 1:2. Lestvica: 1. 
Železniki (27), 2. Sava (23), 3. Naklo (17), 4. Kranjska Gora 
•(i6-), Visoko (15), Lesce (15), Alpina Žiri (13), Velesovo 
(10), Britof (8), Bled Hirter (6); 2. gorenjska liga, 8. krog: 
Podbrezje - Bitnje 4:3, Preddvor - Kondor 2:2, Ločan - Bo-
hinj 0:0, Polet - Trboje 2:1. Lestvica: 1. Bohinj (20), 2. Lo-
čan {17), 3. Polet (i6),l 4. Kondor (io), 5. Preddvor (io), 6. 
Trboje (10), 7. Bitnje (6), 8. Podbrezje (3). V . S. 

ODBOJKA 
Izidi gorenjskih ligašev: 1. DOL - moški - 4. krog - Krka: Cal-
cit Kamnik 3:1 (19, -23,18, 22) • v vodstvu je Prevent Grad-
nje I C M (n točk), Calcit Kamnik je s 6 točkami na 3. me-
stu. 1. DOL - ženske - 4. krog • Luka Koper : Štof Jesenice 
3:0 05, 22,13). V vodstvu je Nova KBM Branik (12), Jeseni-
čanke so na 8. mestu brez točk. 2. DOL - moški - 2. krog • 
Termo Lubnik: Hoče 3:0 (17, i6, n), Kekooprema Žužem-
berk : Astec Triglav 0:3 (-18, -21, -i8), Prigo Brezovica : Te-
lemach Žirovnica 3:0 (13,24,21). V vodstvu je Svit (6). Prav 
tako 6 točk ima Astec Triglav na 2. mestu, Termo Lubnik je 
s tekmo manj na 3. mestu {3), Telemach Žirovnica pa je na 
9. mestu (2). 2. D O L • ženske - 2. krog - ŽOK Partizan Šk. 
Loka : Comet Zreče 0:3 (-14, -i8, -19), Savinjska Šempeter: 
Broline Kamnik 1:3 (22, -14, -i8, -i8) - V vodstvu je ŽOK Ptuj 
(6), Broline Kamnik je na 5. mestu (5), ŽOK Partizan Šk. 
Loka pa je sedmi (3). 3. DOL zahod - ženske - 2. krog - Bo-
hinj : Solkan 0:3 (-19, -17, -i6), Kostak Elmont: Triglav Kranj 
3:0 (15,18.16), Štof Bled : Sloving Vital II 3:2 {18,14, -24, -
23, n) , Piran : Pizeria Morena 3:0 (19, 21,19) - V vodstvu je 
Magro-MZC Grosuplje (6), Štof Bled je na 4. mestu (5), 
preostale tri gorenjske ekipa pa so še brez točk. B. M. 

HOKEJ 
Mednarodna hokejska liga, 8. krog: Acroni Jesenice - VTZ 
Slavija 2:1 (1:0, 0:0), DAC - KHL MedveSčak 4:2 (0:0, 
2:2, 2:0), Z M Olimpija - Ujpest TE 6:0 (0:0, 2:0, 4:0). Na 
lestvici vodi ekipa Acroni Jesenic s 17. točkami. 
Državno prvenstvo, j. krog: Maribor - Triglav 4:2 (2:0, i:o, 
1:2), H S Olimpija - HIT Kranjska Gora 2:4 (2:2, 0:0, 0:2), 
Acroni Jesenic - Š D Alfe 6:1 (4:1,0:0,2:0). Na lestvici sku-
pine A vodi ekipa Acroni Jesenic. V. S. 

VATERPOLO 
Državno prvenstvo, 2. krog: Triglav - Olimpija 17:5 (4:2, 
2:2,5:1,6:0), ASW Wien - Kokra 18:12 (4:5,5:1,4:3,5:3). J. M . 

KOŠARKA 
Rezuhati gorenjskih ekip: Liga Ooodyear, 2. krog: Geoplin 
Slovan - Helio 69:63; I. A SKL, 1. krog: Elektra - Loka kava 
TCG 71:65; 1. B SKL, 2. krog:Triglav - Rudar 76:60; 2. SKL 
- zahod, 2. krog: Tolmin - Tinex Medvode 78:79, Artplet 
Kočevje - Jesenice 89:103, Šenčur - Ajdovščina 83:77; i. 
ženska SKL: Odeja - Lek Ježica 52:76; V. S. 

ROKOMET 
Rezuhati gorenjskih ekip: Telekom liga - moški: Celje P. L. 
- Termo 35 - 22; i. B liga - moški: Cerklje - Velika Nedelja 
26 - 40 ; 2. liga - moški: Radovljica • Grča Kočevje 27 -11. 
AIples • CH IO Kranj 35 - 23, Ajdovščina - Duplje 28 - 26 ; 1 
-B liga - ženske: Vita Center Naklo - Sežana 42 -30. M. D. 

KEGLJANJE 
Ligaški rezultati gorenjskih ekip, 3. krog: i. A - ženske: Tri-
glav : Adria 2:6 (3144:3159). i- A - moški: iskraemeco : Ra-
denska 3:5 (3372:3376). 1. B-ženske: Miroteks-2: Ljubelj 5:3 
(3195:3075). 1. B -moški: Korotan : Ljubelj-i 6:2 (3316:3181), 
Calcit : Siliko 3:5 (3148:3210), Brest : Simon Jenko 7:1 
(3463:3183), Hidro : Pivovarna Laško 8:0 (3458:3289). 2. 
liga • moški: Termo Polet: Novo mesto 6:2 (3378:3253), Je-
senice-! : Pivka 8:0 (3573:3331), Triglav : Adria 5:3 
(3225:3199), 3. liga - moški: jesenice-2 : Ljubelj-2 8:0 
(3376:3154), Bela krajina :Železniki 6:2 (3271:3171), Coma : 
Kranjska Gora 5:3 3271:3249). Medregijska liga - Portorož : 
Foto Bobnar Adergas 2:6 (2916:3040), Železniki-2 : Calcit-
2 6:2 (3170:3161), Triglav-Boris mizarstvo : Ljubelj-2 8:0 
(3167:2980), lzola-2 : Termo Polet-2 6:2. M. F. 

Po zmagi na dopust 
N a k rožn i dirki v P irničah je bil najboljš i S a v č a n G rega Bole, zlato ko lo sta prejela Tadej Valjavec in 

S i m o n Špi lak. 

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

Sp. Pirniče - V nedeljo so se 
še zadnjič letos slovenski 
javnosti na dirki predstavili 
naši kolesarji. 5. V N H i F I 
Color Studia je dobil Grega 
Bole, ki je v Pirničah zmagal 
še drugič zapored, lani v 
dresu organizatorja Raden-
ske Rog, letos v barvah 
kranjske Save. "Moram reči, 
da sem potihoma pričakoval 
zmago. Najlepše je zmagati 
in iti potem na dopust, 
čeprav ga ne bo kaj veliko," 
je bil zadovoljen G r ^ Bole 
in priznal, da je bila ta "re-
vijalna" dirka vse prej kot 
turizem. Bole je skupaj z 
Gašperjem Švabom (Sava), 
ki je prvi pobegnil glavni-
ni, in Davidom Tratnikom 
(Radenska Rog) v ospredju 
vozil skoraj celotno dirko, 
dolgo dobrih 60 km. Nekaj 
krogov pred ciljem se je 
sam odpeljal naprej, nato se 
je Tratnika otresel še Švab 
in dvojna zmaga za Savo je 
bila tu. 

Grega Bole je že vajen odpiranja šampanjca, /fom-. m>|I scnonccij 

V Pirničah je še zadnjič v 
dresu Phonaka dirkal Tadej 
Valjavec, ki pa ga boste v ze-
lenem dresu na cestah še vi-
devali, saj je to njegova ob-
veznost do izteka pogodbe 
ob koncu leta. Novega dresa 

ekipe Lampre še nima. Po 
dirki je prejel tudi priznanje 
Zlato kolo 2005. 

"To je najprestižnejša slo-
venska lovorika in mi zelo 
veliko pomeni. Osvojil sem 
jo že tretjič zapored in 

upam, da jo bom še četrtič," 
je bil vesel Tadej Valjavec. V 
kategoriji članov do 23 let je 
zlato kolo dobil Simon Špi-
lak, drugi v tem točkovanju 
pa je bil M iha Švab (oba 
Krka) iz Vetrna. 

TAEKWON-DO ŠAH 

RADOVL)ICA 

Za domačine drugo mesto 

Prejšnji konec tedna je v Radovljici potekal turnir v taekvvon-
doju. Med 155 tekmovalci iz Slovenije in tujine so se dobro 
odrezali tudi domači tekmovalci iz Radovljice, ki so skupno 
osvojili 2. mesto. Iz kluba "Kwan" je Adna Pivač zmagala v 
formah rumeni pas in borbah (• 30 kg) in prejela pokal za 
najboljšo deklico, Edita Bosnič pa je osvojila 1. mesto v bor-
bah (+55 kg) in bila tretja v formah zeleni pas. Med juniorji 
do 17 let je zmagovalec v borbah (-70 kg) postal Alen Vunič, 
ki je osvojil tudi 2. mesto v formah rumeni pas. Iz radovlji-
škega kluba je v borbah (-35 kg) med deklicami zmagala Pia 
Demšar, ki je bila tudi 3. v formah rumeni pas, mladinka Eva 
Baš pa je bila najboljša v borbah (-60 kg). Med članicami oz. 
mladinkami je 1. mesto v formah črni pas 1. Dan In 1. mesto 
v borbah (-52 kg) osvojila Nika Plečnik, med člani pa je v for-
mah rumeni pas zmagal Andrej Terlikar. V. S. 

TEK 

KRAN) 

O b maratonu tudi v dobrodelni namen 

Danes (18. oktober) je zadnji rok za prijave na letošnjem 
Ljubljanskem maratonu. Prijavnice so objavljene na spletni 
strani maratona maraton.slo-tlming.com, dobiti pa jih je 
moč tudi v trgovinah Intersport In TIC v Ljubljani. Prireditev 
se bo začela v soboto s tekom Lumpi ob 16. uri na Trgu 
republike. Štart tekov na 21 in 42 kilometrov bo v nedeljo 
ob 11. uri, teka na n kilometrov pa ob 11. url in io minut. 
Še prej, ob 9.30, bosta štarta šolskih tekov. 
Ljubljanskemu maratonu se bo v nedeljo pridružila še 
skupina tekačev z Imenom "Živa voda", ki bo tekla z na-
menom, da bi podprli izkop vodnjakov v afriški državi 
Malawl, kjer deluje slovenski jezuit Stanko Rozman. "Do-
brodelni tek pomeni normalno udeležbo na maratonu, le da 
naša skupina teče za dodatni namen. Kdor se nam bi 
pridružil, naj to sporoči po telefonu 031/368 769 ali po elek-
tronski pošti marjan.kokalj@rkc.sl," pravi Marjan Kokalj, ki 
tudi ostale morebitne darovalce vabi, da prispevajo. 
Položnice lahko dobite v Misijonskem središču v Ljubljani, 
še več Informacij pa dobite pri Marjanu Kokalju. V. S. 

KRANJ 

Kranjčani ostali brez točke 

Minulo nedeljo je bilo v Kranju finalno srečanje Pokala 
Slovenije v šahu med ekipama Nove Gorice in doma-
čo ekipo Toma Zupana. NovogoričanI so upravičili vlogo 
favoritov in zmagali s 4:0. Za Kranjčane so nastopili 
Boštjan Markun, Oskar Orel, Peter Kovačič in Matej 
Sušnik. V. S. 

UMETNOSTNO DRSANJE 

JESENICE 

Urbas v Torino 

Umetnostni drsalec Gregor Urbas s Hrušice pri Jesenicah je 
prejšnji teden zelo uspešno nastopil na memorialu Karla 
Schaferja na Dunaju ter osvojil drugo mesto. S tem 
nastopom si je naš najboljši umetnostni drsalec tudi 
dokončno pridrsal vstopnico za olimpijske igre letos pozimi 
v Torinu v Italiji. V. S. 

OBČINA ŽIROVNICA, B r e z n l c a 3 , 4 2 7 4 Žirovnica 
tel.; 0 4 5 8 0 9 1 0 0 . fax: 0 4 5 8 0 9 1 0 9 

Na podlagi 2 8 . č lena Zalama o urejanju prostora (UL R S . št. 1 1 0 / 0 2 . 
2 8 / 0 3 ) Občina Žirovnica sklicuje 

PRVO PROSTORSKO KONFERENCO 
v zvezi s pripravo lokacijskega načrta za izgradnjo 

Obrtncvposlovne cone Žirovnica. 

Zbof prostorske konference bo v četrtek, dne 27. oktobra 2 0 0 5 . ob 1 3 . 0 0 
uri v dvorani Kulturnega doma na Breznici {poleg župnišča). 
Prostorska konferenca je sklicana z namenom pridobitve priporočil, usme-
ritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih 
združenj ter organizirane Javnosti v zvezi z izdelavo l o k a c i j s k e g a n a č r t a 
za obrtno-pos lovno c o n o v Žitovrtci. v območju med avtocesto Hnjšica -
Vrt>a, regionalno c e s t o Vtt>a - J e s e n i c e in občinsko cesto Žirovnica - Breg . 
Priporočila in usmeritve s e lahko oddajo pisno ali ustno na zapisnik, č e ude-
leženci prostorske konference predložijo dokazila, d a zastopajo organ, 
organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo. 

Franc Pfajfar. gradt). inž. 
ŽUPAN 

mailto:mk@g-glas.si
mailto:marjan.kokalj@rkc.sl
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Azbestna ZD 

Na Zdravstvenem domu 
Kranj je streha iz azbestnih 
salonitk. Danes strokovnjaki 
opozarjajo na veliko nevarnost 
azbesta, sploh, ko poteče živ-
ljenjska doba salonitk, ki jejo 
let in se začnejo drobiti. 
Azbestni prah povzroči hude 
poškodbe pljuč, azbestozo, kar 
zadnja leta lahko spremljamo 
po medijih. Tam vidimo ljudi 
pri 40 letih, ki so postali inva-
lidi. 

Sedaj bodo vsak čas dogradi-
li prizidek k ZD, zato me 
zanima, ali hodo v tem času 
pred zimo tudi zamenjali stre-
ho, ki je po moji oceni starejša 
od 30 let. Kot vemo, je ZD 
sredi spalnega naselja in zato 
še posebej nevaren predvsem 
za mlade družine in otroke. 
To vprašanje naslavljam javno 
na župana in direktoija ZD 
Kranj. Hvala za odgovor 

R O B E R T S I F R E R , 

Kranj 

Izjava za javnost 

Svet krajevne skupnosti 
Kovorje na svoji 13. redni sgi, 
3. oktobra 2005, sprejel so^-
sen sklep, s katerim odločno 
nasprotuje gradnji vsegorenj-
skega odlagališča odpadkov v 
Kovoiju. Sklepu se pridružuje 
tudi civilna iniciativa za čisto 
in zdravo okolje. Trdno podpi-
ramo večinsko stališče in pobu-
de številnih zaskrbljenih kraja-
nov. Predlagamo in zahteva-
mo, da se znotraj krajevne 
skupnosti Kovor pred sprget-

jem kakšnih koli odločitev tako 
župana kot občinskega sveta 
skliče zbor krajanov in nato 
ugotovi demokratična volja 
prebivalcev. 

ZA S V E T K S K O V O R 

M A G . B O R U T S A J O V I C 

Komunala Kranj 
pa po svoje 

Krajani Mlake vemo, da 
Komunala Kranj za B2 nima 
gradbenega dovoljenja, zato ne 
bi smela izkopavati in odvaža-
ti zemlje. A prav to dela 
Komunala Kranj. Izkopala je 
že več tisoč kubičnih metrov 
zemlje! 

- 800 krajanov nas je podpi-
salo peticijo proti širitvi smdiš-
ča Tenetiše 

• Skupščina mestne občine 
Kranj je na januarski sgi 200; 
sprgela sklep, da se smetišče ne 
širi v Bž - proti Mlaki. 

- Kljub temu je Komunala 
Kranj zaprosila na UE Kf-anj 
za gradbeno dovoljenje za širi-
tev smetišča in postavitev 
tovarne odpadkov v coni Bz 

- UE Kranj je 12.08.2005 
razpisala ustno obravnavo za 
izdajo gradbenega dovoljenja, 
pri čemer Komunala Kranj 
najbrž upa, da bo veČina 
povabljenih na obravnavo 
zaradi letnih dopustov odso-
tna. 

• Komunala Kranj je vseeno 
brez ustreznih dovoljenj pose-
gla v cono 82 

Glede samovolje Komunale 
Kranj pri nelegalni širitvi je 
svojo nemoč izrazil gospod 
župan Mohor Bogataj v časo-
pisu Delo: "Ne vem, kaj naj 
naredim. Ali naj na Tenetiše 
pošljem policijo čdi k(^a?" 

Vprašanja in siigestije za 
gospoda župana Mohorja 
Bogataja: 

1. Zakaj Komunali ne pošlje 
sklepa sveta Mestne občine 
Kranj o ne širitvi v B2 cono? 

2. Zakaj Komunalo Kranj 
ne prijavi ustrezni inšpekciji? 

3. Zakaj MO Kranj kot ve-
činski lastnik Komunale Kranj 
oz. on kot župan in zakoniti 
zastopnik te občine ne ukrepa 
v nadzornem svetu? 

Pričakovanja nas, najmanj 
800 krajanov, so, da gospod 

župan zaustavi postopek za 
pridobivanje gradbenega dovo-
ljenja v polje B2. 

D A R I N K A A N Ž I Č 

Leško letališče z 
asfaltno stezo 

Pred časom je v Gorenjskem 
giasu izšel Članek z gornjim 
naslovom. Ko sem ga prebiral, 
sem si mislil, da je a^alt irana 
steza le pobožna želja direk-
torja ALC-ja. 

Ko pa je na zadnji seji 
radovljiškega občinskega sveta 
svetnik LDS gospod Andrej 
Kokot predlagal v imenu LDS 
asfaltiranje letališke vzletne 
steze, sem videl, da stvar posta-
ja resna. LDS je v sedanjem 
občinskem svetu najve^a 
stranka in s svojimi ubogljivi-
mi koalicijskimi partnerji v 
občinskem svetu doseže, kar si 
zaželi, zato sem prepričan, da 
bi sedanji občinski svet a^ti-
ranje vzletne steze gfadko potr-
dil. Ker pa vsi radovljiški obča-
ni ne razmajamo tako kot 
LDS, bi rad predstavil tudi 
svoje mnenje o asfaltirani 
vzletni stezi. Najve^i problem 
leškega letališča je hrup, ki je 

včasih manjši, drugič pa tako 
močan, da moti občane pri 
počitku in pri delu. Osebno 
mislim, da ta hrup onemogoča 
tudi razvoj kvalitetnega stacio-
narnega turizma v okoliških 
vaseh. Direktor ALC-ja se očit-
no problema hrupa zaveda, 
zato trdi, da v primeru, da bi 
bila vzletna steza asfaltirana, 
"bi se hrup zmanjšal, saj bi 
letalo za vzlet potrebovalo 
krajšo razdaljo in manj časa". 
Vendar večine prebivalcev 
vzletanje in pristajanje letal ne 
moti. Moti jih hrup letal, 
potem ko so že zdavnaj v 
zraku. Asfaltirana letalska 
Steza pa bi omogočala vzleta-
nje in pristajanje letal v vseh 
letnih časih, ponoči in podne-
vi, praktično v vsakem vreme-
nu in ne samo manjših, tem-
več tudi večjih letal, kar bi 
močne povečalo hrup in raz-
tegnilo obdobje hrupa na celo 
leto. Ce prištejemo še hrup 
bodoče avtoceste, se nam ne 
obeta nič dobrega. Zato 
nasprotujem asfaltiranju 
vzletne steze, prepričan, da 
nisem edini v radovljiški obči-
ni. Letališče naj ostane tako, 
kot je. 

Lep pozdrav! 

A V G U S T M E N C I N G E R , 

O B Č I N S K I S V E T N I K - N . S L 

"GOSTILNA 
REStAVRAOIA "Pri Ioiwc«" Beganje ( 
GALERIJA 

• Četrtek, 20 .10 . - 'Zupani" 

• Petek, 21 .10. - "hišni ansanribel Avsenik" 

• Sobota, 2 2 . 1 0 . - "hišni ansambel Avsenik" 

Začetek prireditev ob 19 uri. 

Informaciie in rezervacije na tel. št. 
0 4 / 5 3 3 3 402, fax. 04 /5334 164 ali 

EfMŠto: avsenik@avsenik-sp.si 

M O J POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Otroški jok (2) 
"Pred jokajočim otrokom in zemljiškim 
posestnikom je človek brez moči." ( j a p o " « ' « ! p r e g o v o r ) 

N o, k sreči zgornji pre-
govor danes ne drži 
več prav pogosto, 

čeprav je včasih resnično težko 
poslušati jokajočega otroka. 
Kadar nas otrok resnično 
potrjuje, je prav, da njegove-
mu joku prisluhnemo. Ko pa je 
njegov jok bolj podoben tt^ot-
nemu izsiljevanju, da bi dobil 
določeno stvar, takrat se nam 

nikamor ne mudi. Včasih star-
ši prehitro odreagiramo, mis-
leč, da moramo otroku ugoditi, 
da rte bo žalosten. Vei^i, kot je 
dojenček, hitreje se uči, kako 
naj prikliče v svojo bližino star-
še. Od četrtega meseca naprg 
ni več potrebno takoj steči k 
otroku, ko zajoče, ampak se 
mu lahko samo og^simo, da 
sliši našgias. Tako bo vedel, da 
ni sam, da smo v bližini in se 
bo naučil za kratek trenutek 
počakati. Starši, ki imajo prve-
ga otroka, se morajo šele 
naučiti, kako naj reagirajo na 
dojenčkov jok; najti je treba 
zlato sredino, med prehitrim 
reagiranjem in med počasnim 

odzivanjem, ko je mala štruca 
v zibelki že vsa zaripla od 
joka. Dojenček, kije razburjen 
od joka, se težje umiri za hra-
njenje in tako se kaj rado 
zgodi, da si zaradi pretrdih 
vzgojnih metod sredi noči 
nakopljemo dodatne probleme. 
V prvih mesecih je zato naj-
boljše, da čim bolj poslušamo 
otroka in sebe in si pustimo 
čas, da se drug drugemu prila-
godimo. Starši, ki se odzivajo 
na otrokove potrebe, imajo 
manj težav in so bolj zadovolj-
ni. Otroški jok nas namreč 
spravlja v dvom. kaj neki 
počnemo narobe. Dojenček 
vedno joče z razlogom, nikoli 
zato, da bi treniral gasilke. 
Tudi ko malčka odstranimo 
stran od predmetov ali situacij, 
ki so zanj nevarne. Joče in nam 
s tem sporoča svoje nestrinja-
nje. Takšen jok je nortTutlen in 

je prav, da ga otrok uporablja 
namesto besed. Ko pa se uči 
govoriti, pa le izkoristimo čim 
več priložnosti, da bo jok znal 
ubesediti. 

RADIO KRANJ d.o.o. 
Str itar jeva ul. 6 , K R A N J 

Itlfcl-ON 
(04) 2S12-220 KaDwo» 
(04) 2S12-221 tuiM/c 
(IM) 2022-222 
(051) 303-905 -OOKA-Os« 
FAX 
(04J 2812-22S arntKUJA 
(04) 2S12-22S nffrru 

(jD^msa nEi^mčEK. 

i^NAJBOU pos iusRn« RBDUSKB POSTBJH AB EOBEFTJSKETN^ 

l--po»to 
rad lofcranK^adlo-kranJ.sl 
ftploTno strc3r>: 
www.rjidio-kranJ.si 

Šola za samostojno učenje i 8 

B O G O M I L A K R V I N A 

Pregledno ponavljanje 
obširnejšega gradiva z 
oblikovanjem miselnih 
vzorcev 

Včasih morate učenci 
ali dijaki, posebno štu-
dentje obvladati za 

spraševanje, za pisno prever-
janje ali za izpit bolj ali manj 
obširna gradiva (snov daljše-
ga obdobja, določeno poglav-
je, cela knjiga ali morda še 
kaj). Vzemite primeren list 
glede na količino gradiva 
(A4, A3, risalni list)! Če si 
zamisliš, da boš obdelal dolo-
čeno poglavje, napiši v sredi-
no naslovi Okrog njega so 
prve ključne besede - podna-
slov. Ko si se po obravnavi v 
šoli ali po pre^vanjih doma 
učil, si bistvene besede ali 
misli že podčrtal. Ko tekst 
ponovno bereš, ti je vse že 

kar precej znano. Že vei, kaj 
je bistvo, dobro pregledaš in 
pomisliš, kaj je bolj bistveno, 
kaj manj in glede na to 
misebii vzorec razpredeš na 
vse strani. 

Bolj bistvene ključne bese-
de so bliže naslova. Če je gra-
divo zelo obširno, lahko za 
vsak podnaslov narediš 
samostojen miselni vzorec. -
Miselni vzorci so zelo pri-
merni za pripravo govornih 
vaj, za pripravo za pisanje 
spisa, za slovnico (stavčni 
členi, podredja ... itd.) in še 
za marsikaj. 

Za primer si oglej miselni 
vzorec ključnih besed, ki so 
bile najpomembnejše v 
dosedanjih nadaljevanjih O 
šoli za samostojno učenje. 

Prihodnjič: Navodila 
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NESREČE 

MOJSTRANA 

Omahnil pod Malim Triglavom 

V soboto dopoldne je na poti s Kredarice na Mali Triglav s 
stene 70 metrov globoko omahnil 63-letni Bojan Cerkovnik 
z Bleda. Kot so ugotovili, se je sicer izkušeni planinec, 
gorski vodič upokojencev in znani športni delavec v biatlo-
nu, tega dne s a m odpravil na Triglav. Njegov padec je po 
naključju videl neki drugi planinec. Kljub primerni opremlje-
nosti mu je po vsej verjetnosti v steni spodrsnilo, saj je pot 
proti Triglavu poledenela in zasnežena. D o pokojnika na 
nadmorski višini približno 2650 metrov so se gorski reševal-
ci iz Mojstrane spustili s pomočjo elektromotornega vitla. 
S helikopterjem so ga nato prepeljali v Mojstrano. S. Š. 

Bojan Cerkovnik se je tragično ponesrečil na poti s Kredarice 
na Mal i Triglav. / (a.h.v) 

VOPOVL)E 

Pri Vopovljah umrl mladi voznik 

D o m n e v n o neprilagojena hitrost vožnje je v petek okoli 
23. ure v bližini Vopovelj terjala smrt mladega voznika, 18-
letnega Andreja Balanča iz Cerkelj. Kot poroča policija, se je 
najstnik ob tej uri peljal iz smeri Vopovelj proti Cerkljam. 
Ko je zunaj naselja Spodnji Brnik pripeljal v blagi desni 
ovinek asfaltirane poti, je zaradi neprilagojene hitrosti 
izgubil oblast nad voz i lom in trčil v nas ip ob levi strani 
vozišča. Po trčenju se je vozilo večkrat prevrnilo. Kljub temu 
da je mladi voznik med vožnjo uporabljal varnostni pas, se 
je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče 
umrl. Sopotnik na sprednjem sedežu jo je srečno odnesel 
le z lažjimi poškodbami. S. Š. 

servis vozil 

Draksler servis 

T a d e j D r a k s l e r s . p . 
Z a s a v s k a 3 0 . K r a n j 
T e l . : 0 4 / 2 3 3 2 7 2 8 
G S M : 0 3 1 / 3 6 6 9 0 9 

e .mai l : 
draksler .servis@siol .net 

Da vas pozimi ne bo 
zeblo v noge, 

preobujte svoj avto. 

PRODAJA , M O N T A Ž A IN 

H R A M B A P N E V M A T I K 

TRŽIČ 

Bik nad gospodarja 

Na travniku v bližini Kovorja 
je v nedeljo popoldne 74-let-
nega Tržičana napadel bik 
in ga hudo poškodoval. Tr-
žičan je na traviku, na 
katerem so se pasle njegove 
krave in bik, pobiral jabolka. 
N e n a d o m a se je vanj za-
podil bik. Tržičan je padel 
po tleh in obležal, bik pa ni 
odnehal. H u d o poškodova-
nega ga je s travnika na ce-
sto zvlekel neki sprehajalec, 
ki je tudi poklical pomoč. 
Kmeta so odpeljali v jeseni-
ško bolnišnico, kjer so ugo-
tovili, da m u je bik zadal več 
zlomov, pretres možganov 
in odrgnine po telesu. S. Š. 

Znova o tragediji v Acroniju 
V č e r a j s o n a O k r o ž n e m s o d i š č u v K r a n j u o b n o v i l i s o d n i p o s t o p e k , v k a t e r e m u g o t a v l j a j o o d g o v o r n o s t 

z a s m r t š t i r ih d e l a v c e v v j e s e n i š k e m A c r o n i j u jun i ja 2 0 0 0 . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - 2. junija 2 0 0 0 so se v 
kletnih prostorih oddelka va-
kuumske ponovčne tehnolo-
gije pri montaži elektromo-
torja z ogljikovim monoksi-
dom zastrupili 51-letni Alija 
Ibrahimovič, 38-letni M i r o 
Oven in 25-letni Branko Ti-
geli ter 50-letni Ivo Iveljič, ki 
je trojici vzdrževalcev prisko-
čil na pomoč, ko so obležali 
nezavestni. Vs i štirje so kas-
neje zaradi posledic zastru-
pitve umrli. Zaradi povzro-
6tve kaznivega dejanja ogro-
žanja varnosti pri delu je 
okrožno državno tožilstvo 
obtožilo tedaj teliničnega di-
rektorja Acronija Branka 
Banka iz Zgorn j ih Gorij, 
obratovodjo jeklame Vekos-
lava Zakrajška iz Bohinjske 
Bistrice, vodjo oddelka va-
kuumske ponovčne tehnolo-
gije Milana Revna iz Sloven-
skega Javomika, vodjo vzdr-
ževanja Franca Neč imra z 
Bleda in varnostnega inže-
nirja Milana Lužnika. 

Obtoženo peterico so lani 
na prvem sojenju oprostili 
krivde, ker ni bilo dovolj do-
kazov za njihovo neposred-
no odgovornost. N a pritožbo 
okrožne državne tožilke 

( O D I ) Renate Vodnjov je 
višje sodišče v Ljubljani 31. 
maja letos sodbo razveljavilo 
in primer vrnilo v ponovno 
obravnavo. Višje sodišče je 
namreč pris luhni lo tožilki-
nemu mnenju, da kranjsko 
sodišče ni v zadostni mer i 
ugotovilo dejanskega stanja. 
Med drug im je prvostopenj-
skemu sodišču naložilo, naj 
podrobneje prouči razloge 
za navedbe sodne izvedenke 
iz zavoda za varstvo pri del« 
Maje Metelko, ki je na pr-
vem sojenju dejala, da so se 
v Acroniju zavedali preko-
merne koncentracije nevar-
nega ogljikovega monoksida 
v kletnih prostorih, kjer so se 
delavci smrtno zastrupili. 

Vsebina obtožnice je osta-
la enaka, tako da O D I Rena-
ta Vodnjov obdolženim tudi 
v drugo očita, da so iz malo-
marnosti i n zaradi nespošto-
vanja predpisov o varnosti o 
delu odgovorni za smrt šti-
rih delavcev. Obdolženi bi 
morali po mnenju obtožbe 
poskrbeti za namestitev jav-
Ijalcev ogljikovega monoksi-
da in za postavitev fizične 
prepreke dostopa do strojni-
ce vakuumske naprave. 

Obdolženi tudi tokrat trdi-
jo, da ne čutijo odgovornosti 

za tragični dogodek. Tedanji 
vodja oddelka M i l an Reven 
je med drug im celo pouda-
ril, da v prostoru pod črpalni-
co po vseh metalurških in 
kemijsk ih zakon ih ne bi 
smelo biti ogljikovega mo-
noksida, zato javljalcev stru-
penega plina niso potrebova-
li. Po njegovem je šlo za pro-
jektantsko oziroma tehnično 
napako, saj je bil izpuh ne-
pravilno izpeljan v tlačni si-
•stem, zaradi česar je odpad-
na voda z ogljikovim mono-
ks idom tekla v kletne prosto-
re pod črpalnico. To napako 
so odkrili šele jx) tragediji in 
so jo kasneje odpravili. 

Sodna izvedenka Maja 
Metelko je znova dejala, da 
na podlagi pridobljenih p>o-
daticov sklepa, da so odgo-
vorni v jeklami vedeli za pre-
komerno koncentracijo pli-
na. " V oddelku je enkrat prej 
že prišlo do zastrupitve de-
lavcev, zato so tudi sprejeli 
ukrepe. M e d d rug im so na 
vrata obesili opozorilni na-
pis. Torej so se zavedali pri-
sotnosti ogljikovega mono-
ksida v prostoru. Niso pa na-
mestili nobenega javljalca, 
n iso onemogočil i delavcem 
dostopa v prostor, niti delav-
ci niso bili poučeni o nevar-

Zdenko Cujnik, 
zagovornik Branka Banka 

nosti pl ina oziroma n i evi-
dence, da so opravili zakon-
sko zahtevano usposabljanje 
varnosti ob delu. Prav tako 
niso imeli posebne varoval-
ne opreme za zaščito dihal," 
je dejala. Na ugovor Milana 
Lužnika je kasneje predsed-
nica senata Marjeta Dvornik 
s seznama o opravljenem 
vamos taem usposabljanju 
iz leta 2 0 0 0 prebrala tudi 
imena mrtvih delavcev. Me-
telkova je na to odgovorila, 
da nikjer n i vidna vsebina 
programa teh usposabljanj. 
Sojenje se bo z zaslišanjem 
dodatnih prič nadaljevalo 
5. decembra. 

Mejni prehod Karavanke za zgled 
Prejeli so priznanje za najbolj urejen večji mejni prehod v Sloveniji. 

U R Š A P E T E R N E L 

jesenice • V letošnji akciji 
ocenjevanja medna rodn ih 
mejnih prehodov sta se dva 
gorenjska mejna prehoda 
odlično odrezala. V skupin i 
velikih mejnih prehodov so 
Karavanke zasedle prvo 
mesto, Rateče pa v katego-
riji manjš ih mejn ih preho-
dov tretje mesto. 

Letošnje ocenjevanje 
mejn ih prehodov je bilo že 
devetnajsto po vrsti, organi-
zirajo pa ga Rad io Koper, 
Radio Mar ibor i n Turistič-
na zveza Slovenije. Tokrat 
so k sodelovanju povabil i 

tudi predstavnike General-
ne policijske uprave. Carin-
skega urada Republike Slo-
venije in Ministrstva za jav-
no upravo, pod katerega 
sodi vzdrževanje m e j n i h 
prehodov. Šestčlanska ko-
misija je konec junija in v 
začetku julija pregledala 4 9 
medna rodn ih mejn ih pre-
hodov, pr i ocenjevanju pa 
so upoštevali pet kriterijev, 
in sicer zunanj i videz, do-
stop do servisov, mejne 
organe, ažiirnost in splošni 
vtis. V skup in i velikih mej-
n ih prehodov sta se za Ka-
ravanke uvrsti la prehoda 
Škofije in Vrtojba, v skupi-

n i man j š i h mejn ih preho-
dov je zmagal Ho lmec pred 
D o l g o vasjo in Ratečami, 
m e d me jn im i prehodi s 
H r v a š k o pa je zmaga lo 
Gruškovje pred Jelšanami 
in Središčem ob Dravi. I n 
kaj sta povedala komandir-
ja nagrajen ih gorenj sk ih 
me jn i h prehodov. ' V i n k o 
Jakopič, komand i r Postaje 
mejne policije Karavanke, 
je dejal, da se trudijo, da je 
okol ica mejnega prehoda 
urejena ter da so policisti 
karseda prijazni, vljudni in 
strokovni. Da so res takšni, 
priča tudi podatek, da ob 
o s m i h mi l i jon ih potnikov. 

ki letno prečkajo mejni pre-
hod, lani n i so prejeli nit i 
ene pritožbe na delo polici-
stov. V i n k o Otovič, koman-
dir Policijske postaje Kranj-
ska Gora, pod okrilje katere 
sodi mejn i prehod Rateče, 
pa je povedal, da so prizna-
nja veseli, saj so tretje me-
sto dosegl i v konku renc i 
kar 27 m e j n i h prehodov. 
Pr iznanje je pohvala tako 
zunanji urejenosti mejnega 
prehoda kot tudi o d n o s u 
policistov. Mejo v Ratečah 
prestopi tri milijone potni-
kov, pritožb na delo obmej-
n i h policistov pa v zadnjih 
dveh letih n i bilo. 

Ugodnosti 
^^ za brulce in naročnike časopisa 

Gorenjski glas 

Prodaja vstopnic, knjig in daril 
v našrm oddellcu za naro^nUtr- in inaU: o^sr. 
nu Zois4)vi 1 v Kranju, lahko polc^ urejanju 
naroinine, malih oglasov, nakupa časopisu in 
priloge Na poU:p kupujete tudi različne vstopnice, 
knjige, dvd Jltnie in darila. Oddelek je odprt vsak 
delavnik od 7. do 15. ure. Telefon: O/j/201 42 

POLONA PCCAN 

Roni(iiitii'iui krimt>Hilkii 
Z(i inidjt bniliY in MHB 
njilioiv iliirit 

C E N A : 1 . 7 5 0 S IT 

Z A N A R O Č N I K E : I . ^ IOO S N 

S V I L A N I T O V A B R I S A Č A 

Gorenjski gias 
kopalna brisala kvalittta, ioo%bambai 

CENA: 2.900 SIT, NAROČNIKL; 2.500 sn 

G G 

Naročniki Gorenjskega glasa 
potujejo 6 turistično agencijo Linda 

1 0 ^ ceneje - pn lastnih aranžmajih agencije Ltnda i n 
. ceneje pri dnigih .irsnJImajih 

tnfi>rmaci|«:Turistient •fmdlo Llnda 
Suneu yt. Kfvij 

Tel-' 9« I4 t-maJl: irVb̂ linda.n 

m 

( n 

mailto:draksler.servis@siol.net
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S V A J G E R 
ZLOBKO BIG BAND 

Mestni 
PIHALNI pRKESTER 

Škofja Loka 

i G o r e n j s k i Glas 
OBČINA ŽEUZNIM t : 9 - k 
GlAVMI Potoovntu MEDIJSKA POCTCmajA 

koncert 
L i o n s k l u b a Š k o f j a L o k a 

^ Športna dvorana 

Z E L E Z N I K I 

sobota, 
22, oktobra, ob 20.oo ' r 

PREDPROD/\|A VSTOPNIC: 

Škofja Loka: Turistično druStvo, Mes tn i trg 7 

Škofja Loka: LTO Biegož, Kidričeva 1 a 

Kranj: Gorenjski glas, Zo i sova 1 

Železniki: D i skont blagovnice Mercato r 

Železniki: Špor tna dvo rana 

G G I I Z L E T I 

G r a d n a G o r i č k e m 

e n o d n e v n i i z l e t : 3 0 . o k t o b r a 2 0 0 5 

Lepote Prekmurja in za finale Grad. na Goričkem z znamenito prireditvijo 
" N O Č ČAROVNIC" . Maske so zaželene! Izlet je zagotovljen, na voljo pa je še 
nekaj sedežev. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz Kranja izpred Gorenjskega gla-
sa na Zoisovi 1. 

Z A N A ^ ^ I K E C O R E N ) S K E C A G L A S A - i o % • 4 . 0 5 0 S I T 

P r l e k i j a 

e n o d n e v n i i z l e t : 1 2 . n o v e m b r a 2 0 0 5 

Nekaj prostih sedežev je i e tudi za tradicionalno praznovanje v jeruzalemsko-or-
moških goricah. Degustaciie, ponudba mošta, vina, kostanja, koncert tambura-
šev, rogistov in ansambel Čuki do 2. ure zjutraj... Ob doplačilu 3000 sit je na vo-
ljo tudi domača martinova večerja v hotelu Ormož in ples z živo glasbo. Odhod: 
ob 8.00 uri izpred podjetja Gorenjski glas. 

C E N A : s . s o o S I T 

Z A N A R O Č N I K E C O R E N j S K E C A G L A S A - ^ o % ' • A . q k o S I T 

G o r e n j s k i G l a s P r i j a v e : 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 a l i e - p o š t a ; i n f o @ g - g l a s . s i 

I n f o r m a c i j e in p r i j a v e : t e l . : 0 4 / 2 3 5 8 4 2 0 a l i 

0 4 1 / 5 1 8 6 3 8 a l i e - p o š t a : i n f b ( g ) l i n d a . s i 

ZO vei^ varnost vaSeffi 
doma.Javljalec plina je 
aparat, ki zaznava vnetljive 
in tsmpent pline. 
Ko koncentracija plina 
preseie dovoljeno stopnjo, 
vas opozori z vidnim 
in zvoinim alarmom. 

C E N A : 1 2 . 9 0 0 S I T 
7 dolUlvo na dom 

Z A N A R O Č N I K E : 9 . 9 6 0 S I T 

Naročila nateleTon: 04/511 64 04 

naiP 
M M č a s o p i s 
• H z a p r o s t i č a s 

na 

Na prodajnih mestih Dela Prodaje in 
Pošte Slovenija, za 1 5 0 sit drobiža. 

Letna naročnitta j . S o o s i i 

G G j I n f o G o r e n j s k i g l a s : 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 

mailto:info@g-glas.si
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S L 0 1 SLO 2 POPTV KANALA 
06 JO Tedenski i 2bor 
06 JO Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08,00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroiilaivps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Ali me poznaš: Jaz sem regrat 
09.102Iatlco ZakJadko: Negovski grad 

iftje/erovjeseni 

09 Kr)jlga Mene briga - Vladimir 
Nabokov: Ulita 

09.45 Odd. za otroke 
10.00Glas.odd. 
10 J S Skrivnosti in legende Katarovr, 

fr. dok. odd. 
ll.lOSpetdoma 
13J I RofoSa^Jport vreme (vps 13.00) 
13.15 Nekaj nrunut za domačo glastio 
13 JITedenski izbor 
133d Ljudje in zemlja, odd. tv Kop-

er-Capodtstria 
U a s Dežele, kjer so doma legende, 

fr. dok. serija, 11/13 
15.00 RoroGla, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Niddk(vps 15.05) 
15.40 Frafii dol, lutk. nan., 3/23 (vps 

15.40) 
16.05 Pod Uobuicom, pon. (vps 

16.05) 

16.40 Skip in Skit, rrs. nan.. 14/26 
(vps 16.40) 

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

17J0 Z vami (vps 17.30) 
ISJOTuristika (vps 18.20) 
18.40 Žrebanje Astra 
18.45 Risanka (vps 18.45) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19J5 Vreme, magnet, šport 
20.00 Sedmi pe^at: člen 7: Naša 

pravka, dok. odd. (vps 20.00} 

ČLEN 7: HAŠA PRAVICAL 
Ob 8S-obletnicI koroškega 
plebisdta, s katerim je Koro-
ška leta 1920 pripadla Av -
striji, in 50K>bletnk3 podpisa 
avstrijske državne pogod -
b e s katero so bite zagotov-
ljene pravice slovenske 
nanjSine; je Uredništvo do-
kumentarnega programa v 
sodek>vanju zORF in avstrij-
skim producentom Naviga-
tor Film z Dunaja, pripravik> 
celovedemt dokumentarni 
filrru 

2 U 0 Dok. feljton (vps 21.20) 
22.00 OdiTOVi, kultura, iport, vreme 

(vps 22.00) 
22.55 Omizje (vps 22.55) 
00.15 Dnevnik, vreme, magnet, 

iport, pon. 
01.05 Z vami, pon. 
01J5 0nevnikamejsketv(vps01i5} 
02.20 Infokanai 

06.30 infokandi 
09.00 Zabavni infokanai 
II.OOTv prodaja 
11 JO Otroški infokanai 
1230Zabavni infokanai 
14.05 Tv prodaja 

14.40 Evropski mag., odd. tv Maribor 
(vps 14.40) 

EVROPSKI MAGAZIN 
V tokratni oddaji b o m o 
obiskali Turčijo in Hrva-
Ško. O b e državi sta na-
mreč na začetku pristop-
nih pogajanj z Evropsko 
unijo. Kakšna pot ju Čaka 
d o po lnopravnega Član-
stva in kakSno je mnenje 
Evropejcev« 

15.20 Tedenski izbor 
15 JO Frasier, amer. humor, nan., 

7/24 
15.40 Nikoii ob desetih, glas. odd. 
16.45 Dober dan, Koroika 
17.20Mostovi-hiddk, pon. 
17.50 Davi, izbor iz jutranjega pro-

grama (vps t7.50) 
19.00 24, amer. nad., 18/24, pon. 

(vps 19.00) 
20.00 liga prvakov v nogometu, 

preng? (vps 20.00) 
00.00 Slovenska jazz scena: Clairau-

dient band (vps 00.00) 

C L A I R A U D I E N T B A N D 
Zasedba Clairaudent Ba-
nd je p l od sodelovanja 
pianista Petra Miheliča in 
producenta Marta Marol-
ta. Glasba, ki jo izvajajo je 
prepletanje različnih glas-
benih zvrsti. O d zamisli 
Oairaudient do pojmova-
nja sta vključila v n juno 
g lasbeno izenačitev stilne 
sp remembe in uporabila 
elektronsko produkcijo v 
procesu glasbenega ustv-
arjanja njune unikatne 
mešanice elektro jazza, 
jazz-housea in l o ungea V 
posnetku koncerta iz let-
nega vrta DruStva sloven-
skih pisateljev bo skupina 
v sestavi Peter Mihel ič -
klavir. D rago Gajo - bobni, 
Jani Mode r - kitara, Matjaž 
Albreht - vibrafon, Kristina 
Oberžan - vokal, Nikola 
Matošič - kontrabas in Ma -
n o Marolt - računalnik-
klavlatura prvič predstavi-
la avtorske skladbe v sve-
žih, instrumentalno-rit-
mičnih kombinacijah. 

01.15 Baader, nem. film, pon. (vps 
01.15) 

03.10 Infokanai 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Rkki Lake. pon. pog. odd. 
08.40 h âterina pot, pon. 45. dela 

meh. nad. 
0935 Proti vetru, pon. 42. dela meh. 

nad. 
10J5TV prodaja 
10Ji5 Vila Marija, pon. 36. dela hrv. 

nad. 
11 SO Prerojena ljubezen, pon. 24. 

dela venez. nad. 
12.45 Preverjeno, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Rkki Uke, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 25. del 

venez. nad. 
16.00Vila Marija, 37. del hnF. nad. 
17,00 Proti vetru, 43. del nieh. nad. 
17J5 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 46. del meh. 

nad. 
19.0024 ur 
2«.M TV krimtnallu: Ko se ljubka 

ma^^t^, kan. f ^ 

08.30 TV prodaja 
08.35 Izganjalka vampirjev, pon. 15. 

dela amer. nan. 
09.25 VIP, pon. 10. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Izganjalka vampirjev. 16. del 

amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi. 257. del 

amer. nad. 
14.15 Vsi moji otrod, 152. del amer. 

nad. 

15.05 TV prodaja 
15.35 VIP, 11. det amer. nan. 
16.30 Moja super sestra, 5. del amer. 

humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 11. 

del amer. humor. nan. 
17l3l Caroline v velemestu, 17. del 

amer. humor. nan. 
18:ME+ 
18.1«E+BAft 
11.4$ E+ Majemi me 
19.HE+Graforobot 
19.45 E+Na fronti 
2tJ4Ekstranugazin 
20.54 Popolna preobrazba, dok. 

serija 

KO S E U U B I C A MAŠČUJE 
Donna Randal je poroče-
na s televizijskim snenrial-
cem Jeffom, ki je veliko 
odsoten od doma. Ko Jeff 
odpotuje za dlje časa, se 
Donna zbliža z Alariom, ki 
v šoli poučuje njeno hčer-
ko. Spustita se v strastno 
razmerje, a Donna kmalu 
opazi, da se njen ljubimec 
nenavadno obna£a. Ko 
prekine zvezo z njim, Alan 
pokaže svoj pravi obraz. 
Po njegovi zaslugi Jeff 
izve za Donn in skok čez 
plot in Donn i se sesuje 
svet. Odločena, da se Ala-
nu maščuje, začne brskati 
p>o njegovi preteklosti. 
Tako odkrije- šokantne 
reči. 

21.45 Bar 
22.15 Monk, 8. del amer. nan. 
23.10 Na kraju ztofina, 21. del amer. 

nan. 
00.05 Felicitino potovanje, kan.-ang. 

film 
02.05 24 ur, pon. 
03.05 No^na panorama 

POPOLNA PREOBRAZBA 
39-letni jerry je nekdanji 
šolski klovn, ki se je nav-
zven vedno smejal, v sebi 
pa veliko jokal. Ker je odra-
ščat s čednim bratom in se-
stro, ki je postala mane-
kenka, se je vedno zavedal 
svojih pomanjkljivosti. To 
pa je seveda močno vpli-
valo na njegovo samoza-
ves t Zdaj bi Jerry rad, da bi 
drugI oKtški nehali osvajati 
njegovo ženo, zato se od-

za plastično operacijo. 
Strokovnjakom se bo p r e 
pustila tudi 33-letna voja-
ška načelnica Manu , ki bi 
rada poudarila svojo žen-
stvenost 

21.40 Zvezdna vrata, 21. del amer. 
nan. 

2235 Mladi zdravniki, 2. del amer. 
hunrK>r. nan. 

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

23.35 Samo bedaki in konji, 4. del 
ang. humor. nan. 

00.15 E+. pon. 

08.30 Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 
Mali meievaki, ris. serija 09J5 TV-pro-
daja 10.00 Prva prebere prva 10.25 
čarovnije, pon. 11.25 Adijo, pamet 
12.20 TV-prodaja 12.35 Tri v vrsto 
12.45 Mala šota 13.00 TV-prodaja 
13.40 Bazen, fr. krim. (2003) 15.25 Na 
moj nâ in, pon. 16 J S TV-prodaja 17.00 
Mali me^evaid, ris. serija 17.35 Sto 
izložb, sto strasti, 541. del 17.55 
Čarovnije, 3. del tretje sezone 19.00 
Adijo, pamet 19J5 Plemeniti komentar 
20.00 Ena na ena 21.00 Kako preživeti 
22.00 Morilski 6/t, amer. srh. (2000); 
režija: Ken Bart>et; igrajo: Corbin 
Bemsen, Oee Wallace-Stone, Paige Moss 
23.40 Ena na ena, pon. 00.40 Kako 
preživeti, pon. 7. deta 01.40 Morilski 
iut, pon. 

i T v P t U 

•9.M Postovni studio, pon. 09.31 
Klepet z jasnovidko Marušo, pon. 10.00 
Do zdravja ttidf tako, Nova akropola, pon. 
lOJO Za vas in mesto, odd. o kmet., pon. 
1130 Jana: Krka > imunska odpornost, 
pon. 12 J t Na piki, pog. odd., pon. 13.00 
Naia mala Minika UM Glasbeni Mozaik 
15.00 Vk>§a in pomen reke Save v slov. 
prostoru, 1 del., pon. 14.30 Razgle-
dovanja, potop. rep. 17i)0 Hiron, sveto-
vanje dr. Emila Kuica, pon. 17.30 Kul-
turne drobtinice, Pastirske igre 2005 
18.00 Do zdravja tudi tako: Studio Ank 
1830 Poslovni studio, živo 19.00 To 
morate vedeli, pon. 1930 ABCD, odd. o 
avtomobilizmu, pon. 20.00 Zadnja bese* 
da, kont. odd. 20.30 Sijaj 21.00 živeti 
zdravo 2130 24 ur 22.30 Postavni stu-
dio, pon. 23.00 Preverjeno 

i T v f t p d b 

1020 m r n i 1030 Akademija za mod-
ele 1230 Svetovalna 12.40 Aktualna 
13.05 Spot tedna 13.15 Vizionani 16.40 
Najboljii sosed 17.00 lOka 18.00 Pî oli-
na 18.30 Akademija za zapeljevanje 
20.00 Mia(finska knjiga 2030 lepota in 
stil 20.45 Spot tedna 21.00 Dilema 
22.05 Aktualna 2235 Balkan 23.05 Pa-
prikini vro6 večeri 0030 Vizionarji 

I G o r u ^ T V 

09.00 Mozaik kulture: roman Borzne 
tigrice, dok. odd. 09 JO Ste vedeli, sve-
tov. odd. 09.35 GTV priporoma 09.45 
Corenjska TV porodla 10.00 Skrbimo za 
zdravje: Zdravljenje z metadonom. izobr. 
odd. 11.00 Video strani, panorama 
Gorenjske 16.58 GTV danes 17.00 Priili 
smo se poktanit, rep. s srednja mladih v 
Stiini 1730 Prava stvar, 5. del odd. o 
kuhar, mojstrovinah 18.00 Gorenjski 
odsev: Odprtje male fotovoltaî e elek-
Irame v Radovljici, rep. 18.15 Aktualno 
v regiji, pog. odd. 1830 Ste vedeli, sve* 
tov. odd. 1835 GTV priporoma 18.45 
Gorenjska TV porodila 19.00 U ob^nskih 
Idopi: Seja Obfinskega sveta Občne Je-
senice, rep. 19.15 Na5 sosed: Sandi 
Novinec, zbiraiec vžigalidiih ikatlic. pog. 
odd. 19.45 Marketing GTV predstavlja 
19.50 GTV priporoma 20.00 Zupan pred 
kamero: Franc Ekar, župan Občne Pred-
dvor 21.00 Vredno je stopiti noter: 
železniški muzej v Ljubljani, dok. odd. 
21.30 Ste vedeli, svetov, odd. 21.35 

fagoie, dok. odd. 2130 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 2135 GTV priporoma 21.45 
Gorenjska TV poročla 22.00 Apolon: 
Mitja Tori, razv. odd. 22.45 Izbor obleke 
za Miss Slovenije 2005, posnetek 23.00 
iana: Kaj mi sporočajo čustva, pog. odd. 
2330 Marketing GTV vam predstavlja, 
ogl. rep. 2335 GTV priporoto 23.45 Go-
renjslca TV poročla 00.00 Polnočevanja: 
Aktualno v regiji, pon. 00.15 Pomenko-
vanja z trmo Bembie, pog. odd. 01.15 
Grafični bienale v Ljubljani, rep. 01.45 
Za lahko no^ 

iPtžChiAUUTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z obanskih 
klopi. Seje občnskega sveta 18.00 De-
želni magazin: Obfina Skofla Loka; po-
govor z županom 19.00 Preprosto naj-
boijii« kont. mlad. glas. odd. 20.00 De-
želni mlks: 50 let KUD Reteie, 4. del; rep. 
20.35 Poklič me nocoj, kont. odd. z 
nar.-zab. glasbo 2130 Pogovor meseca: 
iože Bernik, pog. odd. 2230 Deželni 
miks: Ročk Springs v studiu DTV 

093« Ljubezen aU blaznost, pon. 10.40 
Vibradje 1130 Zvezde ulke 12.W TV-
prodaja 1230 Studio S3 l>tuj 14.00 Pe-
pel iz raja, pon. arg. krim. (1997) 16.00 
Ljubezen ali blaznost 17.00 Sonce skui-
njave, tel. 1735 2oga 1835 Poklič In 
zadeni, nagr. kviz 1830 Net info 19.10 
Maria Madrugada, tel. 20.00 Potovanja 
2030 Z roko v roki, amer. drama (1999); 
igrata: Heath Ledger, 8ryan Brown; reži-
ja: Gregor Jordan 22.10 Net info 22.40 
Spedal 23.10 Potujte z nami 23.40 Pre-
gled dogodkov dneva 00.10 TV-prodaja 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
Porotila 10.10 Mare TV: Raki. pošasti v 
Severnem ledenem morju. dok. serija 
11.05 Tarea, odd. za branitelje 12.00 
PoroCla 12.30 Ljubezen nima cene, 70. 
del meh. tel. 13.20 Maja. pog. odd. 
14.00 Poroaia 14.15 Sestre, 15/22 del 
amer. serije (1991) 15.05 W.I.T.C.H. 
1530 Nora fora 16.00 Evropski maga-
zin 1635 življenje v živo 17.50 Najšith 
kejii ̂ n 18.40 Ljubezen v zaledju. 17. 
del hrv. tel. 1930 Dnevnik 20.10 Glo-
balni klepet 20.45 NK osebnega 21 JO 
Biti slaven, hrv. dok. film 22.00 Kulturna 
poročila 22.10 Odkrito 23.10 Kuttuma 
odd. 00.05 Poroaia 00.20 Vse ali nie, 
ang. kom. drama (2002); režija: Mike Le-
igh; igrajo: Timothy Spali, Lesiey Manvii-
le, Alison Garland 0230 H M spored 

07.00 VIP DJ 07.35 Otroški spored 
11.50 Druga Zemlja 12.35 Legendami 
pari: Raoul Walsh in Errol Flynn, dok. se-
rija 13.30 Nî na ura 1430 Poročila za 
gluhe 14.35 Vihar in žalost, amer. dra-
ma (1990); režija: Richard Colta; igrajo: 
Lori Singer. Todd Allen, Steven Ander-
son, Marcia Cross 16.10 Poročila 1635 
Svet stavnih, braz. tel. 17.15 Midve z 
mamo 18.00 Hrvaška danes 18.50 Princ 
vaiiant 19.15 Skriti griči 1935 VIP DJ 
20.10 Vzemi ali pusti 20.40 Kdo je tu 
nor. amer. kom. (1987); režija: Michael 
Ritchie 22.15 Poročila 2230 Brez sle-

di,16/24 del druge sezone 2330 Mladi 
zdravniki., 10/23 del druge sezone 
23.40 Praksa, 14/22 del osme sezone 

06.00 Kemija v kuhinji: Sladoled 0630 
Kemija v kuhinji: Žete 07.00 Starodavna 
apokallpsa: Skrivnosti Krete 08.00 Hi-
trostni Stroji: Leteče ladje 09.00 Bitke 
pošasti: Gorila proti leopardu 10.00 Pri-
krito: Vroče riviere 11.00 Razbiti mit 
12.00 Kemija v kuhinji: Sladoled 1230 
Kemija v kuhinji: 2ele 13.00 Starodavna 
apokallpsa: Skrivnosti Krete 14.00 Hi-
trostni stroji: Leteče ladje 15.00 Polet 
16.00 OdbSIni avtomobili 17.00 Jekle-
ni izzh/18.00 Najboljše do sedaj 19.00 
Razbiti mit 20.00 V Seulu 21.00 Razbiti 
mit 22.00 Čtoveški čudež na Kitajskem 
23.00 Ameriški chopperji 00.00 Smisel 
seksa 01.00 EkstremnI stroji: Harrier 
•2.00 Forenzični detektivi »3.00 Divje 
mačke z Nigelom Ma v̂enom U M Pri-
krito: MINjonarski Monte Cario OS.OO 
ftazbiti mit 

AnimaJpUnet 

•6.M Zavetišče za hišne ljubljenčke 
M 3 f Najbolj smešne živali sveta 17.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opi^ zadeve 
08.00 Dnevnik veliiuh mačk 0630 Ple-
nilci 09.00 Najbolj priljubljena žival 
10.00 Lovec na krokodile 11.00 Živalska 
(volidja 12,00 Zavetišče za hišne Ijub-
Ijendce 1230 Najbolj smešne živali sve-
ta 13.00 Odraščanje v divjini 1330 
Opičje zadeve 14.00 Dnevnik velikih 
mačk 1430 Plenilci 15.00 Najbolj pri-
ljubljena žĥ al 16.00 Živalska policija 
17.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1730 S. 0. S. 18.00 Čudoviti posnetki 
žhrali 1830 Dnevnik velikih mačk 19.00 
Odraščanje v divjini 1930 Opî e zadeve 
20.00 Živali od A do Ž 20.30 Plenilci 
22.00 Živalska policija 23.00 Odrašča-
nje v divjini 2330 Opi^ zadeve 00.00 
Vojaška pasja šola 01.00 Zavetišče za 
hišne ljubljenčke 0130 S. 0. S. 03.00 
Odraščanje v divjini 0330 Opičje zadeve 
04.00 Živali od A do 2 

National Geographk 

12.00 Viharne zgodbe: Težave s loma-
dom 12.30 Viharne zgodbe: Prevmjeni 
kajak 13.00 Nevarna srečanja: Sila ugri-
za 14.00 Sekunde do katastrofe: Iztirje-
nje vlaka 15.00 Nezemljani: Aurelia 
16.00 Nezemljani: Modri mesec 17.00 
Ekstremi: Vlaga 18.00 Viharne zgodbe: 
Težave s tornadom 1830 Viharne zgod-
be: Prevmjeni kajak 19.00 Izumrli: Dodo 
1930 Popolna divjina 20.00 Napad žu-
želk: Sesalci človeške knri 21.00 Preisko-
vanje letalskih nesreč 22.00 Resnica o 
ubijanju 23.00 Resnica o ubijanju 00.00 
Sekunde do katastrofe: Požar na trajektu 
Star 02.00 Resnica o ubijanju 03.00 Na-
pad žuželk: Sesalci človeške kni 04.00 
Preiskovanje letalskih nesreč 

0930 Drevo življenja, amer. melodrama 
(2000) 11.15 Kolega, amer. pust. kom. 
(1987) 13.00 McLeodovi hčeri 13.45 Na 
začetku, 1. del amer. fant. mtniserije 
(2000) 1530 Potovanje samoroga, 1. 
del amer. fant. miniserije (2001) 17.15 
Drevo želja. pon. 19.00 McLeodovi hče-

ri, pon. 20.00 Jessica, 2. del avstral. 
miniserije (2004) 21.45 Oddelek, 19. del 
22.45 Colditz, 1. del amer. voj. miniseri-
je (2005) 00.30 Prelomljene obljube, 
amer. drama (1987) 

Tr»velCh«nell 

18.00 Popotnik: Islandija 1830 Korak 
za korakom: Partz 19.00 Treking: Viet-
nam 20.00 Potni list: Škotska 21.00 Po-
pomiki: Kitajska 2130 Potovanje z lad-
jo: Capetown 22.30 Alternativna pot: 
Nova Zelandija 23.00 Gurmanski vodnik 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.30 flog It! 1030 
Urejanje vrta 11.00 Mind Your Own Bu-
siness, dok. odd. 11.30 Giris On Top. 
odd. s (harile Dimmock in Anno RydeT 
Richardson 12.00 Živalski park 13.00 
Moj heroj, ang. humor. nan. 13.30 Ne« 
of Mn, ang. humor. nan. 14.00 Dva tisoč 
akrov neba, ang. nan. 15.00 Program za 
otroke 17.0F Pralnica življenja 173« 
Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 Naj-
šibkejši člen 19.00 Zdravniki, ang. run. 
1930 EastEnders, ang. nan. 20.00 Top 
Gear Xtra, dok. odd. 21.00 Pokazal jim 
bom, kdo je glavni, dok. odd. 21.40 
Chris Ryan v Sibiriji, dok. odd. 2230 Mo-
ška liga, ang. humor. nan. 23.00 Casual-
ty, ang. nan. 23.50 Holby City, ang. rtanL 
01.00 Čudoviti svet Louisa Armstrortga, 
dok. odd. 

13.00 Pure Adria 13.30 Ema 2005 
14.00 Playll$t Hours 15.00 TRL1630 
Dismissed 17.00 Vroče 18.00 Novice in 
videospoti 19.00 MTV Mono 1930 Pure 
Adria 20.00 Sladkih šestnajst 20.30 fto-
omraiders 21.00 Globally dismissed 
2130 Cribs 22.00 Močna dekleta 2230 
I wdnt a Famous Face, preobrazba v 
zvezdnika 23.00 Superrodc 00.00 Adria 
Top 20, z voditeljico Polono 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni Športi, odd. za drzne 
09.00 Nogomet: Evrogoli 10.00 Eks-
tremni šport, odd. u dnne; Azijske igre 
2005 v Seulu 11.00 Odbojka na mivki 
(Ž), vrtiund sklepnega dvoboja turnirja » 
Salvadorju 11.45 Nogomet: Legende 
svetovnih prvenstev 13.00 Nogomet: 
Evrogoli 14.00 Tenis (m), prenos dvobo-
jev uvodnega kroga tumirja ATP v Lyoni 
15.30 Tenk (ž), prenos dvobojev uvod-
nega kroga turnirja WTA v Linzu 17.00 
Tenis (m), prenos dvobojev uvodnega 
kroga tumirja ATP v Baslu 1830 Tenr. 
(ž), prenos dvobojev uvodnega kroga 
turnirja WTA v Linzu 21.30 Boks, prenoi 
profesionalnega dvoboja Antonio Bran-
calion (Italija) - Elvis Mihajlenko (LatvijaJ 
za naslov evropskega pn/aka v poltežici 
kategoriji z Dunaja 23.30 Motošport, vr-
hunci dirke tovornjakarjev za evropski 
pokal v Le Mansu 00.00 Športna poroči-
la 00.15 Reli, vrhunci zadnje dirke za 
svetovno prvenstvo po Korziki 

06.00 Nogomet • 2. nem. liga. posnetek 
včerajšnje tekme desetega kola 08.00 
Oglasi 0830 športni kviz 11.00 TV-pro-

daja 1330 Motociklizem, predstavitev 
motorjev triumph sprint ST ter vespa LX 
50/12514.00 La ola, nog. mag. 1430 
Športni kviz 17.00 Ekstremni Športi, 
odd. za drzne 17.30 Reportaža: Stihi 
Timbersport 2005 18.00 La ola, nog. 
mag. 18.30 Nogometne novice 19.45 
Pikado, prenos tekmovanja za veliko 
nagrado na Irskem 22.30 Moški TV 
23.00 Športni kviz 

1030 Columbo: Zadnja zabava, pon. 
amer. tv krim. (2002) 11.45 Otroški pro-
gram 14.35 Novi Addamsovi, 1. del 
amer. humor, serije 14.55 Simpsonovi 
1530 Jimova družina 1545 Newsflash 
15.50 Varuška 16.15 Sedma nebesa 
16.55 Simpatije 17.40 Newsflash 
17.45 Midve z mamo 1830 Glavca 
19.00 Simpsonovi 1930 Css v sKki/kul-
tura 19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 
Policisti z donave: Obraz zla 21.05 
Newsflash 21.10 Policaj iz Toeiza: V do-
brih rokah, nem. tv krim. (2004) 2231 
Na kraju zločina: Težak udarec 23.40 
Brez sledi: Pakt s hudičem, 1/2 del0035 
Ugodna priložnost, nem. kom. (1999) 
02.00 Tanguy, pon. fr. kom. (2001) 

09.00 čas v sUki 09.05 Kuharski maga-
zin, pon. 09.30 Nikola 09.55 Drzni in 
lepi, pon. 10.15 Julia: Poti do sreče, pon. 
11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Eco, pon. 1235 Visoka 
hiša, pon. 12.55 Pogledi od strani, pon. 
13.00 čas v sliki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.40 Nikola, pon. 14.05 Drzni in 
lepi 1435 Julia: Poti do sreče, dve ep. 
1535 Oddala Bartvare Kariich 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 1835 
Resnično.res. 18.30 Dober nasvet 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Zavezniki v Avstriji, 5. del 21.10 
Tema 22.00 čas v sliki 2 2235 Austria 
05: Avstrijci leta, predstavitev zmagoval-
cev tekmovanja časopisa Die ^esse 
23.10 Detelctivka Lea Sommer Nevarna 
bližina OO.OO čas v sliki 3 0030 Caroline 
v velemestu 

09.30 Moj dojenček 10.00 Družinsko 
sodišče 11.00 Naloga med štirimi stena-
mi 1130 Naša bolnišnica 12.00 Opol-
danski magazin 13.00 Oliver ^eissen 
14.00 Na sodišču 15.00 Družinsko so-
dišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 1730 Med 
nami 18.00 Dober večer 1830 Eksklu-
zivno, mag. 18.45 Poročila 19.10 Eks-
plozivno, mag. 19.40 Dobri časi, slabi 
časi, 3341. del 20.15 Na kraju zločina: 
Miami 21.15 Sodna medidnka: Stopar-
ka 22.15 Monk 23.10 Zakon In red 
00.00 Poročila 00.35 Da, draga 01.00 
Zlata dekleta 0130 Na sodišču 

09.55 Ekskluzivno - rep. 1030 Kuharski 
mojstri na obisku 1130 Dobro je vedeti 
11.50 Otroški program 16.10 Želve 
nindže 16.40 Baiman 17.00 Moja super 
sestra 18.00 Kuharski mojstri na obisku 
1830 Dobro je vedeti 19.00 Veliki bral 
20.00 Porodila 20.15 Vselitev v novo 

življenje, dok. serija 21.15 Borussla 
banana - junaki v kazenskem prostoru, 
dok. serija 22.15 Ekskluzivno: Slabo 
opravljeno delo 23.15 Ekskluzivno: 
Življenje za volanom 

O RTI super 

06.00 InfonnathmI oglasi 08.15 Gasilec 
Samo 0830 Bluejine sledi 09.00 Caillou 
1030 Eckhan 11.10 Ogijeva druščina 
11.30 Stanlev 12.30 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Lilo in Stitch 
14.00 Spužva Bob 1430 Prstne zvijače 
15.00 Sabrina 16.00 Ogijeva druščina 
16.50 Leno mesto 1730 Lovci zmajev 
17.50 Kapitan Balu 1830 Račji dol 
1830 Ulo in Stitch 19.15 Spužva Bob 
20.15 Igra usode, amer. drama (1994); 
igra: Steve Martin 22.15 čislo popolno-
ma 2330 Prazno gnezdo 

11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija, 
dok. serija 1430 SOS - naredi sam, vodi 
Chariotte Engeihardt 15.M Priznanje 
16.00 Matura 2006 H 3 0 Prijatelji: Živ-
ljenje gre naprej 17.00 Taff 18.00 Simp-
sonovi 19.00 Galileo 20.00 Nevvstime 
20.13 Vrofica velemesta, vodi B. Schoe-
nebergcr 20.15 Seks v mestu; Glavno 
vprašanje 20.45 Seks v mestu 2130 Ra-
zočaran« gospodinje: Pomladna Čustva 
2230 Tvtotal 2330 Bizz 

09.15 Sam svoj mojster 1035 Živeti po 
želji 10.45 Nič ni brez okusa. pon. 
11.15 Sedma nebesa 12.15 Odvetnikz 
ulice 13.10 Naša sodnica 14.05 
Remington Steele 15.05 Sedma nebesa 
16.05 Naša sodnica 17.00 Odvetnik 
z ulice 18.00 Poročila 18.15 Živeti po 
želji, mag. 18.45 NiČ ni brez okusa 
19.15 Sam svoj mojster 20.15 Varuška 
za živali 21.15 Stem tv 22.10 Tretja 
izmena: Na lovu 23.00 Udarci pravice 
23.55 Poročila 00.05 Na kraju zločina: 
NewYork 

ReatrtrTV 

16.50 Služiti in varovati 17.40 Oko za 
oko 18.05 Amnezija 19.00 Mejna polici-
ja 1930 Klic 20.00 Middlemore 2030 
Pekel 21.00 Zdravnikovi zapiski 22.00 
Bolnišnica 22.30 Oko za oko 23.00 
Prevaranti 

18.35 Poroka z milijonarjem, 43. det 
1930 Maščevanje ljubezni. 7. del 2030 
Poroka z milijonarjem, 42. del 21.10 Po-
roka z milijonarjem, 43. del 22.05 Jude-
ževa žena, 12. del 23.00 Kakor v filmu, 
183. del 2335 Sreča v ljubezni, 57. del 

O Canoon/tcm 

1135 Krava in Piščanec 13.05 Johnny 
Bravo 1335 Hrabri kužek 1430 Dogo-
divščine kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Puf-
fy Amiyumi 18.05 Samuraj iack 1835 
Ed, Edd in Eddy 20.35 Billyin Mandy 
21.00 Trije mušketirji, amer. pust. film 
(1948) 23.05 Nasilno dejanje, amer. 
drama (1948) 0035 The Road Builder. 
ang. srh. (1971) 

Ufedf«ih« n« ečfovti}* u »<w»«n>b». k> nwt**jo»tv pfOf»»ni.h po f»<i»koje. Urednilivo n« odgovirjj ta spremembe, ki nattjn«)« v <« proptmih po 7jU|uAu tdiktlj«. 



SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
•09.05 Cedrik, ris. nan., 39/52 
09.15 Risanka 
09.25 ̂ port ipas 
09.55 Zgodbe iz školjke 
10.40 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 
11.55 Pri Jožovcu z Natalijo 
13.00 Poročila, Šport, vreme (vps 

13.00) 
13.25Tedenski izbor 
13.25 Koncert skupine Melodrom 
14JE5 Vedrana Grisogono Nemê : 

Blisk,tvnad.-5.del:Klep-
tomanija, 5/15 

15.00 Poročla, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Potepanja -

Barangol sok (vps 15.05) 
15.40 Mogo^na reka, ris. film (vps 

15.40) 
16.05 Ali me pozrtaS: Jaz sem rogoz 

(vps 16.05) 
16.10 ZlatkoZakladko: Po sledeh 

Martina Krpana {vps 16.10) 
1630 Knjiga Mene briga - štiri knjige: 

Konfudj, Mendj, Nauk o sredini, 
Veliki nauk, pon. (vps 1630) 

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

1735 Razgledi slovenskih vrhov: 
Zgodbe jezerskih dolin - Grin-
tove<,2. del, pon, (vps 1730) 

18.05 Modro (vps 18.05) 
18.40 Simon v deželi risb s kredo, ris. 

(vps 18.40) 
18.45 Vida in Luka, ris. 
18.55 Vreme 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme, magnet, šport 
20.00 Tarča (vps 20.00) 
2130 Petrača s hudega vrtia, dok. 

feljton (vps 2130) 
22.00 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Življenje za zidom, nem. dok. 

serija, 2/4 (vps 22.50) 

ŽtVUENJE ZA ZIDOM 
Sprva so ljudje v Nennškt 
demokratični republiki 
verjeli v novo, pravičnej-
šo družbo. Ko so bili mla-
dinci stari 14 let, so doži-
veli socialistično iniciaci-
jo. Prisegli so, da bodo 
zvesto služili državi. 

23.40 Razgledi slovenskih vrhov: 
Med steno in nebom - Storžič, 
2. del, pon. (vps 23.40) 

00.15 Dnevnik, vreme, magnet, 
šport, pon. 

01.10 Dnevnik zamejske tv (vps 01.10) 
0135lnfokandl 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.00 Tv prodaja 
11.30 Otroški infokanal 
1230 Tv prodaja 
13.05 Tedenski izbor 
13.05 Osebno 
13.35 Pomagajmo si, odd. tv Koper-

Capodistria 
14.05 Slovend v Italiji 

(vps 14.05) 
14.35 Tedenski izbor 
14.35 Zenit: vozila prihodnosti 
15.10 Aritmija, glas. odd. 
15.50 Študentska 
16.20 Studio City 
17.20Mostovi-Hidak: 

Potepanja - Barangol sok, 
ponovitev 

17.50 Davi, izbor iz jutranjega 
programa (vps 17.50) 

19.00Prežihov Voranc-Mitja Sipek: 
Svetne(!i Gašper, tv igra 
(vps 19.00) 

P r e t i h o v V o r a n c 
SVETNEC IGASPER 
tv priredba monodrame v 
izvedbi Mitje Šipka 
Gašperjeva "Pot na klop" 
je poslednje romanje 
tega značilnega Voranče-
vega junaka, njegovo 
iskanje prostorčka, ka-
mor bo poslednjič legel, 
potešil žejo in z večn im 
spraševanjem o tem, "za-
kaj je življenje tako hudi-
čevo težko" - umrl. Pre-
prosta, pretresljiva podo-
ba enega slovenskih de-
setih bratov, povedana s 
sočr^im Vorančevim jezi-
kom, zaživi v interpretaci-
ji Mitje Šibka in v televizij-
ski priredbi režiserja Ja-
neza Drozga. 

20.00 Frasier, ameriška humoristična 
nanizanka, 8/24 
(vps 20.00) 

FRASIER 
Frasier praznuje dvatisočo 
oddajo. Vse oddaje je leta 
snemal in kasete skrbno 
zlagat v omaro. Ko ugo-
tovi, da ena od kaset manj-
ka, domače po detek-
tivsko zaslišuje, da bi naše) 
krivca. 

2030Sreeko Fi$er: Medtem, 
po motivih Romana Prima 
Levija, tv prir. predstave SN6 
Mova Gorica 
(vps 20.30) 

22.50 Odraščanje v Evropi: Jaz pa 
tebi mamo, meh.-amer. film 
(vps 22.30) 

0035 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07^0 Ridci Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, pon. 49. dela 

meh. nad. 
09.35 Proti vetru, pon. 46. dela meh. 

nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Vila Marija, pon. 40. dela hrv. 

nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, pon, 28. 

dela venez. nad. 
12.45 Providence, pon. 3. dela amer. 

nan. 
13>I0TV prodaja 
M.IORidd Lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 29. del 

venez. nad. 
16.00 Vila Marija, 41. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 47. del meh. nad. 
17.5524 ur-vreme 
18.00 Materina pot, SO. del meh. 

nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Preverjeno 
20.55 Kevin Hilt, 5. del amer. nan. 
21.45 Bar 

22.15 Newyorška policija, 5. del 
amer. nan. 

23.10 Na kraju zločina, 23. del amer. 
nan. 

N A KRAJU ZLOČINA 
V nakupovalnem vozičku 
najdejo iznakaženo truplo, 
ki ga ni moč takoj identifi-
cirati. Sčasoma se pokaže, 
da gre za slavno manekerv 
ko Ashieigh James. Sprva 
se zdi, da je storilec njen 
goreči privrženec, toda 
preiskava razkrije osuplji-
ve podrobnosti iz njenega 
osebnega življenja. 

00.05 Tihi bes, amer. film 

TIHI BES 
Policistka Detla VVilder in 
njen sodelavec Harlan Lee 
morata razreSiti umor žen-
ske, kije uničila kariero svo-
jega ljubimca, ginekologa 
Sama Chaneyja. Med pre-
iskavo Wilderjeva in Lee 
odkrijeta vrsto nepravilno-
sti, ki jih je zagrenilo farma-
cevtsko podjetje Bennet. 
Za pomoč prosita okrožne-
ga tožilca Marlovva Kinga 
in Sama Chaneya, Sam in 
Della se celo zaljubita. 

01.45 24 ur, pon. 
02.45 Nô na panorama 

08.30 TV prodaja 
08.35 Izganjalka vampirjev, 

pon. 19. dela amer. nan. 
09.25 VIP, pon. 14. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Izganjalka vampirjev, 

20. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

156. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35VIP,15.del amer. nan. 
16.30 Moja super sestra, 

9. del amer. humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

15. del amer. humor. nan. 
17.30CaroHne v velemestu, 

21. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+BAR 
18.50 E+ Prepovedan položaj 
19.10 E+ Od zvezdice do zvezde 
19.45 E+ Nekovin danes 
20.00 Akdja: Pogr«Sani ženin, 

hong. film 

POGREŠANI ŽENIN 
Kitajskega zasebnega d e 
tektiva Lina v Tokiu zasle-
duje skupina neznancev. 
Zlikovci ga ujarT>^o, vendar 
jim Lin uspe pobegniti. 
Medtem v poročni kapelici 
v Las Vegasu lepa Macy 
čaka na svojega ženina Ta-
kahashija. Ker ga ni od niko-
der, Macy odpotuje vTokio, 
da bi ga r^ašla. Z njo odpo-
tuje tudi Yung, ki mu Taka-
hashi dolguje denar. Yung 
in Macy v Tokiu obiščeta 
Takahashijevo hlŠo, da bi 
našla kakršnokoli sled, pri 
tem pa postaneta tarč na-
padalcev. ReSi ju Unova po-
močnica Naomi. Lin prav 
tako išče skrivnostno izgi-
nulega Takahashija, zato se 
mu Mdcy in Yung pridružita 
pri iskanju. Izkaže se, da je v 
zacJevo vpleten mafijski šef 
ito. Mecitem se Yung zalju-
bi v Macy... 

21.50 Zvezdna vrata, 1. del amer. nan. 
22.45 Mladi zdravniki, 4. del amer. 

humor. nan. 
23.15 Seinfeld, 

13. del amer. humor. nan. 
23.45 Samo bedaki in konji, 

6. del ang. humor. nan. 
00.25 E+, pon. 

08.30 Tri v vrsto 084S Spomin 09.00 
Mali mê evald, ris. serija 09 J5 TV-pro-
daja 10.05 Prva prebere prva lOas Ca-
rovnije, pon. 11.25 Adijo, pamet 12JŽ0 
TV-prodaja 12.35 Tri v vrsto 12.45 Mala 
Sola 13.00 IV-prodaja 13.45 Soočenje, 
amer. krim. (2002) 15.2S Ring. pon. 
1605 TV-prodaja 17.00 Mali mê evald, 
ris. serija 1705 Sto izložb, sto strasti, 
545. del 17.55 čarovnije, 7. del tretje se-
zone 19.00 Adijo, pamet 19.55 Pleme-
niti komentar 20.00 Miss italije, ital. mi-
niserija (2002) 21.00 Ustce, 11. del jug. 
humor, serije 22.00 Engel in Joe, nem. 
rom. drama (2001) 23.40 Na moj r>a5n, 
pog. odd. z voditeljico Saio Gerdej 00.40 
Uske, pon. 01.45 Engel in Joe, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon 09.30 Za-
dnja beseda, kont. odd. o dogodku dne-
va, pon. 10.00 Samozdravilna energet-
ska metoda Rudija KlariCa, prvî  10.30 
Rokomet Skrvan, pon. 11.00 Do zdravja 
tudi tako, Nova akropola, pon. 11.30 
SKU ptvie 12.30 Vodî  po podjetništvu, 
1. del, pon. 12.45 Me?̂ anska poroka v 
Kranju, pon. 13.00 Mazda državno pr-
venstvo v golfu, pon. 13.30 Tv Prodaja 
14.00 Glasbeni mozaik 15.30 Nanina 
kuhinja za otroke in odraste, pon. 16.00 
Slovenska glasbena lestvka, pon. 17.00 
Jana, kakovost tretjega življenjskega ob-
dobja, pon. 17 JO Sdri uike. odd. o hip-
nih ljubljencih, pon. 18.00 Do zdravja 
tudi tako, rak imunske terapije, prvî  
18.30 Poslovni studio, živo 19.00 Na 
piki, pog. odd. 20.00 Zadnja beseda, 
kont. odd. o temi dneva 20.30 iana, 
sladkorna bolezen, prvi< 21.00 Jana, 
NLP zmorem ve ,̂ prvî  21.30 24 ur 
2230 Poslovni studio, pon. 23.00 Naia 
mala klinika 00.00 Tv Prodaja 00.30 
Glasbeni mozaik 

Tv Paprika 

09.00 Najboljii sosed 09 JO lOka 1OJ0 
Pî olina 10.50 Akademija za voznike 
12.20 Vrtiund Angleike nogometne lige 
13.15 Adam in Eva z napako 14.40 
Glasbene urice 16.40 Najboljši sosed 
18.00 Pičolina 1830 Akademija za mo-
dele 20.00 Svetovalna 20JO Balkan 
20.45 Spot tedna 21.00 Vizionarji 
22.05 Portfelj 2235 B.P. 23.05 Adam 
In Eva z napako 01 J(5 Glasbena noč 

Gorenlsk^TV 

09.00 Športni pregled, odd. o gor. ipor-
tu.0930 Ste vedeli, svetov, odd. 0935 
GTV priporoma 09.45 Gorenjska TV poro-
dla 10.00 Predstavljamo vam krajevno 
skupnost Pristava, dok. odd. 10.45 Med-
narodna filatellstična razstava "Eno 
okno" v Kranju, rep. 11.00 Vkleo strani, 
panorama Gorenjske 16,58 GTV danes 
17.00 Vedno ob petih: Sk)venska glas-
bena lestvica, glas. odd. 18.00 Gorenjski 
odsev: Seja Občinskega sveta Obfine Tr-
žiC rep. 18.15 Aktualno v regiji, pog. 
odd. 18.30 Ste vedeli, svetov, odd. 
1835 GTV priporoia 18.45 Gorenjska 
TV porodila 19.00 Fajdigovi dnevi v 
Kranjski Gori, rep. 19.15 Zeleni vodnik: 
vrtnarska razstava, izobr. odd. 19.50 
GTV priporom 20.00 Skrbimo za zdravje, 
izobr. odd. 21.00 Mozaik kulture: Figole 

UredfMSivo ne ocigovtr)« zt spremembe, b nMUnê  v tv proframih po r«d«lcciie 

GTV priporoča 21.45 Gorenjska TV 
porodla 22.00 Medobmočno srečanje 
upokojenskih pevskih zborov na Jesenic-
ah, 1. del 22.30 Med nami; Zeliičarka 
Alja Perger, pog. odd. 23.10 Glina z ob-
liko, dok. odd. 23.35 GTV priporoča 
23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 Pol-
nočevanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 
Županova Micka, posnetek predstave 
kranjskih komedijantov 01.00 Sledi 
časa: 80. rojstni dan Cirila Zlobca, dok. 
odd. 0130 Za lahko noč 

DefelnaLok^TV 

10.00 Videostrani 17.00 Z obanskih 
klopi, Seje občinskega sveta 18.00 
Strokovnjak svetuje: Izolacija stanovan-
ja, podjetje Termo 19.00 Preprosto na-
jboljši, kont. mlad. glas. odd., pon. 
20.00 Deželne novice 2035 Sredino vo-
zliJČe; pog. omizje 22.00 PokliS me no-
coj, kont. odd. z nar.-zab. glasbo, pon. 

09.00 Sonce skušnjave, pon. 09.50 
Ljubezen ati blaznost, pon. 10.40 Žoga 
11.15 Aktualno 12.00 TV-prodaja 13.00 
Sivi dom 13.50 Sodni dan, pon. amer. 
srh. (1999) 15.30 Videosmešnke 16.00 
Ljubezen ali blaznost, tel. 17.00 Sonce 
skušnjave, tel. 17.55 Potovanja 18.25 
Poklia in zadeni 19.10 Mana Madruga-
da, tel. 20.00 Aktualno 20.45 Fanny in 
EMs, ang. kom. (1999); igrala: Kerry Fox, 
Ray VVinstone; režija: Kay Mellor 22.40 
Koncert: Goran Karan, 2. del 23.40 Net 
rnfo: Goran Karan 00.10 Aktualno 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro, 
Hn/a$ka 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
PoroSla 10.10 Maroko, potop, serija 
11.05 Tretje obdobje, odd. za upoko-
jence 12.00 Poročila 12.30 Ljubezen 
nima cene, 65. de! meh. tel. 13.20 Maja, 
pog. odd. 14.00 Pofoeia 14.15 Sestre, 
11/22 del amer. serije (1991) 15.05 
W.1.T.C.H. 1530 Nora fora 16.00 
Znanstvena petka 1635 Življenje je lepo 
17.45 NajSrbkejii den 18.40 Ljubezen v 
zaledju 19.15 Loto 19.30 Dnevnik 
20.10 Piramida 21.15 Nora hl^ 21.50 
Poslovni klub 22.20 Kulturna poročila 
22.30 Odkrito 23 J 5 Kako je umetnost 
ustvarjala svet, 4. del 00.20 Poročila 
00.35 Beg, amer. film 02.05 Nočni 
spored 

07.40 Otroški spored 10.30 Zasedanje 
sabora 13.30 Nična ura 14.25 Poročila 
za gluhe 1435 Brez zaščite, amer. srh. 
(1995); režija: Larry Sh3w; igrajo: Joanne 
Kems. Dan lauria, Anthony John Deni< 
son 16.10 Poročila 16.25 Svet slavnih 
17.15 Midve z mamo, 17/22 del amer. 
serije 18.00 Hrvaška danes 18.50 Smric-
d, ris. 19.15 Skriti griči 19.35 VIP DJ 
20.10 Nogomet - Liga prvakov: Milan -
PSV, prenos 22.50 Poročila 23.00 Na 
kraju zločina, 4/23 del četrte sezone 
23.45 Nogomet - Uga prvakov 00.15 
Praksa, 11/22 del osme sezone 

0tKov<iY 

06.00 Kako narediti človeka 07.00 
Uganke preteklosti 08.00 Gneča na 
LrrcdruUvo ne od^ar)* z> »premcmbe. ki rvistinejo v tv pfojramah po redikcî « 

nebu 09.00 Bitke pošasti: Krokodil proti 
morskemu psu 10.00 Prikrito: Čudovite 
katakombe 11,00 Razbiti mit 12.00 
Kako narediti človeka 13.00 Uganke 
preteklosti: Kdo je ubil Marilyn Monroe? 
14.00 Gneča na nebu 15.00 Zgradili 
smo mesto Pariz 16.00 Dirke 17.00 Sm-
rtonosni ulov 18.00 Ekstremni stroji 
19.00 Razbiti mit 20.00 Kublaj kan: 
Padec mongolskih hord 21.00 11. sef>-
temben Boj proti ugrabiteljem 23.00 
Ameriški chopperji 00.00 Smisel seksa 
01.00 Ekstremni stroji 02.00 ForenziČni 
detektivi 03.0Q Bitke pošasti; Slon proti 
nosorogu 04.00 Prikrito 05.00 Razbiti 
mit 

Animai planet 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
06.30 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraš̂ nje v divjini 07.30 Opičje zadeve 
08.00 Dnevnik velikih madt 08.30 Ple-
nilci 09.00 Ubijalske mravlje 10.00 
Lovec na krokodile 11.00 Živalska polld-
ja 12.00 Zavetiiče za hišne ljubljenčke 
1230 Najbolj smešne živali sveta 13.00 
Odraščanje v divjini 1330 Opi^ zadeve 
14.00 Dnevnik velikih madc 15.00 Ubi-
jalske mravlje 16.00 Živalska policija 
17.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1730 S. 0. S. 18.00 čudoviti posnetki 
živali 1830 Dnevnik velikih mačk 19.00 
Odraščanje v divjini 1930 Opi^ zadeve 
20.00 Živali od A do 2 20.30 Plenilci 
21.00 Živalske ikone 22.00 Živalska 
poltdja 23.00 Odraščanje v divjini 2330 
Opi^ zadeve 00.00 Vojaška pasja šola 
01.00 Zavetišč« za hišne ljubljenčke 
01.30 S. 0. S. 02.00 Živalske ikone 
03.00 Odraščanje v divjini 0330 Opi^ 
zadeve 04.00 Žrvaii od A do Ž 

National G eographk 

12.00 Vihame zgodbe: Iztrgana iz obje 
ma 12.30 Vihame zgodbe: Sest tor-
nadov 13.00 Hogzilla 14.00 Sekunde do 
katastrofe: Trčenje na pristajalni itezi 
15.00 Katastrofa: Izbruh Pinatuba 
16.00 Nasilni planet 17.00 Ekstremi: 
Svilne poti: Puščava Gobi 18.00 Vihame 
zgodbe: Iztrgana iz objema 18.30 Vi-
hame zgodbe: Sest tornadov 19.00 
Izumrie vrste: Tasmanski tiger 19.30 
Popolna divjina 20.00 Nevarna srečanja: 
Nevarni brii^i 21.00 Preiskovanje letal-
skih nesreč 22.00 Velika mesta: Pred-
stavitev Hong Konga 23.00 Skrivnost 
DNK: iskanje Adama 00.00 Sekunde do 
katastrofe 

0930 Deseti ^ovek, amer. polit, drama 
(1988) 11.15 Skrivnosti, amer. rom. 
drama (1995) 13.00 McLeodovi hčeri, 1. 
del pete sezone 13.45 SneguljČica, 
amer. fant. film (2001) 1530 Neskončni 
svet H. G. VVelisa, 2. del amer. miniserije 
(2001) 17.15 Deseti dovek, pon. 19.00 
Mcteodovi hčeri, pon. 20.00 Skrivnost-
na ženska: Skrivnostni vikend, amer. tv 
krim. (2005); režija: Mark Griffiths; igra-
jo: Kellie Martin̂  Nina Siemaszko, Beth 
Broderick 21.45 Oddelek, 18. del 22.45 
Za vedno, 2. del amer. krim. drame 
(2004); režija: Armand Mastroianni; 
igrajo: Scott Glenn, Marilu Henner, Paula 
Tricke)r 00.30 Nova Čarovnica, amer. 
krim. (1998) 02.15 Oddelek, pon. 03.00 
Skrivnostna ženska, pon. 

Travel Chanell 

18.00 Popotnik: Grški otoki 1830 Po6t-
nice: Tirolska 19.00 Treking: Turčija 
20.00 Z vlakom po Svid 21.00 Oddal-
jene obale: Kikladski otoki 21.30 Alby 
Mangels: Vanuatu 23.00 Svetovni 
popotnik: Severna Tajska 00.00 Kuba 

O B8C Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.45 Flog It! 10.30 
Vrtnarski izziv 11,00 AngleSfina 11,25 
Izobr. odd. za otroke 12.00 Živalski park 
13.00 Fina gospa. ang. humor. nan. 
1330 Butterfiies, ang. humor. nan. 
14.00 Dva tisoč akrov neba, ang. nan. 
15.00 Vsepovsod Telebajski 15.10 Pro-
gram za otroke 17.00 Pralnica iivfjenja 
1730 Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 
Najšibkejši den 19.00 Zdravniki, ang. 
nan. 19.30 EastEnders, ang. nan. 20.00 
Notranja oprema 2030 Rick Stein's 
Food Heroes, odd. o kulinarild 21.00 Ob-
sesije, dok. odd. 21.50 Iskanje sester 
Bronte, dok. odd. 23.00 State of Play, 
ang. nad. 23.50 Red Cap 

OMTVAdria 

13.00 Pure Adria 13.301 Bet You Will 
14.00 Playlist Hours 15.00 TRL 16.30 
Dismissed, zmenkarije malo drugače 
17.00 Vroče 18.00 MTV Novo 19.30 
Pure Adria 20.00 Blok, odd. o hiphopu z 
voditeljico Martino 21.00 Pimp my ride 
22.00 The Ikk show, odd. o r&b glasbi 
23.00 Dance Roor Chart 00.00 Zvezd-
niški dvobof do smrti 

O EURO ŠPORT 

08.30 Olimpijske igre: Misija Torino 
2006 09.00 Ekstremni športi, odd. za 
drzne 0930 Nogomet, vrhund zadnjih 
kvalifikadjskih tekem za nastop na sve-
tovnem prvenstvu prihodnje leto v 
Nemčiji 10.45 Nogomet: Pokal UEFA 
12.00 Najboljši športni prizori, izbor na-
jzanimivejših utrinkov na Eurosportu 
12.30 Snooker, vrhund nedeljskega fi-
nala velike nagrade v Prestonu 14.30 
Tenis (ž), vrhund včerajšnjih dvobojev 
uvodnega kroga tumiija WTA v Zuerichu 
1530 Tenis (Ž), prenos dvobojev osmine 
finala turnirja WTA v Zuerichu 20.30 
Jadranje: Alinghi 20.35 Sredin izbor 
športov na eurosportu 20.45 Konjeništ-
vo, posnetek tekmovanja v preskako-
vanju ovir za pokal narodov 21.45 Kon-
jeništvo, vrhunci mednarodnega tek-
movanja v Portimau 22.45 Jadranje 
23.15 Olimpijske igre: Misija Torino 
2006 2330 iporma poročla 23.45 Kik-
boks, vrhund tumifja v filburgu 01.15 
Športna poročila 

06.00 Rokomet -1. nem. liga, posnetek 
včerajšnje tekme TV Gromvallstadt - SC 
Magdeburg 08.00 Oglasi 08.30 Ne-
navaden šport 09.00 S ^ n i kviz 11.00 
TV-prodaja 12.00 Normalno 12.30 TV-

jaja 13.45 Caravaning TV 1430 
tni kviz 17.45 La ola, nog. mag. 

1830 Nogometne novice 19.45 Tuning 
TV 20.15 Motoivtzije, primerjava avto-
mobilov mercedes benz OS 350 in BMW 
630f 21.15 Motodklizem, predstavitev 
motorja KTM 950 adventure 21.45 Re-

portaža 22.15 Športni kviz 00.00 
Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 08.05 Princ z Bel 
Aira, pon. 08.30 Simpatije, pon. 09.15 
Midve z mamo, pon. 0935 Glavca, pon. 
10.20 Monk, pon. 11.05 Kaj je novega: 
Oliver Baier s komiki o aktual nih dogodkih 
minulega tedna, pon. 11.45 Otroški pro-
gram 1435 Princ z Bel Aira 14.55 Simp-
sonovi 15.20 Jimova družina 15.45 
Nevvsflash 15.50 Varuška 16.15 Sedma 
nebesa 1635 Simpatije 17.40 Newsflash 
17.45 Mklvezmamo 1830Glavca19.00 
Simpsonovi 19.30 Cas v sliki/kultura 
1933 Vreme 20.00 Šport 20.15 Polidsti 
z donave: Samoobramba 21.05 News-
flash 21.10 Polidst iz Toelza: Smrt v 
Valpurgini noč, nem. krim. (1998), igrajo: 
Ottfried Fischewr, Katerina Jacob, Ruth 
0rexel; režija: Watter Bannert 22.45 No-
gomet ' liga prvakov: Pregled, vrhund, 
zadetki in analiza srečanj 3. kroga 00.20 
Witdiblade - Orožje bc^ov: Cme solze 
01.05 Fastiane: Sanro 72 ur 01.45 Ducat 
umazancev4. amer. fikn (1988) ORF 2 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski magazin, 
pon. 0930 Nikola: Porod 0935 Drzni in 
lepi, pon. 10.15 Julia: Poti do sreče, pon. 
11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Porodk), pon. 1230 Pogle-
di od strani, pon, 13.00 (as v sliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Nikola 14.05 
Žamet k) svila 1430 Drzni in lepi 15.10 
JuBa: Poti do sreče 1535 Oddaja Barbare 
Karlidi 17.00 Cas v sliki 17.05 Do-
brodošla. Avstrija 18.25 Resnično.res. 
1830 E)ober nasvet Za potrošnike 18.4« 
Loto 19.00 Zvezna dežela danes 1930 
6s v sliki 1933 Vreme 20.00 Pogkidi od 
strani 20.15 Propad, 1/2 del nem.-avstrij. 
filma (2004) 21.45 Pogledi od strani 
22.00 Cas v sliki 22230Svetovno poroo-
lo 23.15 Dokumenti: Kitajski rded mili-
jarder TIC Corp. 00.00 Cas v sliki 3 00.20 
Caroline v velemestu 

09.30 Moj dojenček 10.00 Dnjžinsko 
sodišče 11.00 Naloga med štirimi stena-
mi 11.30 Naša bolnišnica 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oliver Geis-
sen 14.00 Na sodišču 15.00 Družinsko 
sodišie 16.00 Mladinsko sodišče 17,00 
Naloga med štirimi stenami 17.30 Med 
nami 18.00 Dober večer 18.30 Ek-
skluzivno, mag. 18.45 Poročila 19.10 
Eksplozivno, mag. 19.40 Dobri časi, 
slabi časi, 3337. del 20.15 Supervamška 
21.15 Naloga med štirimi stenami 
22.15 Stem tv, mag. 00.00 Porodla 
00.30 Da. draga 01.00 Zlata dekleta 
0130 Na sodišču 02.20 Oliver Geissen 

08.55 Veliki brat 0935 Ekskluzivno 
10.50 Supergospodinja 11.20 Super-

f e ^ i n ^ e 16.40 Baim^7.00 Moja 
super sestra 18.00 Princz Bel Aira 19.00 
Veliki brat 20.00 Poročila 20.15 Zvezdna 
vrata: Izgon • Krog se zapira 22.15 Cona 
smrti 23.05 V obmô u somraka; Zvoki zla 
- Popolna družina 00.00 Zbdncem za 
petami 0030 Porodla 01.00 Cona smrti 

0135 Morske norčje, amer. kom. (1999); 
igra: N. Morita 

O RTL juper 

08.15 Gasilec Samo 08.30 Bluejine sledi 
09.00 Caillou 10.10 Eckhart 11.10 Ogi-
jeva druščina 1130 Stanley 1230 Kap-
itan Balu 13.00 Ra î dol 13.30 Lilo in 
Stitch 14.00 Spužva Bob 1430 Prstne 
zvijače 15.00 Sabrina 16.00 Ogijeva 
drušdna 1630 Leno mesto 17.20 Lovd 
zmajev 1730 Kapitan Balu 18J0 Ra^ 
dol 18,50 Uloin Stitch 19.15 Spužva 
Bob 20.15 Najbolj smeine zagate 21.15 
Cisto popolnoma 23.20 Prazno gnezdo: 
Lepa upomka - Z vso srečo 

08.30 SOS - Naredi sam 09.00 Priznan-
je 10.00 To je vaša zadnja priložnost 
11.00 Talk. talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
14.30 SOS - Naredi sam, vodi Chartone 
Engeihardt 15.00 Priznanje 16.00 
Matura 200616.30 Prijatelji: Življenje 
gre naprej 17.00 Taff, mag. 18.00 
Simpsonovi: Lisa postane vegetarijanka 
1830 Simpsonovi 19.00 Galileo 20.00 
Neivstime 20.15 Čarovnice: Pandorina 
skrinjica 21.15 Orange Counly 22.15 TV 
Total 23.10 Pro7-rep. 

09.15 Sam svoj mojster 10.15 Živeti po 
želji 10.45 Nič ni brez (kkusa, pon. 11.15 
Sedma nebesa 12.15 Odvetnik z ulice 
13.10 Naša sodnica 14.05 Remington 
Steele 15.05 Sedma nebesa 16.05 Naša 
sodnica 17.00 Odvetnik z ulice 18.00 
Poročila 18.15 Živeti po želji, mag. 
18^5 Nič ni brez okusa 19.15 Sam svoj 
mojster 20.15 Na kraju zk>dna: Poman-
jkanje dokazov 21.10 Zdravniški detek-
tivi: Nadležno opravilo 22.10 Profiler 
23.10 Okrožje Columbia 00.05 Porodla 

R«alltyTV 

16.50 Služiti in varovati 17.40 Oko za 
oko 18.05 Polkistke 19.00 Mejna poli-
cija 19.30 Klic 20.00 Hujšanje 20.30 
Pekel 21.00 V ječi 2130 Zdravniki 
22.00 Rdeči alarm 22.30 Oko za oko 
23.00 Prevaranti 00.00 Vojaki 

1835 Poroka z milijonarjem, 39. del 
1930 Maševanje ljubezni, 3. del 2020 
Poroka z milijonarjem, 38. del 21.10 
Poroka z milijonarjem, 39. del 22.05 
Judeževa žena, 8. de) 23 J)0 Kakor v filmu, 
181. del 2335 Sreča v ljubezni, 53. del 

O Cartoon/t<m 

11.25 Krava in Piščanec 13.05 Johnny 
Bravo 1335 Hrabri kužek 14.20 Dogo-
diviane kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Pufry 
Ami^mi 18.55 Ed, Edd in Eddy 2035 
Billy in Mandy 21.00 Noč iguane, amer. 
drama (1964); režija: John Huston; igra-
jo: Richard Burton, Ava Gardner, Debo-
rah Kerr 23.00 Zadnji pobeg. amer. 
krim. (1971); režija: Richard Flei- sdier; 
igrajo: George C. Scott, Tony Musante, 
TrishVanDevere0035 Gaby, amer. dra-
ma (1956); režija: Curtis Bemhardt; igra-
ta: leslieCaron, John Kerr 



o 
o 

SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06J0 Tedenski izbor 
06.20 Kuhura 
0630 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročita (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Skip in Skit, ris. nan., 14/26 
09.15 Pod klobukom 
09.50 Odd.2a otroke 
10.20 Pod ̂ aron>etom 
11.10 Izzivi 
11.35 Omizje 
13.00 Poročila, Spon, vreme 

(vp5i3.00) 
13.20 Tedenski izbor 
13.20 Družinske zgodbe 
14.10 Pisave 
14.35 Odpeti pesniki 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - Hidak: Brez meja -

Hateftalan{vp$ 15.10) 
15.40 Cedrik, ris. nan., 41/52 

(vps 15.45) 
15.50 Risanka 
16.00 Lisa, kratki igr. film ebu, 

pon. (vps 16.00) 
16.15 Enajsta iola.odd. za 

radovedneže (vps 16.15) 
17.00 Novice, slov. kronika, ?port, 

vreme (vps 17.00) 
17.30 Štafeta mladosti (vps 1730) 
18.20 Duhovni utrip (vps 18.20) 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, iport 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.00 Osmi dan (vps 21.00) 
21.30 Knjiga mene briga • štiri 

knjige: Konfucij, Mencij, nauke 
sredini, veliki nauk (vps 21.30) 

22.00 Odmevi, kultura, 5port, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Glasbeni večer Emanuel 

AbbuhI, Mate Bekavac, Gordan 
Nikolič, Nicolas Bone in Zoran 
Markovič, posnetek konc. iz 
Slov. filharmonije (vps 22.50) 

GLASBENI VEČER 
KVINTET PROKOFJEV 
Kaj povezuje pet odličnih 
glasbenikov, ki prihajajo iz 
različnih koncev Evrope in 
imajo za seboj vsak svojo 
glasbeno pot in izkušnje? 
Izziv, ki se Imenuje glasba, 
jih povezuje v kvintet v ka-
terem z enkratnim zvokom 
svojih glasbil nastopajo kot 
samostojno izoblikovane 
umetniške osebnosti. 

00.25 Dnevnik, vreme, magnet, 
§port, pon. 

01.20 Tednik, pon. 
02.15 Dnevnik zamejske tv 

(vps 02.15) 
02.40 infokanal 

0630lnfokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.00 Tv prodaja 
11.30 Otroiki infokanal 
1230 Zabavni infokanal 
13.50 Tv prodaja 
14.25 Tedenski izbor 
14.25 Sledi, odd. o ljubiteljski kulturi 

tv Maribor 
14.55 Med valovi, 

odd. tv Koper-Capodistria 
15 South park, amer. ris. humor, 

nan., 11/14 
15.45 Crcomregional, 

odd. tv Maribor (vps 15.4S) 

CIRCOM REGIONAL 
V oddaji Circom Regional 
bomo tokrat s pomočjo 
koprodukcije Netvvorking 
Europe spoznali program 
Enotno evropsko nebo, ki 
skrbi predvsem za boljši 
nadzor tako letalskih pre-
voznikov kot letalskih linij. 
Odpravili se bomo na O -
per, kjer bomo spoznali 
težave, s katerimi se sreču-
jejo letališki delavci, med 
drugim pa bomo pristali 
na nnednarodnem letališ-
ču v Liverpoolu ter spo-
znali zgodovinski in mo-
demi utrip mesta. Oddajo 
pripravlja Saša Krajnc 

16 JO Resnica o Da Vincijevi Jifri, 
ang. dok. s«rijd, 2.,zad. del, 
pon. 

17.20Mostovi-Hidak: 
Brez meja - Hatertalan, pon. 

17.50 Davi, izbor iz jutranjega pro-
grama (vps 17.50) 

19.00 Sopranovi, amer. nad., 9/13, 
pon. (vps 19.00) 

20.00 Jubilejni konceit ̂ ajenkih 7, 
1. del (vps 20.00) 

21.00 Mladost za ogledalom, 
dok. film (vps 21.00) 

06.5024 ur, pon. 
07.50 Ridti Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, 

pon. 46. dela meh. nad. 
0935 Proti vetru, 

pon. 43. dela meh. nad. 
10J5TV prodaja 
10.55 Vila Marija, 

pon. 37. dela hrv. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, 

pon. 25. dela venez. nad. 
12.45 Monk, pon. S. dela amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, P09. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

26. del venez. nad. 
16.00 Vila Marija, 38. del hrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 44. del nneh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

47. del meh. nad. 

MATERINA POT 
Maria zaupa Socorro, da 
sta Hector in Estrella njena 
otroka. Servanda pokop-
ljejo, Bruno in Demetrio 
pa poskušata ugotoviti, 
kateri od žalujočih je nje-
gov polbrat. Očeta Belisa-
ria prosita, naj Servando-
vega brata pošlje v druž-
bo San Roman, da bi ga 
spoznali, še preden ga 
spozna Esteban. Socorro 
dobi izvide preiskav. Vivi-
an in Luciano pripravita 
Mariji lepo presenečenje. 

19.00 24 ur 
20.00 Trenja 
21.45 Bar 
22.15 Na kraju Zločina; NewYorlc, 

8. del amer. nan. 
23.10 Zahodno krilo, 

5. del amer. nan. 
00.05 Dominijon, amer. film 

22.00 Projekt, ang, drama, 1/2 
(vps 22.00) 

PROJEKT 
Igrajo: Matthevv Macfady-
en, Naomie Harris, Paloma 
Baeza, Shaun Evans, James 
Frain in drugi 
Režija: Peter Kosminsky 

23.45 štafeta mladosti, pon. 
00.30 Ciociara, ital. čb film, pon. 

(vps 00.25) 
02.10 Infokanal 

DOMINUON 
Policist Cliff Hanris se s sku-
pino petih prijateljev poda 
na lovski izlet v divjino. Ni-
hče med njimi ne sluti, da 
se bo njihovo pohajkova-
nje po naravi spremenilo v 
bitko za preživetje. Nanje 
začne prežati nevaren Lyn-
wood, ki žaluje za edinim 
sinom. Ta je življenje izgu-
bil v lovski nesreči. 

01.5024 ur, pon. 
02.50 Nočna par>oramd 

0830 TV prodaja 
08.35 Izganjalka vampirjev, 

pon. 16. dela amer. nan. 
09^5 VIP, pon. 11. dela amer. nan. 
10.15 E-t-, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Izganjalka vampirjev, 

17. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 

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

153. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 VIP, 12. del amer. nan. 
16.30 Moja super sestra, 

6. del amer. humor. nan. 
17.00 Rdymonda imajo vsi radi. 

12. del amer. humor. nan. 
17^0 Caroline v velemestu, 

18. del amer. humor. nan. 
18.<WE+ 
18.10 E-(- BAR 
18.45 E+ par 
19.00 E+Parada plesa 
19.45 E+Na ranču 
20.00 Britanski trojček: Umori na 

podeželju: Rapsodija, ang. film 

UMORI NA PODEŽEUU: 
RAPSODUA 
Upokojeni učitelj glasbe 
Arthur Leggott, ki je bil 
vsem za zgled, umre nasil-
ne smrti. Nihče ne razume, 
kaj je izzvalo takšno deja-
nje, dokler med pokojni-
kovimi stvarmi r>e najdejo 
skladbe, ki je last slavne 
skladateljice Joan Alder. 
Arthur je bil njen učitelj in 
ji je pomagal, da se je raz-
vila v vrhunsko glasbeni-
co. Najdena sklaKlba zbudi 
nova vpraSanja o Joanl-
nem življenju. Bamaby in 
Scott se morata poglobiti 
v mrežo družinskih sporov 
in davnih ljubezenskih 
zgodb, da bi priila zločinu 
do dna. 

21.45 Mrtve priče, 8. del ang. nan. 

08.30 Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 
Mati mečevaki 0925 TV-prodaja 10.00 
Prva prebere prva 10.25 Čarovnije, pon. 
11.25 Adijo, pamet 12.20 TV-prodaja 
1235 Tri v vrsto 12.45 Mata Jola 13.05 
TV-prodaja 13.45 Na svoji Vesni, slov. 
kom. (2002); režija: SaSo Oukič. frand 
Kek; igrajo: SaSo Oukič, Franci Kek, Jani 
Muhič 15.25 Ena na ena, pon. 16.25 TV-
prodaja 17.00 Mali mečevald, ris. serija 
17.25 Sto izložb, sto strasti, 542. del 
17.55 Čarovnije, 4. del tretje sezone 
19.00 Adijo, pamet 19.55 Plemeniti ko-
mentar 20.00 Skozi ključavnico 21.00 
Ato, ak) 21.30 Črni gad 22.00 Vikarka iz 
Dibteyja 22.30 6ospod Bean 23.00 
Skozi ključavnico, pon. 00.00 Ato, ato, 
pon. 00.30 črni gad, pon. 01.00 Vikarka 
Iz Dlbleyja, pon. 

i T v P I K A 

09.00 Poslovni studio, pon. 0930 Raz-
gledovanja, potop, rep., pon. 10.00 Kul-
turne drobtinice, Pastirske igre 2005, 
pon. 10.30 Sijaj 11.00 Drom pot 11.30 
Dan evropske kulturne dediščine, pon. 
12.00 Do zdravja tudi tako: Studio Ank, 
pon. 12.30 Samozdravilna energetska 
metoda Rudija Klariča, pon. 13.00 Pre-
verjeno 14.00 Tv Prodaja 14.30 Glas-
beni Mozaik 16.00 Navigator 1630 To 
morale vedeti, pon. 17.00 Jana, odd. o 
sončni strani življenja, Krka - Bilobil, 
pon. 17.30 V harmoniji z naravo 18.00 
Vloga in pomen reke Save v slovenskem 
prostoru, 1 det, pon. 1830 Poslovni stu-
dio, živo 18:55 Četrtkove zgodbice: 
Pikapolonka 19.00 Do zdravja tudi tako: 
Zdravilni gaj Tunjice, pon. 19.30 2iveti 
zdravo, pon. 20.00 Zadnja beseda, kont. 
odd. 2030 Čtnčove ideje 21.30 24 ur 
22.30 Poslovni studio, pon. 23.00 Ek-
stra Magazin 

Tv Paprika 

lOJiO Piiolina 10.50 Akademija za za-
peljevanje 12.20 Svetovalna 12.45 Lep-
ota in stil 13.05 Tuj spot tedna 13.10 
Slo spol tedna 13.20 Dilema 14.15 Svet 
java iger 14.40 Glasbene, urice 18.00 
Pičolina 18.30 Akademija za hip hop 
20.00 Svetovalni četrtek 20.20 Poklic 
mama 20.45 Spot tedna 21.00 40-t-
22:05 Mobilne melodije 22.35 Lepota 
in stil 23.05 Vroče minute 

22.45 Nori naAtice, 
4. del ang. humor. nan. 

23.25 Navigator, pon. 
23^5RubyWax, pog. odd. 
00.35 E+. pon. 

09.00 Vredno je stopiti noter: 2elezniiki 
muzej v Ljubljani, dok. odd. 09.30 Ste 
vedeli, svetov, odd. 0935 GTV priporoča 
09.45 Gorenjska TV poročila 10.00 
Župan pred kamero: Franc Ekar, župan 
Občine Preddvor, pon. 11.00 Video 
strani, panorama Gorenjske 16.28 GTV 
danes 16.30 Cena slave, 1. del sklepne 
razv. odd. z gosti 18.00 Gorenjski odsev: 
Odprtje prizidka k 05 Šenčur, rep. 18.15 
Aktualno v regiji, pog. odd. 18.30 Ste 
vedeli, svetov, odd. 18.35 GTV priporoča 
18.45 Gorenjska TV poročila 19.00 Od 
Aqabe do Jerasha, dok. odd. 19.50 GTV 
priporoča 20.00 Pomenkovanja z trmo 
Bembčič, pog. odd., v živo 21.00 Ekoio-
la kot način življenja: Poznate aktivnosti 
slovenske eko5ole?, dok. odd. 2 U 5 Ste 
vedeli, svetov, odd. 2135 GTV priporoča 
21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 

ogl. rep. 19.50 GTV priporoma 20.00 
Predstavljamo vam krajevno skupnost 
Pristava, dok. odd. 20.45 Mednarodna 
filatelistična razstava "Eno okno' v Kra-
nju, rep. 21.00 Športni pregled, odd. o 
gor. športu 21.30 Ste vedeli, svetov, 
odd. 21.35 GTV priporoča 21.45 Gorenj-
ska TV poročila 22.00 Državno prvenstvo 
v golfu 2005, rep. 23.00 Monitor Borut 
Snežič, pog. odd. 23 JO Marketing GTV 
vam predstavlja, oglasna rep. 2335 GTV 
priporoma 23.45 Gorenjska TV poročila 
00.00 Polnoeevanja: Aktualno v regiji, 
pon. 00.15 Zvezdni okruJki z astrologi-
njo Rožo Kafič, razv. odd. 01.15 Dvakrat 
dvajset let, dok. odd. 01.45 Za lahko noč 

OtželnalokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, Seje občinskega sveta 18.00 Naia 
fara; Kapucinska knjižnica, 2. det 1830 
Val art 1830 Razstava ?elezna nit, rep. 
18.40 Foto klub Anton Ažbe, rep. 18.50 
Razstava 'Stike', rep. 19.00 Preprosto 
najboljii!, mlad. glas. odd., pon. 20.00 
Deželni miks: Loiki mesečnik, pog. z žu-
panom občine 5kofla Loka 20.35 Druga 
plat, aktualne tematike v regiji; pog. 
odd. 22.00 Pokti6 me nocoj, kont. odd. z 
nar.-zab. glas., pon. 

09.00 Sonce skušnjave, pon. 09.50 lju-
bezen ali blaznost, pon. 10.40 Animalija 
11.40 Videosmeilnice 1230 Potovanja 
1330 Zvezde ulice 14.00 Na Kitajskem 
jedo pse, pon. filma 16.00 ljubezen ali 
blaznost 17.00 Sonce skušnjave, tel. 
17.55 Potovalno luksuzni show 18.25 
Pokliči in zadeni 19.10 Maria Madruga-
da, tel. 20.00 Zoga 20.40 Pepel iz raja, 
arg. krim. (1997); igrata: Hector Alterio, 
Cecilia Rotha; režija: Marcelo Pineyro 
22.40 Net info 23.10 Zoga 23.50 TV-
prodaja 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro, 
Hrvaška 09.10 Svet stavnih, pon. 10.00 
Poročila 10.10 Mare TV; Kovačnica mor-
narjev pod palmami, dok. serija 11.05 
Beseda in življenje, ve5. odd. 12.00 Po-
ročila 1230 Ljubezen nima cene, 69. del 
meh. tel. 13J0 Maja, pog. odd. 14.00 
Poročila 14.15 Sestre, 14/22 del amer. 
serije (1991) 15.05 W.I.T.C.H. 15.30 
Nora fora 16.00 Alpe-Donava-Jadran 
1635 Življenje v živo 17.50 Najiibkejii 
aen 18.30 Ljubezen v zaledju. 16. del 
hrv. tel. 1930 Dnevnik 20.10 Latinica: 
Nekompetentnost 21.50 Posebna nalo-
ga 22.20 Kulturna poročila 2235 Odkri-
to 2330 Na robu znanosti 00.20 Poroči-
la 00.40 Čas je za jazz 01.45 Nočni spo-
red 

07.00 VIP DJ 07.30 Otroški spored 
^22S Počitnice na nevarnem področju: 
Azerbajdžan, dok. serija 12.55 Nična ura 
13.50Samo za tvoje oči, pon.16.10Po-
ročila 16.25 Svet slavnih, braz. tel. 
17.15 Midve z mamo 18.00 Hrvaška da-
nes 18.50 Princ Valiant 19.15 Skriti gri-
či 19.35 VIP DJ 20.10 Vzemi ali pusti 
20.45 Krokodil Dundee v los Angelesu, 
amer. kom. (2001) 22.20 Poročila 22.35 
Petka 23.25 Praksa, 13/22 det osme se-

zone 00.10 Oddelek za umore, amer. 
krim. drama (2000); režija: Jean de Se-
gonzac; igrajo: Vaphet Kotto, Toni Lewis, 
Giancario Espositoo, Ned Beatty, Richard 
Belzer 

# Oiscoverjp 

06.00 Kemija v kuhinji: Sadje in zelenja-
va 0630 Kemija v kuhinji: Meso 07.00 
Starodavna apokatipsa: Smrt na Nilu 
08.00 Hitrostni stroji: Oceanske ladje 
C9.00 Bitke pošasti: Aligator proti med-
vedu 10.00 Prikrito: Skrivnostni Stone-
henge 11.00 Razbiti mit 12.00 Kemija v 
kuhinji: Sadje in zelenjava 1230 Kemija 
v kuhinji: Meso 13.00 Starodavna apo-
kalipsa: Smrt na Nilu 14.00 Hitrostni 
stroji: Oceanske ladje 15.00 Ekstremni 
akrobati v zraku 16.00 Odločilni avto-
mobili 17.00 Jekleni izziv 18.00 Naj-
boljše do sedaj 19.00 Razbiti mit 20.00 
Dudley Moore: Medicinske skrivnosti 
21.00 Telesni popravki 22.00 Nezažele-
na zapuščina: Medicinski pripomočki 
23.00 Ameriški chopperji 00.00 Smisel 
seksa 01.00 Ekstremni stroji: Adrenalin-
ski manijaki 02.00 Forenzični detektivi 
03.00 Bitke pošasti: Gorila proti leopar-
du 04.00 Prikrito: Vroče riviere 05.00 
Razbiti mit 

AninMl piar>et 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
06.30 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opičje zadeve 
08.00 Dnevnik velikih mCk 0830 Pte 
nild 09.00 Levi 10.90 Lovec na krokodi-
le 11.00 Živalska polkija 12.00 Zavetiš-
če za hišne ljubljenčke 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Odraščanje v 
divjini 1330 Opičje zadeve 14.00 Dnev-
nik velikih mačk 14.30 Plenilci 15.00 
Levi 16.00 2ivalska policija 17.00 Zave-
tišče za hišne tjubtjenčke 1730 S. 0. S. 
18.00 Čudoviti posnetki živali 18.30 
Dnevnik velikih mitk 19.00 Odraščanje 
v dnjini 1930 Opičje zadeve 20.00 Ži-
vali od A do Z 20.30 Plenilci 21.00 Nah 
bolj priljubljena žival 22.00 2lvalska po-
licija 23.00 Odraščanje v divjini 23.30 
Opičje zadeve 00.00 Vojaška pasja šola 
01.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
01.30 S. 0. S. 02.00 Najbolj priljubljena 
žival 03.00 Odraščanje v divjini 0330 
Opičje zadeve 04.00 ̂ ati od A do Ž 

National Ceo9raphic 

12.00 Viharne zgodbe: Vihar po koncu 
pouka 1230 Viharne zgodbe: Tek za žhf-
Ijenje 13.00 Nevama srečanja: Krokodili 
14.00 Sekunde do katastrofe: Tragedija v 
^mobilu 15.00 Tragedija ladje z zakla-
dom 16.00 Iskanje izgubljenega vojaške-
ga letala 17.00 Ekstremi: Mraz 18.00 Vi-
harne zgodbe: Vihar po koncu pouka 
1830 Viharne zgodbe: Tek za življenje 
19.00 Izumrii: Irski jelen 1930 Popolna 
divjina 20.00 Napad žuželk: Vojne stru-
pov 21.00 Preiskovanje letalskih nesreč 
22.00 Začetki majevske civilizacije 23.00 
Inkovske mumije: Skrivnost izgubljenega 
imperija 00.00 Sekunde do katastrofe: 
8ombav0k!ahomaCrtyju 

09.30 HollywoodsJ(e matere, amer. 
krim. (2004) 11.15 Morski ljudje, amer. 
fant. film (1999) 13.00 McLeodovi hčeri 

Urednittvo nt o6prrar]» sprememb«. Vi nisune^o v tv p<ogf4'niH pa tr^ii<it< Ufrti»i»«vo nt odgovjtj« M »pff»nwtw, nasUfW|0 v tv pfot'»mih po »Uju^kv »edjkcijr 

13.45 V svetu odraslih, amer. drama 
(2004) 15.30 Življenje n vrhu, ar̂ er. 
fant. film (1999) 17.15 Hollywoodske 
matere, pon. 19.00 Mcleodovi hčeri, 
pon. 20.00 Jessica, 1. del avstral. min?-
serije (2004) 21.45 Oddelek, 18. del 
22.45 Umori na podeželju, osma sezona 
ang. tv krim. (2004) 00.30 Odtrgani, 
amer. melodrama (1998) 

Trav«IChanell 

18.00 Popotnik: Kuba 1830 Korak za 
korakom: New Orleans 19.00 Treking: 
Avstralija 20.00 Najboljši treking 21.00 
Thekkady 2130 Okusi Avstralije 22.00 
Italijanska kuhinja 23.00 Treking: Italija 
00.00 Pripravljeni: Mauritius 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.45 Flog It! 10.30 
Urejanje vrta 11.00 AngleŠdna za začet-
nike 11.25 Izobraževalna odd. za otroloe 
12.00 Živalski park 13.00 Moj heroj, 
ang. humor. nan. 13.30 Next of Kin, 
ang. humor. nan. 14.00 Dva tisoč akrcv 
neba, ang. nan. 15.00 Program za otro-
ke 17.00 Pralnica življenja 1730 Pri-
pravljeni, pozor, kuhajte 18.15 Najšib-
kejši člen 19.00 Zdravniki, ang. nan, 
19.30 EastEnders, ang. nan. 20.00 Ni 
poti nazaj: Kreta 21.00 State of Plav, 
ang. nad. (2003) 21.50 Red Cap 23.00 
French in Saunders, humor. odd. 23.30 
Manchild, ang. humor. nan. 00.00 
DowntoEarth. ang. nan. 

O MTVAdHa 

13.00 Pure Adria 13.30 Ema 2005 
14.00 Adria top 20, z voditeljico Polono 
1630Dismissed17.00Vroce18.00 No-
vice in videospoti, vodita Gigia in Naida 
19,00 MTV Mono 1930 Pure Adria 
20.00 Resnicr\o življenje 21.00 Viva ta 
bam 2130 Jadeass, z Johnnyjem Knox-
villom 22.00 Osboumovi 22.30 Beav.s 
& Bunhead 23.00 Headbangers B^l 
00.30 Zvezdniški dvoboj bo smrti 

O EURO ŠPORT 

0830 RelI, vrhunci 3. etape dirke po 
Korziki 09.00 Avtomobilizem, posnetek 
dirke serije CART v Gold Coastu 10.00 
Motodklizem, posnetek dirice za VN Tur-
čije v razredu motoGP v Istanbulu 11.00 
Smučarki tek (m, ž), vrhunci šprintov za 
svetovni pokal v Duesseidorfu 13.00 Na-
mizni tenis (m), posnetek sklepnega 
dvoboja za svetovni pokal v Liegeu 
14.00 Tenis (ž), posnetek sklepnega 
dvoboja tumirja WTA v Zuerichu 15.15 
Odbojka na mivki (ž), vrhunci finala tur-
nirja v Salvadorju 16.15 Nogomet: Kva-
lifikacije 23 nastop na SP prihodnje letov 
Nemčiji 1730 Mogomet: Evrogoti 1830 
Najboljši športni prizori, izbor najzanimi-
vejših utrinkov na Eurosportu 19.00 
Sumo, vrhunci turnirja Aki Sašo v Tokiu 
21.00 KI, vrtiunci tekmovanja za veliko 
nagrado 23.00 Nogomet: Evrogdi 
00.00 športna poročila 00.15 Moto-
šport 00.45 Olimpijske igre: Misija Tori-
no 2006 

06.00 Dvojna podaja, pog. odd. o nogo-
metu z voditeljem Joergom VVoniorro 

08.00 OgUsi 0830 Športni kviz 11.00 
TV-prodaja 13.30 Nogomet - 2. nem. 
liga: Deseto kolo 15.00 Športni kviz 
1730 Nogomet -1. nem. liga: Deseto 
kolo 18.30 Nogometne novic« 19.45 
Nogomet - 2. nem. liga, pripravljalno 
poročilo in prenos najzanimwej5e tekme 
desetega kola 2130 Nogomet -1. nem. 
liga 2230 Moški TV 23.00 La ola, nog. 
mag. 23.30 Ekstremni športi, odd. za 
dizne 

11.45 OtroSki program 1435 Princz Bel 
Aira 14.55 Simpsonovi 15.20 Jimova 
družina 15.40 Nevvsftash 15.45 Vamška 
16.10 Sedma nebesa 16.55 Simpatije 
1735 Newsf)ash 17.45 Midve z mamo 
18.30 Glavca 19.00 Simpsonovi 1930 
čas v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 
Spon 20.15 Na kraju zločina: Miami: Pi-
rati 21.05 Nev̂ sflash 21.10 Monk: Go-
spod Monk ieli postati oče 22.00 Razo-
čarane gospodinje: Pomladna čustva 
22.45 Seks v mestu: Ena je najbolj 
osamljena številka 23.25 Na kraju zloči-
na: New Vork 00.05 Pod lupo pravice: 
Sekta 0030 Tretja izmena: Igra življenja 

10.15 Julia: Poti do sreče, pon.11.00 Za 
vsak primer Stefanie 11.45 Vreme 
12.00 Orientacija, pon. 12.30 Tednik, 
pon. 1235 Pogledi od strani 13.00 Čas 
v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.40 
Nikola, pon. 14.05 Žamet in svila 14.50 
Drzni in lep 15.10 Julia: Poti do sreče 
1535 Oddaja Barbare Kartich 17.00 Čas 
v sliki 17.05 Dobrodošla, Avstrija 18J5 
ResniČno.res. 18.30 Dober nasvet: Za 
potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes 
1930 Casv sliki 1933 Vreme 20.00 Po-
gledi od strani 20.15 Lepo je brti milijo-
nar, kviz z voditeljem Arminom Assin-
gerjem 21.10 Poročilo 22.00 Čas v sliki 
2 22.45 Kulturno srečanje, odd. o kultu-
ri v živo, voditelja: Ema Cuesta, Arwid 
Holtenau 00.05 Čas v sliki 00J2S Tan-
guy,fr. kom. (2001) 

10.00 Družinsko sodišče 11.00 Naloga 
med štirimi stenami 1130 Naša bolniš-
nica 12.00 Opoldanski magazin 13.00 
Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko so-
dišče 17.00 Naloga med štirimi stenami 
17.30 Med nami 18.00 Dober večer 
1830 Ekskluzivno, mag. 18.45 Porodla 
19.05 Eksplozivno, mag. 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3340. del 20.15 Lepo je 
biti milijonar, nagr. kviz 21.15 Za rešet-
kami - ženski zapor: Norost z metodo 
22.15 Ekstra 23.30 Trendi, mag. 00.00 
Poročila 00.35 Deset pred enajsto 01.00 
Zlata dekleta 

05.10 Moja super sestra, pon. 05.50 
Ekskluzivno • rep. 06.50 Informativni 
ogtasi 08.55 Veliki brat, pon. 09.55 Eks-
kluzivno - rep. 10.50 KuhaRki mojstri na 
obisku 11.20 Dobro je vedeti 11.50 
Otroški program 16.10 Želve nindže 
16.40 Batman 17.00 Moja super sestra 
18.00 Kuharski mojstri na obisku 18.30 
Dobro je vedeti 19.00 Veliki brat 20.00 
Poroata 20.15 Naloga na štirih tačkah. 

dok. serija 22.15 Ekskluzivno - rep.: Ko 
ljubezen do živali postane smisel življe-
nja 23.15 Težave v revirju 00.15 Por(^ 
la 00.30 Težave v revirju 

O RTL super 

06.00 Informativni oglasi 08.15 Gasilec 
Samo »830 Bluejine sledi 09.00 CailhHi 
10.20 Eckhart 11.10 Ogijeva druščina 
11.30 Stanley 1230 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Lilo in Stitch 
14.00 Spužva Bob 14.30 Prstne zvijače 
15.00 Sabrina 16.00 Ogijeva drušGna 
16.50 Leno mesto 17.20 Lovci zmajev 
1730 Kapitan Balu 18.20 Ulo in Stitch 
1830 Vikendaši 19.15 Spužva Bob 
20.15 Draga, pomanjšat sem naju, 
amer. kom. (1997); igra: R. Moranis 
21.45 Cisto popolnoma 22.50 Prazno 
gnezdo 

08.55 Z vetrom, amer. drama (1995) 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
1430 SOS - naredi sam 15.00 Melanie 
se poroči, pon. amer. kom. (2001); reži-
ja: Andy Tennant 17.00 Taff 18.00 
Simpsonovi 19.00 Galileo 20.00 Nevv-
stime 20.15 Skrivnostni otok: Ne Ško-
duj 21.10 Številke: Cvetoča čarovnija 
22.10 Tv total 23.10 Preprosto življe-
nje 3, dogodivščine Pariš Hllton in Nico-
le Richie 2335 Ouatsch Comedy Club 
00.05 Solna kopel 

10.15 Živeti po želji 10.45 Nič ni brez 
okusa 11.15 Sedma nebesa 12.15 Od-
vetnik z ulice 13.10 Naša sodnica 14.05 
Remington Steele 15.05 Sedma nebesa 
16.05 Naša sodnica 17.00 Odvetnik z 
ulice 18.00 Poročita 18.15 Živeti po že-
lji, mag. 18.45 Nič ni brez okusa, kuhar, 
odd. 19.15 Sam svoj mojster 20.15 Na 
kraju zločina: New Vork 21,10 Zakon in 
red 22.05 Jordan 23.00 Južnonemška 
tv: Mačke s kariero 23.50 Poročila 00.05 
Rabetj te čaka, itaL vest. (1967) 

RNl i tyTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Skrivnosti Las 
Vegasa 19.00 Mejna policija 1930 Sva-
riki pred viharjem 20.00 Reševanje živa-
li 2030 Študentje medicine 21.00 Mej-
na policija 22.00 Policija 2230 Oko za 
oko 23.00 Prevaranti 

18.35 Poroka z milijonarjem, 42. det 
1930 Maščevanje ljubezni, 6. del 20.20 
Poroka z milijonarjem, 41. del 21.10 
Poroka z milijonarjem, 42. del 22.05 
Judeževa žena, 11. del 23.00 Kakor v fil-
mu, 182. del2335 Sreča v ljubezni, 56. del 

O Cartoon/tcm 

11.00 Dvojčka 11.25 Krava in PiščanK 
13.55 Hrabri kužek 14.20 Dogodhrta-
ne kralja Arthurja 16.00 Hi Hi Puffy 
Amiyumi 18.05 Samuraj Jack 19.20 
Dexterjev laboratorij 2035 Bitt in Man-
dy 21.00 Viva Las Vegas, amer. drama 
(1964) 22.25 Walking Stick, amer. 
krim. (1970) 00.05 Kapetan Nemo, 
ang. fant. film (1970) 
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06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Porodla(vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotne torbe; Les 
09.25 Risanka 

0930 Sprennemba načrta, dan. nan., 
6., zad. ep. 

10.05 Tistega lepega popoldneva, pon. 
13.00 Porodla, šport, vreme (vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Tistega lepega popoldneva 
1430 Prvi in drugi 
15.00 PoroCila, promet (vps 15.00) 
15.100oberdan,Koroika (vps 15.10) 
15.45 Bine - duvaj parka, ris. nan., 4., 

zad. del (vpslS.45) 
16.10 Radovedni Taiek: Igla (vps 

16.10) 
16.20 Risanka 
1630 Ajkec pri restavratofjih: Ajkec in 

umetnine iz kamna, poud.-razv. 
odd., 7/10, pon. (vps 1630) 

17.00 Novice, slov. kronika, 5port, 
vreme (vps 17.00) 

1735 Vrnitev bizonov, fr. dok. odd. 
(vps 17.30) 

18J5 Žrebanje 3x3 plus6(vps 18.25) 
18.40 Cvetka in Zvonček, ris. 

(vps 18.40) 
18.45 Ofl in sine, ris. 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, 5port 
20.00 Doktor Martin, ang. nad., 3/6 

(vps 20.00) 

DOKTOR MARTIN 
V ordinaciji se pojavi kup 
bolnikov z diarejo in dr. 
Ellingham sprva misli, daje 
knva voda v bazenu. Ko pa 
govori z vsemi pacienti, 
posumi, da je krivec pitna 
voda. To objavi na lokal-
nem radiu in vaičani so 
zelo jezni nanj, ker so bili 
pred leti že neupravičeno 
obtoženi, da imajo okuže-
no vodo, zaradi česar so iz-
gubili veliko turistov. Al 
očetu Bertu pove, da bi 
rad šel Študirat računal-
ništvo, o n pa je proti.« 

21.00 Izzivi (vp$21.00) 
2 U 5 Opus (vps 21.25) 
22.00 Odmevi, kultura, §port, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Umori v muzeju, ang. nad., 2., 

zad. del (vps 22.50) 
00 J 5 Dnevnik, vreme, magnet, 

iport, pon. 
01.20 Opus, pon. 
01.45 Dnevnik zamejske tv (vps 01.45) 
02.15 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.00 Tv prodaja 
11.30 Otroiki infokanal 
12.10TV prodaja 
12^5 T«denski izbor 
12.45$-šport. odd. 
13.05 AIpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope 
13.35 Impromptu, odd. o umetnosti 

glasbe in plesa: Evrovizijsko 
tekmovanje mladih plesalcev 
Varšava 2005 

15.05 Dežele sveta, fir. dok. serija, 4/13 
15.55Turistika 
16.20 Davi, izbor iz jutranjega pro-

grama (vps 16.20) 
17.25 Križarji, nem. nad., 2., zad. del, 

|>on. (vps 17.25) 
19.05 MaJe skrivno življenje, avstral. 

nad., 3/22, pon. (vps 19.00) 
20.00 Osebno (vps 20.00) 
2030 Zenit: Vozila prihodnosti 

(vps 20.30) 

ZEN IT 
DanaSnji avtomobili pred-
stavljajo vrhunec tehnolo-
gije tn estetike. Ocenjujejo, 
da je bilo pri zasnovi mo-
dernega avtomobila upo-
rabljenih več kot 1{X).000 
patentov. Prvi pravi avto-
mobil z bencinskim motor-
jem z notranjim zgoreva-
njem so naredili 1901 leta 
v Daimlerjevi delavnici v 
Nemčiji. Ta avtomobil je 
deloval in bil videza kot so 
danaJnji avtomobili. Oo-
brih 100 let pozneje po 
svetu vozi približno 700 
milijonov avtomobilov, v 
Sloveniji je skoraj en avto-
mobil na dva prebivalca. 
Avtomobili so največji 
onesnaževalci zraka in za-
enkrat se še nismo pri-
pravljeni odreči svojemu 
udobju zaradi skrbi za 
okolje. Če bi nadomestili 
1000 avtomobilov na fosil-
na goriva z avtomobili na 
električni pogon, bi iz zra-
ka odstranili 100 ton smo-
ga leftr̂ o. Zaradi zahtev po 
vedno nižjih emisijah in 
končnosti zalog nafte 
podjetja izboljšujejo kla-
sične bencinske in dizelske 
motorje. Razvoj pa se spet 
usmerja v iskanje okolju še 
prijaznejšega in energijsko 
varčnejšega vozila... 

21.05 Studio Cily (vps 21.05) 
22.05 Aritmija, glas. odd. (vps 22.05) 
2235 Študentska (vps 2235) 
23.05 Brane Ron̂ el izza odra 

(vps 23.05) 
0035 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Materina pot, 

pon. 48. dela meh. nad. 
0935 Proti vetru, 

pon. 45. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Vila Marija, 

pon. 39. dela hrv. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, 

pon. 27. dela venez. nad. 
12.45 Športna scena. pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ridti Lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

28. del venez. nad. 
16.00Vila Marija, 40. del hn/. nad. 
17.00 Proti vetru, 46. del meh. nad. 
17J5 24ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

49. del meh. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Na^ mala klinika, 

7. del slov. nan. 
20.55 Razočarane gospodinje, 

7. del amer. nan. 

0830 TV prodaja 
0835 Izganjalka vampirjev, 

pon. 18. dela amer. nan. 
09J5VIP, pon. 13. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 Izganjalka vampirjev, 

19. del amer. nan. 
13.25 Mladi in neriiimi, 

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

155. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
1535 VIP, 14. del amer. nan. 
16.30 Moja super sestra, 

8. del amer. humor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

14. del amer. humor. nan. 
17.30 Caroline v velemestu, 

20. del amer humor. nan. 
18.00 E+ 
18.10 E+BAR 
18.45 E+rtiiv 
19.10 E+ (St)resno 
19.45 E+ Manipulacija 
20.00 Filmski ciklus - Kurt Russell: 

Povratni ogenj, amer. film 

21.45 Bar 
22.15 Skrivnostni otok, 

7. del amer. nan. 

SKRIVNOSTNI OTOK 
Charlieja čakajo naporni 
dnevi, saj se mora rešiti 
odvisnosti od drog. Prese-
netljivo mu pri odvajanju 
pomaga Locke, a njegovi 
resnični motivi za to osta-
jajo skrivnost. Medtem se 
Jack odpravi v jamo, kjer 
ga zasuje, zato mu morajo 
ostali priskočiti na pomoč. 
Sayid, Kate in Boone pri-
pravijo načrt, da bi odkrili 
vir skrivnostnega signala, 
kjer neka ženska v francoš-
čini kliče na pomoč. A vse 
kaže, da jim nekdo pri tem 
namerno nagaja. 

23.10 Na kraju ziodna, 
22. det amer. nan. 

00.05 Resnica no6iih slik, ang. film 
01.50 24 ur, pon. 
02.50 Nofna panorama v 

POVRATNI O G E N I 
Brata Stephen in Brian sta 
gasilca in se borita z og-
njenimi plafneni. Obenem 
tudi tekmujeta med seboj. 
Pred mnogo leti je v bitki z 
ognjem preminul njun 
oče in sedaj Stephen do-
kazuje, da je vreden dru-
žinske tradicije, Brian pa se 
potrjuje kot odrasel m o l 
Zadeve postanejo 5e bolj 
vroče, ko se v Chicagu po-
javi piroman in strokovno 
podtika poža re na način, ki 
je gasilcem še posebej ne-
varen. To je odlična scena-
ristična podlaga za izred-
ne akcijske prizore, ki niti 
za trenutek ne napeljejo v 
dvom o avtentičnosti po-
snetkov, saj so tudi tehnič-
no plat filma takoj po pre-
mieri razglasili za mojstro-
vino. 

22.25 Zvezdna vrata, 
22. del amer nan. 

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

23.50 Seinfeld, 12. del amer. humor, 
nan. 

00.20 Samo bedaki in konji, 5. del 
ang. humor. nan. 

01.00 E+, pon. 

IPRVATV 

08.30 Tri v vrsto 08.45 Spomin 09.00 
Mali mečevalci 09JI5 TV-wodaja 10.00 
Pfva prebere prva 10 J5 čarovnije, pon. 
11.25 Adijo, pamet 12.20 TV-prodaja 
12.35 Tri vvrsto 12J0 Mala iola 13.10 
TV-prodaja U.50 Popolnoma blond. 
amer. kom. (2001) 15.30 Okrožje Co-
lumbia, pon. 16.25 TV-prodaja 17.00 
Mali mê evald, ris. serija 17^5 Sto iz-
ložb, sto strasti. 544. del 17J5 Čarovni-
je, 6. del tretje sezone 19.00 Adijo, pa-
met 19.55 Plemeniti komentar 20.00 
Ring, pog. odd. 21.00 Paolo Bofsellino, 
3. del ital. miniserije (2004) 22.00 So-
očenje, amer. krim. (2002); režija: Jean-
Pierre Roux; igrajo: Christopher Lam bert, 
Dennis Hopper, James Faulkner, Oiane 
Kruger. G rard Rudolf, ieane Manson, 
Ttm Mahoney, Philippe Martinez 23.40 
Ring. pon. 00.40 Paolo Borsellino, pon. 
3. dela 01.40 Soočenje, pon. amer. krim. 
(2002) 

09.00 Poslovri studio, pon. 09.30 
A8CD, odd. o avtomobilizmu, pon. 
10.00 Narodno 2 a b a v n i koncert, Kranj, 
7. del, pon. 10.45 V družbi z Algeo, pon. 
11.00 iana, kakovost tretjega Življenj-
skega obdobja, pon. 11 JO Zadnja bese-
da, kont odd. o temi dneva, pon. 12.00 
Slovenska glasbena lestvica, pon. 13.00 
Trenja 14.30 Glasbeni mozaik 16.00 Za 
vas in mesto, odd. o kmet., pon. 17.00 
Mazda državno prvenstvo v golfu, prvî  
17.30 Vodie po podjetništvu, 1 del, prvič 
1745 Meičansiu poroka v Kranju, prvič 
18.00 Anina, dr. alternativne medtdne, 
4 del. 18J0 Poskjvni studio, živo 19.00 
Do zdravja tudi tako, gost: Studio Ank, 
pon. 19 JO A to je to, pon. 20.00 Zadnja 
beseda, kont. odd. o temi dneva 2OJ0 
Na piki, pog. odd., prvič 21.30 24 ur 
22.30 Poslovni studio, pon. 23.00 Ro-
komet Slovan, prvič 2330 E+ 01.30 Tv 
Prodaja 0130 Glasbeni mozaik 

Tv Paprika 

09.00Najboljši sosed 09i0 lOka 10 JO 
Balkan 11B.P., zdrav. odd. 12.20 Le-
pota In stil 12.50 Svet mobilnih melodij 
13.15 Razmerja 14.15 Svet java iger 
14.40 Glasbene urice 18.00 Pičolina 
1830 Akademija za voznike 20.00 Vr-
hund Angleške nogometne lige 21.00 
Adam in Eva z napako 22.35 Slo spot 
tedna 22.40 Optika sever 22.55 Tuj spot 
tedna 23.05 Karin 00.00 Glasbena noč 

I Gorenjska TV 

09.00 Z glavo na zabavo, mlad. odd. 
09.25 Ste vedeli, svetov, odd. 09.35 
GTV priporoča 09.45 Gorenjski tedenski 
pregled 10.00 Cena slave, 2. del sklepne 
razv. odd. z gos« 11.00 Video strani, pa-
norama Gorenjske 16.58 GTV danes 
17.00 KresniČeK posnetek otroJke pred-
stave 17.45 Razstava likovnih izdelkov 
učencev v Muzeju Šenčur, rep. 18.00 
Gorenjski odsev: hjdigovi dnevi v Kranj-
ski Gori, rep. 18.20 Aktualno v regiji, 
pog. odd. 18.30 Ste vedeli, svetov, odd. 
1835 GTV priporoča 18.45 Gorenjska 
TV poročla 19.00 Velika pregledna raz-
stava del Prešernovih nagrajencev, rep. 
19.15 Čudoviti svet Kostarika, dok. odd. 
19.45 Marketing GTV vam predstavlja, 

Zvezdni okruiki z astrologinjo Rožo 
Kačič, razv. odd., v živo 23.00 ^ortni 
pregled, odd. o gorenjskem iportu 
2330 Marketing GTV predstavlja 2335 
GTV priporoča 23.45 Gorenjska TV 
poročila 00.00 PolnoČevanja: Aktualno v 
regiji, pon. 00.15 Gorenjski odsev: 
Slovenska glasbena lestvica, glas. odd. 
01.15 Mozaik kulture: 25 let založbe 
Nova revija, dok. odd. 

Deželna loUTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi. Seje občinskega sveta 18.00 
Deželni miks: Za zeleno okolje; ravnanje 
z odpadki za asto okolje 19.00 Apolon: 
Matjaž Veber, glas. odd. 20.00 Deželne 
novice, pon. 20.35 Diagnoza, zdrav.̂  
odd. 22.00 Video miks: Slovenski in' 
hVUvideospoti 

09.00 Sonce skušnjave, pon. 09.50 
Ljubezen ali blaznost, pon. 10.40 Vi-
bracije 11.30 Novi fosili ponovno skupaj 
12.00 TV-prodaja 1230 Aktualno 
13.45 Zvezde ulice 14.10 Fanny in Elvis, 
pon. ang. kom. (1999) 16.00 ljubezen 
ali blaznost, tel. 17.00 Sonce skušnjave, 
tel. 17.55 Grand prix 18.25 Pokliči in 
zadeni 19.10 Maria Madrugada, tel. 
20.00 Kdo vodi igro, amer. drama 
(1998); igrata: Denzel Washington, Ray 
Allen; režija: Špike Lee 22.50 Vibracije 
23.40 Pregled dnevnih dogodkov 00.10 
TV-prodaja 00.40 Z net tv skozi noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, pon. 10.00 
Porodla 10.10 Mare TV: Comwall 11.05 
Heureka 12.M Porodla 1230 Ljubezen 
nima cene, 66. del meh. tel. 13.20 Gov-
orimo o zdravju 14,00 Poročila 14.15 
Sestre, 12722 del amer. serije (1991) 
15.05 VV.I.T.CH., anim. nan. 1530 Nora 
fora 16.00 City Folk: Muenchen 1635 
Življenje v živo 17.55 Najšibkejši člen 
1835 Ljubezen v zaledju 20.10 Lepo je 
biti milijonar 21.10 Brisani prostor 
21.50 Pol ure kulture 22.30 Odkrito 
23.20 Kulturna poročila 23.30 Kulturna 
oddaja 00.05 Porodla 00.20 Vroče 
mesto, amer. drama (1990) 02J5 Nočni 
spored 

07.40 Otroški spored 10.30 Zasedanje 
sabora 1330 Nična ura 14.25 Poročila 
za gluhe 14.35 Prebudila te je ljubezen, 
amer. drama (2000); režija: Oonald 
Wfye; igrajo: Rebecca Oe Mo^y, H€nry 
Czemy, Barclay Hope, Kim Roberts 
16.10 Poročila 16.25 Svet slavnih 
17.15 Midve z mamo, 18/22 del 18.00 
Hrvaška danes 18.50 Smrkd, ris. 19,15 
Skriti griči 1935 VIP DJ 20.10 Poroče-
valci 21.15 Geniji 21.50 Porodla 22.05 
Policaj iz Vrtca, amer. akc kom. (1990); 
režija: Ivan Reitman; igrajo: Amold 
Schvvarzenegger, Penelope Ann Miller, 
Linda Hunt 23.55 Praksa, 12/22 del 
osme sezone 

08.00 Ekstremni stroji; Naftne vrtine 
09.00 Bitke pošasti: Slon proti nosorogu 
10.00 Prikrito 11.00 Razbiti mit 12.00 
Kako narediti človeka 13.00 Uganke 
preteklosti: Miti Pearl Harborja 14.00 
Ekstremni stroji 15.00 Nevarna misija: 
Polet v vesolje 16.00 Dirice 17.00 Sm-
rtonosni ulov 18.00 Ekstremni stroji: Av-
tomobilske nesreče 19.00 Razbiti mit 
20.00 Ledeni hotel 21.00 Kriv ali 
nedolžen 22.00 Nerešeni umori 23.00 
Ameriški chopp«rji 00.00 Smisel seksa 
01.00 Ekstremni stroji 02.00 Forenzični 
detektivi 03.00 Bitke pošasti: Volk proti 
gepardu 04.00 Prikrito 05.00 Razbiti 
mit 

• Aflimat planet 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0630 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 Opî e zadeve 
08.00 Dnevnik velikih mačk 08.30 Ple-
nilci 09.00 Živalske ikone 10.00 Lovec 
na krokodile tl.OO 2ivalska policija 
12.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
1230 Najbolj smešne živali sveta 13.00 
Odraščanje v divjini 1330 Opî e zadeve 
14.00 Dnevnik velikih madc 1430 Pl^ 
nild 15.00 2ivalske ikone 16.00 Živals-
ka policija 17.00 Zavetišče za hišne 
ljubljendce 1730 S. 0. S. 18.00 Čudovi-
ti posnetki živali 1830 Dnevnik velikih 
mačk 19.00 Odraščanje v divjini 1930 
Opičje zadeve 20.00 Živali od A do 2 
2030 Plenilci 21.00 Ubijati za preživet-
je 22.00 Živalska policija 23.00 
Odraščanje v divjini 2330 Opî e zadeve 
00.00 Vojaška pasja šola 01.00 Za-
vetišče za hišne ljubljendce 0130 S. 0. S. 
02.00 Ubijati za preživetje 03.00 
Odraščanje v divjini 03.30 Opî e zadeve 
04.00 Živali od A do Z 

Oddelek, pon. 03.00 Fielderjeva od-
lodtev. pon 

Ufttfnittvo nt odtov«r>« j« t^ememb«. k> oa»t4ne|c v tv piofrsmih po r^jutbi irdafctlk 

06.00 Kako narediti doveka 07.00 
Uganke preteklosti: Miti Pearl Harborja 
Ur«dnl<tvo n« t» mfgmgmbe. I« iuiUnr}0 «Iv prof"'"*'* P^ <«Ufw(ku 

NatioodGeographk 

12.00 Viharne zgodbe: Brez zavetja 
1230 Viharne zgodbe: Vihar v Koloradu 
13.00 Lov na ubijalskega krokodila 
14.00 Sekunde do katastrofe: Poplava 
ob jezu Stava 15.00 Pravi obraz oriianov 
16.00 Katastrofa: Orkan floyd 17.00 Ek-
rnemi: Svilne poti: Kazahstan 18.00 Vh 
hame zgodbe: Brez zavetja 18.30 Vi-
harne zgodbe: Vihar v Koloradu 19.00 
Izumrle živali: Izumril mamut 19.30 
Popolna divjina 20.00 Nevarna srečanja: 
Super kača 21.00 Preiskovanje letatskih 
nesreč 22.00 Potovanje zmajevsfcega 
kralja 23.00 Vojaki francoske tujske 
legije 00.00 Sekunde do katastrofe 

0930 Starinarnica, 1. del ang. lit. minis-
erije (1995) 11.15 Baskerviliski pes, kan. 
tv krim. (2000) 13.00 Mcleodovi hčeri 
13.45 Nedolžna žrtev, amer. drama 
(1988) 1530 Neskondii svet H. G. Well-

3. del amer. miniserije (2001) 17.15 
Starinarnica, pon. 19.00 McLeodovi 
hčeri, pon. 20.(KI Fielderjeva odlodtev, 
amer. drama (2004); režija: Kevin Con-
non igrajo: Chad Lowe, lennifer Echols, 
Marin Hinkle 21.45 Oddelek, 19. del 
22.45 Carfa, ang. psih. drama (2003); 
režija: Diarmuid Lavvrence; igrajo: Lesley 
Sharp, Helen McCrory, lain Glen, Oinnitri 
Andreas, Shaun Dingvvall 0030 (sn\ lis-
jak: Dobri in slabi, amer. pust. film 
(1995); režija: Steven H. Stern; igrata: 
Christopher Ree- ve, Kim Coates 02.15 

Travel Chanell 

18.00 Popotnik: Sejšeli 1830 Podtnice: 
Borneo 19.00 Treking: Korzika, Sardinija 
20.00 Bazar Singapur 20.30 Samo na-
jboljše: Argentina 21.00 V 80 dneh 
okrog sveta 21.30 Z vlakom po Svid 
23.00 Treking: Iran 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.45 Flog It 10.30 
Urejanje vrta 11.00 Velike ljubezni 20. 
stol.: Juan in Evita Peron 1130 Velike 
ljubezni 20. stol.: Winston in Oementine 
Churchill 12.00 Živalski paric 13,00 Fina 
gOTpa, ang. humor. nan. 1330 Butter-
flies, ang. humor. nan. 14.00 Dva tisoč 
akrov neba, ang. nan. 15.00 Vsepovsod 
Telebajski 15.10 Program za otroke 
17.00 Pralnica življenja 1730 Pripravl-
jeni, pozor, kuhajte 18.15 Najšibkejši 
den 19.00 Zdravniki, ang. nan. 19.30 
EastEnders, ang. nan. 20.00 Zadnje vino 
poletja, ang. humor. nan. 20.30 2,4 
otroka, ang. humor. nan. 21.00 Spark-
house, ang. nad. 22.00 Dobsonovi iz 
Dunaaiga, dok. odd. 22.30 Strictly 
Come Dandng, zab. odd. 2330 Godm-
javi stari možje, dok. odd. 00.00 Pop-
com, ang. nan. 01.00 Antarktika, dok. 
odd. 

13.00 Pure Adria 13.30 I Bet You Wiil 
14.00 Playlist Hours 15.00 TRL 16.30 
Globally Dismissed 17.00 Vroče 18.30 
MTV Novo 1930 Pure Adria 20.00 Boil-
ing Points 21.00 Punk'd, z voditeljem 
Ashtonom Kutcherjem 21.30 Trippin': 
Popotovanje C. Diaz in prijateljev 22.00 
Jadtass, z Johnn)fjem Knoxvillofn 22301 
Bet You Will 23.00 Altemathma nadja 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, oddaja za drzne 
09.00 Nogomet: Najlepši goli na Eu-
rosportu 09.15 Nogomet: Pokal UEFA 
1030 Najboljši Športni prizori, izbor na-
jzanimivejši h utrinkov preteklega tedna 
na Eurosportu 11.00 Ekstremrti športi, 
oddaja za drzne 12.00 Motokros, vrhun-
d tekmovanja v prostem slogu iz Mil-
waukeeja 13.00 Nogomet: Pokal UEFA 
14.15 Tenis (ž), vriiund včerajšnjih 
dvobojev osmine finala tumiija WTA v 
Zuerichu 15.30 Tenis (ž), prenos dvobo-
jev osmine finala turnirja WTA v 
Zuerichu 18.30 Reli, pripravljalno 
porodlo pred dirico za svetovno prvenst-
vo na Korziki 19.00 Tenis (ž), prenos 
dvobojev osmine finala turnirja WTA v 
Zueridiu 20.30 Nogomet: Najlepii goli 
na Eurosportu 20.45 Boks, vrhunci med-
narodnih profesionalnih dvobojev v ra-
zličnih kategorijah 22.45 Nogomet, 
vrhund tekem v pokalu UEFA 2005/06 
00.15 Nogomet, vrtiund torkovih in sre-
dinih tekem v Hgi prvakov 200S/'06 

06.00 La ola, nog. mag. 06.45 Tuning 
TV, vrtiund prireditve v Dresdnu 07.00 
Motorvizije. primerjava med avtomo-
biloma mercedes benz SL 55 AMG in 

lamborahini gallardo 08.00 Oglasi 
08.30 Športni kviz 11.00 TV-prodaja 
13.30 športni kviz 15.30 Ekstremni 
športi, odd. za drzne 16.00 Nogometni 
studio: Pokal UEFA ^62S Nogomet, 
prenos treh tekem uvodnega kroga v 
pokalu UEFA 2230 Nogometni studio: 
Pokal UEFA 23.00 Nogomet, vrhund 
današnjih tekem uvodnega kroga v 
pokalu UEFA 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 08.00 Princ z Bel 
Aira, pon. 08.25 Simpatije, pon. 09.05 
Midve 2 mamo. pon. 09.50 Glavca, pon. 
10.15 Polidst iz Toelza: Smrt v Valpurgi-
ninod, pon.nem.tvkrim.(1998)11.45 
Otroški program 14.35 Princ z Bel Aira 
14.55 Simpsonovi 15.20 Jimova 
družina 1545 Newsflash 15.50 Varuška 
16.15 Sedma nebesa 16.55 Simpatije 
17.40 Nev f̂iash 17.45 Midve z mamo 
1830 Clavca 19.00 Simpsonovi 1930 
Cas v sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Moški po ženskem okusu, 
nem. kom. (2005); igrajo: Marco Gimth, 
Johann von 6uelow, Liane Forestieri, Ju-
lia Thumau; režija: Christoph Schrewe 
21.50 Newsflash 21.55 Dorferjev 
četrtkov pogovor 22.30 Novind, tek-
movanje komedijantov v improvizaciji 
23.15 Oddaja brez imena 23.45 Ptay it 
again, Chris: Najbolj kultne televizijske 
serije 2335 Kungfu: Caine in ka^ leglo 
00.40 Play it a^ln, Chris: Najbolj kultne 
televizijske serije 00.45 Daktari: Tald 

11.00 Za vsak primer Stefanie 11.45 
Vreme 12.00 Podoba Avstrije, pon. 
1225 Modemi časi: Zdravje, pon. 12.55 
Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 
Kuharski magazin 13.40 Nikola, pon. 
14.05 žamet in svila 14.50 Dtzni in lepi 
15.10 Julia: Pod do sreče 15.55 Oddaja 
Barbare Kariich 17.00 Cas v sliki 17.05 
Dobrodošla. Avstrija 18.25 Resnično.res. 
1830 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
Strani 20.15 Propad, 2/2 del nem.-
avstrij. filma (2004) 21.05 Vera: pogov-
orna o<Maja z Vero Russwur7n 22.00 Cas 
v sliki 2 

10.00 Družinsko sodišče 11.00 Naloga 
med Štirimi stenami 1130 Naša bol-
nišnica 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 
15.00 Družinsko sodišče 16.00 Mladin-
sko sodišče 17.00 Naloga med štirimi 
stenami 1730 Med nami 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno. mag. 18.45 
Porodla 19.05 Eksplozivno, mag. 19.40 
Dobri časi, slabi časi, 3338. del 20.15 
Alarm za kobro 11; Mala sestra 21.15 
Balko 22.15 Straža 23.15 Zakon in red 
00.10 Porodla 00.40 Da, draga 01.10 
Zlata dekleta 0135 Na sodišču 

05.10 Princ z Bel Aira 05.55 Moja super 
sestra 06.50 Informativni oglasi 08.55 
Veliki brat 09.55 Ekskluzivno 10.50 Su-
pergospodinja 11.20 Supergospodinja 
11.50 Otroški program 16.10 Želve 
nindže 16.40 Batman 17.00 Moja super 

sestra 18.00 Princ z Bel Aira 19.00 Veli-
ki brat 20.00 Porodla 20.15 Uničevalca 
mitov 21.15 Menjava žensk, dok. serija 
23.15 Težave v revirju 00.15 Porodla 

O RTI sup«f 

08.15 Gasilec Samo 0830 Bluejine sledi 
09.00 Caillou 10.20 Eckhart 11.10 Ogi-
jeva drušdna 1130 Stanley 1230 Kap-
itan Balu 13.00 Račji dol 13.30 
Vikendaši 14.00 Spužva Bob 14.30 
Prstne zvijače 15,00 Sabrina 16.00 Ogi-
jeva drušdna 16.50 Leno mesto 17.20 
Lovd zmajev 17.50 Kapitan Balu 18J0 
Ra^i dol 18.50 Vikendaši 19.15 Spužva 
Bob 20.15 Barbie in skrivnostni Pegaz. 
amer. ris. film (200S) 21.50 Sledge 
Hammer 22.20 Magnum 23.20 Simon 
in Simon 

08.00 Tako živi Nemčija, pon. 08.30 
SOS - Naredi sam 09.00 Orange County 
10.00 To je vaša zadnja priložnost, pon. 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13,00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
14.30 SOS - Naredi sam, vodi Chariotte 
Engeihardt 15.00 Priznanje 16.00 
Matura 200616.30 Prijatelji: Življenje 
gre naprej 17.00 Taff, mag. 18.00 
Simpsonovi 1830 Simpsonovi 19.00 
Gatileo 20.00 Newstime 20.15 Moški po 
ženskem okusu, nem. kom. (2005); 
režija Christoph Sdirewe; igrajo: Marco 
Girnth. Johann von 8uelow. Liane 
Forestieri, Julia Thumau 22.15 TV Total 
23.15 Rent a Pocher 23.45 Robbie 
Williams v živo, posnetek konc v Beriinu 

10.15 Živeti po želji 10.45 Nič ni brez 
okusa, pon. 11.15 ̂ m a nebesa 12.15 
Odvetnik z ulice 13.10 Naša sodnica 
14.05 Remington Steele 15.05 Sedma 
nebesa 16.05 Naša sodnica 17.00 
Odvetnik z ulice 18.00 Porodla 18.15 
Živeti po želji, mag. 18.45 Nič ni brez 
okusa 19.15 Sam svoj mojster 20.15 
Šepetati konje, amer. drama (1997); 
režija: Robert Redford; igrata: R. Red-
ford, Scariett Johansson 23.25 Zlodnci 
med živalmi 

flealftyTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Usodni 
trenutek 19.00 Mejna policija 19.30 
Polkija 20.00 Hujšanje 2030 Čudaško 
21.00 Mort)idno 22.00 Rded alarm 
22.30 Oko za oko 23.00 Prevaranti 

18.35 Poroka z milijonarjem. 40. del 
19.30 Maščevanje ljubezni, 4. del 20.20 
Poroka z milijonarjem, 39. del 21.10 
Poroka z milijonarjem, 40. del 22.05 
Judeževa žena, 9. del 22.55 Pogovor z 
zvezdami 23.00 Kakor v filmu, 181. del 

O Cartoon/tcm 

1 U 5 Krava in Piščan« 13.05 Johnny 
Bravo 13.30 Derterjev laboratorij 1335 
Hrabri kužek 14.20 Dogodivšdne kralja 
Arthurja 16.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 
18.55 Ed, Edd in Eddy 20.35 Billy tn 
Mandy 21.00 Možganska nevihta, amer. 
zf. film (1982) 



SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
0 6 ^ 0 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
0630 Odmevi 
07.00 Poroflla{vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroeila(vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Lisa, kratki igrani film ebu 
09.20 Risanka 
09.25 Enajsta šola, 

odd. za radovedneže 
10.00 Prisluhnimo tiiini 
10.30 Z vami 
11.20 Druga geneza, fr. dok. serija, 

7.,zad.del 
12.15 Osmi dan 
13.00 Poro l̂a, Šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski rzbor 
13.15 Obzoija duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Američanke, dok. mes. 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-Hidak (vps 15.05) 
15.40 Palček David, ris. nan., 3/25 

(vps 15.40) 
16.05 Iz popotne torbe: Les 

(vps 16.05) 

TZ POPOTNE TORBE 
V današnji oddaji si boste 
ogledali rezbarja pri nje-
govem delu, videti boste, 
kako v Turčiji izdelujejo 
stole, Gašper pa vas bo pe-
ljal l e v Švicarsko delavni-
co, kjer boste videli, kako 
nastaja najbolj slavna lut-
ka na svetu - Ostržek. 

16.25 Sprememba načrta, dan. nan., 
6.,zad. ep. (vps 16.25) 

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

17 JO Neznani svet, nem. dok. serija, 

1/4 (vps 17.30) 
1830 Žrebanje Deteljice (vps 18.30) 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 1855) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, §poiT 
20.00 Najiibkejii člen, kviz 

(vps 20.00) 
20.50 Slačenje, novoz. nad., 17/20 

(vps 20.50) 
21.35100 let slov. filma: Dinar na 

dinar, kratki igr. film, pon. 
(vps 2135) 

22.00 Odmevi, kultura, §port, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Polnočni klub (vps 22i0} 
00.05 Turistika, pon. 
00.25 Dnevnik, vreme, magnet, 

Šport, pon. 
01.20 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje, pon. 
01.45 Dnev.nik zamejske tv 

(vps 01.45) 
02.10 Infokanal 

06J0lnfokandl 
08.30 Tv prodaja 
09.00 Zabavni infokanal 
lOiOTv prodaja 
11.20 Otroški infokanal 
12.20 Glasnik, odd. tv Maribor 

(vps 12.25) 
12.50 Tedenski izbor 
12.50 Rocco, ital. film 

ROCCO 
Desetletni Rocco je na 
čelu skupine prijateljev, ki 
poskuša reševati najrazlič-
nejše probleme, tudi take, 
s katerimi se ubadajo sta-
rejši. Skupaj s sestro in 
starši živi v običajni sodo -
bni družini, v kateri pa se 
nenadoma začnejo stvari 
zelo zapletati. Oče dela v 
tovarni testenin In vsi sku-
paj so prepričani, da g a v 
službi čaka napredovanje. 
A namesto tega dobi od-
poved in v hudem šoku, v 
katerem se znajde, o tem 
n o b e n e m u ne črhne niti 
besedice. 

14Ji0 štafeta mladosti 
15.05 Šport ^as 
15.45 Nikoli ob desetih, gtas. odd., 

pon. 
16.45 Zdaj, cdd. za razgibano 

življenje (vps 16.45) 
17.20 Mostovi-Hidak, pon. 
17 JO Davi, izbor iz jutranjega 

programa (vps 17.50) 
19.00 V štiridesetih, ang. lit. nad., 

1/6, pon. (vps 19.00) 

V ŠTIRIDESETIH 
H u g h Laurie igra v dra-
matizaciji humorist ične-
ga r omana Nigela WiIIi-
amsa Fortysomething, 
zgodb i o moškem v krizi 
srednjih let Paul Slippery 
(Hugh Laurie): mošk i 
srednjih let p od h u d i m 
pritiskom. O b s e d e n ;e s 
svojimi leti in komaj še 
zaznavn im spo ln im živ-
ljenjem in njegov vsak-
dan se počasi spreminja v 
niz čustvenih kriz, 

20.00 Stopnišče,fr. dok. serija, 1/8 
(vps 20.00) 

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

2U5Cityfolk, ljudje evropskih 

mest: Oslo (vps 21.25) 
21.55 South park,amer. ris. humor. 

nan., 12/14 (vps 21.55) 
22.25 Dvoličnost, ang. film 

(vps 22.25) 
00.05 Umor po pošti, nem. film, pon. 

(vps 00.05) 
01.50 Infokanal 

06^024 ur, pon. 
07.50 Materina pol, 

pon. 47. dela meh. nad. 
08.45 Proti vetru, 

pon. 44. dela meh. nad. 
0935 TV prodaja 
10.05 Vila Marija. 

pon. 38. dela hrv. nad. 
11.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 26. dela venez. nad. 
11.55 Trenja, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Rjcki Lake, pog. odd. 
15.00 Prerojena ljubezen, 

27. del venez. nad. 
16.00 V̂ la Marija, 39. delhrv. nad. 
17.00 Proti vetru, 45. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Materina pot, 

48. del meh. nad. 
19.0024 ur 
20.00 Vzemiali pusti 
20.40 Bar 

21.10 Akcija: Ful gas 2, amer. film 

F U L G A S 2 
Jackie Chan in Chr is Tu-
cker nas bosta zabavala v 
nadaljevanju filmske 
uspešnice Ful gas. Zgod -
ba, polna adrenalinske ak-
cije in humorja, se začne, 
ko policijska inšpektorja 
Lee in Carter prispeta v 
H o n g k o n g na počitnice. 
Še posebej Carter se, obo-
rožen s kitajsko-angle-
škim slovarjem, veseli za-
stužer>ega <^diha in ekso-
tičnih užitkov, ki se m u 
ponujajo. A komaj prispe-
ta v mesto, že se spopade-
ta z največjim prinnerom 
doslej. Na ameriškem ve-
leposlaništvu je b o m b a 
ubila dva carinika, ki sta 
raziskovala tihotapljenje 

• ponarejenega denarja. 
Policija sumi, da za v sem 
tem stoji Ricky Tan, vodja 
najbolj nevarne kitajske 
tolpe. 

22.50 TeksaSki mož postave, 
7. del amer. nan. 

23.45 Bulv/orth, amer. film 

08J0TV prodaja 
0835 Izganjalka vampirjev, 

pon. 17. dela anner. nan. 
09 J 5 VIP, pon. 12. dela amer. nan. 
10.15 E+, pon. 
12.05 TV prodaja 
1235 izganjalka vampirjev. 

18. del amer. nao. 
13 J 5 Mladi in nemimi, 

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

154. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 VIP. 13. del amei. nan. 
16.30 Moja super sestra, 

7. del amer. huirtor. nan. 
17.00 Raymonda imajo vsi radi, 

y 13. del amer. humor. nan. 
1 7 . i o Caroline v velemestu, 

19. del anf>er. humor. nan. 

CAROUNEVVELEMESTU 
Caroline postavi Richardu 
ultimat: d o s e d m e ure 
zvečer se mora odločiti, ali 
jo hoče za ženo alt ne. 
Med tem ko nestrpno čaka 
njegovo odločitev, se 
mora Caroline pridružiti 
Delu in Annie pri lončar-
jenju. Richarda, ki se 
odpravi v videoteko, pre-
seneti ropar. 

18.00 £+ 
18.10 E+ BAR 
18.50 E+ Prepovedan položaj 
19.10 E+Večerja z zvezdo 
19.45 E+ Metalurgija 
20.00 Komedija: Polidjska akademija 

5, amer. film 
21.40 Žene nogometašev, 

3. del ang. nad. 
22.40 MoJke zadeve, 

8. del amer. nan. 

01.40 24 ur, pon. 
02.40 No^na panorama 

M O Š K E ZAOEVČ 
Ben pobesni, ko Izve. da je 
Michael Justinu odstopil 
Hunterjevo posteljo. Nato 
Ben izve, da je Hunter za-
pustil Pittsburgh in odšel v 
tople kraje. Gejevski in lez-
bični protesti proti nove-
m u antigejevskemu zako-
n u so v polnem teku. To-
krat se z ogorčenimi pro-
testniki sooči tudi Justinov 
oče, ki da svojega sina are-
tirati. Emmett ugotovi, da 
g a zalezuje nihče drug kot 
njegov bivši ljubimec 
Drew Boyd. 

23.35 RubyWdx, pog. odd. 
00.15 E -h , pon. 

10.00 Prva prebere pjva ̂ 02S Čarovni-
je. pon.1U5 Adijo, pamet 12 JO TV-
prodaja 12.30 Mala 5ola 12.40 TV-pro-
daja 13^5 Alo, alo, pon. 13.55 črni 
gad, pon. 14.25 Vikarka iz Dibleyja, pon. 
14.55 Gospod Bean, pon. 15.25 Skozi 
ključavnico, pon. 16J5 TV-prodaja 
17.00 Mali mečevalci 17.25 Sto izložb, 
sto strasti, 543. del 17.55 Čarovnije, 5. 
del tretje sezone 19.00 Adijo, pamet 
19.55 Plemeniti komentar 20.00 Ali G 
20.30 Gloss Exdusive 21.00 Resnične 
zgodbe - v iskanju pravice; Karierni 
zločinec 22.00 Okrožje Columbia, 3. del 
tretje sezone 23.00 Marlenna 00.00 Ali 
G, pon. 00.30 Gloss Exdusive, pon. 
01.00 Resnične zgodbe, pon. 02.00 
Okrožje Columbia, pon. 

09.00 Poslovni studio, pon. 09.30 V 
harmoniji z naravo, pon. 10.00 ŠKL, 
pon. 11.00 Hiron, svetovanje dr. Emila 
Kuica, pon. 11.30 Orom pol, pon. 12.00 
Glasbeni mozaik 17.00 Sijaj, pon. 17.30 
Do zdravja tudi tako, gost: Studio Ank, 
pon. 18.00 Živeti zdravo, pon. 18.30 
EkoSolarji in jezikovno izobraževanje 
19.00 Ončove ideje, pon. 20.00 To 
morate vedeli! Probanka 21.00 Štiri 
tačke, odd. o hijnih Ejubljendh 21.30 24 
ur 22.30 Nai vrt, svetov, odd. za vr-
tičkarje, pon. 23.00 Trenja 

Tv Papriki 

10.20 Pičollna 10.50 Akademija za 
hiphop 12.20 Svetovalni četrtek 12.45 
Poklic mama 13.15 40+ 14.15 Svet 
Java iger 14.40 Glasbene urice 17.00 
lOka 18.00 Pičolina 18,30 Akademija 
za voditelje 20.00 Akademskih 15 
20.20 B.P. 20.45 Spot tedna 21.00 
Razmerja 22.05 Napovednik Angleške 
nogometne lige 22.35 Poklic mama 
23.05 Odkrij razliko 0030 40-f 

0'edrMit« t t odfov**!* *» tpromemb«. k< ft«mt»ejo »tv prora«**«'' PO aiUjw<ku te<J»ltt>K 

I Gorenjska TV 

09.00 Prava stvar. 5. del odd. o kuhar, 
mojstrovinah 09.25 Ste vedeli, svetov, 
odd. 0935 GTV priporoča 09.45 Goren-
jska TV poročila 10.00 Pomenkovanja z 
Irmo Bemčič, pog. odd., pon. 11.00 
Vkko strani, panorama Gorenjske 16J8 
GTV danes 17.00 Apolon: Andreja 
Camernik, razv. odd. 17.50 Jesensko 
sankaliiče na Straži pri BNu, rep. 18.00 
Gorenjski odsev: Sprejem vrhunskih 
Športnikov pri jeseniškem županu, rep. 
18.15 Aktualno v regiji, pog. odd. 1835 
GTV priporoča 18.45 Gorenjska TV 
poročila 19.00 Podelitev priznanja 
Gorenjska gazela 2005, rep. 19.15 Kako 
biti zdrav in zmagovati, izobr. odd. 
1930 GTV priporoča 20.00 GTV mix, 2. 
razv. odd. z gosti v novi sezoni 21.00 
Mednarodni boksarski pokal Kranja 
2005, rep. 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjska TV poročila 22.00 Splet ljud-
skih: Ansambel Gaipejji na turneji po 
Ameriki, 1. odd. 23.00 Primorski jubileji, 
dok. odd. 23.30 Mariceting GTV pred-
stavlja 23.35 GTV priporoča 23.45 
Gorenjska TV poročila 00.00 Polnoče-
vanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 Mon-
itor evropski poslanec Borut Pahor. pog. 
odd. 01.15 Pop mlad, 2. del konc. mlad. 
pevskega zbora 01.50 Za lahko noč 

nju: Veleslalom (m), prenos 1. teka iz So* 
eldna 1035 Svobodno območje 10.50 
Biblija 11.00 Sveta maša, prenos iz Za-
greba 12.05 dok. odd. 1235 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Veleslalom 
(m), prenos 2. teka iz Soeldna 13.40 Mir 
in dobrota 14.10 Opera 6ox: Seviljski 
brivec, 1. del 14.45 Studio F1 - pregled 
sezone 15.45 Sodnik John Deed, 4. del 
ang. serije 17J2S Samo za tvoje oči, ang. 
akc srh, (1981); režija: John Glen; igrajo: 
Roger Moore, Carole Boquet, Topol 
19.30 Simpsonovi 20.00 Pa sem te 
20.25 Nogomet - ital. prvenstvo, prenos 
22.25 Tat za vedno, hongk. akc. film 
(1991); režija: John Woo; igrajo: Yun-Fat 
Chow, Leslie Cheung, Cherie Chung 
00.10 Magazin Lige prvakov 00.40 Sod* 
nik John Deed, pon. 

06.00 Ekstremni stroji: Letaliiče 0'Kare 
07.00 Smetiiče: Naprave iz odpadkov 
08.00 Ameriški chopperji 09.00 Pobeg z 
j«zer310.00 Ko so Kitajski vladali dino-
zavri 11.00 Razbili mit 12.00 Ekjtremni 
Mroji: letaliiče 0'Hare 13.00 Smeti^e: 
Naprave Iz odpadkov 14.00 Ameriški 
chopperji 15.00 Kublaj Kan: Padec Mon-
golov 16.00 Pametno 17.00 Karavana 
18.00 RibiSke trofeje 19.00 Kuba: Dmga 
stran Armageddona 20.00 V Seulu 
21.00 3-2-1 Vegas 22.00 Vrhunskih de-
s«t: Bojna letala 23.00 Onkraj zmoglji-
vosti 00.00 Smisel s<ksa 01.00 Telesni 
popravki 02.00 Travma 03.00 Bitke po-
iasti: Aligator proti medvedu 

Animal planet 

06.00 Najbolj smerne živali sveu 0630 
Zgodbe o konjih 07.00 Vrnitev plenilcev 
08.00 Krvoločni krokodili 09.00 Lovec 
na krokodile 10.00 Opičje zadeve 1030 
Odraičanje v divjini 11,00 Dnevnik veli-
kih mačk 11.30 Plenilci 12.00 Najbolj 
sme5ne živali sveta 1230 Zgodbe o ko-
njih 13.00 levi 14.00 Ubijati za preži-
vetje 15.00 2ivljenje ptic 16.00 Opičje 
zadeve 1630 Odraičanje v divjini 17.00 
Dnevnik velikih mačk 17.30 Plenilci 
18.00 Lovec na krokodile 19.00 levi 
20.00 Amazonka 21.00 Življenje ptic 
22.00 Pasja služba 23.00 Psi za rešetka-
mi 00.00 Ubijati za preživetje 01.00 Živ-
ljenje ptk 02.00 levi 

National Ceographk 

12.00 Lov na ubijalskega krokodila 
13.00 Hogzilla 14.00 Tragedija ladje z 
zakladom 15.00 Iskanje izgubljenega 
vojaškega letala 16.00 Potovanje zma-
jevskega kralja 17.00 Ubijala kač 18.00 
Mevama srečanja: Krokodili 19.00 Je to 
res: ŽivalsM jasnovidd 20.00 Velika m^ 
Sla: Predstavitev Mumbaja 21.00 Pre-
iskovanje letalskih nesreč 22.00 Sekun-
de do katastrofe: Gorski cunami 23.00 
Megagradnje: Najdaljši most na svetu 
OO.OO Katastrofa: Izbruh Pinatuba 
01,00 Sekunde do katastrofe: Gorski cu-
nami 02.00 Tragedija ladje z zakladom 
03.00 Iskanje izgubljenega vojaškega 
letala 

# Hallmdrl( 

09.30 Rdeči športni <opati, amer. fant. 
07 JO Ljubezen v zaledju, pon. treh ep. kom. (2001) 11.30 Kolt, amer. drama 
0935 Svetovni pokal v alpskem smuča- (2004) 13.00 Visoka Sierra, amer. pust. 
Uc«dniitvo ne odgovar)* i i tpremem^, 1» natuncjo v tv pr^amth po re^kci)«. 

miks, 2. razv. odd. z gosti v novi sezoni 
18.00 Z glavo na zabavo, mlad. odd. 
18.25 Ste vedeli, svetov, odd. 18.35 
GTV priporoča 18.45 Gorenjski tedenski 
pregled 19.00 MeSčanska poroka v Kra-
nju, rep. 19.15 Kako biti zdrav in zma-
govati, izobr. odd. 19.45 Marketing GTV 
vam predstavlja, oglasna rep. 1930 GTV 
priporoča 20.00 Cena slave, 2. del sklep-
ne razv. odd. z gosti 21.00 Boat show 
2005, rep. 21J5 Ste vedeli, svetov, odd. 
21.35 GTV priporoča 21.45 Gorenjski 
tedenski pregled 22.00 Jana: Kaj mi 
sporočajo čustva, pog. odd. 22.30 Slo-
venska glasbena lestvica, glas. odd. 
23.30 Marketing GTV vam predstavlja, 
ogl. rep. 2335 GTV priporoča 23.45 Go-
renjski tedenski pregled 00.00 Polnoče-
vanja: Aktualno v regiji, pon. 00.15 Go-
renjski odsev: seja Občinskega sveta Ob-
čine Tržič, rep, (M30 Koncert tambura-
ikega orkestra HrvaŠke radiotelevizije, 1. 
det 01.20 Gost tedna: Tone Košmrij, dok. 
odd. 02.00 Za lahko noč 

Deželna LokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Caj ob petih: 
Peter Hawlina, pog. odd. 18.00 Deželni 
miks 18:00PokukalismovzaporvRadov-
Ijid, rep. 18:15 Gmbale: Glasbilo, ki izgi-
nja; rep. 18:45 Predstavitev LTO Blegoi, 
rep. 19.00 Preprosto najboljili, mlad. 
glas. odd. 20.00 Deželni miks: Dobrodel-
ni koncert v ̂ ofli Loki. 1. del prir. 2035 
Popularno: Folklora, pog. odd. 22.00 
Apolon: Matjaž Veber, glas. odd., pon. 

09.30 Cena je prava 10.30 Potovalno-
luksuzni šov 11.00 SKL 12.00 TV-proda-
ja 1230 Vibracije 13.20 Po^enjak, pon. 
amer. akc. filma 15.10 Potujte i nami 
16.00 Oditekana TV 16.30 Animalija 
17.00 Peta noč, pon. 18.40 Grace na 
udaru 19.05 Najbolj smerne žwali 
1935 Zvezde ulice 20.00 Koncert: Jole, 
posnetek Iz Maribora, 2. dd 21.05 Spe-
cial 21.40 Na kitajskem jedo pse, Wed. 
kom. (2000); igrata: Kim Bodnia, Dejan 
Djuki«!; režija: Lasse Spang Olsen 23.20 
TV-prodaja 

0730 TV-koledar 07.40 Poročila 07.45 
Little Rascalis, amer. mlad. film 09.10 
OtroSki spored 09.55 Poročila 10.05 
Kulturna poročila 10.15 Coiumbo: Ne-
pravi 6 s za smrt, amer. tv krim. (1992); 
režija: Alan J. Levi; Igrajo: Peter Falk, Jo-
anna Going. Thomas Calabm 11.45 TV-
koledar 12.00 Poročila 12.25 Sadovi 
zemlje 13.20 Morje 14.00 V nedeljo ob 
dveh 15.05 Poročila 15.20 Čudežna 
svetloba; Fantastična svetloba, 4. del 
ang. dok. serije 16.15 lov na redkosti 
16.50 Nedeljsko popoldne 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.10 Lepo je biti milijo-
nar 21.10 Priče, 1/3 del hrv. serije 
(2003); režija: Vinko Breian; igrajo: leon 
lučev, Alma Priča, Mirjana Karanovič, 
ljubo Kerekes 2130 Shpitza 22.40 Po-
ročila 22.50 Kulturna poročila 23.00 Za-
kon in red: Oddelek za posebne primere 
23.50 Nočni spored 

serija (1995) 13.45 Bart)ara Taylor Brac-
ford: Glas srca, 2. del amer. miniserije 
(1990) 1530 Christy: Vrnitev v Cutttr 
Gap, amer. rom. drama (2000) 17.15 
Kolt, pon. 19.00 Visoka Sierra, pon. 
20.00 McBride: Kameleon, amer. tv 
krim. (2005); režija: Kevin Connor 21.45 
Zakon in red: Zio^nski um, zad. del dru-
ge sezone 22.45 Henrik VIII., 2. del ang. 
zgod. miniserije (2003) 00.30 Ovaduh, 
amer. akc. film (2000) 

TravelChanell 

18.00 Popotnik: Gibraltar 1830 Bazar: 
Beriin 19.00 Treking: Afrika 20.00 Ob-
zorja: Lunahuama (Peru) 21.00 Planet 
počitnic: Ariberg 21.30 Travel 2005 
22.00 Potepanja: Santa Fe 23.00 Tre-
king: Pariz 00.00 Turist: San Frandsco 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 0930 Room 
Rivals, notranja oprema 10.00 Street-
combers, notranja oprema 10.30 Denar 
na podstrešju 11.00 Vrtovi majhnega 
mesta 1130 Modeli vrtov 12,00 Top 
Gear Xtra 13.00 Modri planet: Zgodovi-
na oceanov, dok. odd. 14.00 Classic Ea-
siEnders, 2 dela ang. nad. 15.00 EastEn-
ders Omnibus, 4 deli ang. nad. 17.00 
Življenje sesalcev, dok. odd. 18.00 Za-
dnje vino poletja, ang. humor. nan. 
1830 2point4 Chlldren, ang. humoi. 
nan 19.00 Down to Earth, ang. nad. 
(2000) 20.00 Rick Stein's Food Heroe!, 
odd. o kulinariki 2030 Notranja oprema 
21.00 Ni poti nazaj: Zambija 22.00 Top 
Gear Xtr3 23.00 Pokazal jim bom. kdo je 
glavni, dok. odd. 23.40 Chris Ryan v 
Hondurasu. dok. odd. 

O MTVAdfia 

13.00 Pure Adria 13.30 Roomraiders 
14.00 MTV Vikend: The Hrves 17.00 
Vroče 18.00 Blok, odd. o hiphopu z vodi-
teljico Martino 19.00 Making the video 
1930 Making the movie 20.00 Teden-
ske novice, z voditeljem Ivanom 2031 
Wikiboyz21.00Trippin' 
21.30 Cribs 22.00 Unplugged 22.31 
MTV Uve 23.00 Osboumovi 

O EURO ŠPORT 

05.15 Avtomobilizem, prenos dirke 
ameriške serije CART v Gold Coasti 
07.15 Motociklizem, prenos treningov 
za VN Turčije v razredih do 125 ccm ia 
motoGP za svetovno pivenstvo v Islan-
bulu 09.15 Reli, vrhund druge etape 
dirke za svetovno pivenstvo po KorziM 
10.15 Motociklizem, prenos ogrevanja 
in pripravljalno poročilo pred VN Tur̂ je 
15.00 Namizni tenis (m), prenos skkp-
nega dvoboja za svetovni pokal v liegeii 
17.00 Tenis (ž), posnetek sklepnega 
dvoboja turnirja \VTA v Zuerichu 18.00 
Odbojka (ž), vrhunci tumiija v Salvador-
ju 19.00 Smučarski teki (m, ž), posnetek 
p̂rintov za svetovni pokal v Duesseldor-

fu 20.00 MotoJport, magazin 2030 Av-
tomobilizem 21.45 Motodklizem, po-
snetek dirice za VN Turčije v razredu mo-
toGP v Istanbulu 22.45 Rell, vrhund 
tretje etape dirke za svetovno prvenstvo 
po Korziki 23.1S Olimpijske igre: Misija 
Torino 2006 23.45 Motokros 00.15 
športna poročila 0030 Avtomobilizem: 
CART 

06.30 Tuning TV 07.00 Reportaža 
07.15 Oglasi 08.45 Reportaža 09.15 
Bravo Jportni TV 09.45 Nogomet -1. 
nem. liga: [>eseto kolo 11.00 Dvojna po-
daja 13.00 Nogomet -1. nem. liga: De-
seto kolo 14.15 La ola, nogometni ma-
gazin 15.00 Športni kviz 16.30 Nogo-
met -1. in 2. nem. liga: Deseto kolo 
19.00 Nogomet -1. nem. liga: Deseto 
kolo 20.15 Nogomet - 2. nem. liga, pre-
nos 2230 Bravo Športni TV 23.00 Avto-
mobilizem, posnetek dirke DTM v Hoc-
kenheimu 23.30 Formula 3, vrhunci iz 
Hockenheima 

06.00 Otročki program 09.25 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Veleslalom 
(M), prenos 1. teka Iz Soeldna 11.10 
športni pregled 11.40 Komisar Rex 
12.25 Svetovni pokal v alpskem smuča-
nju: Veleslalom (M), prenos 2. teka iz So-
eldna 14.15 Astreiks pri Britancih, kopr. 
ftim (1986) 15.30 Knjiga o džungli 2, 
amer. pust. f Im (1997) 16.55 Bilko De-
bilko, amer. kom. (1996) 18.30 Šport v 
nedeljo 19.30 Cas v sliki/kultura 19.45 
Vreme 19.54 Šport 20.15 Melanie se 
poroči, amer. kom. (2002) 22.00 Mesto 
zločina, nenn. tv krim. 23.35 Coiumbo: 
Zadnja zabava, amer. tv krim. (2002) 

07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Nabodeno v nedeljo, kuhar. mag. 09.30 
Goya: Breme tn strast 10.15 Zakladi sve-
ta - Dediščina človeštva: Kartagina 
1030 Teden kulture: Poseb. odd. 11.00 
Cas v sliki 11.05 Evropski studio 12.00 
Visoka hi^ 1230 Orientacija 13.00 Cas 
v sliki 13.05 Tednik 1330 Tuja domovi-
na 13.55 Pogledi od strani 14.15 Uni-
verzum 15.00 Gozdar, avstrij. film 
(1954) 1630 Sanjska potovanja: Maro-
ko 17.00 Cas v sliki 17.05 Živeti lepše 
18.00 Igra na srečo 18.25 Moja vera 
18.30 Podoba Avstrije 19.00 Zvezna de-
žela danes 19.30 Cas v sliki/kultura 
19.45 Vreme 19.54 Pogledi od strani 
20.15 Jadra ljubezni, nem. rom. film 
(2005) 21.45 Cas v sliki 22.25 Odkrito 
povedano 23 J5 Cas v sliki 23 35 Vsta-
jenje Adalberta Stifteija, dok. film 00.55 
lzžrv}jenjaAdalbertaStifterjd,dok. 

0735 Rtl-sliop 08.50 Med nami 1130 
Hape zadene 1230 Fenomen iz Filadel-
fije,amer. kom. (1998) 1435 Preproda-
jalci avtov 15.05 Preprodajalci avtov 
15.45 Hudičevskt sosedje 16.45 Moj vr-
tiček 17.45 Ekskluzivno, mag. 18.45 
Poroaia 19,05 Kmet iiče ženo 20.15 
Mumija, amer. pust. film (1998) 2235 
Spiegel TV 2330 Živeti od smrti, dok. 
00.15 South Paric 

07.05 Mož z železno masko, pon. ang. 
pust. filma (1976) Žandarji v New 
Yoricu,fr. kom. (196S) 11.15 Na majavih 
tleh, pon. fiEma (2000) 13.00 Borussia 
Banana - junaki v kazenskem prostoru, 
pon. 14.00 Svet čudes 15.00 Faktor X 
17.00 Ameriški chopperji 18.00 Svet 
čudes, dok. 20.00 Poročila 20.15 Veliki 

brat - odloatev: Za katerega od tekmo-
valcev je Igra končana 22.15 Obdukcija: 
Morilski špageti - Zlobni klovn 23.15 
Obdukcija 

O RlUuper 

06.00 Informativni oglasi 07.35 Tho-
mas s prijatelji 08.30 Bluejine sledi 
09.00 Caillou 0930 Timmy gre v šolo 
1035 Galaksija iger 11.05 Raziskovalci 
12.10 Toggo 12.45 Kapitan Balu 13.10 
Račji dol 13.40 lilo in Stitch 15.10 Ča-
robna pravljica 15.35 legende Metru-
Nuija, amer. ris. film 17.20 Toggo TV 
17.50 Kapitan Balu 18.20 Račji dol 
18.50 Lilo in Stitch 19.15 Spužva Bob 
19.45 Spužva Bob 20.15 Pri krčmarju 
22.20 Zdravnik, amer. drama (1991); 
Igra: William Hurt 

0630 Matura 2006 0830 Prihrani za-
dnji ples, pon. amer. drame (2000) 
10.35 TV-kino 10.45 Hišni pripor11.15 
Vse je relativno 11.45 Prijatelji 12.15 
Will in Grace 12.45 Disneyjeva filmska 
parada 13.00 Inšpektor Gadget 2, amer. 
fam. film (2003) 14.30 Izgubljeni svet 
1530 Lov za zakladom 16.25 Igra, pon. 
amer. Sfh. (1997); režija: David Fincher 
18.45 Svet znanja 20.00 Newstime 
20.15 Melanie se poroči, amer. kom. 
(2001); režija: Andy Tennam 22.20 
Stromberg 23.00 Focus tv 00.00 Pro 7-
reportaža: Palača superbogatašev - na-
stajanje najrazkošnejšega hotela 00.55 
Odsotnost dobrote, amer. srh. (1999) 

10.30 Spiegel TV 12.35 Magazinoživa-
lih 13.15 Psi na delu 13.45 Cas za živali 
14.25 It Happened at the V/orid's Fair, 
amer. kom. (1962) 1630 Poročla 17.00 
Avto-moto Sport, mag. 18.15 Popotova-
nja 19.15 Zdravo za zabavo 20.15 Vrni-
tev kuge , 2/2 del nem. srh. (2000) 
22.05 Tanka rdeča črta, amer. voj. film 
(1998) 

RMlrtyTV 

16.25 Robotika 18.05 Zdravnikovi zapi-
ski 19.00 Motoiji 1930 Mejna policija 
20.00 Živeti sanje 21.00 Brucovi zapiski 
2130 Čudaško 22.00 Hujianje 22.30 
Ženitna posredovalnica 23.00 Na robu 
00.00 Plastična kimrgija 

16.40 Kakor v ftimu, 182. del 17.05 
Zvezde 17.10 Vse za otroke, 1/2 del 
19.05 Poredna dekleta, 45. del 1935 
Ecomoda, 17. del 2030lucySullivanse 
poroči, 3. in 4. del 21.20 Punčka iz cunj. 
27. del 22.10 Živeti, 27. del 

O Cartoon/Um 

1 U 5 Hrabri kužek 12.15 Ovflta vmestu 
1335 Dexterjev laboratorij 14.20 Dvoj-
čka 16.25 Derterjev laboratorij 18.05 
Hrabri kužek 18.55 Ed. Edd in Eddy 
20.35 Billy in Mandy 21.00 Cannery 
Row. amer. drama (1982); režija: David S. 
Ward; igrajo: Nick Nolte, Debra Winger, 
Audra Ljndley 23.00 Polama postaja Ze-
bra, amer. akc. film (1968) 0 U 5 Kra-
ljevska poroka, amer. glas. film (1951) 



o o O o 
SL01 SLO 2 POPTV KANALA 

07.30 2iv žav: David, ris. nan., 
4/25; Zametek, 3/13; Pika 
Nogavička, 3/16 (vps 07.30) 

09^5 ^port ipas, odd. o iportu 

(vps 09.55) 
10.25 Sledi, odd.tvKoper-

Capodistria (vps 10.25) 
10 Dežele, kjer so doma legende, 

fr. dok. serija, 12/13 
(vps 10.55) 

IIJEOOzare« pon. 
11.25 Obzorja duha (vps 11.25) 
12.00 ljudje in zemlja, odd. tv 

Maribor (vps 12.00) 
13.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Pri Jožovcu z Natalijo 

(vps 13.10) 
14.15 Tistega lepega popoldneva 

(vpsU.lS) 
14^0 Poldnevnik 
14^5 Človeški faktor 
1430 Nedeljsko oko 
14.40 Pet minut slave 
14.45 Triki Derrena Bfowna 
15.45 Predmet poželenja 
16.00 Odprto 
16.05 Žive legende 
16.15 Šport & šport na današnji dan 
16.25 Osmi potnik 
16.35 Lorella 

17.00 PoroGla, iport, vreme 
(vps 17.00) 

17.15 Tistega lepega popoldneva 
(vps 17.15) 

1720 Glasbeni dvoboj 
1735 Panika 
17.45 Vabilo za dva 
18.05 Vro^e 
18.10 Družabna kronika 
18JI5 Žrebanje lota (vps 18.25) 
18.40Risanka (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo tedna 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 

20.00 Spet doma (vps 20.00) 
21.35$-šport. odd. (vps 21.35) 
22.00 Peti element (vps 22.00) 
22.55 Porodila, šport, vreme 

(vps 22.55) 
23.15 Moj stric, fr. film (vps 23.15) 

M O J S T R I C 
Gospod Hulotživi v barviti in 
gosto naseljeni pariški četrti. 
Ker je trenutrx) nezaposlen, 
se ukvaija predvsenr> s svo-
jim nečakom, ki ga vsak dan 
počaka pred šok) in odpelje 
k staršem, v njihovo ultra 
moderno hišo. Dnjžinske 
Čiane njegova prisotrx>st 
px>časi že rTx>ti, zato sku^jo 
Huk>tu najti službo.. 

01.05 Dnevnik, vrenw, šport, pon. 
01.45 Dnevnik zamejske tv 

(vpsOl.45) 
02.15 Infokanal 

0630lnfokanal 
07.00 Tv prodaja 
0730 infokanal 
08.50 Tv prodaja 
09 J 5 Skozi ias 
0935Soelden:SPvasvs!(m), 

prenos 1. voinje (vps 09.35) 
11.00 Tedenski izbor 
11.0019. revija otroških in 

mladinskih pevskih zborov 
Zagorje ob Savi 2004,1/3 
(vps 11.00) 

11.25 Mladi virtuozi: Klarinetist 
Damir Fajfar (vps 11.25) 

M L A D I VIRTUOZI: 
KLARINETIST 
DAMTR FAJFAR 
Dam ir Fajfar se je začel ig-
ranja na klarinet učiti v 
Glasbeni šoli Kočevje pri 
prof. Slavku RanČigaju in 
prof. Matevžu Novaku. Šo-
lanje je nadaljeval na Sred-
nji glasbeni šoli v Ljubljani 
pri prof. Aljoši D^erriju, 
trenutno pa je študent 
drugega letnika Akademi-
je za glasbo v razredu prof. 
Slavka Goričaija. 

11.45 športni film 
12J0Soe!den:SPvasvsiCm), 

prenos 2. vožnje (vps 12.20) 
14.55 50 tet pesmi Evrovizije -

čestitke, pon. 
^7JiS Magazinllge Simobilv 

nogometu (vps 17,25) 
1735Partille: Ligapn^akov 

v rokometu (m), Saevehof -
Celje Pivovarna Laško, prenos 
(vps 17.55) 

20.00 D«žele sveta, fr. dok. serija, 

4/13 (vps 20.00) 
20.55 Pokvarjena dekleta, avstral. 

fwd., 1/16 (vps 20.55) 

POKVARJENA DEKLETA 
Življenje junakinj se nada-
ljuje po starem. Zopet sre-
čamo Shell, ki kaj kmalu 
konča Jimove obiske v svo-
ji celici, saj ga zabode s ste-
klenico. Karen pokliče 
osebje, vendar se Shell ne 
preda kar tako. Kljub vse-
mu jim uspe rešiti Jima, 
toda Sylvia se ne more 
sprijazniti, da jo je Shell od-
nesla brez kazni, zato vza-
me zadevo v svoje roke. 

22.00 Innpromtu, odd. o umetnosti 
glasbe in plesa 

22.00 Evrovizijsko tekmovanje 
mladih plesalcev, Varava 
2005 (vps 22.00) 

2330 Ijga pnrakov v rokometu (m), 
Saevehof - Celje Pivovama 
Laiko, posnetek iz Partille 

00.55 Infokanal 

07.30 TV prodaja 
03.00 Ringa-Raja 
03.00 Ogijeva draî ina^ sinhr. ris. 

serija 

03.10 Junaški Zorro, sinhr. ris. film 
09.30 Vodovnikova vesina, ris. serija 
09.55 Pel junakinj, ris. serija 
10.20 Art Attadt, otr. ab.-izobr. 

serija 

10.50 Čarobna anglei^ina, otr. zab.-
izobr. serija 

11.00 DogodivŠ^ne Jackieja Chana, 
ris. serija 

11.25 Power Rangers, mlad. nan. 
IKSO^skakokrkarskaliga 
12.50 Diagnoza: Umor, 3. del amer. 

nan. 
13.45 Na^asodnica, 1 1 . del amer. 

nan. 
14.40 Sodnik, amer. film 
16 J 5 Mdry Higgins Clark: Ta srečni 

dan, amer. film 
18.15 24 ur-vreme 
13.20 italijanske dobrote, kuhar. 

serija 
19.00 24 ur 
20.00 Nedeljski filmski hit: Dva tedna 

za ljubezen, amer. film 

09J20TV prodaja 
09.50 Mladi In nemimi, pon. 255. 

dela amer. nad. 
10.40 Mladi in nemimi, pon. 256. 

dela amer. nad. 
11.30 Mladi in nemimi, pon. 257. 

dela amer. nad. 
12 JO Mladi in nemimi, pon. 258. 

dela amer. nad. 
13.10 Mladi in nemimi, pon. 259. 

dela amer. nad. 
14.00 Oannyjeve zvezde 
15.00 Umor, je napisala, amer. nan. 
15.55 Ženski mušketir, amer. film, 

m 
17.30 Ti nemogoti policisti, 9. del 

amer. humor. nan. 
18.00 E-t-
20.00 TV kriminalka: Ciri(us zlofina, 

ang.-amer film 

D V A T E D N A 
Z A U U B E Z E N 
Milijonar George Wade 
(Hugh Grant) ima podjetje 
z nepremičninami. Njego-
va navada je, da najema 
privlačne odvetnice, s kate-
rimi se potem zapleta v raz-
burijive posteljne avanture. 

21.50 športna scena 
22.40 Skoraj popularni, amer. film 

CIRKUS ZLOČINA 
Prevarant Leo Garfield in 
njegova žena Uly sanjarita 
o tem, da bi kriminalu obr-
nila hrbet in odšla nekam, 
kjer bi cele dneve lenarita 
in uživala. A zaplete se, 
tako kot skoraj vedno, pri 
denarju. Leo ima težave z 
gangsterjem Brunom Mai-
tlandom, ki hoče, da bi vo-
dil njegovo Igralnico v 
Manchestru. 

21.45 Tihi zlofin, 4. del amer. nan. 
22.40 Navigator 
23.10 Jezero smrti, amer. film 

SKORAJ POPULARNI 
Zgodba se odvija v zgcxl-
njih sedemdesetih letih, 
ko petnajstletni William 
Milter dobi enkratno živ-
ljenjsko priložnost. Nekaj 
tednov bo preživel na tur-
neji s svojo najljubšo glas-
beno skupino in potem o 
svojih izkušnjah napisal 
članek za slavno revijo 
•Rolling Stone". 

00.50 24 ur, pon. 
O U O No^na panorama 

JEZERO SMRTI 
Margaret Hali večino časa 
preživi brez moža, ki je 
mornar, sicer pa s tremi 
otroci živi v hiSi ob jezeru. 
Največ težav ima z najsta-
rejšim sfnom Beaujem, ki 
je zelo problematičen naj-
stnik in povrhu še homo-
seksualec Ko jezero napla-
vi truplo njegovega lju-
bimca, Margaret v paniki 
naredi to, kar bi storila vsa-
ka mati. Da bi zaščitila sina, 
truplo skrije. 

00.55 Oannyjeve zvezde, pon. 

09.30 OtroSko nedeljsko dopoldne 
1 U 0 TV-prodaja 1135 Skozi klju^v-
nico, pon. 12.40 Alo, alo, pon. 13.10 
Cmi gad, pon. 13.40 Viksrka iz Dibteyja 
14.10 Gospod Bean, pon. 14.40 Adijo, 
pamet 15.20 Paolo Borselllno, pon. 2. 
dela ital. miniserije 16.10 Kako prežive-
ti, pon. 7. dela 17.00 Deftovo življenje, 
pon. amer. drame (1993) 19.00 Adijo, 
pamet 20.00 Popolnoma blond, amer. 
kom. (2001) 21.40 Znani in zanimivi 
22.35 Dobro je biti ,..23.05 Marienna, 
pon. 00.05 Ljubezenske prevare 01.00 
Popolnoma blond, pon. 02.40 Znani in 
zanimivi, pon. 

10.00 Spoznajte jo rastlino, pon. 10.15 
Četrtkove zgodbice: Pikapolonica, pon. 
10.30 Jana, kakovost tretjega življenj-
skega obdobja, pon. 11.00 Za vas in m^ 
sto, odd. o kmet. 12.00 Ekoiolarji in j^ 
zikovno izobraževanje, pon. 12.30 Raz-
gledovanja, potop, rep., pon. 13.00 V 
harmoniji z naravo, pon. 13.30 A to je 
to, pon. 14.00 Nonina kuhinja za otroke 
in odraste, pon. 14.30 Zadnja beseda, 
konl. odd. o temi dneva, pon. 15.00 Oo 
zdravja tudi tako, gost: dr. Kobal, pon. 
IS JO Do zdravja tudi tako, Nova akro-
pola, pon. 16.00 Na piki, pog. odd., pon. 
17.00 To morate vedeti! Probanka, pon. 
18.00 Jana, Krka - imunska odpornost 
pon. 18.30 Stiri tâ ce, odd. o hlinih 
ljubljencih, pon. 19.00 Vodii po podjet-
ništvu, 10 del, pon. 19.15 V družbi z Al-
geo, pon. 19.30 Oo zdravja tudi tako, 
gost: dr. Peter Cregor, pon. 20.00 Slo-
venska glasbena lestvica 21.00 A6CD. 
odd. o avtomobilizmu, prvî  2130 24 ur 
22.30 Ciniove ideje, pon 23.30 HIron, 
svetovanje dr. Emila Kušca, pon. 00.00 
Tv Dražba z Mariom, pon. 01.00 Tv Pro-
daja 0130 (ilasbeni mozaik 

Tv Paprika 

09.20 Akademija za modele 10.50 Aka-
demija za hiphop 12.50 Akademija za 
voznike 16.40 Najboljii sosed 17.0010-
ka 18.00 Pî olina 19.00 Svet mobilnih 
melodij 2030 Svet java iger 21.00 Vizi-
onarji 22.05 Dilema 23.05 Akademskih 
15 2330 Mladinska knjiga, knjižni kvizz 
Bojano Stancer 23.50 Lepota in stil 
00.20 Svetovanje 00.40 Glasbena noi 

I Gorenjska IV 

08.00 Gorenjski tedenski pregled 08.15 
Gorenjski odsev: Sprejem vrhunskih 
športnikov pri jeseniškem županu, rep. 
0830 Tralataja: Zgodba o Zari, otr. odd. 
09.00 Nova večnamenska dvorana v 
Kranjski Gori, rep. 09.20 Odprtje razsta-
ve varovancev VDC Kranj v Elektru Go-
renjska, rep. 09.40 Prava stvar, 6. del 
odd. o kuhar, mojstrovinah 10.10 Pred-
stavljamo vam KS Primskovo, dok. odd. 
11.00 Skrbimo za zdravje, izobr. odd. 
12.00 2upan pred kamero: Franc Ekar, 
župan Obdne Preddvor 13.00 Dobrodel-
ni koncert Pihalnega orkestra Šenčur, 
posnetek prir. 14.00 Medobmo6io sre-
čanje upokojenskih pevskih zborov na 
Jesenicah, 1. del 1430 Splet ljudskih: 
Ansambel Gašperji na tumeji po Ameriki, 
1. odd. 15.30 Video strani, panorama 
Gorenjske 16.58 GTV danes 17.00 GTV 

Ur«tfn>ltvo odgoviri« h spremembe, ki n4U*n«}o v tv progf«rTwh r«k()ufliu redjkO}« 

Deželna LoitaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Z občinskih 
klopi, Seje občinskega sveta 18.00 Tur-
istični kažipot: Pobrateno mesto Tabor 
na Češkem, rep. 19.00 Preprosto na-
jboljši, kont. mlad. glas. odd. 20.00 
Deželne novice, pon. 2035 Pokliči me 
nocoj, kont. odd. z nar.-zab. glasbo 
21.30 Šport na DTV, šport. rep. 

09.50 Uubezen ali blaznost, pon.. pon. 
10.40 2oga 11.15 Aktualno 12.00 TV-
prodaja 12.30 SKL 1345 Kdo vodi igro, 
amer. drama (1998) 16.00 Ljubezen ali 
blaznost tel. 17.00 Sonce skušnjave, 
tel. 17.55 Special 18^5 Pokliči in 
zadeni 19.10 Mana Madrugada, tel. 
20.00 Peta noč, zab.-gtas. odd. 2135 
Pobeg, amer. akc. film (2000); igrata: 
Robe Lovve, Larisa Miller; režija: Jean 
Pellerin 23.20 Zvezde ulice 23.50 Net 
info 00.50 Vroče sanje 02.00 Nočni pro-
gram 

07.00 Dobro jutro, Hn̂ aška 09.10 Svet 
slavnih, pon. 10.00 Poročila 10.10 Mis-
sissippi - reka v morju, dok. serija 11.05 
Med nami 12.00 Dnevnik 12.16 TV-
koledar 12.30 Ljubezen nima cene, 67. 
del meh. tel. 13.20 Oprah 14.00 Poroa-
la 14.15 Sestre, 13/22 del amer. serije 
C1991)15.05W.I.T.C.H.15.30Norafora 
16.00 8an̂ e Baranj«, dok. Odd. 1635 
življenje je lepo 1735 Poročila 17.50 
Najšibkejši aen 1835 Ljubezen v zaled-
ju 1930 Dnevnik 20.10 Nevarna šifra, 
amer. srti. (1998); režija: Haroid Becker; 
igrata: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko 
Hughes, Kim Dickens 22.05 Kontraplan 
22.50 Kultuma poročila 22.50 Umori na 
podeželju, 4/6 del 00.45 Poročila 01.00 
Divji Bili, amer. film 0235 Nočni spored 

07.35 Otroški spored 10.30 Zasedanje 
sabora 1330 Nična ura H2S Poročila 
za gluhe 1435 Ukrotiti Andrevva, amer. 
drama (2000) 16.10 Porodla 16.25 Svet 
slavnih 17.15 MIdve z mamo 18.00 
Hnraška danes 18.50 Princ Valiant 
19.15 Skriti grî i 20.10 Barabe in 
princese, 1. del druge sezone hrv. hu-
mor. serije 20.45 Orange County, 4/27 
del amer. serije (2003) 21.35 Večerna 
iola - vrnitev vpisanih: Televizija ali V 
zmajevem gnezdu 22.10 Poročila 22.25 
Zlikovci 2235 Sedem, amer. srh. (1995); 
režija: David Fincher; igrajo: Brad Pin, 
Morgan Freeman, Kevin Spd(ey 

06.00 Atlantik 07.00 Izgubljeni svetovi: 
Angkor Wat 08.00 Hitrostni stroji: 
Zvočni zid 09.00 Morski pes z Ntgelom 
Marvenom 10.00 Prikrito: Evropske 
vroče plaže 11.00 Razbiti mit 12.00 At-
lantik 13.00 Izgubljeni svetovi: Angkor 
Wat 14.00 Hitrostni stroji: Zvočni zid 
15.00 Letala 21. stoletja 16.00 Trgovci z 
avtomobili 17.00 Jekleni izziv 18.00 
Ameriški chopperji 19.00 Razbiti mit 
20.00 Najboljše do sedaj 21.00 Trgovd 
z avtomobili 22.00 Rojstvo pogona na 
itiri kolesa 23.00 Ameriški chopperji 
00.00 Velikani neba: Atrbus A380 03.00 
U»«rfni<fvo z» %p»«T>wl>e. k. futjjf̂ to 

Ribiške trofeje 04.00 Planet dinozavrov 
05.00 Razbiti mrt 

Animai planet 

06.00 Zavetišče za hišne ljubljenčke 
0630 Najbolj smešne živali sveta 07.00 
Odraščanje v divjini 0730 0piQe zacteve 
08.00 Dnevnik velikih mačk 08.30 Ple-
nilci 09.00 Ubijati za preživetje 10.00 
Lovec na krokodile 11.00 Živalska polici-
ja 12.00 ZavetiSee za hišne ljubljenčke 
1230 Najbolj smešne živali sveta 13.00 
Odraščanje v divjini 1330 Opi^ za<feve 
14.00 Dnevnik velikih mačk 1430 Ple-
nilci 15.00 Ubijati za preživetje 16.00 
Živalska policija 17.00 Zavetišče za 
hišne ljubljenčke 17.30 S. 0. S. 18.00 
Čudoviti posnetki živali 1830 Dnevnik 
velikih mačk 19.00 Odraščanje v divjini 
1930 0piQe zadeve 20.00 M od A 
do 120.30 Plenilci 21.00 Varuhi živali 
22.00 Živalska policija 23.00 Odraščan-
je v divjini 23.30 Opičje zadeve OO.OO 
Vojaška pasja šola 01.00 Zavetišče za 
hišne ljubljenčke 01.30 S. 0. S. 02.00 
Varuhi živali 03.00 Odraščanje žkvali 
0330 Opî e zadeve 

• National Geo r̂aphfc 

12.00 Viharne zgodbe: Brez izhoda 
12.30 Viharne zgodbe: Požar v Los 
Alamosu 13.00 Gepardi: Smrtonosna 
dirica 14.00 Sekunde do katastrofe: Str-
moglavljenje letala 15.00 V notranjosti 
tornada 16.00 Ustvarjeni za uničevanje: 
Vulkan 17.00 Ekstremi: Svilene poti: 
Nepal 18.00 Vihame zgodbe: 8rez izho-
da 18.30 Viharne zgodbe: Požar v Los 
Alamosu 19.00 Izumrli: Velika njorka 
1930 Popolna divjina 20.00 Nevarna 
srečanja: Krokodili 21.00 Preiskovanje 
letalskih nesreč 22.00 Ko se odprave 
ponesrečijo 23.00 Katastrofa OO.OO 
Sekunde do katastrofe: Peklenski predor 

0930 Starinarnica, 2. del ang. lit. mfnis-
erije (1995) 11.15 Življenje ob reki, 
amer. pust. film (1994) 13.00 
McLeodovi hčeri 13.45 VValter in Henry, 
amer. drama (2001) 1530 Dinastija: Za 
kulisami, amer. drama (2004) 17.15 
Starinarnica, pon. 19.00 McLeodovi 
hčeri, pon. 20.00 Pol v Hope Rose, amer. 
vest. (2004); režija: David S. Cass; igrajo: 
Lou Diamond Phillips, Emest Borgnine, 
Lee Majors, Marina Black 21.45 Kar-
tograf, irs. kom. sit). (2001); režija: John-
ny Gogan; igrajo: Brian f. 0'Bfyne, Susan 
Lynch, Brendan Coyle, lan McElhinney, 
BiH Hickev 23.30 Moj čudoviti sin, ang. 
drama (2001); režija: Paul Seed; igrajo; 
Paul Reiser, 01ympia Dukakis, Mary Cun-
ningham 01.15 Pot v Kope Rose. pon. 
03.00 Kartograf, pon. 

Trav«! Chantll 

18.00 Popotnik: Andaluzija 19.00 Trek-
ing: IsUndija 20.00 Vodnik: Katar 21.00 
Treking: Mehika 21.30 Pustolovščina: 
Oman 23.00 Treking: London 00.00 
Pripravljeni: Tunizija 0030 Korak za ko-
rakom: Balearski otoki 

07.00 Program za otroke 09.00 Houses 
Behaving Badly 09.45 Flog It 10.30 

t tv pfog'«mih po mU|w<»u t«Ukc>|e 

Urejanje vrta 11.00 Cesa ne smete 
oblea 12.00 2rvalski park 13.00 To the 
Manor Born, ang. humor. nan. 1330 
Očkova vojska, ang. humor. nan. 14.00 
Dva tisoč akrov neba, ang. nan. 15.00 
Program za otroke 16.35 50/50. kviz za 
otroke 17.00 Pralnica življenja 17.30 
Pripravljeni, pozor, kuhajte 18.15 Na-
jšibkejši člen 19.00 Holby a t y , ang. nan. 
20.00 Življenje sesalcev, dok. odd. 
21.00 French in Saunden, humor. odd. 
21.30 Manchild, ang. humor. nan. 
22.00 Mumoristični šov z Alanom Par-
tridgeem 2230 Fields of Gold, ang. dra-
ma 00.00 Sparidtouse, ang. nad. 

O MTVAdri« 

13.00 Pure Adrid1330IBetYou Will 
14.30 Playiist Hours 15.00 TRL1630 
Globally dismissed 17.00 Vroče 18.00 
Novice in videospoti 1930 Pure Adria 
20.30 Dance floor chart, z voditeljico 
Lano 21.00 Punk'd, z Ashtonom 
Kutcherjem 21.30 V̂ ild boyz 22.00 
Jackass, z Johnnyjem Knoxvillom 2230 
Viva U bam 23.00 Blok 00.00 Partyzone 

O EURO SPORI 

0830 Reli, pripravljalno poročilo pred 
dirico za svetovno prvenstvo po Korziki 
09.00 Nogo met, vrhund tekem uvodne-
ga kroga v pokalu UEFA1030 Nogomet, 
vrhund tekem tretjega kroga v Ligi 
prvakov 1230 Nogomet, vrhund tekem 
tretjega krc»ga v Ligi prvakov 2005/06 
1430 Namizni tenis (m), prenos četrtfi-
nalnega dvoboja za svetovni pokal v 
Liegeu 15.30 Tenis (ž), prenos četrtfi-
nalnih dvobojev turnirja WTA v Zuerichu 
1830 Nogomet: Najboljši evropski klubi 
19.00 Tenis (ž), prenos četrtfinalnih 
dvobojev lumirja WTA v Zuerichu 2030 
Nogomet, vrhund tekem tretjega kroga 
v Ligi pn̂ akov 2005/06 21.30 Namizni 
tenis, prenos Četrtfinala v Liegeu 2230 
Reli, vrhunci prve etape diri(e za sve-
tovno prvenstvo po Korziki 23.00 Ek-
stremni športi, odd. za drzne 2330 Pus-
tolovščina: Pobegni 00.00 Ekstremni 
športi, odd. za drzne 01.00 Nogomet: 
Najboljši evropski klubi 

06.00 Nogomet, vrhund včerajšnjih 
tekem v pokalu UEFA 08.00 Oglasi 
08.30 Športni kviz 11.00 TV-prodaja 
1330 Nenavaden Šport 14.00 Caravan-
ing TV: Wie5enhofova ekipa v fendtu 
diamantu S60 WG 14.30 Športni kviz 
17.30 Caravaning TV 1830 Nogometne 
novice 1930 Nekdanji nogometni 
zvezdniki komentirajo 20.15 Nogomet, 
vrhund včerajšnjih tekem uvodnega 
kroga v pokalu UEFA 21.15 Nogometne 
novice 21.30 Nogomet - 2. nem. Itga: 
Deseto kolo 22.45 Nogometni sUokovn-
jaki 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 08.00 Princ z Bel 
Aira, pon. 0925 Simpatije, por*. 09.05 
Midve z mamo, pon. 09.50 Glavca, pon. 
10.15 Moški po ženskem okusu. pon. 
nem. kom. (2005); igrajo: Marco Gimth, 
Johann von Buelow, Liane Forestieri; 
režija: Christoph Sdirevve 11.45 Otroški 
program 14.35 Princ z Bel Aira 14.55 
Simpsonovi 15.20 Jimova družina 

15.45 Newsflash 15.50 Varuška 16.15 
Sedma nebesa 16.55 Simpatije 17.40 
Newsflash 17.45 MIdve z nr>amo 1830 
Glavca 19.00 Simpsonovi 19.30 čas v 
sliki/kultura 19.53 Vreme 20.00 Šport 
20.15 Lepo je biti milijonar, kviz z 
voditeljem Arminom Assingefjem 21.10 
Newsflash 21.15 Dandng starts - zvezde 
plešejo, zab. odd. 22.05 Newsflash 
22.10 Dandng stars - zvezde plešejo: 
Glasovanje 22 J5 Kaj je novega: Ollver 
Baier s komiki o aktualnih dogodkih 
minulega tedna, zab. odd. 2 3.10 Nemir-
na srca, amer. drama (1999); igrajo: Har-
rison Ford, Kristin Scott Thomas, Charies 
S. Dunon; režija: Sydney Pollack 01.20 
Amer. nogomet NFL Blast, mag. 

07.00 Vreme 09.00 (as v sliki 09.05 
Kuharski magazin 0930 Nikola 09.55 
Drzni in lepi, pon. 10.15 Julia: Poti do 
sreče, pon. 11.00 Za vsak primer Ste-
fanie 1145 Vreme 12.00 ljubezenske 
zgodbe in poročne zadeve, pon. 12.55 
Pogledi od strani 13.00 ̂ s vsKki 13.15 
KuharsM magazin 13.40 Nikola. pon. 
14.05 2amet in svila 14.50 Drzni in lepi 
15.10 Julia: Poti do sreče 15.55 Oddaja 
Barbare Karlidi 17.00 Čas v sliki 17.05 
Dobrodošla, Avstrija 18 J5 Resnično.res. 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes 1930 Čas v 
stiki/kultura 19.53 Vreme 20.00 Pogle-
di od strani 20.15 Primer za dva: Lepa 
mrtva ženska 21.20 Dejstva: Resnični 
kriminalni primeri, voditelj: Peter Rese-
tarits 22.10 Cas v sliki 2 22 35 Modemi 
časi, mag. 23.05 Evropski milijoni, igra 
na srečo 23.10 Wolffov revir Wolffova 
past 00.00 čas v sliki 3 OOJO Hokej 
00.35 Dejstva: Resnični kriminalni 
primeri, pon. 

10.00 Družinsko sodišče 11.00 Naloga 
med Štirimi stenami 11.30 Naša bol-
nišnica 12.00 Opoldanski magazin 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Na sodišču 
15.00 Družinsko sodišče 16.00 Mladin-
sko sodišče 17.00 Naloga med štirimi 
stenami 1730 Med nami 18.00 Dober 
večer 18.30 Ekskluzivno, mag. 18.45 
Porodla 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3339. del 20.15 Lepo je 
biti milijonar, nagr. kviz 21.15 Nikola 
21.45 Bemdova čarovnica: Dvoboj 
čarovnic 22.15 Sedem dni, sedem glav, 
razv. odd. 23.15 Petkova nočna poročila 
00.00 Poročila 00.30 Da, draga 

0535 Moja super sestra 06.50 Informa-
thmi oglasi 08.55 Veliki brat 09.55 Ek-
skluzivno - rep. 10.50 Supergospodinja 
11.50 Otroški program 16.10 Želve 
nindže 16.40 Batman 17.00 Moja super 
sestra 18.00 Princ z Bel Aira 19.00 Veli-
ki brat 20.00 Poročila 20.15 13. bo-
jevnik, amer. pust. film (1999); režija: 
John McTieman; igrata: Antonio Ban-
deras, Vladimir Kulich 22.20 Letalo 
prekletih, amer. akc. film (1997) 00.30 
Premična tarča. irs. srh. (2000) 

O RTL supet 

06.00 Informativni oglasi 08.15 Gasilec 
Samo 08.30 Bluejtne sledi 09.00 Caillou 

10.10 Eckhart 11.10 Ogijeva druščina 
1130 Stdnley 1230 Kapitan Balu 
13.00 Račji dol 13.30 Vikendaši 14.00 
Spužva Bob 1430 Pntne zvijače 15.00 
Sabrina 16.00 Ogijeva dnjš^na 16.50 
Lerto mesto 17.20 Lovd zmajev 17.50 
Kapitan Balu 18J0 Račji dol 18.50 
Vikendaši 19.15 Spužva Bob 20.15 V 
deželi pred časom: Skrivnostna gora di-
nozavrov 21.40 Sledge Hammer 22.10 
Magnum 23.10 Simon In Simon 00.15 
Informativni oglasi 02.45 Nočna zabava 

05.05 Sam 06.00 Taff 07.00 Galileo, 
pon. 08.00 Tako živi Nemfija 0830 SOS 
- Styte & Home 09.00 Priznanje, pon. 
10.00 To je vaša zadnja priložnost, pon. 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
14.30 SOS - Naredi sam 15.00 Priznan-
je 16.00 Matura 2006 1 6.30 Prijatelji: 
življenje gre naprej 17.00 Taff 18.00 
Simpsonovi: Cma ovca - Homerjeva 
ekipa 19.00 Galileo 20.00 Newstime 
20.15 Igra, amer. srh. (1997); režija: 
David Fincher; igrajo: Michael Douglas, 
Sean Penn, Deborah Kara Unger, James 
Rebhom 22.45 Jeepers Creepea amer. 
zf. film (2001); režija: Viaor Salva; igra-
jo: Gina Philips, Justin Long, Patrida 
Bekher 00.15 Kosec 2, amer. zf. film 
(19%) 01.55 Poročila 02.05 Jeepers 
Creepers, pon. 

10.00 Šepetati konjem, amer. mekKira-
ma (1997) 10.45 Nič ni brez okusa 
13.10 Naša sodnica 14.05 Remington 
Steele 15.05 Sedma nebesa 16.05 Naša 
sodnica 17.00 Odvetnik z ulice 18.00 
Poročila 18.15 Živeti po želji, mag. 
18.45 Nič ni brez okusa 19.15 Sam svoj 
mojster 20.15 Mamin sinko, amer. kom. 
(1998) 22.00 Spiegeltv 

RetlityTV 

17.40 Oko za oko 18.05 Usodni 
trenutek 19.00 Mejna policija 19.30 
Polidja 20.00 Hujšanje 20.30 Čudaško 
21.00 Mestni utrip 21.30 Anatomija 
zločina 22.30 Oko za oko 23.00 Pre-
varanti 00.00 V jed 00.50 Mestni utrip 

17.40 Sreča v ljubezni, 55. del 18.35 
Poroka z milijonarjem. 41. del 1930 
Maščevanje ljubezni, 5. del 20.20 Poro-
ka 2 milijonarjem, 40. del 21.10 Poroka 
z milijonarjem. 41. del 22.05 Judeževa 
žena, 10. del 23.00 Kaltor v filmu, 182. 
del 

O Cartoon/ton 

112S Hrabri kužek 12.15 Ovdca v mes-
tu 13.55 Dextefjev laboratorij 14.20 
Dvojčka 16.25 Oexterjev latioratorij 
18.05 Hrabri kužek 18.55 Ed, Edd in 
Eddy 2035 Billy in Mandy 21.00 
Možganska nevihta, amer. zf. film 
(1982); režija: Douglas TninbulI; igrajo: 
Christopher Walken, Natalie Wood, 
Louise Fietcher 22.45 Kanček modrega, 
amer. drama (1966); režija: Guy Green; 
igrajo: Sidney Poitier, Elizabeth Hart-
man, VVallace Ford 00.30 Ponos mar-
incev. amer. drama (1945) 
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06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe 12 ikotjke 
07.40 Iz popotne torbe: Les 
08.10 Kino KekecEmilin detektiv, 

nem. film {vps 08.10) 
09.55 Tedenski izbor 
09.55 Najšibkejši eien, kviz 
10.45 Polnočni klub 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Poročila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Skozi ias 
13.20 Turistika, pon. 
13.40 Poniagdjn:K) si, odd. tv Koper-

Capodistfia (vps 13.40) 
14.15 Doktor MarTin, ang. nad., 2/6, 

pon. 
15.10 Hladnejše podnebje, amer. 

film (vps 15.10) 

H L A D N E J Š E PODNEBJE 
Iris Prue, privlačria ženska 
srednjih let je prisiljena, da 
si po ločitvi poišče službo. 
Poda se na pot v ameriško 
zvezno državo Maine, kjer 
se zaposli kot gospodinja 
pri zagrenjeni, a premožni 
Pauli Tanner, ki prav tako 
nima sreče v zakonu, po-
leg tega pa ima nenehne 
probleme z uporniško 
odraščajočo hčerjo, s kate-
ro ne najdeta skupnega je-
zika. Ženskt sta pravo na-
sprotje druga druge, saj 
Iris komunikativna oseba, 
ki si zna poiskati prijatelje 
in se znajde v družbi, obe-
nem pa je sposobna pre-
našati muhe in izpade svo-
je gospodarice, 

17.00 Poročila, šport, vreme 
(vps 17.00) 

17.15 Ozare (vps 17.15) 
1725 Sožitja, svetov, odd. tv Maribor 

(vps 17^5) 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 

20.00 Vedrana Grisogono Nemeš: 
Blisk, tv nad.-5. del: 
Kleptomanija, 5/15 (vps 20.00) 

20 JO Prvi in drugi (vps 20J0) 
21.00 50 let pesnni Evrovizije -

čestitke, prenos iz 
Koebenha\ma (vps 21.00) 

23.35 Poročila, šport, vreme 

(vps 23.35) 
00.05 Izbranec, amer. nad., 1/12 

(vps 00.05) 
01.00 Dnevnik, vreme, špon, pon. 
01.40 Dnevnik zamejske tv 

(vps 01.40) 
02.05 Infokanal 

06.30 Infokanal 
08.50 Tv prodaja 
09.25 Skozi čas 
0935Soelden:SPvasvsI(ž),prenos 

1. vožnje (vps 0935) 
11.00 Tedenski izbor 
11.00 Zdaj, odd, za razgibano 

življenje 
11J5Cityfolk, ljudje evropskih 

mest: Oslo 
11.50 Tvprodaja 
12.20 Soeld«n: SP v as vsi (ž), prenos 

2. vožnje (vps 12.20) 

15.55 Hafnarljoerdur: Liga prvakov v 
rokometu (m), Hafnarfloerdur 
- Gorenje, prenos (vps 15.S5) 

07.30 TV prodaja 
08.00 Rjnga-Raja 
08.00 Naš mali svet, sinhr. ris. serija 
08.10 Brata Koalček, sinhr. ris. serija 
08J10 Drobižki, sinhr. ris. serija 
08J00stržek, sinhr. ris. film 
09.20 Bučke, sinhr. ris. serija 
09.40 Harold in vijolična voščenka, 

sinhr. ris. serija 
10.10 Aft Anack, otr. zab.-Jzobr. 

serija 
10.40 Čarobna angleščina, otr. zab.-

izobr. serija 
10.50 Najlepše pravljice bratov 

Grimm, sinhr. ris. film 
11.20 Sofska košarkaška liga 
12i0 Diagnoza: Unror, 2. del amer. 

nan. 
13.15 Naša sodnica, 10. del amer. 

nan. 
14.10 Providence, 3. del amer. nan. 
15.05 Narejeni za ubijanje, dok, serija 
16.05 Pustolovščine v divjini, dok. 

serija 
17.05 24 ur-vreme 
17.10 Zapuščeni očka, amer. film 

17.45 Magazin lige prvakov v nog. 
(vps 17.45) 

20.00100 let slov. filma: Ljubezen, 
slov. film, pon. (vps 20.00) 

U U B E Z £ N 
Slovenski film, ki je bil na-
rejen po literarni predlogi 
Marjana Rožanca - Ljube-
zen. Prejel je številne na-
grade. Na 12. Tednu do-
mačega filma v Celju leta 
1984 priznanje fvtetod 
Badjura z diplomo, nagra-
do za igralko, igralca in de-
bitanta leta. 

2135 V štiridesetih, ang. lit. nad., 
2/6 (vps 21.35) 

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

Z A P U Š Č E N I O Č K A 
Dogajanje se odvija v 
majhnem podeželskem 
mestecu v Koloradu. Gre za 
zgodbo o bolečini, izgubi, 
človeški toplini, odpušča-
nju in celjenju strtega srca. 
Srednješolskemu učitelju 
Tomu Guthrieju se žMjenje 
postavi r>a glavo, ko ga ne-
nadoma zapusti žena. Tako 
ostane sam z majhnima si-
novoma. Vsi trije se znajde-
jo pred največjim izzivom 
doslej, a k sreči niso popol-
noma sami. Tolažbo jim 
ponudita osamljena starej-
ša gospa Ida in Tomova ko-
legica Maggie jonas, 

19.0024 ur 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.40 Bar, v živo 
21.40 Sobotni filmski hit: Lahki 

dekleti, amer. film 

08.40 TV prodaja 
09.10 Vsi moji otroci, pon. 150. dela 

amer. nad. 
10.00 Vsi moji otroci, pon. 151. dela 

amer. nad. 
10.50 Vsi moji otroci, pon. 152. dela 

amer. nad. 
11.40 Vsi moji otroci, pon. 153. dela 

amer. nad. 
12.30 Vsi moji otroci, pon. 154. dela 

amer. nad. 
13J!0Goodyear liga-odd. 
13.50 Dannyjeve zvezde 
1450 Sreča, 3. del ang. humor. nan. 
15 JO Umor, je napisala, amer. nan. 
16.25 Ti nemogoči policisti, 8. del 

amer. humor. nan. 
16.55 6oodyear liga, Pivovarna 

> Laško: Union Oli mpija, prenos 
košarke 

18.50 £+ Podalpska videolestvica 
20.W Družinski film; Umor je 

zapredla, amer. film 

23.30 Reggae: Zgodba o jamajiki 
glasbi, 1. del glas. dok. 
(vps 2330) 

00.25 Infokanal 

23 J5 Alias, 5. del amer. nan. 
00 JO Dekle na oglas, amer. film 
02 JO 24 ur, pon. 
03.20 Nočna panorama 

UMOR JE ZAPREDLA 
Mary Minor Haristeen, ki jo 
prijatelji kličejo kar Harry, 
obožuje kriminalne zgod-
be. Po ločitvi od moža živi 
sama na družinski kmetiji, 
kjer ji dnjžbo delata le naj-
zvestejSa sprerriljevalca: 
mačka Murphy in pes Tuc-
ker. A Murphy in Tucker 
sta več kot samo Harryjina 
ljubljenca. 

21.40 Las Vegas, 4. del amer. nan. 
22.35 Osamljeni, amer. film 

O S A M U E N I 
EarI Crest je uglajen fant iz 
Teksasa, ki je že od otroš-
tva zaljubljen v B(aby. Nju-
na ljubezen je trdna in tudi 
dejstvo, da se njuna loče-
na starša poročita drug z 
drugim, ju pri tem ne ovi-
ra. Eari mora budno paziti 
na Babyjinega težavnega 
bratranca Juniorja, ki ne-
kega dne s pajdašem Tin-
kerjem oropa dostavljalca 
pic. Junior in Tinker se 
tako nepričakovano pola-
stita svežnja bankovcev In 
obilne pošiljke mamil, ki 
jih seveda nameravata 
prodati. Poleg tega se na 
prostosti znajde morilec 
Eaiiovega očeta 

00.10 Ekstra magazin, pon. 

07.30 Mali mečevaki 08.20 TV-prodaja 
09.00 Digimoni 09.25 TV-prodaja 
09.55 Oigimoni 10.20 TV-prodaja 
10.50 Sto izložb, sto strasti, pon. 539.-
543. dela 12.55 TV-prodaja 13.15 Ena 
na ena, pon. 14.05 Gloss Exdusive, pon. 
14.40 Prvaki med sifaki, pon. 15.05 Adi-
jo, pamet, pon. 16.10 Lisice, pon. 10. 
dela 17.05 Ljubezenske težave, pon. 
17.50 Znani in zanimivi 18J5 Oobro je 
biti..., pon. 19.00 Adijo, pamet 20.00 
Dečkovo življenje, amer. drama (1993); 
režija: Michael Caton-Jones; igrajo: Leo-
nardo DiCaprio, Robert De Niro, Ellen 
Barkin, Eliza Dushku, Roy Cooper 22.05 
Projekt: Erotična Čarovnica, amer. erot. 
fant. srh. (2000) 23.35 Reporter X 00.05 
Dečkovo življenje, pon. 02.10 Projekt: 
Erotična Čarovnka. pon. 03.40 Reporter 
Xpon. 

i TvP IKA 

09.00 Tv Prodaja 09 J5 Četrtkove zgod-
bice: Pikapolonica, pon. 09.30 Ekoiotar* 
ji in jezikovno izobraževanje, pon. 10.00 
Proti soncu, prvič 10.45 Vodič po pod-
jetništvu 11.00 Predah v gibanju, gost: 
Vita Mavrič, pon. 11.45 V družbi z Algeo, 
pon. 12.00 Do zdravja tudi tako, gost: 
Studio Ank, pon, 12,30 Glasbeni mozaik 
16.00 Zadnja beseda, kont. odd. o temi 
dneva, pon. 1630 Oo zdravja tudi tako, 
Nova akropola, pon. 17.00 Kulturne 
drobtinice, Pastirske igre 2005, pon. 
17.30 ABCD, odd. o avtomobilizmu, 
pon. 18.00 V harmoniji z naravo, pon. 
18 JO To morate vedeti! Probanka, pon. 
19.30 Klepet z jasnovidko Maručo, pon. 
20.00 A to je to, ptvič 20.30 Jana, kako-
vost tretjega Življenjskega obdobja, prvič 
21.00 Nonina kuhinja za otroke in odra-
sle, prvič 21.30 24 ur 22.30 Rojstvo pre-
stolnice, 2 del, prvič 23.00 Živeti zdravo, 
pon. 23.30 Ekstra Magazin 00.30 Sijaj, 
pon 01.00 Tv Prodaja 01.30 Glasbeni 
mozaik 

Tv Paprika 

09 JO Akademija za zapeljevanje 10.50 
Akademija za voditelje 12.20 Balkan 
12.50 NapovednikAngleike nogometne 
lige 16.00 Nogomet: Manchester United 
- Tottenham 18.00 Pičolina 19.00 Ang. 
nog. liga 20.00 Aktualna 20.30 Balkan 
21.00 40+ 22.05 Adam in Eva z napako 
23.35 Optika sever 00.05 Razmerja 
01.00 8.P. - zdrav. odd. 0 U 5 Glasbena 
noč 

Goreniska TV 

08.00 Gorenjska TV poročila 08.15 Go-
renjski odsev: Odprtje male voltaične 
elektrarne v Radovljid, rep. 08.30 Pop 
mlad, 1. del konc. mlad. pevskega zbora 
09.15 Otroiki kanal: Razstava izdelkov 
učencev v Muzeju Šenčur, rep. 09.30 
Lajnarjev cirkus, 3. odd. 09.45 Meščan-
ska poroka v Kranju, rep. 10.00 GTV 
miks, 2. razv. odd. z gosti v novi sezoni 
11.30 Videostrani, panorama Gorenjske 
1 S.S8 GTV danes 16.00 Jana: iskanje 
dragulja modrosti, pog. odd. 16.30 Mo-
zaik kulture: Roman Borzne tigrice, dok. 
wJd. 17.00 Pomenkovanja z Irmo 
Bembčtč, pog. odd. 18.00 Prava stvar, 6. 
del odd. o kuharskih mojstrovinah 
18.25 Ste vedeli, svetov, odd. 18.35 

GTV priporoča 18.45 Gorenjska TV poro-
čila 19.00 Odprtje razstave varovancev 
VDC Kranj v Elektru Gorenjska, rep. 
19.20 Vredno je stopiti noter: Železniški 
muzej v Ljubljani, dok. odd. 19.45 Mar-
keting GTV vam predstavlja, ogl. rep. 
19.50 GTV priporoča 20,00 Večer spo-
minov in doživetij: Jazz Zagorje, 1. del 
posnetka prir. 21.00 Ekoiola kot način 
življenja: EkoSolarji in jezikovno izobra-
ževanje. dok. odd. 21.25 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 21.35 GTV priporoča 21.45 
Gorenjska IV poročila 22.00 Dobrodelna 
prireditev za obolele za Davvnovim sin-
dromom, posnetek 22.10 Med nami: 
ZeiiSčar irt pesnik Drago 7avra$ek, pog. 
odd. 2335 GTV priporoča 23.45 Gorenj 
ska TV poročila 00.00 Polnočevanja: Ak-
tualno v regiji, pon. 00.15 Gorenjski od-
sev: Sprejem vrhunskih Športnikov pri je-
seniškem županu, rep. 00.30 Apolon: 
Andreja famernik, razv. odd. 01.20 
Šport report: Mednarodni boksarski po-
kal Kranja 2005, rep. 02.00 Za lahko noč 

I>elelna lokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 2 občinskih 
klopi. Seje občinskega sveta 18.00 Sol« 
ska košarkarska liga, 4. odd. 11. sezone 
19.00 Preprosto najboljši, mlad. glas. 
odd. 20.00 Deželni miks 20.00 Vojska: 
Preživetje ob ognju, rep. slov. vojske 
20.25 Vojska: Tovariška pomoč, rep. 
slov. vojske 20.35 Hej. ustavi konje, pon. 
22.00 Za zeleno okolje; ravnanje z od-
padki za Čsto okolje 

09.00 Najbolj smešne živali 09.30 Zvez-
de ulice 10.00 Peta noč 11.35 Grand 
Prix 12.05 TV-prodaja 13.40 Odštekani 
TV 14.10 Pobeg, pon. akc filma 16.00 
ŠKL17.00 Potovanja, turistične destina-
dje 17.30 Zvezde ulice 18.00 Vibracije 
19.00 Cena je prava 19.50 Risanka 
20.00 Poštenjak, amer. rom. kom. 
(2000); igrata: Peter Facinelli, Nicole Ap-
pleton; režija: Dawid R. Stevvart 21.50 
Potovalno luksuzni show 22.10 Vivero* 
vo pismo, amer. akc. film 00.05 Erotične 
sanje 

08.00 TV-koledar 08.10 Poročila 08.15 
Berlin« Berlin 09.05 Govorniški oder 
10.00 Poročila 10.10 Briljantina 11.00 
National Geographic 12.00 Poročila 
1230 Ljubezen nima cene, 68. del meh. 
tel. 13.20 Prizma 14.1$ Rešitev 911 
15.00 Hruške in jabolka 1535 Mali 
mestni vrtovi, dok. serija 16.10 Oprah 
16.50 Poročila 17.00 Komisar Rex Vil. 
17.45 Svet narave: Irska. dok. serija 
1835 Bingo 19.15 Loto 1930 Dnevnik 
20.05 Novi Fosili, posnetek konc 21.00 
50 let Pesmi Evrovizije - čestitke, prenos 
iz Kopenhagna 2335 Red in zakonitost, 
4. del 23.45 Poročila 23 JO Wyatt Earp, 
amer. vest. (1994); režija: Lawrence Kas-
dan; igrajo: Kevin Costner, Dennis Ouaid, 
Gene Hackman, Mark Harmon 02.55 
Svetilnik, amer. drama (1986) 04.20 Ob-
sedno stanje, amer. akc srh. (1998) 

eldna 10.40 Smricavec, amer. nema 
kom. (1921); režija: Charies Chaplin; ig-
rajo: Charles Chaplin, Edna Purviance, 
Jackie Coogan 11.35 Hišni ljubljenčki 
12.05 Glas domovine 12.35 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Veleslalom 
(ž), prenos 2. teka iz Soeldna 13.35 Svo-
bodno območje 13.50 Duhovni izzivi 
14.05 Požega 2005: Večer pesmi in vina, 
posnetek 1535 Aviomagazin 16.10 
Umori na podeželju, pon. 17.55 Roko-
met - Liga prvakov: Portland San Anto-
nio • Zagreb, prenos 19.40 Simpsonovi 
20.05 Hn/aško nogometno prvenstvo: 
Osijek - Hajduk, prenos 22.05 Hrvaško 
rtogometno prvenstvo 22.40 Samo be-
daki in konji 2330 Alias 0020 Današnji 
šport 00.30 Monk 

'DfS(overy 

06.00 Sanjski stroji: GT40 07.00 Smetiš-
če: Naprave iz odpadkov 08.00 Ameriški 
chopperji 09.00 Pobeg z jezera 10.00 
Planet dinozavrov 11.00 Razbiti mit 
12.00 Sanjski stroji: GT4013.00 Smetiš-
če: Naprave iz odpadkov 14.00 Ameriški 
chopperji 15.00 Pompeji vzhoda 16.00 
Pametno 17.00 Ekstremno preživetje 
Raya Mearsa 18.00 Pobeg z jezera 
19.00 Podmomice hladne vojne 20.00 
Danes izbirate vi 23.00 Rekonstrukcija 
katastrofe 00.00 Smisel seksa 01.00 To-
žilci 03.00 Pobeg z jezera 04.00 Ko so 
Kitajski vladali dinozavri 05.00 Razbiti 
mit 

Anlma) planet 

0^.00 Srečanja z gorilami 07.00 Zgodba 
o primatih 08.30 Najboij smešne živali 
sveta 09.00 Lovec na krokodile 10.00 
Opičje zadeve 1030 Odraščanje v divjini 
11.00 Dnevnik velikih mačk 1130 Ple-
nila 12.00 Najbolj smešne živali sveta 
13.00 Živalska policija 14.00 Srečanja z 
gorilami 15.00 Zgodba o primatih 
16.00 Opičje zadeve 16.30 Odraščanje v 
divjini 17.00 Dnevnik velikih mačk 
1730 Plenild 18.00 Lovec na krokodile 
19.00 Lovd na morslte pse 20.00 Svet 
narace 21.00 Vrnitev plenilcev 22.00 
Krvoločni krokodili 23.00 Živalska polid-
ja 00.00 Lovd na morske pse 01.00 Sre-
čanja z gorilami 02.00 Zgodba o prima-
tih 03.00 Opičje zadeve 0330 Odrašča-
nje v divjini 04.00 Dnevnik velikih mačk 

NationaJ Geographic 

12.00 Ubijalci kač v puščavi Kalahari 
13.00 Bitka arktičnih velikanov 14.00 
Velika mesta: Predstavitev Hong Konga 
15.00 Asteroidi: skala sodnega dne 
16.00 Ko se odprave ponesrečijo 17.00 
Katastrofa 18.00 Hoĝ illa 19.00 Trage-
dija ladje z zakladom 20.00 Iskanje iz-
gubljenega vojaškega letala 21.00 Kata-
strof: izbmh Pinatuba 22.00 Poslednji 
preživeli: Skrivnost o nas 00.00 Potova-
nje zmajevskega kralja 01.00 Vojaki v 
francoski tujski legiji 02.00 Katastrofa: 
Izbruh Pinatuba 03.00 Poslednji preži-
veli: Skrivnost o nas 05.00 Bitka arktič-
nih velikanov 

Ur(^ity» A« odfvrt'1 • ti ipfemembe. k> n v tv profrimih po i^UioOv rtdAci|«. 

0930 Vsakodnevne skrivnosti, amer. 
08.05 Ljubezen v zaledju, pon. treh ep. rom. drama (2004) 11.15 Ljubezensko 
0935 Svetovni pokal v alpskem smuča- obdobje, amer. drama (1994) 13.00 
nju: Veleslalom (ž), prenos 1. teka iz So- Providence 13.45 Barbara T3ylor Brad-
Ur«>f»<tvo n« odfov4/)i i j iptememb*. ruiUnejo v tv ptoframih po zjk<}u(ku ledakci^. 

ford: Glas srca, 1. del amer. miniserije 
(1990) 1530 Vrnitev v skrivni vrt, amei. 
fam. film (2000) 17.15 Vsakodnevne 
skrivnosti, pon. 19.00 Providence, pon. 
20.00 Znamenje štirih, kan. tv krim. 
(2001); režija: Rodney Gibbons; igrajo: 
Man Î rewer, Kenneth Walsh, Sophie Lo-
rain, Marcel Jeannin, Cas Anvar 21.45 
Zakon in red: Zločinski um, predzadnji 
del druge sezone 22.45 Henrik VIIL, 1. 
del ang. zgod. miniserije (2003); režija: 
Pete Travis; igrajo: Ray Winstone, ioss 
Ackiand, David Suchet, Charles Dance, 
Mark Strong 00.30 Sanje o uspehu, ang. 
drama (2004) 02.15 Zakon in red: Zlo-
činski um, pon. 

TravelChanetI 

18.00 Popotnik: Boston 1830 Nick San-
dere: London in okolica 19.00 Treking: 
Indonezija 20.00 Globalni vodnik: De-
cember 21.00 Planet počitnic: Wind-
v̂ ard 21.30 Oddaljene obale: Kikladi 
22.00 Pustolovščina: Pakistan 

O BBC Prime 

07.00 Program za otroke 1130 Glasbe-
na lestvica 12.30 Igra generacij, zab 
odd. 1330 Potni list za na sonce 14.00 
Zdravniki, ang. nan., 4 deti 16.00 Mo; 
heroj, ang. humor. nan. 1630 Da, mini-
ster, ang. humor. nan. 17.00 Glasbena 
lestvica 1735 Glasbena lestvica: Reg-
gae, poseb. odd. 1735 Najšibkejši čJen, 
poseb. odd. 18.40 Strialy Come Dan-
dng, zab. odd. 19.40 Casuatty, ang. nan 
20.30 Stricttv Come Dandr̂ , zab. odd., 
finale 21.00 Godmjavi stari možje, dok. 
odd. 21.30 Iskanje sester Bronte, dok. 
odd. 22.30 Obsesije, dok. odd. 23.20 
Glasbena lestvica 0030 Lenny Henry in 
Pieces, humor, šov 

13.00 Pure Adria 13.30 Sladkih šest-
najst 14.00 MTV Vikend: The Hives 
17.00 Vroče 18.00 Tedenske novice, z 
voditeljem Ivanom 1830 Adria top 20, z 
voditeljico Polono 20.30 MTV Vikend: 
The Hives 22.00 Pimp my ride 23.00 
Dance floor chart, z voditeljico Lano 
00.00 Partyzone 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni Športi, odd. za drzne 
09.00 Nogomet, vrhund torkovih ali 
sredinih tekem tretjega kroga v Ligi pr-
vakov 2005/0611.15 Nogomet: Najbolj-
ši evropski klubi 11.45 Motodklizem, 
pripravljalno poročilo in prenos trenin-
gov za veliko nagrado Turčije v razredih 
do 125 ccm in motoGP za svetovno pr-
venstvo v Istanbulu 14.00 Tenis (ž), pre-
nos polfinalnih dvobojev turnirja WTA (z 
nagradnim skladam 1.300.000 dolarjev) 
v Zuerichu 16.30 Namizni tenis (m), 
prenos 2. polfinalnega dvoboja za sveto-
vni pokal v Liegeu 18.00 Smučarski teki 
(m, ž), posnetek šprintov za svetovni po-
kal v Duesseldoifu 19.00 Wrestling, vr-
hund tekmovanja ZDA 20.00 Tajski 
boks, prenos tekmovanja za superligo na 
Hn̂ aŠkem 2230 Reli, vrtiund druge eta-
pe dirke za svetovno prvenstvo po Korzi-
ki 23.00 Ekstremni športi, odd. za drzne 
23.30 športna poročila 23.45 Borilni 
športi: Boks, karate, tajski boks 01.45 
športna poročila 

06.30 Tuning TV 07.00 Reportaža 
07.15 Oglasi 08.45 Tuning TV 09.15 
Reportaža 09.45 Motodklizem: Triumph 
Sprint ST 10.15 Caravaning TV 10.45 
Motorvizije 11.45 Normalno 12.15 No-
gomet - 2. nem. liga: Deseto kolo 1330 
Nogometni strokovnjaki 14.45 športni 
kviz 17.30 (jravaning TV 18.00 Motor-
vizije 19.00 Fonnula 3, posnetek dirice v 
Hockenheimu 20.00 Tuning TV 20.15 
Motonflzije, primerjava med avtomobi-
loma mercedes CL 600 in bentley Conti-
nental GT 2130 Tuning TV 22.00 Šport-
ni kviz 00.00 Erotični športni spoti 

06.00 Otroški program 09.15 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Veleslalom 
(Ž), prenos 1. teka iz Soeldna 11.05 
Otroški program 11.55 Ra/monda imajo 
vsi radi 12.20 Svetovni pokal v alpskem 
smučanju: Veleslatom (Ž), prenos 2. teka 
iz Soeldna 14.10 Kate Fox in ljubezen: 
Profesionalno ženitno posredovanje 
15.00 Dva moža in pol 15.25 Orange 
County 16.10 Prijatelji, zad. del 17.00 
Urgenca 17.50 čarovnice 1835 Glavca 
19.00 Mladi zdravniki 19.30 Čas v sli-
ki/kultura 19.53 Vreme 20.00 Šport 
20.15 Lepo je biti milijonar, kvir z vodi-
teljem Arminom Assingerjem 21.10 
športna poročila 21.15 Kačji pastir, 
amer. srii. (2002) 23.00 Iz pekla, amer. 
groz. (2001) 00.55 Prave banre, amer. 
kom. (1998) 

09.00 Čas v sliki 09.05 Kulinarika ob 
Renu 0930 Pustolovščine Toma Sawy-
etja, amer. fifm (1973) 11.05 Deset tisoč 
spalnic, amer. film (1957) 13.00 Cas v 
sliki 13.10 Dobri vojak švejk, nem. kom. 
(1960) 14.45 Deviška vojna, avstrij. film 
(1957) 16.15 Slikanica 16.25 DežeU in 
ljudje 16.55 Religije sveta 17.00 (as v 
sliki 17.05 Doživetje v Avstriji: Zgornja 
Avstrija pleše 17.45 Ljudski odvetnik 
18.20 Bingo 19.00 Zvezna dežela danes 
1930easvsliki 19.53 Vreme 20,00 Po-
gledi od strani 20.15 Zveneča Avstrija, 
glas. odd. z voditeljem Seppom Forsc-
herjem 21 JO Belo-modre zgodbe: Ob-
letnica In Skok čez plot 22.10 Cas v stiki 
22.20 50 let Pesmi Evrovizije - Čestitke, 
odloženi prenos iz Koebenhavna 00.50 
Umor, je napisala: Smrtni udarec 

07.35 Rti- shop 08.30 Zajtric z Dobrimi 
časi, slabimi časi 11.05 Reba 1135 Sam 
svoj mojster 12.45 Varuška 13.15 Na-
stajanje ..., odd. ofilmu 13.40 Na sodiš-
ču 14.40 Družinsko sodišče 15.40 Mla-
dinsko sodišče 16.45 Poslanstvo 17.40 
Top of the Pops, glasba 18.45 Poročila 
19.05 Eksplozivno 20.15 Lepo je biti 
milijonar, nagr. kviz 21.15 Nape zadene! 
22.30 Največji televizijski hiti vseh ča-
sov, razv. odd. vodi Dirit Bach 2330 Rtl-
ov humoristični večer, zab. odd. 00.30 
Krueger vidi vse 

0735 Faktor X 09.50 Triki Jamieja Oli-
verja 10.55 Jamiejeva kuhinja 11.55 
Preprosta kuhinja z Renejem Steinbac-

hom 1 J.15 Mož z železno masko, ang. 
pust. film (1976) 15.20 13. bojevnik, 
pon. amer. pust filma (1999) 17.05 Ko-
lesa pravice 18.00 Teksaški mož postave 
19.00 Veliki brat 20.00 Poročila 20.15 
Na majavih tleh, amer.-kan. film kata-
strofe (2000) 22.15 Letalo prekletih, 
pon. amer. filma (1997) 00.20 Samo-
stan, amer. kom. (2000) 

O RTI supei 

06.00 Informativni oglasi 07.45 Mojster 
Miha 08.15 Gasilec Samo 0830 Bluejine 
sledi 09.00 Otroški program 13.05 Račji 
dol 13.30 Vikendail 14.00 Power Ran-
gers 16.00 B-Daman 16.25 Nori gusar 
Mad Jack 16.45 Raziskovalci 17.20 Tog-
go 17.50 Kapitan Balu 18.20 Račji dol 
18.50 Vikendaši 19.15 Napad umetnosti 
19.45 Spužva Bob 20.15 Kleopatra, 
amer. pust. film (1999) 22.05 Center za 
rehabilitacijo, amer.-kan. drama (1999) 

06.20 Prijatelji; Življenje gre naprej, 
pon. 08.00 Najstniški volkodlak 08.25 
Talk, talk, talk 092S Robin of Lod(sley, 
amer. pust. film (1995) 11.10 Ouatsch 
Comedy Club, pon. 11.45 Skeči 12.15 
Stromberg 12.50 Rent a Pocher 13 JO 
Moški po ženskem okusu, nem. kom. 
(2005) 15.15 Čarovnice 16.10 Razoča-
rane gospodinje 17.05 Žena in otroci 
1730 Simpsonovi 18.00 Tako živi Nem-
čija 1830 Tako živi Nemčija 19.00 Talk, 
talk, talk, oddajo vodi Sonya Kraus 
20.00 Newstime 20.15 Prihrani zadnji 
ples, anver. drama (2000) 22.25 Anato-
mija 2, nem. srh. (2002) 00.25 King Co-
bra, amer. fant. film (1998). 

10.10 Spiegel TV 12.15 Stem TV 13.15 
Živeti po želji 13.45 Nič ni brez okusa 
14.15 Samski v iskanju partnerja, dok. 
nan. 15 JO Trojanska vojna, amer. kom. 
(1997) 17.00 Brez oblačka 17.55 Cas za 
živali 18.30 Magazin o živalih 19.10 
Najstniški angel 20.15 Vrnitev kuge, 1/2 
delnem, srh. (2000) 

16.25 Brodolom 17.15 Polidja 18.05 
Majhni čudeži 19.00 Oko za oko 20.00 
Vojaki 21.00 Zakon in red 22.00 Zločin 
za preživetje 23.00 Preizkušnja vzdržlji-
vosti 00.00 Halo!? 00.50 Orgije 01.40 
Zakon io red 

Romantica 

17.40 Poredna dekleta, 42. del 18.10 
Poredna dekleta, 43. del 18.35 Živeti, 
27. del iy.30 Zvezde 1935 Živeli, 28. 
del 2030 Lucy Sullivan se poroči, 3. in 4. 
del 2 U 0 Punčka iz cunj, 26. del 22.15 
Poredna dekleta, 42. del 

O Cartoon/tcm 

11.00 DeKtetjev laboratorij 11.25 Hra-
bri kužek 16.50Samuraj Jack 17.15 Me-
g3sXLR 18.55 Ed, Edd in Eddy 19.20 
Dejrterjev laboratorij 2035 Billy in Man-
dy 21.00 Povečava, ang. drama (1966) 
22.50 Mogambo, amer. pust. film 
(1953) 01.00 Zasebno življenje Elizabe-
te in £ssex3. amer. drama (1939) 



Najbolj varno 
je v bankah 
Varčevanje v bankah in hranilnicah je najbolj 

varno, vendar je zaradi zniževanja obrestnih mer 

in obdavčitve obresti postalo manj dono sno . 

CVETO Z APLOTN IK 

Kranj - Prebivalstvo v Slove-
niji ima 2.292 milijard tolar-
jev ali skoraj 58 odstotkov 
vsega finančnega premože-
nja še vedno v vlogah pri 
bankah in hranilnicah, ven-
dar se ta delež zadnja leta 
zmanjšuje. Tovrstno varče-
vanje je nesporno najbolj 
vama oblika varčevanja, saj 
po zakonu o bančništvu za 
bančne vloge velja jamstvo v 
višini 5,1 milijona tolarjev. 
Kaj to konkretno pomeni? 
Če bi banka ali hranilnica šla 
v stečaj, bi banka prevzeinni-
ca najkasneje v treh mesecih 
od začetka stečajnega po-
stopka izplačala varčevalcem 
do jamstvenega zneska nji-
hovo terjatev. 

Če je varčevanje v bankah 
varno, pa je zaradi zniževa-
nja obrestnih mer in obdav-
čitve obresti postalo manj 
donosno, kot je bilo pred leti, 
a kljub temu se letos vsaj v 
primerjavi z nekaterimi del-
nicami in vzajemnimi skladi 
ni izkazalo za slabo odloči-
tev. Obrestne mere za tolar-
ske vloge, vezane nad en me-
sec, so se od decembra 2003 
do septembra 2005 znižale s 
4,79 na 3,14 odstotka, za ve-
zave nad tri mesece s 4,77 na 
3,1 odstotka, za vezave nad 
šest mesecev s 4,87 na 5,15 

Tolarske vezane vloge se 
povečujejo hitreje kot de-
v izne j kar je ob stabil-
n e m tečaja evra posledi-
ca viš j ih tolarskih obre-
stnih mer. Med tolarski-
mi vlogami se povečujejo 
vezave do treh mesecev. 

odstotka in za vezave nad 
eno leto s 5,09 na 3,07 od-
stotka. Letos se obrestne 
mere za kratkoročne vloge 
niso znižale, pri dolgoročnih 
(nad enim letom) pa so se za 
0,2 odstome točke. 

Med bankami so razlike 

In kolikšne so trenutne 
obrestne mere za vezavo to-
larjev in evrov! Obresme 
mere niso enotne, med posa-
meznimi bankami in hranil-
nicami so razlike. Za kratko-
ročne tolarske vezave, od 
enega meseca do enega leta, 
se letna nespremenljiva ob-
restna mera večinoma giblje 
v. razponu od 2,6 do 3,7 od-
stotka in za dolgoročne veza-
ve (nad enim letom) od 2,1 
do 4,25 odstotka oz. od T + o 
% do T -H 0,8 % . Za kratko-
ročno vezavo evrov je obres-
tna mera od 1,2 do 2 odstot-
ka in za dolgoročno od 1,55 
do 2,75 odstotka. Višina ob-
restne mere je odvisna od 
obdobja vezave, zneska in 
tudi od izplačila obresti. 

Prvič obdavčitev obresti 

Ko bodo davčni zavezanci 
prihodnje leto oddajali do-
hodninsko napoved za leto 
2005, bodo prvič morali uvr-
stiti med obdavčljive prihod-
ke tudi obresti od denarnih 
depozitov in plačati davek od 
desetine obresti nad zne-
skom 300 tisoč tolarjev. Mi-
nistrstvo za finance že pred-
laga spremembe, po katerih 
naj bi iz obdavčitve izvzeli le 
100 tisoč tolarjev obresti, 
ostale naj bi obdavčili, stop-
nja obdavfitve pa naj bi bila 
20-odstotna. 
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uariBuanjB 
u oktobru dodatni bonusi 

na dolgaročno uarteuonja 

Varnost in donosnost 
Tudi ljudje z višjimi prejemki imajo težave z denarjem, predvsem s tem, kako ga naložiti, da bo 

naložba donosna , a hkrati tudi varna. 

CVETO ZAPLOTN IK 

Ko so se predstavniki hra-
nilnic 31. oktobra 1924 zbrali 
v Milanu, so ta dan razglasili 
za svetovni dan varčevanja, 
takrat ustanovljeni Inštitut 
za varčevanje pa je sprejel še 
za današnje čase aktualni 
razglas: "Delo in varčevanje 
sta za posameznika in druž-
bo najpomembnejša na poti 
k blaginji, napredku in do-
stojanstvu." V Sloveniji se je 
svetovni dan varčevanja 
predvsem iz komercialnih 
razlogov razvlekel na ves ok-
tober, v tem mesecu banke 
in druge finančne ustanove 

ustaljeno dogajanje popestri-
jo z dodatnimi komercialni-
mi ponudbami in akcijami, 
hkrati pa je to tudi priložnost 
za razmišljanje o varčevalnih 
navadah, oblikah, možnostih 
in pasteh. 

Čeprav so ljudje s skrom-
nimi prejemki in brez mož-
nosti za varčevanje prepriča-
ni, da tisti z večjimi dohodki 
nimajo nobenih problemov 
z denarjem, se motijo. Na-
sprotno: pogosto so v velikih 
težavah, predvsem pa pred 
vprašanjem, kako naj naloži-
jo denar, da bo naložba hkra-
ti vama in donosna. Ob več-
jih donosih je praviloma več-

je tudi tveganje, na Gorenj-
skem pa še niso pozabili 
grenke izkušnje s Slovensko 
hranilnico in posojilnico, ki 
je izstopala po obrestnih me-
rah in lahkotnosti dostopa do 
posojil, a nazadnje na žalost 
nič hudega slutečih varčeval-
cev propadla. 

Varčevati je možno v ban-
kah in v vzajemnih skladih, 
kupovati domače in tuje del-
nice in obveznice, se odločiti 
za življenjsko (naložbeno) in 
dodatno pokojninsko zava-
rovanje, naložiti denar v ne-
premičnine, zlato ali srebro 
... Po vstopu Slovenije v Ev-
ropsko unijo in na skupni 

evropski trg so se možnosti 
še povečale, ob bogatejši do-
mači ponudbi se je okrepila 
tudi mednarodna, ta je še 
posebej izrazita pri vzajem-
nih skladih, v Sloveniji je že 
92 tujih. 

Varčevalne navade Sloven-
cev se v zadnjem času spre-
minjajo. To ne potrjujejo le 
podatki Banke Slovenije, 
ampak tudi raziskave. Delež 
tistih, ki prisegajo na tolar-
sko in devizno varčevanje v 
bankah, je še vedno zelo vi-
sok, vendar se zmanjšuje, 
krepijo pa se alternativne ob-
like, še zlasti varčevanje v 
vzajemnih skladih. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 

ELEKTRONSKA BANKA 

ZA OBČANE 
(sicer 

Pr idruž i t e s e ž e več t i s o č u p o r a b n i k o m , k i z e l e k t r o n s k o b a n k o t S t m . l u r e j a j o svoje 

d e n a r n e z a d e r e . 

E N O S T A V N O • H I T R O • P R E G L E D N O • K A D A R K O L I • V A R N O • P O C E N I 

• Kontrolira stanja in prometa na osebnem računu 24 ur na dan • Plačevanje položnic in 
plačilnih nalogov za tekoči datum in z valuto za naprej • Opravljanje prenosov m e d računi v 
Gorenjski banki • Vezava tolarskih in deviznih sredstev • Trajna pooblastila za plačilo 
obveznosti • V loge za redni in izredni limit • Naroči lo čekov, plačilne kartice, gotovine • 
Spremljanje gibanja deviznih sredstev na osebnem računu • Pregled prometa in stanj v tujih 
valutah • N a k u p in prodaja tujih valut • Vpogled v depozitne in kreditne partije • Obveščanje 
o plačilu tudi neposredno na elektronski naslov komitenta • 

Vse dodatne informacue vam bodo z v e s e l e m pojasnili bančni delavci v naših ekspoziturah, prek 
telefona 04 /208-43-12 , prek elektronske pošte: skrbnik.link@gbkr.si ali pa tudi na spletnih 
straneh www.gbkr.si. 

G o r e n j s k a ^ B a n k a 
Banka ^ podluhom 

http://www.lon.Sl
mailto:skrbnik.link@gbkr.si
http://www.gbkr.si
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Vsem vlagateljem, ki bodo od 14.10. 2005 do 30. 12. 2005 prvič pristopili 
k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in katerih pristopna izjava bo popolno 
izpolnjena, bo KD Investments d. o. o. za vsa njihova enkratna vplačila v vzajemni 
sklad, ki bodo prispela na transakcijsk! račun vzajemnega sklada do 30.12. 2005 
do vključno 12.00 ure, v navedenem obdobju obračunala 50 % popust pri vstopnih 
stroških, ki so določeni v pravilih upravljanja vzajemnega sklada. Popust velja tudi 
za vlagatelje, ki so prvič pristopili k pravilom upravljanja vzajemnega sklada 
v času trajanja prejšnje akcije, to je od 15.9.2005 do 14.10.2005. 

Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju, ki ostanejo 
nespremenjeni. Akcija velja izključno za vlagatelje, ki so ali bodo prvič pristopili 
k pravilom upravljanja vzajemnega sklada od 15. 9. 2005 do 30.12. 2005. 

VJogaMtt̂ ii i»lflq pfoapvhl« pnvko ludt do b 

LJUB^ANA 

Bankomat za slepe 

Nova Ljubl janska banka 
( N L B ) je v s o d e l o v a n j u s 
podjetjem S & T H e r m e s 
Plus razvila bankomat, ki 
slepim in slabovidnim o m o -
goča s a m o s t o j n o opravlja-
nje bančnih storitev. Pred-
stavniki banke so j i m ga 
s i m b o l n o predali v petek, 
dan pred svetovnim dne-
vom bele palice. Kot s o po-
vedali ob tej priložnosti, je 
to bankomat s prilagojeno 
tipkovnico in z m o ž n o s t j o 
priklopa p o s e b n i h slušalk, 
prek katerih slepi in slabo-
vidni dobivajo govorna na-
vodila za njegovo uporabo. 
N L B in Zveza društev slepih 
in s labovidnih Sloveni je 
bankomat še testirajo. V so-
boto je tudi minilo petnajst 
let, odkar je Nova Ljubljan-
ska banka v Ljubljani name-
stila prvi bankomat v takrat-
ni Jugoslaviji. C. Z. 

Največ V bankah 
Prebivalstvo ima še vedno največ 
finančnega premoženja v bankah, vendar se 
ta delež zmanjšu je . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Po podatkih Banke Slove-
nije je prebivalstvo Slovenije 
ob koncu lanskega leta imelo 
3 .972 milijard tolarjev čiste-
ga f inančnega premoženja, 
od tega 2 .292 milijard v vlo-
gah pri bankah, 1 . 1 18 mili-
jard v delnicah in obvezni-
cah, 2 1 0 milijard v vzajem-
nih skladih, 232 ,6 milijarde 
v življenjskih zavarovanjih, 
90,5 milijarde v dodatnem 
pokojninskem zavarovanju 
in 2 9 milijard tolarjev v na-
ložbah v tujini. Čeprav ima 
prebivalstvo še vedno pretež-
ni del denarja v vlogah pri 

bankah, se njihov delež 
zmanjšuje, lani se je znižal 
231,6-odstotne tod<e, na 57,7 
odstotka. Delež druge najpo-
membnejše oblike varčeva-
nja, to je varčevanja v doma-
čih delnicah in obveznicah, 
se je gibal med 28 in 2 9 od-
stotki, premoženje prebival-
stva v alternativnih finanč-
nih oblikah, kamor sedi jo 
vzajemni skladi, neposredne 
naložbe v tuje vrednostne 
papirje, življenjsko zavarova-
nje in prostovoljno pokoj-
ninsko zavarovanje, pa se 
povečuje in se je v zadnjem 
letu povečalo za 1,9 odstotne 
točke, na 14,2 odstotka. 

S 
TOP 5 OSEBNIH FINANC 

lnlo®ab>nk«.>l 
www.abanlta3l 

Abalon 060 1 MO 

i 

1 www.f inancna-tocka.s i 1 f Top 5 za 
varčne. 

Brezplačno do 31. decembra 2005. 
Prihranek 5.500 SrT. 

Ponudbo Top 5 za varčne smo namenili vsem. ki 
bi radi oplemenitili presežek mesečnih sredstev in 
obenem prosto razpolagali s privarčevanim 
denarjem, namenjena pa je tudi vsem, ki prejemate 
občasne prilive m si želite uporabljati sodobne 
banCne storiwe, 

Ponudba Top 5 za varčne obsega: 
• gotovinski osebni račun; 
• sodoben 14- ali 30-dnevnl varčevalni račun: 
• debelno kartico Visa Electron; 
• spletno banko Abanet; 
• mobilno storitev Abasms. 

A B A N K A 
OlMtli russi' iiaiarM Mi 

delniški vzajemni sklad INFOND ENERGY 
P O Š T N A B A N K A SLOVENIJE, d.d. 

Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. 

n 

http://www.abanlta3l
http://www.financna-tocka.si
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Nizja obdavčitev visjih plac 
Ministrstvo za finance predlaga spremembo 
zakona o davku na izplačane plače. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Država je sredi leta 
15)96 hkrati z znižanjem pri-
spevka za obvezno pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje z 12,85 8,85 in s tem 
vseh prispevkov za socialno 
varnost z 42 na 38 odstotkov 
uvedla davek na izplačane 
plače. Zakon je potem še tri-
krat spremenila, z zadnjo 
spremembo, Id velja od lan-
skega septembra dalje, je 
mejo za obdavčitev plač zvi-
šala na 165 tisoč tolarjev, s či-
mer je obremenitev dela zni-
žala s 43,3 na 41,1 odstotka. 

Ministrstvo za finance 
predlaga, da bi s spremembo 
zakona o davku na izplačane 
plače znižali obdavčitev in s 

tem stroške dela za vse bruto 
plače, ki so višje od 165 tisoč 
tolarjev. Pri bruto plači od 
165.001 do 400.000 tolarjev 
bi se davčna stopnja znižala s 
3,8 na 3 odstotke, pri plačah 
od 400.001 do 750.000 to-
larjev s 7,8 na 6,3 odstotka in 
pri plačah, višjih od 750.000 
tolarjev, s 14,8 na 11,8 odstot-
ka. Izračuni kažejo, da bi se 
plači 272.201 tolar (kot je 
bilo povprečje za junij) stro-
ški dela znižali za 0,36 od-
stotne točke, pri 544.400 to-
larjev visoki plači za 0,57 od-
stome točke in pri 816.603 
tolarjih plače za 0,96 odstot-
ne točke. Sprememba bi po 
oceni ministrstva povzročila 
izpad 25,3 milijarde tolarjev 
proračimskih prihodkov. 

TRŽIČ 

Trio v prisilni poravnavi 
Okrožno sodišče v Kranju je 7. oktobra začelo postopek pri-
silne poravnave za družbo Trio iz Tržiča. Za upravitelja pri-
silne poravnave je določilo Braneta Goršeta Iz Ljubljane in 
pozvalo upnike, da v tridesetih dneh od objave oklica prija-
vijo svoje terjatve. Imenovalo je tudi upniški odbor, ki ga se-
stavljajo Prevent MIslinja, Ika iz Ajdovščine, LBH Finance iz 
Ljubljane, Trgos z Bleda in Slavka Remic iz Tržiča. C. Z. 

Obveznice za avtoceste 
Družba za avtoceste bo za financiranje izgradnje 
avtocest izdala za 10,2 milijarde tolarjev obveznic. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Družba za avtoce-
ste (Dars) bo za financiranje 
izgradnje sedmih odsekov 
avtoceste, med katerimi je 
tudi deset kilometrov dolg 
odsek od Vrbe do Peračice, 
izdala obveznice z državnim 
poroštvom v skupni nomi-
nalni vrednosti 10,2 milijar-
de tolarjev. To bo že tretja 
Darsova izdaja obveznic, 
prvo emisijo v nominalni 
vrednosti 13,43 milijarde to-
larjev je izdala julija lajii, 
drugo v vrednosti 14,8 mili-
jarde tolarjev pa aprila letos. 

Dars bo obveznice tretje 
izdaje izdal v vrednosti po 
1 0 0 tisoč tolarjev, za dobo 
petaajst let in s 4-odstotno 

nespremenljivo letno obres-
mo mero. Najprej jih bo v 
skladu z zakonom o trgu 
vrednosmih papirjev v po-
stopku nejavne ponudbe po-
nudil petdeset vnaprej zna-
nim institucionalnim vlaga-
teljem, pri tem pa na podla-
gi dosedanjih izkušenj pri-
čakuje predvsem veliko za-
nimanje bank, zavarovalnic, 
vzajemnih skladov in pokoj-
ninskih družb. Po konča-
nem postopku nejavne po-
nudbe in vpisu imetnikov 
obveznic v register klirinško 
depotne družbe bo pri agen-
ciji za trg vrednostnih papir-
jev zaprosil za dovoljenje za 
trgovanje z obveznicami na 
organiziranem trgu Ljub-
ljanske borze. 

MENGEŠ 

Vi-Faam v stečajnem postopku 
Okrožno sodišče v Ljubljani je 30. septembra začelo stečaj-
ni postopek za trgovsko zastopniško podjetje Vi Faam iz 
Mengša. Za stečajnega upravitelja je določilo Štefana Vere-
na iz Ljubljane. Dolžnike je pozvalo k poravnavi dolgov in 
upnike k prijavi terjatev, za kar imajo dva meseca časa od 
oklica o stečajnem postopku. Narok za preizkus prijavljenih 
terjatev bo 14. decembfa, C, Z. 

IČ KOMENTAR 
ROBERT MA JC - C B D D.D. 

TurkCelI (TCELL) 

T urkcell Uetisim Hizma-
leri A.$. je vodilni mo-
bilni operater v Turčiji. 

S 2^,6 milijona uporabnikov se 
uvrščajo med pet najve^ih ev-
ropskih operaterjev. Na podro-

mobilne tel^onije so v Tur-
čiji prvi začeli ponujati popu-
ste za klice na točno določene 3 
telefonske številke (družinski 
popusti), zelo visoke popuste 
za klice na točno določeno 1 
številko, popuste na pogovore f 
Turkcell omrc^u in popuste za 
pogovore v določenem obdobju 
dneva. Njihov signal pokriva 

76,26 odstotka ozemlja, kjer 
živi 95,91 odstotka vsega prebi-
valstva. V prvi polovici leta 
200jje število uporabnikov na-
raslo za 2,2 milijona. Delnice 
Turkcella kotirajo na istanbul-
ski borzi in na newyorški borzi 
na podlag potrdil o lastništvu 
(1 ADR TKC ~ 2,5 delnice 
TCELL). V juliju 2004 je bila 
izvedena zadnja dokapitaliza-
cija iz takratnih 500 bn Th na 

bn TL. Tržna cena delni-
ce TCELL je 13. oktobra 2005 
znašala 7,2 TRY, kar je pri-
bližno 1.063 5/T. 

I Natoibenc pristnosti - TurkCelI Uetisim Hizmetler A^ . fTCELL) 
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Nadzorni ofpn: ATVP. Pdjansb nasip 6. Ljubljar«. 
Vir informacij: vAMv.ise.org, WMW.turto:eaxom.tr 
Avtor in podjetie CBD Corenjska boizrto posredniSiu druitu, d.d., kjer }e ivtor zaposlen, nista lastnika 
teh dHnic Avtor korneflUrja ne prejema planila na podlagi poslov s lo delnice. 

O 

C D 

a 
v 
I M 

O 

o 
'S 

( O 

c t f 
I H 

- 2 

O 
1 2 

C/5 • maam 

E 
O o 

g 

s 

I 
I o •o 
es 
tJ) O 
s a 

3 Š S 
V) K U1 

< 2 - ' z ^ a. a> 
š I S N 
M m ^ O > o W X 

0 

1 
iS g 
(O a 
S .o o 

•D 
O 
S C 

•5 o & ^ 

.£ 2 
£ 

° 5 
JU ® 
^ a (A N 

•OT • 

O ? 

S 
C >0 g 
> (S 

e 
a 
(O O) 0 
E 

1 v> (O 
01 s «0 
C 

§ o 

0) 
s I —3 -(T 
o o 

'S C 
o " 
a 

lO 
o 
o 
OJ 
£ 

p . 11 "(D -O O -

£ u < 
z 
^ o 

It 
^ <0 
V) C 

l l 
p 

JC o 

C . 
"S a 

n <D 

CM a> • 
co 

•t5 <D • . o> f > 
cc 
m lo = <» 

a Iti 
a ® 
| S 
a 10 

I S 
o . 

o S 

I! g ® 
o N. 
•O 10 

05 . 
I CO 
i 

i S 
o> 3 
l i O) ^ 10 o 

s 2 O) t^ 

1 ^ cvi 

I i" I 
s i l 

2 
3 o i-n 
S « « V) a C 

i f ? 
^ ' Ž o 

o d) 

•S . i S 

§ 

co .a 

S ? 
. o 

a. m 

o a 
t- C 

. ID 
fc ^ 0> 

o 

o> č 
N . -o 

« O) 

iS ^ z to 

8 2 C 5 . 5 

? S 
- « " o O) Č" r-' o. 

O) p o H 

<0 ^ 
co 10 
(O o 
O) o 
It o o> ,9 o 
Tt t-- t— O o ^ 

u> 
s 

e o 

| 2 ° 
s i - S 
- 1 1 

Pl 

01 - (U 

l i l 
z C 

a. 
ui 
« 

5 

S 
>m 

a s p 
•o c» (9 N 
O" .J O O 
(9 

» I 

i 
8 

S > 
s •c e 

l i 
II 
a o) 
(S C 
O) g 
C o 
i ® I a> ra O) S <0 
C s o 

•(O 
T J g 
o. 
O 

& ^ 0) 

p CM 

I ^ 
• o 

•0> -C 
t i r> <0 

•S CM" 0 •o t̂  
» iS 
1 « 

1 CM 
S E ffl m 
C S 2 0) 3 

e 
® 

• o 

.N • 

.5 ® 

li 
Is 

t!3 

t 
o 
5 

3 > 

= a 
m O I o 
CM 

•S. 

CO 

CM O 
O 2 
0 o 
CM 

l l 
1 i •03 T 

i 

I 
o 

•I 

s « £ C o o 8 ^ C •§ ^ 
> o 

3 I 

i 
o • 

£ 
o g-

0 ^ 0 
co « o •S O CM 
« « 0 
5 5 ^ 5 
co .5 o 

g CM O 

W -ro ,N 
i s - E 

Z S5 R-

£ 

i 

1 § 
C 
1 > 

o 
a 
C 

"S 

5 
6 

S 
2 

5 
6 
X 
O 
S 

a. a 
lU ™ 
- I a 

^ I « % 
& o 

JC 3 O 

o — 
O 

(S § 

o 

^ (n 
5 8 V CM 

O o 
CM " 

l l •J a 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si


22 EKONOMIJA stefan.zargi@g-glas.si 

Previdnejša pričakovanja 
Poslovni barometer Gospodarske zbornice 
Slovenije kaže na postopno hladitev slovenske 
poslovne klime. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Poslovni barome-
ter Gospodarske zbornice 
Slovenije, novi indikator, ki 
so ga v letu 2005 uvedli na 
podlagi dolgoletne neodvis-
ne ankete "Poslovna pričako-
vanja", je v letošnji septem-
brski meritvi pokazal nadalj-
njo postopno hladitev slo-
venske poslovne klime. Pod-
jetja so za naslednje obdobje 
previdnejša v svojih napove-
dih. Za naslednjih šest me-
secev, do marca 2006 , je na-
povedalo poslabšanje poslov-
nega položaja 10 odstotkov 
podjetij, izboljšanje pa 38 od-
stotkov podjetij, medtem ko 
prek polovice vseh podjetij 
ne računa, da se lahko v tem 
času zanje kaj bistvenega 
spremeni. Tudi v kratkoroč-
nih poslovnih napovedih za 
zadnje četrtletje leta 2005 so 
podjetja, še posebej v indus-
triji, bolj zadržana pri napo-
vedih, tako glede izvoza in 
skupnih prodaj ter proizvod-
nje, kot celo investicijskih 
vlaganj v tem času do konca 

leta. Pri napovedih glede za-
poslovanja pa je septembra 
za naslednje tri mesece na-
povedalo zmanjševanje števi-
la zaposlenih več podjetij kot 
v prejšnjih obdobjih. Poslov-
ni barometer Gospodarske 
zbornice je za Slovenijo sicer 
za zdaj še vedno na višji rav-
ni, kot so podobni indikator-
ji v vrsti dnjgih evropskih dr-
žav, vendar pa je v trendu 
obrnjen navzdol. 

Po oceni neodvisne stro-
kovne ekipe GZS bo sicer go-
spodarska aktivnost Slovenije 
letos v povprečju dosegla 4,2-
odstomo rast. To je za 0,2 od-
stotne točke več od spomla-
danskih pričakovanj. Zviša-
nje napovedi temelji na zelo 
ugodnih gibanjih v zunanji 
menjavi, predvsem v visoki 
rasti izvoza. V letu 2 0 0 6 bi 
rast bruto domačega proizvo-
da v Sloveniji ob nekoliko 
znižani dinamiki izvozih to-
kov naslednje leto lahko do-
segla 4 odstotke, letna inflaci-
ja pa bi z 2,3 odstotka dosegla 
tudi kriterij stabilnosti cen za 
prevzem evra v letu 2007. 

TRZIN 

Dnevi podjetnosti in podjetništva 

Iz Občine Trzin so sporočili, da danes, jutri in v četrtek pri-
pravljajo Dneve podjetnosti in podjetništva, ki se bodo da-
nes ob 17. uri v Centru Ivana Hribarja začeli z okroglo mizo 
pod naslovom "Možnosti, priložnosti in težave ali kako za-
četi", jutri pa nadaljevali med 9. in 17. uro z dnevom odpr-
tih vrat OIC Trzin, ob 13. uri s predstavitvijo In posvetom o 
OIC Trzin, ogledom nekaterih podjetij ter srečanjem In dru-
ženjem ob 17. url. V četrtek pripravljajo ob 17. url v Centru 
Ivana Hribarja posvet z naslovom "Prihodnost In priložnost 
za podjetne ljudi in podjetništvo v občini Trzin, v podjetni 
regiji, v LUR, v RS In v EU", na katerem bodo predstavili de-
javnost Regijske razvojne agencije Ljubljana In Razvojni 
program LUR, Skupni razvojni program Podjetne regije, 
Strategijo razvoja Občine Trzin, Strategijo Občine Domžale 
In Strategijo RS. Spregovorili naj bi tudi o oblikovanju nove-
ga zborničnega sistema In drugih načrtih ministrstva za go-
spodarstvo ter o evropskih skladih In poteh do njih sred-
stev. Po razpravi naj bi Dneve podjetnosti in podjetništva 
sklenili z druženjem. Š. Ž. 

Merkur odprl sodobni 
metalurško logistični center 
v Naklem so tudi uradno odprli nov skladiščni kompleks, ki je največja investicija v zgodovini Merkurja. 

ŠTEFAN ŽAUGI 

Naklo - Ob poslovni stavbi 
največjega slovenskega teh-
ničnega trgovca Merkurja so 
v četrtek popoldne tudi urad-
no odprli nov skladiščni 
kompleks s skupno 2 1 .000 
kvadratnimi metri pokritih 
skladiščnih površin in še 
1 5 .000 kvadratnimi metri 
zunanjih manipulativnih po-
vršin. V Merkurju, kjer kar 
60 odstotkov prometa ustva-
rijo s prodajo metalurških iz-
delkov na debelo, so se na-
mreč odločili, da je potrebno 
skoncentrirati tovrstno de-
javnost in oblikovati sloven-
ski metalurško logistični 
center, pri čemer so svoja 
skladišča v Celju in na Jese-
nicah zaprli in prodali, nov 
center v Naklem pa najsodo-
bneje opremili. Kot je na ot-
voritvi poudaril predsednik 
uprave in generalni direktor 
Merkurja mag. Bine Kordež, 
se imajo za možnost izgrad-

nje takšnega centra zahvaliti 
daljnovidnosti njegovega 
predhodnika, nekdanjega di-
rektorja Jakoba Piskemika, 
ki se je že leta 1975 odlofil za 
nakup 2 0 0 . 0 0 0 kvadratnili 
metrov zemljišča v Naklem 
in že takrat na tem terenu 
vrisal obrise skladišč. 

Skladiščne hale so gradili v_ 
dveh fazah: prvim trem s po-
vršino 10 .500 kvadratnih 
metrov, ki so bile izgrajene 
maja lani, so dodaU še tri 
enake, še bolj pomembna pa 
je bila odločitev, da jih kar 
najsodobneje opremijo. Ker 
gre v tem metalurškem cen-
tru za izdelke z izredno veli-
ko težo, je zelo pomembno, 
da so lahko v skladišča pripe-
ljali železniške tire, prav ob-
čudovanja vredna pa je tudi 
notranja skladiščna oprema. 
Poleg 13 novih dvigal so v 
prvo od šestih hal postavili 
kasetno skladišče s kar 3.308 
kasetami, v katerem lahko 
skladiš6jo 12 .000 ton palič-

nih jekel in izdelkov iz barv-
nih kovin in prav neverjetno 
se zdi skoraj brezšumno 
delo posebnega dvigala, ki 
povsem računalniško vode-
no odlaga ali pobira te izdel-
ke iz kaset. To skladišče 
omogoča optimalno obvlado-
vanje logističnih procesov s 

. stališča zagotavljanja sledlji-
vosti blaga, maksimalnega 
izkoristka skladiščnega pros-
tora in tehnologije, vsi po-
stopki pa potekajo v tem 
skladišču brezpapimo, zgolj 
z uporabo prenosnih termi-
nalov. V novih skladiščnih 
dvoranah so poleg tega po-
stavili tudi nove stroje za raz-
rez in dodatno obdelavo sicer 
standardnih metalurških iz-
delkov, ki jih bodo sedaj lah-
ko konfekcionirali po željah 
naročnikov. Manjka le velika 
vertikalna tračna žaga kapa-
citete do 20 ton, ki bo monti-
rana v roku enega meseca. 
Nova dvigala, novi obdeloval-
ni stroji in celotna konstruk-

cija skladišč zdaj omogočajo 
tudi lažje in varnejše delo za-
poslenih. 

Vse omenjeno je" tudi raz-
laga za izredno veliko vred-
nost te investicije, ki je z 20 
milijoni evrov oziroma sko-
raj 5 milijardami tolarjev naj-
večja investicija v zgodovini 
Merkurja. Kot nam je pove-
dal direktor Kordež, so jo fi-
nancirali z lastno akumulaci-
jo (trgovske centre financira-
jo z leasingom, obratna sred-
stva pa s krediti), pri čemer je 
vrednost te investicije enaka 
vrednosti amortizacije in do-
bička, načrtovanih v letoš-
njem letu. V skladiščnem 
centm imajo skladiščenih 
40.000 ton jekla in računa-
jo, da se bo v njem obrnilo 
250 do 3 0 0 tisoč ton letno. 
Tolikšna je namreč planira-
na letošnja prodaja v Sloveni-
ji od skupne prodaje 
500 .000 ton. Tranzit blaga 
in prodaja v tujino bo šla 
mimo tega skladišča. 

Pripravljen nov zakon o gospodarskih družbah 
ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Novi zakon o go-
spodarskih družbah, ki ga je 
prejSnji teden sprejela slo-
venska vlada, po besedah 
ministra za gospodarstvo 
mag. Andreja Vizjaka pred-
stavlja dokončno uskladitev 
slovenske zakonodaje z ev-
ropskim pravnim redom. V 
sedmih sklopih zakon uvaja 
evropsko delniško družbo 
ter enotirni sistem upravlja-
nja v delniški družbi, pri-

pravlja slovensko gospodar-
stvo na prevzem evra, obra-
vnava kritične določbe iz za-
kona o prevzemih in ponuja 
vrsto poenostavitev pri usta-
navljanju in v poslovanju 
gospodarskih družb ter sa-
mostojnih podjetnikov in 
pri prehodu iz samostojne-
ga podjetništva v gospodar-
sko družbo. Najpomemb-
nejša pa je po mnenju minis-
tra druga faza projekta "Vse 
na enem mestu", kar pome-
ni, da bo mogoče podjetje 

bistveno prej registrirati in s 
tem tudi sprostiti tovrstno 
gospodarsko pobudo. Stari 
zakon je bil kar osemkrat 
noveliran in je zato postal že 
nepregleden, novi zakon, ki 
je izjemno obsežen, saj vse-
buje kar 708 členov, pa naj 
bi dali v splošno obravnavo 
na oktobrski seji slovenske-
ga parlamenta. 

Združenje svetov delavcev 
slovenskih podjetij pa je v 
četrtek iz strokovnega po-
sveta na Bledu sporočilo, da 

so nekatera določila prenov-
ljenega zakona o gospodar-
skih družbah, ki zadevajo 
sodelovanje delavcev v orga-
nih družb z enotirnim siste-
mom upravljanja, po njiho-
vem mnenju v celoti ne-
sprejemljiva, saj pomenijo 
drastično zniževanje dose-
žene ravni delavske partici-
pacije v Sloveniji. Če bo za-
kon sprejet v predlagani vse-
bini, bodo zoper omenjene 
odločbe sprožili ustavni 
spor. 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE-
PROSTA DELOVNA 
MESTA NA 
GORENJSKEM 

GRADBENI DELAVEC 
rok piijare: 2 1 . 10 .05 ; OEJANOViC MILAN S.P.. 
K 0 K R S K I 8 R E 6 1 , KRANJ 
rokpnjave: 25 . 10 .05 : HAULOVlt IDRIZ, VISO-
KO 6. VISOKO 
DELAVEC BREZ POKUCA 
Pok f K ^ : 18 . 10 .05: št. del. mest: 2; GOSTIN-
STVO LESKOVŠEK DRAGO S . R , SVETI DUH 
2 6 5 . ŠK.LOKA 
v ŽELEZNIKIH: alter. izohf.: SREDNJA PO-
KUCNA IZOBRAZBA: rok prijave: 1 9 . 1 0 . 0 5 : 
MANPCVVER, D.O.O., GOSPOSVETSKA C. 5 . 
UUBLIANA 
fok ptijave: 24.10.05: it. det. mest: 2: OGREX 
D.O.O.. P 0 0 R E Č A 5 . MAVČICE 
POMOŽNI DELAVEC 
rok Prijave: 18 . 10 .05: MESEC DAMJAN S.P., 
JAZBINE 3 . POUANE NAD ŠK, LOKO 
rok Prijave: 26. 10.05; PICMAN. D.O.O., Bfll-
TOF 3 9 , KRANJ 
mer. robf,: MIZAR; rok mme. 12 . 1 1 .05 : TR-
6 0 D O M N 0 1 . . O . a O . . DELAVSKA C. 26. 
KRANJ 

SNAŽnMrokpr i j a iB : 18 . 10 .05: POOPEČAN 
ANDREJA S.P.. UL LOJZETA HROVATA 9, 
KRANJ 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA; rok p^ave: 
2 1 . 10 .05 : a . del. mest: 5 : DON DON - PROIZ-
VODNO IN TRGOVSKO PODJETJE. D . O O , 
TRDINOVA POT 2 , METUKA 
OBDELOVALEC LESA 

^ izotir.: POMOŽNI DELAVEC: rok pni»e: 
2 1 . 10 .05 : KURNIK FRANC S.P. MEAS^STVO. 
•mPAUCE 1 1 . PREDDVOR 
rok prijave: 2 1 . 10 .05 ; LESKO. 0 . 0 . 0 . . POT V 
S K A l f 10.Ž1RI 

MIZAR 
rokprijaw: 2 1 . 10 .05 ; št. del. mest: 2; BEU GA-
BER, D . O . a , VISOKO 93 , VISOKO 
rokpdjM: 18 . 10 .05 ; JERtC TOMAŽ. ŠTEFA-
NJA GORA 19 . CERKLJE 
OBUKOVALEC KOVIN; rok prija«; 30 . 10 .05 ; 
št. del. mest: 2: KOPIA. D.O.O.. KIDRIČEVA 

C. 7 5 , ŠK. LOKA 
STRUGAR: rok prijave: 1 8 . 1 0 . 0 5 : G O G A U 
MATVJA S,P., ŽABNK» 12, ŽASNICA 
ENERGETSKI STROJNIK; rok prijave: 
1 8 . 1 0 . 0 5 : j a O V l C A - LESNA INDUSTRIJA, 

D.D., KIDRIČEVA C. 58, ŠK. LOKA 
STROJNI MEHANIK: rok prif»e: 2 1 . 10 .05 : št. 
del. mest: 2 : MEDJA GORAN S.P., KOV. KON-
STRUKCIJE. POTOŠKA POT 9, JESENICE 
KAMNOSEK; rok prijave. 2 1 . 1 0 . 0 5 ; 41. del 
mest: 2 : KAMNOSEŠKI CENTER, D.O.O., 
ALPSKA C. 4 3 . LESCE 

TAPETNIK; rok prijave: 1 2 . 1 1 .05 : TRGODOM 
NOl.. O.O.O.. OEIAVSKAC. 26, KRANJ 

FRIZER; rok prijare: 1 2 . 1 1 . 0 5 ; JEMEC JOŽE 
S . P . . S 0 L S K A U L 7 , Š K . L 0 K A 
TESAR; rok prijaie: 29 . 10 .05 ; št. del. mest: 2; 
POHLEVEN BLAŽ 5.P.. S a C A 1 1 5 . S a C A 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE; rok 
prijave: 1 8 . 1 0 . 0 5 ; a . del, rrest: 3 ; BEŠET, 
D . O . a , HUJE 9, KRANJ 

P E Č A R rok p r ^ : 3 0 . 1 0 . 0 5 : GRAD OBRT- : 
NO GRADBENO PODJETJE. D.D.. GRAJSKA 
C. 44. BLED 
DIMNIKAR 
V KRANJU: tok prija«: 5 . 1 1 .05 : št. del. mest. 8: 
SNEDM. D.O.O.. JAKČEVA U L 8, LJUBLJANA 
rok pijave: 30. 10 .05: ZUTKO PADOVAC S.P., 
LEVSTIKOVA UL 7, ŽJRI 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
rokprijare: 18 . 10 .05 ; REŠET, D.OO., HUJE 
9, KRANJ 

rok prfave: 18 . 10 .05; SODNIKAR NIKO S . P , 
PREČNA UL 24, KRANJ 

rok priiave: 1 2 . 1 1 .05 : šl. dei. mest: 3 : VR8A, 
D . 0 . 0 . , S T R U Ž E V 0 4 , K R A N J 
KUHAR; rok prijave: 2 5 . 1 0 . 0 5 : MARINŠEK 
VlKTOFl S.P., PODBREZJE 3 6 . NAKLO 
NATAJO« tok pijave: 2 1 . 10 .05 : H O T a CRE-
INA, D.O.O., KOROŠKA C. 6 , KRANJ 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
alter. Uoljr ; SREDNJA STROKOVNA AU 
SPLOŠNA IZOBRAZBA: tok prija«; 25 . 10 .05 : 
PA & C 0 . D.O.O, UL HEROJA VERONIKA 22 . 
J E S E N C E 

rok pisave: 9. 1 1 .05: S . del. mest: 10; RTC Ž J t 
NICE KRANJSKA GORA, BOROVŠKA C. 103 . 
KRANJSKA GORA 

LESARSKI TEHNIK 
rok pi*aw: 2 1 . 10 .05 : KURNIK FRANC S . P MI-
ZARSTVO, TUPAUCE 1 1 . PREDDVOR 
rok prijave: 2 1 . 10 .05 : LESKO. D . O O , POT V 
S K A I £ 1 0 . Ž I R I 
STROJNI TEHNIK 

tok prif»e: 18 . 10 .05 : GOGALA MATUA S . P . 
ŽARNICA 1P, ŽARNICA 
alter. izobf,: INŽ. STROJNIŠTVA: rok prijave: 
18. 10.05: KMETIJSKA GOZDARSKA ZADRU-
GA SLOGA ZO.O.. SUCEVA UL 27, KRANJ 
tok prijaie: 0 1 . 1 1 . 0 5 : KOPLA. D.O.O., KIDRI-
ČEVA C. 75 , ŠK.LOKA 
allet Izobr.: KLAJČAVNIČAR: rok prijave: 
9 . 1 1 . 0 5 : a . del. mest; 10 : RTC ŽIČNICE 
KRANJSKA GORA, BOROVŠKA C. 1 0 3 , 
KRANJSKA GORA 

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK; rok prijave: 

09.11.05: LUZNAR FRANC S . P . KRANJ, PIN-
TARJEVAUL 12, KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA; alter. Izobr.: 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK: rok 

Prijave: 21.10.05: ŠUMI ELEKTRONICS, 
D.O.O., JEŠETOVA UL 31, KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK; a«ef.bobf.:PROOAJA-
l £ C ; rok priiaSe: 9.11.05; S . m e s t 5; R i p 

ŽICNICE KRANJSKA GORA, BOROVSKA C. 
103, KRAHJSKA GORA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; P 0 1 
ZASTOPNIK ZA JESENICE, KRANJ, RADOV-
LJICO, ŠKOFJO LOKO IN TRŽIC; * e r . lzotx.: 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOB-
RAZBA: rok prgav«: 4.11.05: a. del. mest: 5: 

SLOVENICA ŽMJENJE, D.O., CELOVŠKA C 
2 0 6 , U U 8 U A N A 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; tok prijave: 
28 . 10 .05 : OZG KRANJ, OE ZD TRŽIČ, BLEJ-
SKA C. 10, TRŽIČ 
GIMNAZIJSKI MATURANT 
alter. Eobr.: GIMNAZUSKI MATURANT STRO-
KOVNE GIMNAZIJE; rok prijav«: 1 8 . 1 0 . 0 5 : 
BOHINJ VODNI PARK, D.O.O.. TRIGLAVSKA 

C. 17. BOHINJSKA BISTRICA 
dter, Kobf.: SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠ-
NA IZOBRAZBA: rok pt(ave: 9 . 1 1 .05 : a . del. 
mest: 1 5 : GENERALI ZAVAFIOVALNICA D.D. 
LJUeUANA, KRŽICEVAUL 3 . UUGUANA 
SREDHJA STROKOVNA AU SPLOŠNA 
IZOBRAZBA 

V ŠKOFJI LOKI; rok piiave: 2 1 , 10 .05 : DELNI-
CA. D.O.O. TRŽAŠKA C. 2. UUBUANA 
tok prijave: 20 . 10 .05 ; a . del. mesi: 3 : KRA-
MAR MIHA S . P . BL£IWEISOVA45. KRANJ 
rok prijave: 20. 10.05: RT-TF«. D.O.O, PLAM-
NA3, KRANJ 

UNIV. DIPL. I N l STROJNIŠTVA; tok ptfme: 
2 9 . 1 0 . 0 5 ; PILASTER-I, D.O.O.. ŽIROVNICA 
107, ŽIROVNICA 
DIPL MENEDŽER(VS); rok pifavB: 28.10.05; 
I.S.S., MOUSTRUSKE SERVISNE STDRflVE. 
D.O.O. KOROŠKA C. 5 3 . KRANJ 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
rok pt?av«: 2 1 . 1 0 . 0 5 ; OŠ OREHEK. ZASAV-
SKA C. 5 3 , KRANJ 
ader. aot*. : PROF. ANGLEŠČINE: tok pisave. 
2 1 . 10 .05 : OŠ STANETAŽAGARJA, C. 1 . MAJA 
10 , KRANJ 

PROF. DEFEKTOLOGiE ZA DUŠEVNO MO-
TENE; tok pttave: 18. 10.05: CUDV MATEVŽA 
LANGUSA. C. NA JEZERCA 17, R A D C M J C A 
PROF. OEFEKTOLOGUE ZA SLUŠNO IN 
GOVORNO MOTENE; njk prijave: 2 1 . 1 0 . 0 5 ; 
OŠ ANTONA JANSE, KRANJSKA C. 2 7 . RA-
DOVLJICA 

UNIV. DIPL PSIHOLOG; aJliif. tobr.: UNIV. 
DIPL. PEDAGOG; rok prijave: 2 5 . 1 0 . 0 5 ; OŠ 
OREt€K, ZASAVSKA C. 53 , KRANJ 
DR. DENTALNE MEDICINE: rok prijave: 
20. 10.05; OZG KRANJ, OE ZD TRŽiC, BLEJ-
SKA C. 10 . TRŽiC 

DR. MEDICINE SPeCIAl JST PEDIATRUE; tok 
prijaie: 29. 10.05: OZG KRANJ, ZD RADOVUl-
CA, KORALIŠKAC. 7, RADOVUKA 

Prosta deknna mesta objevliamo po podatkih 
Z a n d a RS a zapoekjvanje. Zatadi pomanjka-
nje prostoia niso o f c i e v ^ vsa. Ptav tako zata-
d pteglednosli o b j n IzpuKatno pogoje, H j>) 
p o s t a « * ) dekidajakd (delo za dokjien eas, za-
htevane dekMie likujnie, posebno znanje in 

nxireb»ne dtiige 2ahl»w). Vsi navedeni in manj-
' . . . . . . . ^^ » . 
Ka|0Q pOuBKI 80 OOOlOpnt. 

• na oglasnh deskah obtno6iih shižb In 
utadov za delo zavoda: 

• nedo(n£ist taniZawdaRSzazapoek> 
vanje: htlp://www.aM.Bav4l: 

• pridekxJa|aldh 

Bralce opozaiiatno, da so tnotebSne napake pri 
objavi rtngoie. 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.aM.Bav4l


Vse več tujih skladov 
Vlaganje v v z a j e m n e sklade postaja tudi v Slovenij i vse bolj pr iv lačna oblika varčevanja. 
Poveču je se število skladov in vlagateljev pa tudi znesek v loženega denar ja . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ob koncu leta 2 0 0 3 se 
je za denar slovenskih vlaga-
teljev potegovalo komaj dvaj-
set vzajemnih skladov, mar-
ca letos pa že 34 skladov do-
mačih upravljavcev in 18 
skladov tujih. Po zadnjih po-
datkih ima osemnajst družb 
za upravljanje dovoljenje za 
trženje skupno 138 skladov, 
med nj imi trinajst sloven-
skih za skupno 4 6 skladov in 
pet tujih za 9 2 skladov. Pove-
čalo se je tudi število vlagate-
ljev v sklade, ob koncu leta 
2 0 0 0 jih je bilo 1 1 . 9 8 6 , ob 
koncu lanskega leta pa 
126.547. Pred petimi leti je 
bilo v skladih vsega 11 mili-
jard tolarjev denarja, lani 2 1 0 
milijard tolarjev, sredi letoš-
njega oktobra pa že 2 9 2 mi-
lijard tolarjev. Letošnje pove-
čanje je predvsem posledica 
preoblikovanja nekaterih in-
vesticijskih družb v vzajem-
ne sklade, sicer pa se je letos 
rast premoženja domačih 
skladov v primerjavi s prejš-
njimi leti zaradi negativnih 

gibanj na trgu vrednostnih 
papirjev in manjš ih vplačil 
precej upočasnila. 

Delniški, mešani 
in obvezniški 

Skladi se glede na tveganje 
in pričakovane donose delijo 
v tri večje skupine - v delni-
ške, mešane in obvezniške, 
novost na slovenskem trgu 
sta denarni vzajemni sklad in 
sklad skladov. Delniški skladi 
imajo skoraj ves denar v del-
nicah, možna so večja niha-
nja in so primerni za daljše 
naložbeno obdobje (deset let 
in več). Mešani skladi vsebu-
jejo tako delnice kot obvezni-
ce, so malo bolj tvegani kot 
obvezniški in primerni za ob-
dobje od pet do deset let. Ob-
vezniški skladi imajo denar 
pretežno ali izključno v ob-
veznicah, primernejši so za 
konzervativnejše vlagatelje in 
za naložbeno obdobje od tri 
do pet let, donosi so bolj niz-
ki, a zanesljivi. Denarni skla-
di so najvarnejša oblika in so 
primerni kot zamenjava za 

bančne vloge. Od vrste skla-
da je odvisna tudi vstopna in 
izstopna provizija. 

Letos manjši donosi 

Donosnost domačih vza-
jemnih skladov letos ni takš-
na kot v prejšnjih letih. Leta 
2 0 0 1 je bila 23-odstotna, v 
letu 2 0 0 2 kar 54-odstotna, 
predlani 17-odstotna in lani 
18-odstotna. Po podatkih iz 
petkove tečajnice se je med 
34 d o m a 6 m i skladi, ki delu-
jejo več kot pol leta, v tem 
obdobju vrednost enote pre-
moženja zvišala petindvajse-
tim, devetim pa znižala. Naj-
višjo rast so dosegli Proban-
kin D Z U sklada Beta - delni-
ški (14,99), Medvešek Puš-
nikov sklad MP-Global.si 
(14,8), Infondov sklad Euro-
pa (12,84) in NLB-jev Sveto-
vni sklad delnic (10,08), naj-
več pa so na vrednosti izgu-
bili vlagatelji NLB-jevega 
Sklada slovenskih delnic 
(6,16). Med tridesetimi do-
mačimi skladi, ki delujejo 
več kot eno leto, se je vred-

nost točke v zadnjih 12 me-
secih zvišala enaindvajsetim 
in znižala devetim, najbolj 
se je zvišala Probankinemu 
D Z U skladu Beta - delniški 
(35,42) in Medvešek Pušni-
kovemu skladu MP-Global.si 
(18,6 odstotka). Med tujimi 
vza jemnimi skladi jih je 
manj v "rdečih številkah", le-
tošnji rekorder je sklad z 51-
odstotnim porastom vredno-
sti enote premoženja. 

Zaostanek za razvitimi 

Čeprav so se v zadnjih le-
tih zelo povečala vlaganja v 
vzajemne sklade, Slovenija 
po znesku na prebivalca še 
vedno močno zaostaja za 
razvitejšimi evropskimi dr-
žavami. Ob koncu lanskega 
leta je imela Slovenija 107 ti-
soč tolarjev sredstev vzajem-
nih skladov na prebivalca, 
kar je več kot Češka, Slova-
ška, Poljska in Madžarska, 
vendar bistveno manj kot Ir-
ska, Francija, Avstrija, drža-
ve Beneluxa, skandinavske 
države in Švica. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Medvešek Pušnik z novimi skladi 
Družba za upravljanje Medvešek Pušnik je začela tržiti tri 
nove vzajemne sklade - MP-Energy.si, MP-Tech.si In MP-Eu-
rostock.si. MP-Energy.si bo denar nalagal v energetski sek-
tor, kamor sodijo proizvodnja in distribucija različnih oblik 
energije ter pridobivanje in predelava surovin. MP-Tech.si 
je naložbeno politiko usmeril na globalni trg podjetij z vi-
soko tehnologijo, MP-Eurostock.si pa je prvi slovenski vza-
jemni sklad s prenosljivimi investicijskimi kuponi, s kateri-
mi bodo trgovali na Ljubljanski borzi. Pri naložbeni politiki 
bo sledil sestavi naložb cenovnega indeksa. O s n o v n i krite-
rij za določanje indeksa bo v iš ina izplačanih dividend v 
tridesetih izbranih velikih evropskih delniških družbah, nje-
govo vrednost bo dnevno izračunavala Nova Ljubljanaska 
banka, C . Z, 

KRANJ 

Nižja provizija za SPIF-ove sklade 
Za vpis enot premoženja vzajemnih skladov Sanpaolo In-
ternational Fund (SPIF) velja do 31 . oktobra z a polovico 
nižja vstopna provizija. Pri delniških skladih so provizijo za 
vplačila do 1 0 tisoč evrov znižali s 3 na 1,5 odstotka, za vpla-
čila od 1 0 d o 2 0 tisoč evrov z 2,5 na 1,25 odstotka in za vpla-
čila nad 2 0 tisoč evrov z 2,2 na 1,1 odstotka. Pri obvezniških 
skladih so za vplačila d o l o evrov provizijo znižal i z dveh na 
en odstotek, za vplačila od 1 0 do 2 0 tisoč evrov z 1 ,7 na 
0,85 odstotka in za večja vplačila z 1,5 na 0 ,75 odstotka. 
C . Z . 

L O N d.d. Kionj 
ln(omx3CJ)e: 

04/2«)0-777, 
w w w . l o n ^ l 

uarceunnic 
u oktobru dodatni bonusi 

no dolgoročno uorievonjo 

z vrsto ugodnosti zo občane 
do 31. oktobra. 

Paket zvestobe zo komitente banke: 
• brezplačen pristop k Moneti -

plačevanju z mobilnikom. Vsakemu 
novemu uporabniku Monete 
povrnemo prvih 1.000 SIT, ki jih 
bo potrošil do konca leta; 

• Identifikacijska kartica zo 
elektronsko bančništvo Bank@Net 
po polovični ceni; 

• enoletna članarina zo eno od 
plačilnih kartic Activa, 
Adiva-MosterCard ali Visa, ki je 
doslej še nimate; 

• višie obrestne mere za depozite: 
- tolarski depozit, vezan 365 dni, 
• depozite z valutno klavzulo 

(kratkoročne in dolgoročne) in 
- devizne depozite v evrih, vezane 

nad 1 leto in nad 2 leti; 
• Kredit takoj po še ugodnejših 

pogojih, brez stroškov odobritve in 
po ugodni nominalni obrestni meri. 

In še: 
• K B M infond vlagateljem v 

oktobru ne zaračunava vstopne 
provizije za vplačila v dva 
nova vzajemna sk lada, 

• ob sklenitvi lizing pogodbe s KBM 
Leasing al i Gorico Leasing 
plačate le polovične stroške 
odobritve. 

Na poti do tujih skladov 
potrebujete zanesljivega strokovnjaka 
Capital Invest je članica bančne skupine Bank Austria Creditanstalt in ena največjili 
družb za upravljanje investicijskih skladov na trgih srednje in vzhodne livrope. Ker z 
znanjem že vrsto let obvladujemo globalno tržišče naložb, smo pravi naslov, če želite 
svoje prihranke naložiti v mednarodne sklade. 

Ca|)it^ Invest 
K a p i t a l a n l a g e g c s e l l s c h o f t 

BanlvVVuslria 
Creditanstalt 

skladn Oipiul InvMt upravij« C«pluU Invest Cmbll. ctifl KapludanlagcgeseUschoft lifr Hank Austria CradJUnsUlt (iruppe. Tribuijc, 
dUtribunto in vpUdU. invotiici^kib dcUdov (Uplul Invnt tzv«]« Bftnk Amtri« Cmliunsult d.d. IJubliAno. Inv-cnidJ&kj skUdi niso bAJite) 
produkt In niso vkljuCtiiu v t̂ istoin z^untenih vlo;;, U u depozite. 8iu>ka np JamCi im donosnost v sUAdi*. InvntirdnJ« \ 

;y»kl sklad te tvt-Riino. prt ietner ImeiUUir pm 
"iradi i " 

9 ugotovilo donos« v ft lijjube KUvntrp. R«il«iniiil . 
pnhodnotu, Zaradi gibanj te^jev \T«Jno«LNIH papu>](>%- obtutja možnost, da vUgatelj v obdobju varčevanja n« dobi povrnjenih vsoh irvd^tov. 
vkr^mlh v invwrfic^ki sklad Teko« podatki o Ribanju vrednosu tofk« posameirncga sklada so dnww objavljeni v ;*»opWh rWo In Flnancr ter 
na splptni »traiu Mv.w,vzai«iKi.ci)ni. Prospfki v ĵ̂ rmnegB sklada c vklju6>nlml pravUl upre vrtanja, i/vtrčvk pmpcku, dodatfik u vlagAiel^ tor 
radnje objavljen« iotno tn fcOnmo porodilo »o bn</pU6>o dostopni na splMoi Htrani wwM-.ba-ca.»i in v poslovnih (<noi4h. Vstopna provi2i>a je 
odvbiM od poumî zncga !(kUda io rnnia od O.S % do S % \pladaine<ga /xii»ka Intopiu prmuijf ni Upravljavka proviz^ 7iiaia na letnem 
nivoju naĵ t'« 2 'V Bank Austria Crrditanvtal« d.d. (Jubljana. ̂ martln>.kA 140. gubljaiia 



KRAN) 

Volksbank s hipotekarnim posojilom 

Volksbank - Ljudska banka je svojo ponudbo obogatila s 
hipotekarnim posojilom Premoženjski kredit - kredit po 
meri, ki ga posojilojemalec zavaruje z zastavo nepremič-
nine. Namenjeno je ljudem, starim od trideset do petdeset 
let in z lastno (že odplačano) nepremičnino, in ljudem svo-
bodnih poklicev, ki imajo nadpovprečne letne družinske 
prihodke. Višina najetega posojila ne sme presegati 40 
odstotkov vrednosti zastavljene nepremičnine, zastaviti pa 
je možno vsako stanovanjsko enoto na ozemlju Slovenije, ki 
je vredna več kot 75 tisoč evrov in je vpisana v zemljiško 
knjigo. Banka praviloma ne preverja kreditne sposobnosti 
posojilojemalca, prav tako ne ugotavlja namena in porabe 
posojila. Posojilo je vezano na valutno klavzulo Euribor in 
ga je nnožno najeti za deset let. C. Z. 

Velemojstri 
upravljanja 

PROBANKADZU 
Zakladnica dobrih naložb. 

ProOanita OZU d.o.o.. Svoioutf evtfu ulca 12.2000 Mahbor. upraviia pOMbni vzajemni sMad Affa. Id 
1« uavnot0ieni vzâ omni sMad In vzaiemni »klad Prt^«nka DZU B«tA - Mnlfikl ProsptM, lzvle£«k 
pfospaMa. prBvfla upravlja, zatir^ obiav̂ ono (tvidinino t«tno in poUotno poro6to za vzajemne 
^aao Probanke DZU M bre2|>ta«>>o dostopni na »odehi doitoo. ob deiavntfuh med 9. m 16, un>. 
na spioini stran« tnm.ptobanka-dzu slin na v»eh vpisnih mectih, ncv«d«n*h v pro^Mktu Pogoii 
poslovan)a U»r refim vs!opn»i in icsiopnih stroikov »o naveiianl v prospektu. UvMtoj in pravttli. 
Omenjeni stn&ki znuniluieio otĵ avlieno donosnost na srMttva Podatki o gib«nfo vtednosti enote 
premojbnia vzajemnih sktadov so dnvvno ot)̂ avl)eni v časoo<s)n Ŝ Aer. Dnevnik. Deio in Financ« 
Oittanfe vrednosti enois premoten|a je odvHno precMem od sun^ na trgu vrednostnih papiriev. 
V *̂dno«( enote premolanis laMco raste al pada. zalo so prttodnfi donosi lahko v<lji ah nilji kakor 
v protekkisti 2arad4 neugodnih gioanj 1e6i|ev vredno*(ni»> papiriev in vakjt Mstaja motnost, da 
vlaostei) med var««van|em ne dobi povmienh vsoh sredstev naJotemh v nvest̂ OfSke kupone 
NataitM v vzajemni sl<iad ni t>anfina stontev. zalo m vkl|učert« v sistem za^mCenih vk>g l>ank in 
hraniir)«. ki ve#a za vk)oe točnih n maNh pravnih osob na transakotskih ra6unih. hranMh vkigah. 
depoouh in bi&gajodloh z^Msih oziroma polrdiNh o depozitu, ki se giastro na ime. Več lahko izveste 
na spletnih straneh wmv probanica-dzu si m t)rezp«a£ni tel *t0e02294 

080 2294 
F I N A N Č N A S K U P I N A 

PROBANKE 
Mozaik celovitih reSitev 

Zniževanje tečajev na borzi 
Na Ljubljanski borzi se nadaljuje zniževanje delniških tečajev. Vlagatelji se vse bolj odločajo za 
nakupe vrednostnih papirjev na tujih trgih. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kranj - Po podatkih Banke 
Slovenije je prebivalstvo ob 
koncu lanskega leta imelo 
i.ii8 milijard svojega finanč-
nega premoženja v delnicah 
in obveznicah. V klirinško 
depotni družbi je bilo vpisa-
nih 1.030 vrednostnih papir-
jev, le slaba četrtina vseh 
(254) je uvrščena na Ljub-
ljansko borzo. Število vred-
nostnih papirjev na borzi se 
znižuje že od leta 2001, na 
njej tudi ni delnic nobene od 
večjih finančnih ustanov 
(banke in zavarovalnice). 

Vlaganje denarja v vred-
nostne papirje je bila v obdo-
bju 2002 - 2004 zelo donos-
na naložba, kar kažejo tudi 
podatki o gibanju borznih 
indeksov. Slovenski borzni 
indeks S B I 2 0 je v letu 2002 
porasel za 55 odstotkov, leto 
kasneje za 18 in lani za 25 
odstotkov, indeks prostega 
trga IPT v letu 2002 za 49 

odstotkov, predlani za 30 in 
lani za 22 odstotkov, indeks 
investicijskih skladov PIX v 
letu 2002 za 72 odstotkov, v 
letu 2003 za 24 in lani za 34 
odstotkov, indeks obveznic 
BIO pa v posameznih letih 
za 1,6, 5,7 in 4,1 odstotka. 
Kaj pa letos.' Zniževanje te-
čajev se je začelo že proti 
koncu lanskega leta, nada-
ljuje pa se tudi letos. Indeks 
SBI 20 je v letošnjih prvih 
devetih mesecih izgubil na 
vrednosti 8,45 odstotka! i n " 
deks PIX 8,81 odstotka, ne-
koliko (za 0,35 odstotka) se 
je okrepil le indeks obveznic 
BIO. 

Enotni tečaj delnice Gore-
nja se je od lanskega 30. de-
cembra do letošnjega 14. ok-
tobra znižal s 6 4 7 4 na 5.574 
tolarjev, Intereurope s 7.442 
na 5.665 tolarjev, Istrabenza 
z 9.924 na 7 .902 tolarja, 
Luke Koper z 8.047 na 
6.964 tolarjev, Mercatorja s 
40.045 na 37.314 tolarjev, 

KRANJ 

Z varčevanjem do posojila 
V Novi Ljubljanski banki ponujajo strankam v mesecu 
varčevanja različne oblike dolgoročnega varčevanja, vsi, ki 
se bodo za to odločili do 28. ol<tobra, pa bodo ob sklenitvi 
varčevanja prejeli še darilo. Med dolgoročne oblike varčeva-
nja uvrščajo Evro depozit za 5, modro in rentno varčevanje 
In dolgoročne depozite. Varčevanje je tudi osnova za 
pridobitev posojila. Po treh letih varčevanja je že možno po 
ugodnejših pogojih najeti posojilo za nepremičnine v višini 
trikratnika privarčevanega zneslo. C. Z. 

FINANČNA PRIHODNOST 
OTROK 

Vprašanje Blaža K. 
iz Radovljice: 

Cenjeni finančni 

svetovalec! 

Zanima me kako, za koli-
ko časa in kam naložiti 
sredstva za čim bolj za-
nesljivo finančno prihod-
nost mojih otrok. Prosim 
vas, da mi pripravite 
izračun, kako najbolje na-
ložiti privarčevan milijon 
tolarjev. 

Odgovor 

Spoštovani očka Blaž! 

Priporočamo Vam kombi-
nacijo delniškega in urav-
noteženega vzajemnega 

sklada na dolgi rok. Če bi 
vaš privarčevani milijon 
tolarjev vložili v vzajemni 
sklad Probanke DZU Alfa 
- uravnoteženi ob njegovi 
ustanovitvi pred desetimi 
leti (1. 3. 1994), bi bil 
sedaj vreden dobrih 11 
milijonov tolarjev. Vaš 
vložek v vzajemni sklad 
Probanke DZU Beta - del-
niški, pa bi vam v enem 
letu (od 1. 10. 2004 pa 
do 1. 10. 2005) prinesel 
39,20 % donosnost. 

Za vse podrobnosti pa 
smo vam na voljo v po-
slovnih enotah Probanke 
v Ljubljani, Kranju, Kopru, 
Mariboru, Slovenj Grad-
cu, Celju, Murski Soboti. 

Vaš finančni svetovalec! 

Kmalu bomo varčevali v evrih. /Faio:rmaOoM 

Merkurja s 37.409 na 33.789 
tolarjev, Petrola s 65.943 
59.033 tolarjev, Save s 
43 .966 na 41.957 in Aero-
droma z 1 1 .969 na 10.442 
tolarjev. Tečaj Krke se je v 
tem obdobju zvišal s 84.482 
na 90.730 tolarjev. Pivovar-
ne Laško pa s 7.183 na 7.350 
tolarjev. 

Domače finančne in dru-
ge ustanove, ki razpolagajo z 

denarjem varčevalcev, se za-
radi razmer na domačem ka-
pitalskem trgu vse pogosteje 
odločajo za naložbe na tu-
jem trgu, predvsem v obvez-
nice, vse bolj pa tudi v delni-
ce s trgov nekdanje Jugosla-
vije. Ob koncu leta 2003 so 
imele v tujih vrednostnih pa-
pirjih 143 milijard tolarjev 
denarja, februarja letos pa že 
363 milijard. 

• Brezplačno vodenje računa do konca leta. 
• Nižje obresti za limit. 
• Višje obresti za dobroimetje. 

V a s z a n i m a , zakaj s o paketni raiuni t a k o udobni? O b l ^ l t e najbl i^o poslovito 
e n o t o S p a r k a s s e ali poklkSIte na b r a z p M n o i t a v N k o OSO I S 0 2 . Naši o s e b n i 
svetovalc i v a m ponujajo v e t . Č e b o s t e od 0 1 . 1 0 . 2 0 0 5 d o 1 5 . 1 1 . 2 0 0 5 odprli 
kateregakol i od Udobnih ra iunov , v a m n a v a š raCun podar imo 5 . 0 0 0 s r f . 
Vet i n f o m a c l j na w w w . > p * t < U M M . i l 

UdoiMil računi S pa r ka s a« . Narejsn l po meri. 

SmRKASSEl 
Drugačna banka 



KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si 2 5 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naio<ilo rt oljjjui HHtiemjmo po ifltfonij 04/J01-«-00. (aliu M/MMMJ jll osrtno nj Zoisovi 1 
v Kranju oz po polil • <K) ponedeljka In Cririlca do 11.00 uiel oglasov In ponudb v rubil Iti: l̂ edno ugodna. 

R O Z M A N BUS, R O Z M A N )ANEZ, S.P., L A N C O V O gi, RADOVL) ICA 
TRST 25,10. in 2.11.; M A D Ž A R S K E TOPL ICE 27.10-30.10, j.11-6.11, 711-
13.11,10.11 • 13.11; P A L M A N O V A - T O V A R N A Č O K O L A D E 30.11; LENTI 
22.10. in 29.10; A R I Z O N A (nakupovalni izlet v Bosno) 23.10. KOPAL-
N I IZLET R A D E N C I A U B A N O V C I 14.11. Te).: 531-52-49 

LOSKI ODER, KULTURNO DRUSTVO LOŠKI ODER, S P O D N j I TRC 
14,4220 SKOPJA LOKA 

Petek, 21. TO., ob 19.30 Wil l iam Shakespeare: BENEŠKI 
TRGOVEC, komedija, režija: Matija Milčinski, za IZVEN 
Sobota, 22. 10., ob 19.30 VVilliam Shakespeare: BENEŠKI 
TRGOVEC, komedija, režija: Matija Milčinski, za IZVEN 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Večer z Ivanom Hribovškom 
Radovljica - Ob 60-letnici smrti radovljiškega pesnika se bo-
sta o Ivanu HribovSku v radovljiški knjižnici danes, v torek, 
ob 19.30 pogovarjala France Pibernik in Jože Šifrer. 

Gorenjska dobrodošlica z AvsenikI 
Kranjska Gora - O d četrtka do nedelje v Kranjski Gori gosti-
jo Slovensko turistično borzo - SIW. Zato bodo v četrtek od 
16. ure dalje pred dvorano Vitranc prireditve pod naslovom 
"Gorenjska dobrodošlica z Avseniki", 

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

MMfM, HiBt <0 », Olf*X««M ̂  «. •fv-i 

Beremo, poslušamo 
Ško^a Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo jutri, v sredo, 
z začetkom ob 19. uri s slovenski filozofom, pesnikom, pu-
blicistom in prevajalcem, dobitnikom prestižne Sovretove in 
Rožančeve nagrade Gorazdom Kgcjančičem pogovarjala Mi-
lena Miklavčič! 

Ob tednu vseživljenjskega učenja 
Tržič - V okviru Tedna vseživljenjskega učenja LU Tržič vabi na 
naslednje dejavnosti: danes, v torek, ob 17. uri bo predavanje 
dipl. fizioterapevtke Katje Gaber o osteoporozi; jutri, v sredo, si 
bodo ob 15. uri udeleženci lahko ogledali mesto Tržič pod stro-
kovnim vodstvom prog. I rme Gabrovšek; v četrtek se bo ob i6. 
uri začela prireditev z naslovom Prihaja noč čarovnic. 

Škofja Loka - V okviru prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 
prirejajo udeleženci programa Projektno učenje za mlajše 
odrasle (PUM) iz Škofje Loke Dan otiprtih vrat. Delavnicam 
(improligi, kuharski, glasbeni in ustvarjalni) se lahko pridružite 
v četrtek od 10. do 14. ure b njihovih prostorih v Stari Loki 31. 

Radovljica - Ljudska univerza Radovljica organizira naslednje 
prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega učenja: predavanje 
Izguba vonja in okusa - 1 , del v Domu dr. Janka Benedika 19. 
oktobra ob 17. uri; predavanje Živeti z bolečino - 2. del v Domu 
dr. Janka Benedika 20. oktobra ob 17. uri; predstavitev progra-
ma PUM, Ljudska univerza Radovljica 20. oktobra ob io. uri; 
Beremo z Manco Košir - Biblija, Ljudska univerza Radovljica 
20. oktobra ob 19.30. 

IZLETI 
Pohod z DU Kokrica 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na pohod, ki bo 
22. oktobra. Zbor bo ob 14. uri na parkirnem prostoru pred 

vrtnarijo na Brdu. Hoje bo približno 3 ure. V primeru dežja 
bo pohod prihodnjo soboto. 

Martinovanje 
Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur vabi člane v ponedel-
jek, 7. novembra, na martinovanje na turistično kmetijo pri 
Sevnici. Odhod avtobusa po vaseh 2 začetkom na Miljah ob 
13. uri. Prijave z vplačili sprejemamo ob torkih med 17. in 18. 
uro, do zasedbe avtobusa. 

V neznano s kolesi 
Kranj • Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo na zaključni kole-
sarski izlet v neznano in sicer v torek, 25. oktobra, s štartom ob 
9. uri izpred društva. Proga je lahka, vozilo pa se bo 7 do 8 ur. 

PREDAVANJA 
Samostojnost otrok 
Škofja Loka - V večnamenskem prostoru vrtca Najdihojca, 
Podlubnik i d , se bo jutri, v sredo, ob 17. ur začelo predava-
nje prof. Marka Juhanta Samostojnost otrok. 

Srce bije tudi po smrti 
Primskovo - Koronarno društvo Kranj vabi jutri, v sredo, ob 
18. uri na predavanje v dvorani Doma krajanov na Primsko-
vem. Tema predavanja: Srce bije tudi po smrti - delovanje in 
presaditev organov. Predaval bo asist. Tomaž Benedik, dr. 
med., zdravnik specialist kirurg. 

O prehrani 
Radovljica - V četrtek ob 19. uri na Ekonomski gimnaziji v 
Radovljici predavanje z naslovom 'Hrana, ki nas uničuje, in 
hrana, ki nas zdravi'. 

Dojenje 
Škofla Loka - Mednarodna zveza za dojenje LLLl vabi na sreča-
nje v petek, 21. oktobra, ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega 
doma Škofja Loka. Tema srečanja bo: priprava na porod in do-
jenje. Vabljene bodoče, doječe in druge matere, dobrodošli 
tudi dojenčki in malčki. Informacije: tel. 510 8001 (Irena). 

Odgovori na težka življenjska vprašanja 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma prireja niz četrtkovih 
predavanj: "Odgovori na težka življenjska vprašanja" v ban-
ketni dvorani Hotela Creina. Tako bo na sporedu v četrtek, 
20. oktobra, ob 19. uri prvo od štirih predavanj: "Kako se 
lahko spopademo s stresom?", ki ga ponuja mag. Zmago 
Godina. Vstopnine ni. 

KONCERTI 
Koncerta v glasbenih šolah 
Jesenice - Glasbena šola Jesenice vabi v četrtek, 20. oktobra, 
ob 19. uri v dvorano Glasbene šole Jesenice na koncert Ma-

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojenec 

M I H A ŠTREMFELJ 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 19. oktobra 
2005, ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. .Ohranili ga 

bomo v trajnem spominu. 

AERODROM LJUBLJANA, d.d. 

90.9. 97.2, 99.B. 103.7 MHZ 
UKV. STEREO, RDS 

Radio Cerkno, d. o. o. 
Platiševa ulica 3 9 , 

5 2 8 2 Cerkno 

Tel . : 0 5 / 3 7 3 4 7 7 0 
Fax : 0 5 / 3 7 3 4 7 7 1 

E - p o S t a : 

l n f o @ r a d i o - o d m e v . n e t 

Vse solze smo iz izjokali, Andrej -
a mia srca nočejo veijeti, da ni več kot preji 
Vsaka solza je del prelepega spomina, 
NATE, ki ti usoda je prerani grob namenila! 

ANDREJ BALANČ 
H V A L A . K E R SI Z N A M I Ž I V E L N A J S T N I Š K E D N I , 
H V A L A , K E R S M O U H K O BILI T V O J I P R I J A T E L J U 

Tadej, Tanja, Klemen, Eva, MaruSa, Sebastjan, Matjaž 
in ostali prijatelji z Zgornjega Brnika 

teje Bajt 
kitara. 

• kljunasta flavta in Andreja Grafenauerja - vihuela, 

Škofla Loka - Glasbena šola Škofja Loka pa koncert v izved-
bi Mateje Bajt s kljunasto flavto in kitarista Andreja Grafena-
uerja prireja danes, v torek, ob 19. uri v Glasbeni šoli Škofja 
Loka, v kapeli Puštalskega gradu. 

RAZSTAVE 
Razstavlja Gašper jemec 
Domžale - V Galeriji Domžale bodo v četrtek ob 19. uri od-
prli razstavo akrilov na platnu avtorja Gašperja jemca. 

Slike Nejča Slaparja 
Kranj - V Galeriji Mestne občine Kranj bodo v petek ob 12. 
uri odprli razstavo del slikarja in grafika Nejča Slaparja. 

Skodelice 
Kranj - Gorenjski muzej vabi na odprtje razstave Skodelice, 
ki jo bodo v četrtek, 20. oktobra, ob 18. uri odprli v Galeriji 
Prešernove hiše. 

Rad io Tfiglov® 
P n i f l c u C o r f a j A * * ^ Prri 9 l o / ^ C e n « j / k * ® 

M a Tifglav jKsnce, Ig.o. Ttg ToiKta Cufaija 4.4270 Jtsenčt 
STEREO, R D S na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89,8-Jesenice, 101,5-Kranjska Gora. 101,1-Bohlnj 

GG 
W W W . C O R E N ) S K I C L A S . $ l 

Tavčarjeva ulica Z2, 
P.E. Stritarjeva ul. 4, 4000 Kranj 
tel: 0 4 / 2 3 8 0 -4JO, 0 4 / 2 3 6 5 - 3 6 0 

fejc 04/2365-365, 
e-poita: Fnfb9ag«itkranj.si 

ENOSOBNA STANOVANJA: 
KUPIMO več enosobnih stanovanju 
v Kranju z okolico, Šk. Loki In Ra-
dovljici. 

DVOSOBNA STANOVANJA: 
KRAN) - OKOUCA, kupimo vet dvo-
sobnih stanovanj različnih velikosti, 
za nam že znane stranke. 
PRIMSKOVO • JEZERSKA C., proda, 
mo obnovljeno in delno opremljeno 
dvosobno stanovanje v hiji, 43 m2, 
pritličje, CK • olje, obnovljeno I. 2001, 
vsi priključki, pomožni objekt, pokrit 
parkirni prostor, vseljivo po dogovo-
ru, CENA; 15.000.000,00 SIT. 
TRI- AU VEČSOBNA STANOVANJA: 
KUPIMO več večsobnih stanovanj za 
nam že znane kupce. 
POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ - STRITARJEVA UL, pisarna, 
adaptirano I. ioOi, l/J hiie na Stritar-
jevi ul. V pritličju pet pisarniških pros 
torov s predprostorom in sanitarijami 
v celotni površini 147,80 mz, 1/2 klet-
nih prostorov z družabnim prosto-
rom, kurilnico in arhivom ter 1/2 izde-
lane mansarde, kar obsega eno pisar-
no in predprostor. HiSa je bila v kom-
pletu prenovljena v I. 2002, skupne 
instalacije, lasten parkirni prostor za 
6 avtomobilov, ogrevanje na olje, 
nova PVC okna, v ceno je vSteta kom-
pletna oprema z V50 pisarniško opre-
mo in kovinskimi arhivskimi omara' 
mi. Prodamo v komletu ali po delih. 
Prevzem v mesecu januarju 2006. 
prodamo. Ceria: 92.300.000 SIT. 
HISE: 

PREDDVOR • MAČE, prodamo zelo 
lepo enodružinsko hišo, ki stoji na 
1200 m2 zemljišča, stanovanjske po-
vrSine 200 m2, podkletena, stara 4 
leta, lastno zajetje za vodo, CK -olje, 
vsi priključki, tri kopalnice, komplet 
opremljena. Ob hiši se nahaja manjši 
ribnik ter letno zimski bazen, hiSa pa 
stoji na robu zaselka Mače. Prevzem 
po dogovoru. CENA: 80.000.000,00 
SIT. 

TRŽIČ • SEBENJE, prodamo starejSo 
kmečko hišo, stara ijo let, tlorisne 
povrSine 70 mz, zemljiSča 2.700 mz, 
primerno za nadomestno gradnjo. 
CENA: 22.000.000,00 SIT. 
Prodamo več hiS, različnih velikosti, 
za več informacij obiSČite www,agent-
kranj.sl ali pišite na info®agent-
kranj.si 

KOROTAN, d.0.0., KRANJ, 
STRUŽEVO 20, Kranj 
Objavljamo prosto ddovno mesto 

SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
Pogoji: 

- izpit za viličarja 
- voznik kategorije C 

PARCELE: 
BRITOF - VOCE, prodamo več par-
cel različnih velikosti od 443 m2 do 
817 ms. namenjena za gradnjo eno-
ali dvodružinske hiSe ali hiše v nizu, 
prevzem po dogovoru. CENA: 
3 6 . 0 0 0 , 0 0 S IT/m2. 
MlAKA PRI KRANJU, prodamo 5 za-
zidljivih zemljišč (545 mz, 2x671 mz, 
540 mz, 627 mz). Zemljišča so rav-
na, sončna in lepa, mirna lokacija, 
vsi priključki v neposredni bližini, 
prevzem po dogovoru. CENA: 
28.800,00 SIT/m2. 
KRANJ • BLIŽINA BAZENA, prodamo 
lepo in ravno zemljišče, ki je delno 
stavbno delno kmetijsko zemljišče v 
izmeri 1103 mz, nahaja se nad kanjo-
nom reke Kokre, prevzem po dogovo-
ru. CENA: 25.000.000,00 srr. 
LESCE - HLEBCE, prodamo 700 mj 
zazidljive parcele, voda in elektrika 
na pare., nahaja se na robu vasi, lepa 
in ravna. Prevzem po dog. CENA: 
i6.8oo,ooSIT/m2. 
POSAVEC, prodamo zazidljivo par-
celo z pomožnim objektom, 1421 
mz, prevzem možen takoj. CENA: 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SIT. 
BrTNJE, prodamo zazidljivo zemljiš-
če v izmeri 864 mz, izdano pravno-
močno gradbeno dovoljenje za grad-
njo enodružinske hiSe v tlorisni iz-
meri cca. (klet 99,95 mz, pritličje 
84,65 m2 ter mansarda 94,60 m2). 
Zemljišče je ravno In sončno, s pri-
ključki na robu zemjijSča. Oddaljeno 
od Kranja 5 km ter 7 km od Šk. Lok^ 
Vsa infrastruktura v bližini ter zelo 
dobre avtobusne povezave. Prevzem 
je nnožen takoj, prodamo. Cena: 
2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT. 

ŠKOFJA LOKA • SVETI DUH, proda-
mo 800 mz zazidljive parcele, z vse-
mi priključki, prevzem možen takoj. 
CENA: 28.800,00 SIT/ms. 
RADOVLJICA - LANCOVO, proda-
mo 4.360 mz zazidljive parcele, par-
cela je ravna, z vsemi priključki, pro-
damo v celoti ali po delih, prevzem 
po dogovoru. CENA: 24.000.00 
srr/ina. 
KUPIMO: 
KRANJ • OKOLICA, kupimo več sU-
novanj različnih velikosti za nam že 
znar?e kupce. 
V KRANJU in njegovi okolici kupim 
več hiš različnih velikosti za nam že 
znane kupce. 
KRANJ - CENTER, kupimo poslovni 
prostor za neživilsko dejavnost, od 
Globusa do cerkve v starem delu 
mesta Kranja, cca. 150 mz, obvezno 
pritličje, cena po dogovoru. 
VSEM PRODAJALCEM, KISE ODLO-
ČIJO ZA PRODAJO STANOVANJA 
HIŠE AU DRUCE NEPREMIČNINE. 
NUDIMO ZMANJŠANO PROVIZIJO 
ZAa,s%. 

w w w A g e n t k r 

mailto:info@g-glas.si
mailto:lnfo@radio-odmev.net
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novofrMftnjt. »cMfitMl}«. n«pr*mWn>f>« 

v e n u m . o o 
BritoT 43, 4000 Knnj 
uJ./fiuc 04/aj4-30-50 
f»m:o3»/6S4-777 
•-potu: i id i^^venumji 

STANOVANjE KUP IMO 
Kranj • Zlato Polje, Šorlljevo nasel-
j«, Planina, za znane stranke iSče* 
mo eno- in dvosobna stanovanja 
za nakup, lahko starejša in potreb-
na obnove. 
H ISO KUP IMO 

Kranj in bližnja okolica, manjSo, 
enodružinsko hišo ali vikend z 
manjSo parcelo, iščemo za znane 
stranke. 
PARCELE P R O D A M O 
Zg. Besnica, 873 m2. zazidljiva 
parcela, delno ravna, delno z 
naklonom, sončna lega, asfaltiran 
dostop, elektrika in voda ob 
parceli. Cena: 13.000.000,00 SIT. 

wwvi/. v e n u m . s I 

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

KiKERN̂  
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 1 2 . 4 0 0 0 Kranj 
Tel, 04/202 ^3 53, 202 2S 66 

G S M 051/320 700. Emall: info^k3.kern,s 

SUET 
r^EPREMIČNINE 

RCAL C STATE 

SVET R E d . 0 . 0 . 
E<K>T* »Uami 
NAiOMji:«'* vt ic* 1 2 
4 0 0 0 KmamJ 
T i l . : 0 4 . ' 3 a i l 0 0 0 

Email: kranj^svet-nepremičnine.si 
hRp://wvAv.svet-neprem ičnine.si 

STANOVANJA 

prodamo 

KRANJ - Soriijevo: 54 m2, dvosob-
no, luksuzno, adaptirano 1. 2003, 
2. nadstropje, nizek blok. delno 
opremljeno. Cena 22.5 mio SIT. 
Kranj • Gradnikova: dvosobno, 
52.5 mz. pritličje, obnovljeno I. 
2005. CK na plin. Cena 18.9 mio 
SIT. 

Kranj - Kebetova ul.: 89 ma. štiri-
sobno. 1 nad./4. nova okna, južna 
lega, I. 1962, vsi priključki, vpisa-
no v ZK, CK na plin. Cena 24 mio 
SIT. 
Sko^a Loka - center 75 ma. novo 
trisobno stanovanje v večstano-
vanjski meščanski hiši z galerijo, 
nahaja se v mansardi od skupno 4. 
nad., CK • panterm, telefon, krasen 
razgled na ško^o Loko. Cena 20,7 
mio SIT. 

Knnj • center 128 mz. Stirisobno 
stanovanje v mansardi nove po-
slovno stanovanjske hiše. I. 1991. 
Cena 30 mio SIT. 

Kranj • za zdravstvenim domom: 93 
m2, štirisobno stanovanje v 3. nad-
stropju. 1.1962. Vzdrževano, kopal-
nica in WC obnovljena. Balkon. CK 
• mestni plin. Cena 24.5 mio SIT. 
ZEMMISCE PRODAMO 
Podnart • Ovsiie: 856 mz. stavbno 
zemljišče, gradbeno dovoljenje v 
pridobivanju za enostanovanjsko 
hišo, ki je v ceni, nad vasjo, razgled 
na gore. Cena 15,1 mio SIT. 
Sveti Duh: stavbno zemljišče 974 
m2. ob zelenem pasu. Dovoljena 
so stanovanja, kmetije, proizv. de-
javnosti, šport in rekreacija. Ravna, 
sončna. Cena 30,5 mio SIT. 
Gorenja vas • Podgora: 1709 m2, 
zazidljive parcele 1093 ma, 616 ma 
kmetijskega zemljišča. Urejen do-
stop, krasen razgled na okoliške hri-
be. Parcela je sončna. Cena 12.1 
mio SIT. 

Podvin - Mošnje: 465 ma, sončna, 
ravna parcela pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiš. Kma-
lu začetek gradnje infrastrukture. 
Cena 22.130.00 S IT/m 2. 
POSLOVNI PROSTOR) O D D A M O 
SertČur - poslovna cona: 600 ma, 
lahko po delih, novogradnja, pri-
merno za mirno proizvodno dejav-
nost. skladišče, fitness, pisarne. 
Neopremljeno. možne prilagoditve 
najemniku, parkirišča zagotovlje-
na. Najemnina a.400 SIT/ma. 
Kranj • Savska c : 92 ma, oddamo 
dve pisarni, lahko tudi samo eno, 
za simbolično doplačilo tudi 80 ma 
skladišča v kleti. Objekt je bil zgra-
jen 1.1989, je ograjen, varovan, ima 
dovolj parkirišč, v ceno najema 
a .400,00 SIT/ma so vključeni vsi 
stroški. 

POSLOVNI PflOSTORI PRODAMO 
Šenčur 431 ma, možen nakup tudi 
po delih (minimalno 8 c ma). I. 
aoo5, poslovni prostori namenjeni 
pisarniški ali storitveni dejavnosti 
se nahajajo v a. nadstropju. Brez-
plačna souporaba stopnišča, hod-
nikov, sanitarij in parkirišč. Cena 
3ia.ooo Srr brez DDV-ja. 

www.svot-ncpremicnine.s 
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STANOVANJA P R O D A M O 
KRANJ z okolico, dvosobno. 11. 
nad., 57,a m2.1. izd. aooi. balkon, 
opremljeno, za a^.o mio sit. 
KRANJ - enosobno, II. nad., 38 mz, 
I. izd. 1935, adaptirano 2002, za 
n.o mio sit. 

KRANJ • Drulovka, garsonjera, 
pritličje, 40 ma. 1. izd. 2004 za 19,2 
mio sit. 
TRZIČ • Bistrica, enosobno, III. 
nad., 42,16 ma, I. izd. 1971, zaprt 
balkon za 13 mio sit. 
TRŽIČ • dvosobno, II. nad., 60,50 
ma. delno opremljeno, I. izd. 1986 
za 1 5 .8 mio sit. 

TRŽIČ • Bistrica, dvosobno, sa.ai 
ma, I. izd 1 9 7 0 za 1 5 , 0 mio sit. 
TRŽIČ • trisobno, pritličje, 79 mz. I. 
izd. 1986. obnovljeno, balkon, za 
18 , 7 mio sit. 

SKOPJA LOKA • mestno jedro. II. 
nad., dvosobno, 74,55 popol-
noma obnovljeno stanovanje, dr-
varnica, klet. podstrešje, I. obnove 
1 9 9 2 za 2 0 mio sit. 
PREDDVOR . okolica, triinpolsob-
no, v dveh nivojih, 92 ma. I. izd. 
2 0 0 4 , za 2 6 , 5 m i o sit. 

JESENICE - trisobno. 65 m2,1. izd. 
1967. renovirano. za 15.5 mio sit. 

HISE PRODAMO 

KRANJ - SP. BESNICA, stan. hišo, I. 
izgr. 1945, prenovljeno I. 2000. biv. 
površine »20 ma, parcela 455 mz. 
Ob hiši je še samostojna garaža. 
Prodamo za 29,5 mio SIT. ali men-
jamo za a manjši enoti. 
KRANJ - okolica 1/2 hiše. triinpol-
sobno v pritličju, 1 0 0 ma stan. 
površine, I. izd. 1950. obnovljeno 
aooa. cca ao ma vrta. garaža, letna 
kuhinja. 3 lastni parkirni prostori, 
samostojni vhod, skupno dvorišče, 
cena 24 mio sit. 

KRANJ • okolica, staro hišo za 
rušenje na parceli 900 mz pro-
damo za 18.2 mio sit. 
NAKLO • okolica, enost. hiša, 2 
garaži, manjši vrt, možnost 
izdelave dveh stanovanj, parcela 
2S4 ma, I. izd. 1985, delno obnovl-
jena, cena 33.5 mio sit. 
V ISOKO - okolica, 1/2 hiše - trisob-
no v i. nad. 85 ma. velik balkon, 
nova kuhinja. 1. izgr. 1975, parcela 
cca 413 ma, lepa obrobna lokacija, 
cena 19.9 mio sit. 
TRŽIČ - okolica, enodružinska nova 
hiša • V. gradbena faza, 160 ma, 
parcela 400 ma. lep dostop, cena 
3 6 mio sit. 

TRŽIČ - starejša, manjša stan. hiša 
CCA \00 ffl2, b r « zemljišča, zaradi 
potrebne obnove cena samo 5,5 
mio sit. 

TRŽIČ - okolica, stan. hiša, potreb-
na manjša fmalna dela, na odprti 
sončni parceli 637 ma, I. izd. 1993, 
cena 38 mio sit. 

KROPA • solidno zgrajeno, trdno 
kroparsko hišo. obnovljeno 1976. 
prostorno cca aso ma. prijetno na 
pogled, z vrtom in letno hišico, 
cena a3,o mio sit, 
M E D V O D E - stan. hiša cca 180 (na, 
parcela 450 ma z možnostjo doku« 
pa cca 500 m2 zemlje. 1. izd. 1989. 
cena 39.0 mio sit. 
POSLOVNE PROSTORE 
O A M O V NAJEM 

KRANJ • okolica, v stan. hiši, 1 0 0 
ma (a prostora + 2 x WC, oz. tuš), -
NOVO, svoj vhod. parkirni pros-
tori. Primerno za različne dejavnos-
ti. Cena 6 evrov/ma. 
KRANJ - 240 ma v dveh etažah, v 
vsaki sanitarije, veliko dvorišče z 
več parkirnih mest. varovano z 
ograjo. Primerno za različne de-
javnosti. Cena 6 evrov/m2. 
POSESTI P R O D A M O 
KRANJ • okolica, zazidljiva parcela 
za počitniški objekt 867 m2 in 3136 
ma gozda za 8,9 mio sit. 
CERKLJE - okolica, zazidljiva 
parcela 700 ma za i6,8 mio sit. 

I N F - I N G , 
CI.O.OM nepremičninska agencija 

$orli}eva n, Kranj, pisarna za stranke: 
Jezerska c. 41. Kranj 

tel.: 04/236-2730, mobrtel.. 04J/429-330 

P R O D A M O STANOVANJE: 
Lesce, dvosobno stanovanje v ve-
likosti 68 m2 v pritličju Seststano-
vanjske 100 let stare hiše. Stano-
vanje je bilo pred 10 leti adaptira-
no. Ima pripadajoče kletne pros-
tore. garažo, kabelsko tv in inter-
net. Cena: 15 milj. Sit. 
Kranj, Planina I, trisobno stanova-
nje, velikosti 84 ma v 6. nad. od 
la. Blok je star 27 let. Cena: ao 
milj. Sil. 

P R O D A M O PARCELE: 
Šenčur pri Kranju, zazidljiva par-
cela 989 ma. Cena: 32 .400,00 
Sit/ma. Komunalije so ob parceli. 
Prebačevo - ^nčur, prodajajo se 
zazidljive parcele z gradbenim do-
voljenjem v velikosti 51$ ma, 526 
ma in 593 mz. Parcele ležijo v mir-
nem okolju z odprtim pogledom. 
Cena: 36.000 Sit/ma. 
Polic« pri Naklem, zazidljiva par-
cela v velikosti 3500 ma z mož-
nostjo parcelacije. Cena po ma je 
2 4 . 0 0 0 , 0 0 Sit. 

Zg. Brnik, prodamo zazidljivo par-
celo v velikosti 6000 ma z mož-
nostjo parcelacije. Cena: 26.400.00 
Sit/ma. 

Dorfarj«, prodamo zazidljivo par-
celo v velikosti 800 mz. Cena: 
a8.8oo.oo Sit/ma. 
Cerklje • Senturška gora, zazidljiva 
parcela v velikosti aooo ma leži na 
nadm. višini 900 m z rahlim na-
klonom v idiličnem naravnem 
okolju s pogledom na Ljubljansko 
kotlino in v naselju novih viken> 
dov. Možna je delitev parcele na 
polovico. Cena: 16.800.00 Sit/ma. 
P R O D A M O HiSO: 
Jesenic« pod Mežakb, hiša je sta-
ra 50 let. delno obnovljena s 666 
ma parcele. Ima 85 ma tlorisa 
(K+P-fM+ podstreha). Ob njej sto-
ji dodatni objekt z 27 ma tlorisa. 
Cena: Z4 milj. Sit. 
Tržič • Bistrica, prodaja se konča-
na vrstna atrijska hiša. Stara je 6 
let. Ima 240 m2 uporabne površi-
ne. lahko služi kot dvostanovanj-
ska. Stoji na parceli 560 mz, blizu 
gozda. Cena: 57,5 mil). Sit. 
Tržič - Kovor, hiša je stara 37 let. 
ima 1 0 0 m2 tlorisa v 3 etažah * 
polklet -f 

podstreha. Poleg hiše sloji doda-
ten zidan objekt in drvarnica. Pred 
hišo je velik vrt. ki skupaj s stav-
biŠČem obsega 500 mz. Cena: 38 
milj. Sit. 

Cerklje • Dvorje, hiša atrijska, sta-
ra 13 let. V pritličju ima 136 mz tlo-
risain je izdelano v večje trisobno 
stanovanje. Mansarda je neizdela-
na. Kletni prostori služIjo poslov-
nim dejavnostim. Parcela meri 
572 m2 in leži v mirni okolici z od-
prtim pogledom. Cena: 39 milj. 
Sil. 

^ n ču r - Luže, hiša je stara 25 let. 
V pritličju ima Izdelano štirisobno 
stanovanje na 1 10 m 2 tlorisa. 
Mansarda je neizdelana. Hiši 
manjka fasada. 

Kletni prostori so uporabni kol pi-
sarniški in skladiščni z garažo. 
Parcela meri 550 mz. Cena: 36 
milj. Sit. 
Žirovnica - Doslovče, hiša z gospo-
darskim poslopjem je sUra 100 let, 
ima 360 ma tlorisa in je primerna 
za nadomestno gradnjo. Cela par-
cela obsega 680 mz in leži v va-
škem jedru. Cena: t8 milj. Sit 

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
PEStriUrjeva 5/II. Kranj 

Tel.: 04/236 73 73 
e-požta: info^fesst.si 

Za najem in za nakup iščemo več 
manjših stanovanj in hiš v Kranju in 
okolici za nam znane stranke. 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - $or1ijevo naselje: lepo in v 
celoti obnovljeno trisobno stanova-
nje v izmeri 72.00 m2. III. nadstrop-
je. I. izgradnje 1968. balkon, cena 
25.900.000,00 SIT. 
KRANJ - Planina I: dvosobno stano-
vanje. v izmeri 51,48 mz. I. nad-
stropje sunovanjskega Moka, I. iz-
gradnje 1973. balkon, cena 
17.500.000.00 SIT. Proda se tudi 
garaža . 13 m 2 , cena 2 . 3 0 0 . o o < J . o o 
SIT. 

JESENICE: dvosobno stanovanje v 
pritličju sunovanjskega bloka, v iz-
meri 53,69 mz, I. obnove 1986, ta-
koj vseljivo, cena 1 1 .300.000,00 
SIT. 
KRANJ - Župančičeva: enosobno 
kletno stanovanje, v izmeri 32,10 
m2. I. 1943. vseljivo april 2006, 
cena ii.ooo.ooo.oo SIT. 
KRANJ • Begunjska ul.: dvosobno 
Stanovanje, visoko pritličje stano-
vanjskega bloka, I. 1959, v izmeri 
4 7 , 8 0 m 2 , cena 1 6 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 S IT. 

KRANJ - PLANINA: enosobno sta-
novanje. II. nadstropje stanovanj-
skega bloka, v izmeri 39,10 mz,. I. 
1954, obnovljeno v I. 1997. cena 
1 3 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 S IT. 

KRANJ • PLANINA I: dvoinpolsob-
no stanovanje, v izmeri 53.70 mz. 
VIII. nadstropje stolpnice. I. 1974. 
cena 17.800.000,00 SIT. 
KRANJ - Mlakarjeva: trisobno sta-
novanje v izmeri 74,30 mz, pritličje. 

I . 1 9 6 7 , cena 2 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SIT. 

POLJČE: dvoinpolsobno stanova-
nje v večstanovanjski hiši, pritličje, 
54.00 mz, CK plin do vrat, CATV. te-
lefon, vseljivo takoj, cena 
I I . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SIT. 

KRANJ - Begunjska ulica: visoko 
pritličje stanovanjskega bloka, 
47.80 m2. balkon, vsi priključki, t. 
izgradnje 1959. CK na elektriko, pri-
ključek za plin do vrat. vseljivo ta-
koj. vpis v ZK plačan, cena 
1 6 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 SIT. 

TRŽiČ: dvosobno stanovanje z veli-
ko zaprto verando, obnovljeno v I. 
2000, 57.81 m2. skupna CK, kamin, 
cena 17.000.000.00 SIT. 
O D D A M O V NAJEM: 
KRANJ - DRULOVKA: hiša, bivalne 
površine 150 mz. 1.1997. opremlje-
na, najemnina 145.000,00 
SlT/i mesec + stroški. 
CERKLJE - okolica: starejša hiSa. 
lepo urejena, bivalne površine 80 
m2, I. izgradnje 1970. najemnina 
100.000,00 Srr/i mesec stroški, 
varščina. 

BISTRICA pri Tržiču: trisobno opre-
mljeno stanovanje v dvostanovanj-
ski hiši, I. izgradnje 1995, terasa, vrt, 
garaža, najemnina 120.000,00 
SIT/imesec s stroški, enomesečna 
varščina, sprotno plačilo. Vseljivo 
takoj. 
PARCELE: 

BRITOF: zazidljiva parcela. 651 ma, 
cena 31.270,00 Srr/im2. 
VODICE pri gubljani: gradbena 
parcela. 949 ma. primerna za pc»d-
jetniške proizvodnje in poslovne 
dejavnosti, cena 22.000.000.00 
SIT. 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO HI£E 
KRIŽE: nova samostojna hiša. 150 
m2. parcela 400 m2. odlična lokaci-
ja, vredna ogleda. Cena: 38 M I O SIT. 
STRAŽISČE PRI KRANJU: samostoj-
na hiša, 300 m2, parcela 980 ma, I. 
1980. IC-fP-fM, odlična lokacija, sonč-
na lega, lahko večdružinska, kvalitet-
no grajena, izredno ohranjena, vred-
na ogleda. Cena: 72 M I O SiT. 
PRODAMO STANOVANJE 
KRANJ. OREHEK: trisobno. 81 ma + 
dvojna garaža 38,30 m2 + shramba 
10,12 mz. I. 2003, 1. nad., sončna 
lega, lasten vhod, popolnoma opre-
mljeno. Cena: 36.5 M I O SIT. 
KRANJ SORLIJEVO NASELJE: trisob-
no, 70 ma. t. nad., kompletno ob-
novljeno t. 2004. vseljivo 01/06. 
Cena: 26 M I O SIT. 
KRANJ V O D O V O D N I STOLP: 50 
m2, dvosobno, delno obnovljeno 
1.00, 1. nad., V lega, vseljivo 02/06. 
Cena: 18 M I O SIT. 
PRODAMO ZEMLJiiČE 
BRITOF: 440 mz, sončna, ravna, raz-
gled. Cena ugodna: 30.000 SlT/mz. 
BRITOF: 450 ma, sončna, na robu 
naselja, razgled. Cena: 16,7 M IO SIT. 
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 
ŠENČUR IND. CONA: novo. 2-krat 
150 ma. primerno za proizvodnjo, 
storitev ali pisarne. Cena: 57,6 M I O 
SIT. 

KUPIMO STANOVANJE 
KRANJ: in okolica kupimo eno- ali 
dvosobno stanovanje, sončna lega. 
takojšnje plačilo. 

KRANJ: nujno kupimo enosobno su-
novanje v pritličju ali 1, nadstropju. 
KRANJ: kupimo dvosobno stanova-
nje do 2 0 M IO SIT. 
KRANJ: okolica, kupimo tri* ali večso-
bno stanovanje. 
KUPIMO HiSO 

KRANJ: okolica, nujno kupimo novej-
šo enodružinsko hišo do 45 M I O 
srr. 
KRANJ: okolica, kupimo vrstno hišo 
do 4 0 M I O SIT. 
KRANJ IN OKOLICA: kupimo kmeti-
jo. 

KUPIMO ZEMLJliČE 
KRANJ: in bližnja okolica, kupimo za-
zidljivo parcelo, velikosti najmanj 
6 o o m 2 . 

info(g>mp-proiekt.si 
www.mp*projckl.s i 

Na Primskovem pri Zadružnem domu so na razpolago še 

4 enote stanovanjskih dvojčkov. V Lahovčah pa se končuje 

gradnja treh stanovanjskih hi l uKo.u.utefizs2.fitrflfti 

04/23 44 080 
041/734 158, 041/366 896 

nepremicnln^frast^ 

K U P I M a 

KRANJ: za gotovino kupimo DVO-
S O B N O in E N O S O B N O stanova-
nje, za starejši osebi. 
OOOKMO. 
Radovljica, Kranj, Žkofja Loka: tri-
sobna stanovanja. I. 1^75. Cena: 
8 4 . 0 0 0 s i t 

PRODAMO: 

Bled: dva APARTMAJA S2 mz. 
adapt. 1985, ck, pogled na grad. 
Cena: 31 mio sit 

Frankovo naselje: TR ISOBNO. 74 
mz, adapt 1995. Cena: 254 mio sit 
Zlato p o ^ TRISOBNO. 68 m2. I. 
1962. kvalitetno adaptirano 2002, 
Cena: 22 mio sit 

Pbnina i: DVOSOBNO stanovanje, 
60 mz. 1.1979, vzdrževano. i8 mio 
sit 
Planina 1: dvosobno, 52 mz. letnik 
'973. nad. Cena: 17,5 mio sit 
HISE - PRODAMO: 
BL£D: hišo, 1.1935, 10x8 m, 35 mio 
sit. 
Kranj: 1/2 meščanske vile, 100 m2. 
adaptirano I. 2003. zemljišče 550 
m2, Cena: 39,6 mio sit. 
BITNJE: hišo, 160 mz, K+P-i-N. I. 
1975. parcela 786 m2. Cena 37 mio 
sit 

Radovljica: 3 km od AC prodamo 
moderno hišo 180 m2.1.1994. par-
cela 590 m 2̂. Galerijski bivalni del s 
teraso. 2x garaža. Cena: 54 mio sH. 
JEZERSKO: POČITNIŠKO HIŠO, 
100 m2. i. 1968, parcela 350 m2. ču-
dovit razgled. Cena: 25 mio sit. 
Golnik: dvostanovanjsko hišo. )8o 
m2. K-t-P+N. parcela l ooo m2, I. 
1985. Cena: 42 mio sit 

v^ww.frasl.si 

gekkoprojektj 
^ nepremičnine i 

• i . BntoTTSU ,̂ 4000 Kranj I 

www.9ekkopn])ekt«i -i 04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
JESENICE: 53.69 m2. dvosobno v 
pritličju nizkega bloka, I. 49. blok 
popolnoma obn. 1985, stanovanje 
2004, okna 2005. vsa infrastruktura 
in priključki. Cena: ti.3 mio SIT. 
KRANJ - OREHEK: 81 m2, trisobno. 
I. nad., I. 2003. JZ lega. vsa infra-
struktura. delno mansardno s frča-
dami. opremljena kuhinja in kopal-
nica, dvojna garaža in shramba v 
kleti. Cena: 36.5 mio SIT. 
KUPIMO 
KRANJ: večjo mansardo ali neizde-
lano podstrešje, nujno kupimo. 
KRANJ • V O D O V O D N I STOLP, 
ZLATO POLJE, PLANINA I: kupimo 
eno- ali dvosobno stanovanje, ta-
kojšnje plačilo. 
KRANJ - SORUJEVO NASEgE: nuj-
no kupimo dvo- ali trisobno stano-
vanje. takojšnje plačilo. 
PRODAMO HI SO 
MEDVODE - GOLO BRDO: 170 m2 
na parceli 955 m2,1. 1990. mirno 
naselje, možnost treh stanovanj. 
Cena: 58 mio srr. 
KUPIMO 

GORENJSKA: zapuščene kmetije in 
stavbe v vaškem okolju. 
PRODAMO ZEMg i SČA 
TRŽIČ: 593 m2, sončna lega. pri-
memo za vikend. Cena: 5 mio SIT, 
BLED: 578 m2, zazidljivo, ravno, ob 
Savi Bohinjki, razgled na Julijce. 
Cena: Z4.ooo SIT/mz. 
BLED: 631 mz. zazidljivo, ravno, ob 
Savi Bohinjki, razgled na Julijce. 
Cena: 24.000 Srr/mz. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
ŠENČUR: 200 mz, I. 2004, odlična 
lokacija, vsa infrastruktura, mož-
nost več delov. Cena: 2 4 0 0 SfT/mz 
z vsemi stroški. 

KRANJ z O K O U C a različne lokaci-
je, kvadrature In namembnosti. 
Cena: 2.000 - 3.000 Srr/m2. 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n l n s k a o 

d r u ž b a i 
Zcvnikova ul. 11. Kranj, PE Stritarjeva ul { 

Kranj, id 041 /J47 3Z3.04/2362 890 

HiSE PRODAMO 

KRANJ, Primskovo, Iristanovanjska 
hiša, 300 m2 površine + neizdelana 
mansarda, 1.1955, delno adaptirana I. 
1999. dodatno enostanovanjski ob-
jekt 70 m2 + neizdelana mansarda, 
adaptiran I. zooo, skupaj na parceli 
900 mz. Možnost prodaje v cek>ti ali 
v štirih delih. Cena: 69 M IO sit 
GOLNIK, stan. hiša izgrajena 1.1994, 
klet 4- visoko pritličje mansarda v 
lil. fazi, skupno 240 mz površine, na 
parceli 845 m2. Možen takojšen pre-
vzem in tudi menjava za stanovanje v 
Kranju. Cena 42 M IO sit Odlična k>-
kacija! 

KRANJ, bližnja okolica, prodamo 
poslovno-stanovanjski objekt, izgra-
jen 1990, poslovni dd: klet 230 m2, 
pritličje 234 rri2, stan. površine v 
mansardi 240 m2, na parceli 900 
m2. Cena: 132 M I O sit. Možnost pro-
daje po ločenih enotah. 
SKOPJA LOKA, vrstna, vmesna, sta-
rost 35 let, 140 m2 uporabne površi-
ne •»• klet, parcela 135 m2, CK plin. 
Cena 38 MIO. 
STANOVANJE PRODAMO 
Sko^ Loka, Poljanska c. novooprerrv-
Ijeno dvosobno stanovan)e s kabine-
tom cca 50 mz v pritii^u starejše več-
stanovanjske hiU, popolnoma adapti-
rano 2001, pokrita terasa, klet 60 rm 
(možnost preureditve v dve sobi + ko-
palnica), dd podstrehe, vrt 60 m2, dva 
parkirišča. Cena: 21 M IO sit 
STANOVANJE KUP IMP 
Za nam znane intereserrte kupimo v 
Kranju eno- in dvosobno stanovanje. 
HIŠE KUPIMO 

Za nam znanega kupca kupimo stano-
vanjsko hišo z vsaj 500 mz zemljišča 
do starosti 35 tet. Kranj z okolico, v ce-
novnem razredu do 42 M IO srt 
STANOVANJE O D D A M O 
KRANJ, Stražišče, oddamo trisobno 
stanovanje 130 mz, v pridihu stano-
vanjske hiše letnik 1965, delno opre-
mljeno, možnost souporabe vrta. 
Cena 96.000 SIT/mes. 

e - p o s t a : l o m a n ( @ ) v o l | a . n c - l 

http://WWW.CORENiSKICLAS.Si
http://www.svot-ncpremicnine.s
http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
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NEPREMIČN INE 
S T A N O V A N J A 

PRODAM 

KRANJ PLANINA, garsonjera 29 m2. 
I. 82. 1. nad. v bloku, ločena kuhinja, 
uporaben balkon, klet. cena 16 mlo 
STT. «031/675 -946 Mooie 

D V O S O B N O STANOVANJE, na Zla-
tem polju, pritličje, v celoti obnovljeno, 
vpisan v ZK, cena 18,9 nrtio SIT. 9 
031/377-001 5̂ 003« 

TR I SOBNO STANOVANJE, z dvojno 
garažo in shrambo. Zasavska c. 270, 
Orehek. Kranj, « 041/774-513, 
041/732-608 «»622 

TR ISOBNO Ranina I. 78 m2. 7. nad-
stropje. opremljeno, z lepim razgle-
dom, vseljivo takoj, cena 22 mto SfT, ® 
041/512-519 sooeu 

ODDAM 

V STANOVANJSKI HIŠI. v Kranju od-
dam sobo 5 souporabo ostalih prosto-
rov, «031/461-185 

V RADOVUICI. oddam opfBmljeno gar-
sonje<o 26 m2, v novem bk>ku. 3. nad., 
za daljše obdot^. 9 041/697-455{.iootr 

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje 
pri bazenu v Kranju, študentom ali dru-
žini. « 031/647-623 810028 

TRŽIČ, oddamo takoj vseljKro stanova-
nje 33 m2 z opremljeno kuhinjo, adap-
tirano I. 04. najemnina 42.000 
SfT/mes. Frast. d.o.o,, Kranj. » 
041/626-581 500903 

H l i E 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČKI. Primsko-
vo ob zadružnem domu. nasproti cer-
kve s podaljšano III. grad. fazo z vsemi 
priključki, zemeljski plin. Inf. Uko. d.d.. 
Uboje. 9 041 /647-257 «»450 

V LAHOVČAH. smo začeli z gradnjo 
treh samostojnih hiš. Uko, d.d.. Uboje. 
«041/647-257 kim49 

P O S E S T I 

PRODAM 

ŠKOFJA LOKA. okolica 602 m2, iz-
redno lepa parcela, mirna lokacija, ob 
gozdu. 14. 5 mlo SIT. Slovenska hiša, 
Medvode. « 041 /708-843 5O0e36 

VODOPIVČEVA UUCA. v Kranju, na-
domestna gradnja z gradbenim dovo-
ljenjem za novogradnjo večstanovanj-
ske hiše. Uko. d.d.. Uboje. « 
041/674-257 60MW 

KUP IM 

KRANJ, Š K O F J A LOKA. ter okolica 
kupimo nadomestno gradnjo aH zazidlji-
vo parcelo. Uko, d.d.. Uboje, 9 
041/674-257 50fl44s 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

ODDAM 

UGODNO ODDAM, poslovne prostore 
- pisarne za daljše časovno obdobje, v 
Izmeri 3.70x3,30 m In 6.40x8.20 m. 
Savska c. 34. med 7. in 11. ter 15. In 
22. uro, a 0 4 1 / 6 8 0 ^ 5 &10010 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT BRAVA 1.6 16 V, I. 00. 67.000 
km, klima, prvi lastnik, kov. zlat 1581 
ccm, 104 KM. « 041/657-102 50dd95 

HONDA CIVIC, I. 94. 200.000 km, el. 
paket, el. pomik stekel, cena: 
430.000.00 STT. 9 041/70&<32860»02 

HVUNDAI A C C E N T 1.5 GLS, I. 00, 
40 .000 km. servisna knjiga. « 
0 4 1 / 3 1 6 - 6 1 7 599669 

LAGUNO KARAVAN. 1. 83. dobro 
ohranjon.« Oil/77-^'1-89 5ioo4o 

R 4. registrirana, v voznem stanju, « 
04/20-12-193 ,, fi096i3 

R CLIO 1.4. I. 97. odlično ohranjen, 
redno servisiran, cena: 300.000,00 
srr. « 031/410-320 510016 

RENAULT CLIO 1.6 16 V. I. 99. kovin-
ske barve, veliko opreme, servisna 
knjiga, odlično ohranjen. « 041/338-
918 S10000 

0 
Braiov Praprotn« 10 
4202 NaWo 
Tel. 04/25 76 052 

PE Kranjska cesta 22 
4202Nakk> 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike in platišča 
• amortizeni TMOMOS-, hitri servis vozil. 
• avtooptiKa. vse za podvozje vozil. 
- izpušni sistemi, kalalizatoiji. 

hup //www aanantar SI 

RENAULT CLIO RN. I. 94. 5 vrat, « 
041/571^33 50M90 

ŠKODA FEUCIA GLX 1.6, 1. 99. do-
bro ohranjena, 1. lastnik, senrisna knji-
ga. « 04/25-03-108 500612 

VW PASSAT limuzina 1.9 HDI Highline, 
152.000 Km. L oKi. 00. bisemo modre 
barve. 130 KM. 96 KW. 6 prestav. 8x air 
bag. usnje, cena: 2.700.000,00 SfT. « 
041/773-794 soooai 

KUPIM 

ODKUPUJEM STARE AVTOMOBILE, 
pred potekom registracije. Rado. « 
041/709-566 610001 

M O T O R N A K O L E S A 

KUPIM 

T O M O S AVTOMATIK. dobro ohra-
njen. « 041/203-116 siooi? 

A V T O P E L I IN O P R E M A 

PRODAM 

AVTO PLATIŠČA, 6.0 JX16 za Kia ceca-
to in 4 kom zimske pnevmatike 195/60-
15 88 H. «051/627-027 

SI0003 

K A R A M B O U R A N A VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. « 031/770-833 5068» 

HOBI 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAJ« 

PRODAJA, elektronskih tehtnic. « 
031/62-63-63 »»er 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I M A T E R I A L 

PRODAJ« 

AVT. VAROVALKE. 3x10A počasne, 
kabel 3 F 2 vtikačem. CB kabel debel. 
3 cilindri isti ključ, telefonsko tajnico. 
«041/571-515 5100» 

UPOVE HLODE. In mešana drva. « 
04/531-55-38.04/530-90-60 &0W92 

K U R I V O 

PRODAM 

BUKOVA, in brezova drva, možnost 
dostave. « 041/968-358 510022 

DRVA. nnetrsKa ali razžagana. možnost 
dostave. «041/718-019 soarn 

SUHA. drva, « 041/652-801 610026 

SUHA BUKOVA, in hrastova drva. lah-
ko razžagana. « 04/51-88-092. 
041/533^70 609996 

UGODNO PRODAM, lesne brikete za 
kurjavo, « 04/53-31-648, 040/88-
74 -25 509957 

S T A V B O P O H I Š T V O 

Estrih Bele & Co. d.n.o. 
Zg. Tuhinj 12/a. Laze 

I z d e l a v a P V C 
o k e n I n v r a t . 

GSM 041/621 2 9 5 
Tel.: 01/8347 5 5 0 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
P O H I Š T V O 

P R O D A M 

OMARE, mahagoni za spalnico, dnev-
no sobo in kavč za simbolično ceno. « 
031/805^96 509993 

GOSPODINJSKI APARATI 

PRODAM 

PRALNI STROJ, in hladilnik 170 I Go-
renje. 9 041/878-494 

S099«7 

O G R E V A N J E , H L A J E N J E 

PRODAM 

R A B U E N O PEČ. za CK. « 040/931-
3 5 0 510008 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ, opremljeno počitni-
ško hišico ugodno oddamo. 9 
040/84B-244 509994 

KUPIM 

STAR DENAR. 9 040/388-682stooaa 

MEDIC INSK I 
PR IPOMOČKI 
PRODAM 

KVALITETNE, malo nošene, diabetič-
ne čevlje št. 41-42. za polovično ceno 
35.000 s r r . « 05 i /217-308 5099M 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PS IČKE LABRADORKE. 2 rodovni-
kom. č rne ,« 041/635-420 &ioo3i 

UGUSTER, sadike za živo meio, ugodno. 
« 04/53-1&<314. 040/295<312 510002 

ŽELITE POSADITI, v vas vrl pn«vrst-
ne, kakovostne sadne sadike? Zdaj je 
pravi čas! Drevesnica Podobnikar, po-
kličite na, « 01/36-43-195. 
041/558-448 509969 

PODARIM 

MLADIČKE, mešance. manjše rasti, 
kratkodlaki. « 031/360-588 siooss 

TRI PAPAGAJKE, agapomis, parček z 
mladičem, zelene z rdečimi glavami. « 
040/304-271 woo05 

POSLOVNI STIKI 

Ugodn i avtomobi lsk i in goto-
v insk i krediti do 7 tet, za v s e 
zapos lene irt upokojence tudi 
0 9 . d o 50 % obremen i tve, 
star kredit n i ovira. Če niste 
kreditno s p o s o b n i , n u d i m o 
kredite na o s n o v i v a Sega 
vozila, ter leas inge za vozi la 
stara do lO let. Pr idemo tudi 
na dom. 

Telefonske £tevilke: 
02/252.4&.26,041/750-560, 

041/331-991. 02/252-48-23 
Kwkgwe Rotert t4>. MfacnU U> >». Mirtbor 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

PRODAM 

GOZDARSKO, traktorsko prilkolico s 
hijapom, « 041/756-760 

KOSILNICO. Vikon 165. zelo dobro 
ohranjena. « 041/67-54-53 sioota 

STTUNtCE. visoke 1 m za kiper prikolico, 
za prevozsteža.« 031/309-753 510011 

TROS ILEC. hlevskega gnojagnoja 
Tehnostroj in umetnega gnoja Vikon 
ter traktor T Vinkovič 18 KM. « 
031/491-028 609999 

KUP IM 

TRAKTORSKI VITEL, in cepilntk drv -
sveder ter betonske ali salonitne cevi. fi 
50 cm. « 041 /608-765 siooo* 

PRIDELKI 

PRODAM 

HLEVSKI GNOJ. liežan. kvaliteten, brez 
žagar^. za vriičkane. za sadje ai gmxivni-
ce. lahko dosiavim. « 040/845-860sioo33 

JABOLKA, hruške, krompir, zelje, 
sladki mošt. jabolčni kis in suho sadje. 
Matljovc - Jeglič. Podbrezje 192, « 
04/533-11-44 500877 

KRMILN I KROMPIR. Letališka 19. 
Vogl je 509874 

KROMPIR, za krmo. « 031/387-397 
610035 

OTAVO. v okroglih silažnih balah ter 
otavo v kockah, možnost dostave. « 
041/312>326 510015 

SILAŽNO KORUZO, Sp. Bmk. kupcu dam 
r ^ v najem. « 04/252-12-13 sioooe 

V Z R E J N E ŽIVALI 

PRODAM 

BIKCA, starega en teden. « 041/515-
867 S00989 

ČISTOKRVNO LIPICANKO. staro leto 
in pol s papirji, 9 041/67-54-53 sioou 

JARKTCE RJAV£, tk pred nesnosL Hrsse 
5. Smlednik.« 01/36-27-029 610037 

KRAVO, simentalko, za zakol, težko 
4 50 kg ter kozo s kozličkom. « 
04/57-41-624 stoo4i 

PRAŠIČE, različno težke, možna do-
stava na dom. 9 041/724-144 &00719 

RJAVE. GRAHASTE IN BELE KOKOŠI, v 
očetKu nesnosd. ProdajsvDO vsak dol. 6. -
17.. sobota 8. -13. ure. Perutnmarstvo Ga-
šperiin. Moste 99 pri Komendi. « 01/83-
4S586 S10023 

KUP IM 

ODKUPUJEMO, mlado pitano govedo, 
krave, teleta za zakol. « 051/650-
975.041/650-975 so&aas 

OSTALO 
PRODAM 

ML£ČN£ KVOrTE. 20.OOO kg. Nadihi ba-
zenzamteko 1001. «031/381-4625ioco9 

ODDAM 

V NAJEM, nov hlev za 10 stojišč, ske-
denj je nad hlevom, po 15. url. « 
04/S33-12-20 510007 

HONORARNOZAPOSUMO. likaricov 
pralnici, izključno za popoldanski čas. 
Čistilnica in pralnica Sengar. Britof 43. 
Kranj. « 041 /648-359 510020 

AVTOMEHANIKA IN VOZNIKA. C ali E 
kategorije, s prakso v mednarodnem 
transportu - Z Evropa. Vrt)a. d.0.0.. Stm-
ževQ4. Kranj.» 041/614-722 sog^i? 

MEDNARODNO, transportno podjetje 
Anton Grašlčs.p., Polica 11. Naklo, za-
posli avtomehanika za vzdrževanje to-
vornih vozil. « 04/25-19-702 60Wi8 

ZAPOSLIMO, dva mizarja In dva brusil-
ca lesne stroke. Delovno mesto v Sp. 
Dupljah pri Naklem. Pisne prošnje po-
šljite na nastov: Antika CEZAN, Mestni 
trg 21. Ljubljana s>oo?7 

ZARADI POVEČANJA KAPACITET, 
zaposlimo frizer^ ali frizerko za samo-
stojno dek> v Frizerskem satonu v 8C 
Medvode. Medvoška 3. Informacije po 
telefonu. « 031 /228-448 6OWM 

Pogrebne storitve 
Dvorje, d.0.0. 

DVORJEšt. 1 3 ,4207 Cerklje 
Tel.: 252-14-24, 041/624-685 

in v KranjU/ Koroška 16 

ZAPOSLITVE l i Č E M 

NUD IM 

IŠČEMO KUHARJA, picopeka m voznic 
za razvoz pic. Picer^ Ledina. Gorer^jesa^ 
skac. 52. Kranj. «040/854-300 stooi« 

REDNO ZAPOSUMO. kuhaoa ali kuhari-
co. Stare Hribar Mateja s.p.. Koroška cesta 
59, Kranj. «04/236.1302 

ZAPOSUM SAMOSTOJNEGA KUHAR-
JA/ICO. nede^ prosto. Štibelj Špeia s.p.. 
Partanska 17. Kranj.« 04Q/4350705iooo4 

ZAPOSUMO KUHARJA, zaželene dek>-
vne izkušnje. M a t ^ gostinstvo in storitve 
d.0.0., Rankovo nas. 8. ^ ^ Loka. po 
13. uri. 9 041/39<3^5 &ioo2t 

PODJCTJE GROBOVŠEK TRANSPORT. 
d.0.0.. Mala uftca 10, Horlui takoj zaposi 
voznS<a C. E kat za prevaz blaga v niedna-
rodnem prometu EU. Int.. « 01/7500-
152,041/788-678 soosee 

REDNO ZAPOSUMO, voznika C kat. z 
izkušnjami v mednarodnem transportu. 
Marco s. d.0.0., Kranj. Zq. Bitnje 245. 
4209Žabnica. « 041/633-195so»o6d 

ZAPOSUMO VOZNIKA, za delo v medna-
nxlr)em transportu, obvezni C ^ E kategon-
I. Benigar. d.0.0.. Smlednč^kao. 18, Kranj. 
«04/23544-20 9099it 

PRIUČIMO IN REDNO ZAPOSUMO. 
2 prodajalca, za direktno prodajo na te-
renu. območje Gorenjske. Fantom In-
ternational. M. Grevent>roich 13. Celje, 
«070/786-874 soBew 

DUO BON-BON. išče delo • igra na ob-
letnicah. porokah in dnjgih prireditvah, 
« 041/582-367. 041/596-277 610032 

IŠČEM DELO, varstvo otrok na svojem 
domu. « 04/238-06-20 510024 

I ŠČEM DELO. na domu, pospravlja-
nje. likanje, čiščenje, • 04/204-56-
16.040/465-837 510030 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTIRAMO, in obnavljamo hiše m sta-
novanja. Megamalnx, d.0.0., Staretova 
39. Kranj. « 041 /570-957 50066« 

IZVAJAMO, sanacije dimnikov, vrtanje, 
2jd»/a. montaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obloge, dimne kape. 
Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, 
Domžale. « 031/422-600 SOMSS 

IZVAJAMO, adaptacije, novogradnje, 
fasade, omete er prevoze manjših koli-
čin materiala. Zidarstvo Boštjan Čufar 
s.p.. Rudno 16. Železniki. « 04/510-
20-00. 041/703-826 60Wi0 

NUDIMO VSA Z IDARSKA DELA. no-
tranji ometi, adaptacije, ometi fasad, 
predelne stene, urejanje In tlakovanje 
ter škarpe. Bytyqi Bene in ostali d.n.o.. 
Struževo 3a. Kranj. « 041/561-638 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI. z nabrtz-
g a v a / ^ epoksi ernajlne pcê fieke. Izkušnje 
in jamstvo. IDEJA. Snoj s.p.. Britejeva 
16. L j u b ^ , « 041/592-169 509837 

PREVZAMEM. vsa gradbena deta z mate-
riak)m aR br^. GIB. d.0.0.. Trnovski pris-
tan 8. Ljubljana. « 031/425-610 soerio 

SENČILA ASTERIKS. Rozman Peter s.p.. 
Sertčno 7, Križe, tel.: 5965-170,041/733-
709; marioze. tende, rolete, zskiofi. lamelne 
zavese. plisez9jese.roicf.komamig. vsaco 

SUKOPLESKARSKA DELA. kitanje no-
tranjih površin, beljenje, barvanje napuš-
čev in !asad...Pavec tvan s.p.. Pocflirezje 
179. Nakk). « 031/39-29^)9 6OMO6 

ZIDARSTVO. -KROVSTVO-FASADER-
STVO - PVC OKNA - ADAPTACIJE KO-
PALNIC. MOt^AŽAVlD. d.0.0.. C. lalcw 
8. Domžale. « 031 /811-263 609420 

ŽALUZIJE. lamelne in panelne zavese, 
roloje in screen senčila izdelamo In 
montiramo. Rono senčila, d.0.0.. Mav-
sarjpva c. 46. Notranje Gorice. « 
01/365-12-47. 041/334-247 sodžso 

ŽELITE NA NOVO POBARVATI FASA-
DO. in lesen napušč? Ugodno in hitro! 
Megamatrlx. d.0.0.. Staretova 39, 
Kranj. 9 041/570-957 sobss? 

ZASEBN I STIKI 
ŽENrmA POSREDOVALNICA ZAUPANJE, 
posreduie za poštene zveze, za vse starosti po 
vsej SLO. Mriogo se jh je že spoznalo, naj se 
Vas še več!,« 031/505495 

RAZNO 
PRODAM 

LESTVE, vseh vrst in dotžin dobite. 
Zbilje 22. « 01/36-11-078 500736 

PARCELO. 1300 m2. blizu Kranja, 
strešno opeko, prebiralnik krompirja. 
«031/536-051 61002S 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Tovarne rezervnih 
delov in storitev 

JOŽE STARMAN 
rofen 1932 

Od njega smo se poslovili v soboto, 15. oktobra 2005, ob 16. uri na pokopališ6j v Preski 
pri Medvodah. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA'TIRES 

Z A H V A L A 

V 71 . letu nas je zapustil dragi o^e. deda. brat in tast 

I 
oŽEF GABER 

.d. Markucov |oža iz Puštala 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem, znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvet-
je ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala 
lovskim družinam iz Škofje Loke, SorŠkega polja, Križne Gore. 
Gorenje vasi in Selc za lepo opravljen pogrebni obred, lovskim 
pevcem za ganljivo petje, njihovemu rogistu ter gospodu ka-
planu in pogrebni službi Akris za pripravo poti k njegovemu 
zadnjemu počitku. 

V S I NJEGOVI 

OSMRTNICA 

Kogar ima^ rad^ 
nikoli ne umre, 
h daleč je.., 

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 88. letu za vedno zaspala naša TAMA 

STANISLAVA SEŠEK 
roj. Tome 

Od nje se bomo poslovili danes, v torek, 18. oktobra 2005, v družinskem krogu. 

V S I NJENI 
Kranj, 14. oktobra 2 0 0 5 
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ANKETA 

Na rekreacijo ne 

pozabijo 

V I L M A STANOVNIK 

Minulo soboto so se pohod-
niki spet podali po najljubši 
poti legendarnega pokojne-
ga športnega novinarja Sta-
neta Ureka, na Goro. Pov-
prašali smo jih, kako skrbijo 
za svojo rekreacijo. 

Foto: Polona Mtilcar Baldaiin 

Cilka Ferlan iz Poljan: 

"Rada hodim v hribe, na po-
hode, poleti pa tudi rada 
plavam. Sicer pa je hoja 
moja najljubša rekreacija in 
tudi na Urekov pohod na 
Goro z možem greva skoraj 
vsako leto." 

Ivan Dolenec iz Podobena: 

"Že od mladih let se ukvar-
jam z rekreacijo. Danes gre-
va z ženo od doma peš 
na Goro. Tudi sicer z druži-
no radi hodimo v hribe, 
kolesarimo in tečemo na 
smučeh." 

Tone Krek iz Poljan: 

"Poleti precej kolesarim in 
enkrat tedensko igram te-
nis. Rad igram tudi namizni 
tenis in badminton, pozimi 
pa tudi tečem na smučeh. 
Povprečno "migam" vsaj 
eno uro na dan." 

Miha Miklavčič iz Dolenje 
Ravni: 

"V prostem času rad kole-
sarim in igram košarko. K 
sreči imamo doma okoli 
hiše veliko prostora, tako da 
se tudi pozimi lahko veliko 
smučam in sankam." 

Erna Podjavoršek iz Slovenj 
Gradca: 

"Rekreacija mi veliko pome-
ni, najraje hodim, včasih 
tudi kolesarim. V hribe grem 
vsak konec tedna, precej pa 
tudi med tednom. Na Ure-
kov pohod sem prišla prvič." 

Z belo palico "vidim" korak dlje 
Bela palica je pripomoček, s katerim se slepi lažje znajdejo v prostoru in zaznajo ovire na svoji poti. 
Hkrati je simbol, ki opozarja na slepoto in položaj slepih v družbi. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Bela palica je poma-
galo slepemu in znak, ki 
pove okolici, da njen imet-
nik ne vidi in naj bo zaradi 
tega nanj pozorna. Ob sve-
tovnem dnevu bele palice, 
15. oktobru, pa s tem simbo-
lom slepi in slabovidni izra-
žajo potrebo po sprejetju 
ukrepov, ki bi izboljšali nji-
hov položaj, je dejal Anton 
Žakelj na srečanju, ki ga je 
ob svetovnem dnevu bele 
palice pripravilo Medobčin-
sko društvo slepih in slabo-
vidnih Kranj. To na Gorenj-
skem združuje 4 2 9 članov, 
letos pa mednarodni dan 
bele palice skupaj z drugi-
mi praznujejo pod geslom 
Za odpravo komunikacij-
skih in gibalnih ovir. Ene in 
druge želijo odpraviti z 
uporabo sodobnih pripo-
močkov, vendar za sedaj 
slepim pripadajo le bela pa-
lica, kasetofon, Braillov pi-
salni stroj in pes vodnik, ne 
pa tudi sodobni elektronski 
pripomočki. Predsednik go-
renjskega društva Franci 
Pire je povedal, da slednje 
skušajo svojim članom, zla-
sti mlajšim, ki se še šolajo, 
in tistim, ki so delavno ak-
tivni, zagotoviti ob pomoči 
donatorjev. Ovir je veliko, 
tudi na vsakdanjih poteh 

slepih, o čemer so se po pri-
reditvi ob svetovnem dnevu 
bele palice, na kateri je s 
svojim glasbenim kolegom 
Gregom zaigrala klarine-
tistka Nadja Draksier, pre-
pričali tudi člani gorenjske-
ga društva. Skupina slepih 
se je z belimi palicami pod 
vodstvom tiflopedagoga 
Staneta Florjančiča spreho-
dila po Gesti Staneta Žagar-
ja. Spremljah so jih tudi 

kranjski župan Mohor Bo-
gataj in člani Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ki nameravajo 
predlagati, da bi Kranj po-
stalo invalidom prijazno 
mesto. Ivo Železnikar z Je-
senic pravi, da je njihovo 
mesto že takšno, saj so vsi 
semaforji "ozvočeni". V do-
mačem mestu bele palice 
ne uporablja, pač pa vedno, 
kadar pride v Kranj. Tudi 

Slavko Muh i č iz Škofje 
Loke si vedno pomaga s pa-
lico, saj z njo tako kot drugi 
"vidi" korak dlje, tudi ko gre 
na svoj vsakdanji pohod na 
Križno goro. Najpogostejša 
pot Darinke Podlesnik pa je 
v trgovino, kjer ji prodajalke 
pomagajo pri izbiri blaga, 
kosilo si naroča v domu 
upokojencev, tako da je tudi 
s slepoto njeno življenje 
lažje. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes in jutri bo pretežno jasno in zjutraj hladno. Jutri, 
v sredo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V 
četrtek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. 

Agencija RS za okolje , Urad za Meteorlogifo 

TOREK 

-1/1 rc 

SREDA 

- 1 / 1 

ČETRTEK 

6 / 1 S ^ C 
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ZASREB 
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NA KONCU 

Novorojenčki 

V minulem tednu je na Gorenjskem na svet prijokalo 32 
novih prebivalcev, od tega v Kranju 22, na Jesenicah pa 10. 
V Kranju je prvič zajokalo 12 dečkov in 10 deklic. Najmanj je 
tehtnica pokazala deklici in sicer 3.290 gramov. Najtežja pa 
sta bila deček in deklica, obema je tehtnica pokazala 4 .090 
gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 4 deklice. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 1.620 gramov, najtežjemu dečku pa 
so babice namerile 4.350 gramov. 

LJUBLJANA 

SZS odstopila od pogodbe 

Konec tedna so na Smučarski zvezi Slovenije sprejeli 
odločitev, da prekinejo "pogodbo s Š D PlanicaTlglede 
organizacije tekme svetovnega pokala v poletih v sezoni 
2005/2006. V izjavi za javnost so zapisali, da je SZS od 
vodstva Š D Planica pričakovala sporazum, ker pa se v 
Š D Planica s sporazumno prekinitvijo pogodbe niso 
strinjali, je 10 S Z S ocenil, da odstopi od medsebojne 
pogodbe. Ker pa se pri SZS zavedajo, da bi bila odpoved 
tekmovanja velika škoda za vse, bodo storili vse, da 
marčevska prireditev v Planici uspe, so tudi zapisali v 
izjavi za javnost. V. S. 

SMUČARSKI CENTER CERKNO 
- kjer zima postane užitek 

U G O D N O PREDPRODAJA SMUČARSKIH i 
V O Z O V N I C ! ! ! : 

SC Cerkno vas vabi, da kupite smučarske vozovnice j 

za sezono 2005/06 ' 

V PREDPRODA)! NAJKASNEJE D O 31.10.2005. 

vse informacije po tel.: 05/37-43-400! • 

HVALA ZA ZAUPANJE! 

"arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

D V D FILM prejme 
LEA PISANI iz Vogelj pri Dutovijah 

LOTO 
Rezultati 42. kroga - 1 6 . io. 2005 

4, 6, i6, 22, 25, 26, 36 in 30, S EDM ICE NI! 

Lotko: 8, 9, o, 4, o, 7 
Predvideni sklad 43. kroga za Sedmico 47.000.000 SIT 

Predvideni sklad 43. kroga za Lotko io.ooo.ooo SIT 

mailto:info@g-glas.si
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NAJRAJE OPEVAJO 
SLOVENIJO 
Praznovanje 40-letnice so Slovensfd 
muzikantje razdefili na dva dneva. 
Tako je bil sobotni koncert namenjen 
nemškemu obGnstvu. V goste so po-
vabili nekaj dobrih ansambk)v in svoje 
nekdanje člane. Zabava je 
btla zagotovljena. 02 

A h 

POPKULTURA 

PLUS IN MINUS 
ZA BAR 
Najnovejši interaktivni šov Bar zbu-
ja pri gledalcih različne občutke. 
Povprašali smo znane osebnosti, 
ali ga kdaj gledajo, kaj si o njem 
mislijo. /FotorTin« DoW 

UUDJE 

GLEDALIŠČE NI 
IZGINILO 
V jeseniškem gledališču Toneta 
Čufarja so pripravili večer Magije, 
glasbe in plesa. Iluzije in magija 
so navduSevafe občinstvo, gleda-
lišče pa Se vedno stoji na svojem 
mestu. / foto: Tin« Doki 
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GLASBA 

NAJRAJE OPEVAJO SLOVENIJO 
P r a z n o v a n j e 4 0 - l e t n i c e s o S l o v e n s k i m u z i k a n t j e razdel i l i na d v a d n e v a . T a k o j e bil s o b o t n i k o n c e r t 

n a m e n j e n n e m š k e m u o b č i n s t v u . V g o s t e s o p o v a b i l i n e k a j d o b r i h a n s a m b l o v in s v o j e b i v š e č l a n e . 

Z a b a v a j e bi la z a g o t o v l j e n a . 

Od prvih čla-
nov ansam-
bla je danes 
ostal le še An-
drej Smolej. 

Na koncertu pa so se z dari-
lom in zahvalo poslovili tudi 
od začetnega člana, harmo-
nikarja Vilija Kralja, ki je le-
tos imel operacijo in ne 
more več igrati. 

Klarinetist Iztok Vidic, ki 
se je ansamblu pridružil 
pred okrog petnajstimi leti, 
je povedal, da je njihova edi-
na želja od tej obletnici, še 
naprej igrati kot do sedaj in 
razveseljevati ljudi. Ansam-
bel se v tujini imenuje Origi-
nal Oberkreiner sextett. O 
angleških skladbah ne raz-
mišljajo. Nekateri ansambli 
so namreč to poskusili že 
pred leti, ampak se ni obnes-
lo. Pred leti je bila članica an-
sambla tudi kraljica jodlanja 
Ingrid Briigeman, ki je na 
koncertu pokazala vse svoje 
jodlarske sposobnosti. Ob-
činstvo je bilo navdušeno. 

Iztok pravi, da v svoji glas-
bi najraje opevajo Slovenijo. 
V tujini je to nekakšna pro-
mocija, čeprav doslej od dr-

Na koncertu so se Slovenski muzikantje poslovili tudi od harmonikarja Vilija Kralja. 

žave za to niso dobili še no-
benega priznanja. Kljub 
temu da igrajo vsak dan iste 
skladbe, jim ni težko vedno 
znova iti na oder in zabavati 
ljudi. Pravi, da je njihov dru-
gi dom kombi, tretji pa oder. 
Tudi treme ni več. BUa je ne-
koč. Sedaj je vse postalo ruti-
na. Kako jim je uspelo zdrža-
ti 40 let? Andrej Smolej pra-
vi, da se to zdrži, če uživajo 
in kaj popijejo z ljudmi, "na 
koncu pa nam dajo še denar. 
Zakaj bi nehali?" 

Gostje na koncertu so bili 
njihovi glasbeni kolegi. Le 
Global Krynerji iz Avstrije so 
nekako izstopali. Iztok pravi, 
da so jih povabili, ker so neka 
nova zvrst in zelo kvalitetni. 
"Zakaj ne bi popestrili večera 
s tovrstno glaslx)?" Dejansko 
so v svojem polurnem nasto-
pu nadvse navdušili. Z ja-
zzom, opero, pop glasbo 
združeni ritmi v narodnoza-
bavne note in s sproščenim 
pristopom so občinstvo pre-
pričali. Skoraj bi zasenčili 

večer. Povedati je treba, da so 
to tisti Avstrijci, ki so državo 
zastopali na letošnji Evrovizi-
ji in še danes ne morejo po-
zabiti desetih točk, ki jim jih 
je namenila Slovenija. 

Slovenski muzikantje so 
do sedaj izdali kar 40 kaset 
in CD-jev. Iztok pravi, da se 
ideje porodijo sproti in vsa-
kemu drugače. Pišejo v glav-
nem sami. Ob vsem tem si 
želijo še, da bi jih ljudje čim 
več poslušali in povabijo k 
sodelovanju. 

POL STOLETJA LESKE GODBE 
R e n a t a Š k r j a n c 

Pihalni orkester Les-
ce je ob svoji častit-
ljivi obletnici, pol 
Stoletja delovanja, 

ki ga praznuje le-
tos, izdal zgoščenko s sklad-
bami, ki jih je zanj napisal 
Slavko Avsenik. Vrhunec 
praznovanja bosta slavnost-
na koncerta 25. novembra 
pri Avseniku v Begunjah in 

26. novembra v LiiJiartovi 
dvorani v Radovljici. Leški 
godbeniki se uvrščajo med 
najuspešnejše pihalne orkes-
tre v Sloveniji. Na letošnjem 
mednarodnem tekmovanju 
pihalnih orkestrov v Italiji so 
v prvi težavnostni stopnji 
osvojili 1. mesto, uspeh pa so 
ponovili tudi na slovenskem 
državnem prvenstvu. V Pi-
halnem orkestru Lesce igra 
64 glasbenikov, tretje leto ga 
vodi Aljoša Deferri, letno pa 

imajo več kot 4 0 nastopov. 
Omenjeni orkester je usta-
novil Jaka Ažman, do danes 
pa so se v njem zvrstili diri-
genti Branko Lacko, Janez 
Kerin, Dušan Mlakar in An-
dreja Šolar. "Igramo zelo 
raznoliko glasbo; od klasič-
nih skladb do večno zelenih 
melodij, zabavne in narod-
nozabavne glasbe. V Sloveni-
ji spadamo v vrh slovenskih 
pihalnih orkestrov, še pose-
bej ponosni pa smo na letoš-

nji uspeh, ki smo ga marca 
dosegli v Italiji. V naših vr-
stah so osnovnošolci, dijaki 
in tudi glasbeniki z akadem-
sko izobrazbo. Petdeseto ob-
letnico delovanja smo začeli 
praznovati že lani, ob 75-let-
nici Slavka Avsenika, ki je za 
naš orkester napisal več 
skladb, osrednja slovesnost 
pa bo prihodnji mesec," je 
povedal predsednik Pihalne-
ga orkestra Lesce Ferdo Ki-
kelj. 

NAGRADNO ŽREBANJE: 
^ / ^ j f S i M 1. N A G R A D A 

SKUTERAGIUTY50 

NAVTILUS BAR ŠENČUR PRAZ 
Bralci Goroniskega fllasa lahko sodelujete z odtezkom lega oglasa, 
ki 9B izpolnite in oddajte v Nautilusov boben. Javno žrebanje bo 
v prijetnem vzduSju Bara Naulilus v Seneurju. v petek. ?8. oktobra, 
ob 23. uri. Vabljeni. 

Medijski pokrovttellli Radio BelvI. GTV Kranj in Goreniski glas. 

Ime in priimek Naslov: 

2 . N A @ R A D A 
Vikend najem avtomobila 
hyundai ali ford 

3. N A G R A D A 
Ozvočenje za hišni kino 

Davčna številka:. Darilni bon zal 5 .000, - SIT 

GG 
2 o vf ls beležimo čas 

VSAK TOREK IN PETEK 

WWW.COREN)SKICLAS.SI 

NOVIČKE 
Dopolnili petnajst let 

Big Foot Manta praznuje 
letos 15-letnico obstoja. 
Proslavila jo bo z velikim 
koncertom in številnimi 
glasbenimi gosti 28. okto-
bra na Gospodarskem 
razstavišču. Gostje bodo 
interpretirali uspešnice 
skupine Big Foot Mama 
In dodali še svojo, priča pa boste tudi nenavadnim glas-
benim kombinacijam in mešanju žanrov. Muzikfest 
bodo povezovali Slon in Sadež, Lado Bizovičar, Peter 
Poles in Miha Šalehar, zaključil pa ga bo koncert slav-
Ijencev Big Foot Mame. A. 8. 

jutri sanjski teater 

DREAM THEATER je ena izmed tistih zasedb, ki jo eno-
stavno morate videti igrati v živo. james Labrie, John 
Myung, John Petrucci, Mike Portno/in Jordan Rudess so 
heroji današnjega glasbenega dogajanja. 
Zanimivo je predvsem to, da so Dream theater bend, ki 

razkriva marsikatere glasbene skrivnosti in žokira z vsa-
kim novim izdelkom. Enostavno so neustavljivi in nihče 
jim ne more preprečiti hiperaktivnosti, ki se preliva z 
unikatnim talentom in znanjem. Njihov nastop bo prine-
sel veliko tradicionalnega Dream Theater stila skupaj z 
raznolikimi stili, ki plujejo po možganih neustavljive pe-
terice, saj so se tokrat usmerili v izziv ustvarjanja krajših 
kompozicij. Tokratni izziv jim je bil ustvariti kratke, in-
tenzivne in efektivne skladbe, saj so se s formulo dolgih 
in zapletenih mojstrovin izkazali že zdavnaj. Oglejte si 
jih jutri zvečer v Hali Tivoli. 

WWW.RADIO-KRANJ.S I 

GLASBENA LESTVICA 
VSAK PETEK OB 16.00 
1 BLACK EYED PEAS: CX3NT PHUNK WrrH MY HEART 
2 KINCSTON: KOCKA lE PADLA NATE 
i MCFLY:ALLA80UTY0U 

4 SN0OPD0CGFEAT.CHAIttJEWIL5ONAND|USnNTIMBERiAKE;SlGNS 
5 MEUNIEC:NEXTBESTSUPER5TAR 
6 DANIEL POVmR: BAD DAY 
7 ALENKA GODEC SONČEN DAN 
8 PATRICK N U a BEAUTIFUL 
9 SIMPLE PLAN: V/ELCOME TO MY LIFE 
10 AVRIL LAVICNE: HE WASNT 
11 PANDA: PTICE NA JUG 
12 MARIO: LET ME LOVE YOU 

n EMINEM: MOCKINGBIRD 

U OMAR NABER: KRASEN DAN 
15 TOiE PROESKI & TONY CETINSKI; LAGALA NAS MALA 
i6 LEMAR: IF THERE'S ANY lUSTICE 
17 TABU: KAKO lE TEŽAVNA 
ig MARIAH CAREY: ITS LIKE THAT (DAVID MORALES REMIX) 
19 FREELOADERS FT.THE REAL THIN: SO MUCH LOVE TO CIVE 
20 NENA: LIEBE IST 
21 DAN D: LE NAPRE) 
22 BODYROCKERS: I LIKE THE WAY 
23 GLOBAL DEE1AYS:WHAT A FEELING 
24 CENTLEMAN: INTOXICATION 
25 CHIPZ: COWBOY 
26 ALYA: ZVEZDA VEČERA 
27 lACK lOHNSON; SITTING WAITING WI$HINC 
28 IOANAZIMMER: I BELIEVE 

29 MAROON 5: MUST GET OUT 
30 MURAT&jOSE: JA IN.> 

POKUCNO TEHNIČNA GRADBENA ŠOLA, 
Sorenjeaavska 9, Kranj 

Izvaja usposabljanje po programu: 

GRADBENI DELOVODJA 
š e nekaj prostih mest! Inf. 041/649 787 

http://WWW.RADIO-KRANJ.SI


TELEVIZIJA 

PLUS IN MINUS ZA BAR 
Najnovejši interaktivni šov Bar zbuja pri gledalcih različne občutke. Znane osebnosti smo povprašali, 
ali ga gledajo, kaj si mislijo o njem in kakšno je njihovo mnenje o resničnostnih šovih, ki so preplavili 
televizijske programe. 

Ana Hartman 

nteraktivni resničnostni 
šov Bar je izjemno uspe-
šen, pravijo na POP-u. "S 
prvimi raziskavami o gle-
danosti smo zelo zado-

voljni, število gledalcev se po-
večuje iz tedna v teden, saj je 
šov vedno bolj napet," je po-
jasnila Petra Uranjek. zadol-
žena za stike z javnostjo, in 
dodala, da pričakujejo, da se 
bo gledanost povečevala tudi 
v prihodnjih tednih. 

Domen Kumer, glasbe-
nik: "Seveda sem že videl 
Bar in zdi se mi super, da 
smo se tudi Slovend končno 
lotili tega. Je magnet za pu-
bliko, saj se lahko dobro vži-
viš v dogajanje. Je pa res, da 
moraš biti ob poplavi takšnih 
šovov zelo izviren." 

Romana Krajnčan, glasbe-
nica: "Bara še nisem videla. 

Romana Krajnčan 

ampak si ga želim videti. 
Tako bora vsaj približno ve-
dela, o čem mi ljudje razlaga-
jo. Koncept poznam in tisti, 
ki Bar redno spremljajo, se 
mi smilijo, saj očitno nimajo 
početi drugega kot gledati, 
kako živijo nastopajoči. V 
tem ne vidim smisla." 

Miro Koželj, župan Šen-
čurja: "Zaradi pomanjkanja 
časa Bara ne gledam, sem pa 
slišal, da v njem nastopa 
Senčurjanka. Resničnostnih 
šovpv.ne gledam, ker se mi 

Sanja Grohar 

ne zdijo zanimivi in me ne 
pritegnejo." 

Sanja Grohar, mis Sloveni-
je: "Bar mi je zelo všeč. Ce 
imam le čas, si ga z veseljem 
ogledam. Zdi se mi, da je to 
prvi pravi resničnostni šov v 
Sloveniji." 

Eva Moškon, pevka: "Bar 
sem videla samo enkrat za 
nekaj minut. Težko bi dala 
kakšno oceno, je pa res, da 
me takrat šov nekako ni pri-
tegnil. Če so resničnosti šovi 
dobri, so lahko zelo pristni." 

Janez Sušnik 

Janez Sušnik, predsednik 
državnega sveta: "Bar sem si 
že večkrat ogledal in se mi 
zdi zanimiv in razvedrilen. 
Do resničnostnih šovov 
imam pozitiven odnos. Ve-
ste, to so današnji modemi 
"prijemi". Sem pa slišal že 
tudi precej kritik glede Bara." 

Rebeka Dremelj, voditelji-
ca: "Bar sem videla samo en-
krat in še to na kratko, tako da 
bi ga zelo težko komentirala. 
Na primer Big brother sem si 
včasih pogosto ogledala." 

Domen Kumer Miro Koželj Eva Moškon Rebeka Dremelj 

INŠPEKTOR KIRN AVTOR: JELKO P E I B R N E L J 

Informacija je pomembna 
Nekaj časa lahko gledalci na televiziji spremljajo tnfo ka-
nal, ki vam ves dan plasira krajše bloke informacij. Od 
domačih - do tujih, od daljših do krajših, politične, za-
bavne, o vremenu. Gledanost in zanimanje za kratke, a 
ažurne informacije je med gledalci velika, le v času 
osrednjih informativnih oddaj na slovenskih televizijah 
gledanost Info kanala upade. A. B. 

t , 
£/ i. 

• 

Info kanal postreže s kratkimi, a ažurnimi novicami. 

0 D 1 - 3 gledali so in ocenili 
GREGOR KACIN - MEDLE, SKUPINA B ILLVTHE K ID 

Aritmija (TV SLO) 
Plus: Zame je to edina prava oddaja o glasbi, ki obrav-
nava tematiko ročka. Voditeljica Katarina Čas se je vsega 
lotila resno, oddaja je zelo kvalitetna. 
Minus: Oddaja traja samo pol ure. p 

1 2 3 4 J 

Kino za družino 

Na vs«h prodajnih rmsUh Or(a Pfodajo in v poiiovainicah PoŠte Sloventja. C«h« l.ioo 
t^arjev ob nakipu Corenjslci.gUs Nsič^mld Gorenjskega K̂ at̂  tahVo 
bVD-^ kupite ri« MiJcitu pixl|c()rCorcnjSki on Zotoovi) v Kr̂ njU. vvik dctovniL 
od 7. <h> ute \n v poiiovalntcih Pnite SlovenHe^predl(>2«te odrv^ek 
Corvnisk* gU« i vaio nnioCnrlko žiewilkq). CtniHM naro^tlce: \.ooo lol»rtcv 

•BSI C o f c n j s k i C ^ s 



KULTURA 
KAJ DOGAJA 

KRANJ 

Skodelice v Prešernovi... 

V četrtek, 20. oirtobra, ob 18. uri bo v Galeriji Prešerno-
ve hiše odprtje razstave skodelic, ki s o jih ustvarili 
različni umetniki in ustvarjalci s spodbudo, da izdelki 
pridobijo tudi o sebno noto. M e d ustvarjalci skodelic 
tokrat srečamo Vinka Tuška, Zmaga Puharja, Evo Puhar, 
Roka Bogataja, Biserko Komac, Ajdo Baiderman Balii, 
Martino Tomšič, Ifigenijo Simonovič, V ido Štembergar, 
Barbo Štembergar Zupan in Nika Zupana. I. K. 

KAMNIK 

Filmska šola Vzgajanje pogleda 

V Matični knjižnici Kamnik tudi letos poteka fi lmska 
šola, namenjena vsem, ki želijo filme tudi razumeti in ne 
le gledati. "Obiskovalcem naše šole b o m o skušali razlo-
žiti, zakaj gledanje filmov ne more ignorirati psihoanali-
ze, teorije filmske glasbe, teorije gledališča, fotografije 
in literature. Naslanjali se bomo na velikane, kakršni so 
Schopenhauer, Nietzsche, Freud idr. Ne bomo varčeva-
li s prepričljivimi, sijajnimi odlomki iz prvih desetletij 
filmske zgodovme, gledalčeve čute pa bomo s teorijo in 
z razmisleki od ločno naravnavali na vse, kar ponuja 
film, a tega praviloma ne vidijo, ne slišijo in ne zaznajo, 
ker morajo v kinodvoranah pozornosti posvetiti koki-
cam, mobitelom, zunanjemu videzu in klepetanju," je 
povedal dr. Du š an Rutar, ki bo z Co ranom Peršinom in 
Mitjem Reichenbei^om poglede vzgajal vsak petek, kar 
štiriindvajset večerov zapored. J. P. 

KAMNIK 

Na temo figure in človeka 
v Galeriji Veronika je do konca meseca na ogled medob-
močna tematska razstava Podobe Gorenjske 2005. To-
krat so bili likovni prispevki ljubiteljskih slikarjev, ki de-
lujejo na področju vseh sedmih območnih izpostav Jav-
nega sklada za kulturne dejavnosti, osredotočeni na fi-
guralno tematiko. Na razpis je prispelo več kot sedem-
deset del v različnih slikarskih tehnikah, ob tem pa tudi 
čez deset figuralnih plastik. Tokrat je na ogled preko 

• šestdeset del sedeminštiridesetih avtorjev. I. K. 

ŠKOFJA LOKA 

V MiheličevI galeriji "mali Groharji" 
v petek so v M iheličevi Galeriji v Kašči odprli razstavo 
otroških likovnih del, ki so nastala na že tradicionalni 
Mal i Groharjevi koloniji, ki je letos potekala 30. septem-
bra po ulicah Škofje Loke. Ž e po tradiciji je organizator 
škofjeloška izpostava J S K D v sodelovanju Loškega 
muzeja in ob podpori Občine Škofja Loka k sodelovanju 
povabil učence višjih razredov osnovnih šol z Gorenj-
skega in tistih mest po Sloveniji, s katerimi ima Škof/a 
Loka tesne povezave. Tako je letos na koloniji sodelova-
lo 3 o učencev iz 27 šol, s katerih je prišlo prav toliko 
mentorjev. Žirija je najboljša dela nagradila, deset slik 
pa v formatu razglednice tudi natisnila. Razstava bo 
odprta do 18. novembra. I. K. 

KRANJ 

Nejčeve "Kreposti in pregrehe" 

V Galeriji Mestne občine Kranj bo svoja dela razstavil 
slikar in grafik Nejč Slapar. Odprtje razstave z naslovom 
Kreposti in pregrehe bo v petek, 21. oktobra, ob 12. uri. I. K. 

PlAiNE VSTOPNICE 
MKC PRI RDEČI OSTRIGI, M a Loka 

petek, 21. oktober, ob 22. uri 
energičen hiphopovski nastop hitrogovorca z izbrano ekipo glasbenikov 

Odgovori na vprašanje in si morda prlžrebaj brezplačno 

vstopnico za koncert, v KATEREM BENDU ŠE DELUJE NTOKO? 
Pošlji sms z geslom BREZ - 031/691111 - napiši odgovor ter ime in priimek 
- v četrtek žrebamo 4 prejemnike brezplačne vstopnice. Nagrajenci bodo 
obveiteni z sms-om, vstopnice pa prejmejo pfed tirfetkoni koncerta Pri rdeči ostrigi. 

OD ZNAMK K FOTOGRAFIJAM 
Galerija Mestne hiše te dni gosti kar tri razstave: znamk, razglednic in fotografij. 

Igor Kavčič Galerija Mestne 
hiše v Kranju je 
od minulega 
četrtka naprej 
bogatejša za tri 

nove razstave. Te obiskoval-
ca sicer popeljejo na tri med 
seboj različna pociročja, ki pa 
jih m e d seboj povezuje po-
gled v preteklost. Večer se je 
začel s sf)ecializirano filateli-
stično razstavo E n o O k n o 
Kranj 2005, z mednarodno 
udeležbo, saj so ob sloven-
skih na ogled še "okna" fila-
telistov iz Avstrije, Italije, 
Hrvaške, Madžarske, Make-
donije ter Srbije in Črne 
gore. Gre za način predstav-
ljanja filatelističnih zbirk, ko 
je kompletna filatelistična 
zgodba ne glede na tematiko 
predstavljena v eni vitrini 
(enem oknu) in ne v naj-
manj petih, kot nekoč. "Fila-
telistična zveza Slovenije je 
pred dvema letoma prav v 
Kranju med prvimi v Evropi 
začenjala s to novo obliko 
razstavljanja, ki je predvsem 
spodbuda za mlajše filateli-
sle, Id z zbirkami šele zače-

njajo," je dejal glavni tajnik 
zveze Bojan Bračič. Razstava 
bo odprta do sobote, 22. ok-
tobra, ko bodo podelili tudi 
priznanja najboljšim od 55 
zbirk, kolikor jih je na ogled. 

V osrednjem galerijskem 
prostoru višja kustodinja 
Marjana Žibert nadaljuje 
predstavljanje Gorenjske na 
starih razglednicah. Lani 
smo si lahko ogledali KrafijT 
tokrat pa je tema gorenjski 
turistični kraji. Bled, Bohinj, 
Brezje, večja gorenjska me-
sta, planinske razglednice, 
zasebni penzioni... na čmo-
belih, koloriranih in barvnih 
razglednicah od začetka do 
polovice preteklega stoletja 
so tematski izbor iz ene naj-
bogatejših "institucionalizi-
ranih" zbirk razglednic v ' 
Sloveniji, Gorenjski muzej 
jih hrani več kot 3000, zago-
tovo pa največjo z motivi, 
vezanimi na Gorenjsko. K 
razglednicam je avtorica 
razstave postavila tudi celo-
tao opremo za tako imeno-
vano tujsko sobo iz leta 
1906. Muzeju jo je odstopila 
družina Budkovič iz Bohi -
nja, k i je takrat po odprtju 

Na dan odprtja razstave je bilo moč dobiti tudi priložnostno 
dopisnico in poštni žig z datumom 13.10. 2005. 

bohinjske železnice v cveto-
čih letih tur izma oddajala 
sobe turistom. 

V kleti galerije pa je na 
ogled razstava fotografij 
Blaža Budje, z nas lovom 
FeRT IK . Naslov v sebi skri-
va tematiko, ki je avtorja to-
krat zanimala, namreč de-
diščina zapuščenih železar-
s k i h in industr i jskih stavb 
na Ravnah, v Storah, na 
Jesenicah, v Kranju, Celju 
in Dvoru . " Zan ima l a me 
je problematika prostora, 

sprememba naseljenosti da-
nes opuSčenih industrijskih 
obratov, kjer bodo jutri brž-
kone veliki trgovski centri," 
je povedal Blaž Budja, sicer 
po stroki arhitekt projek-
tant. Poleg dokumentarne 
vrednosti fotografij, katerih 
odlika sta tako neka likovna 
urejenost in hkrati moč, ki 
gledalcu prikliče s p o m i n 
preteklosti, n a m le-te pred-
stavljajo tudi pogled arhitek-
ta na pociročja, kamor ljudje 
malofoat zaidemo. 

NA OGLED KERAMIČNE 
MOJSTROVINE 

Igor Kavčič V petek zvečer so 
v prijetnem 
vzdušju ljubite-
ljev umetnost i 
v atriju in ga-

leriji Magušarjeve hiše v 
Radovljici odprl i medna-
rodno razstavo umetniške 
keramike. 

" Z ustvarjalci, katerih dela 
lahko v id imo na tokratni 
razstavi, s m o se spoznavali 
na razl ičnih delavnicah po 

Evropi, sodelovali s m o na 
skup insk ih razstavah, drug 
drugega pa obiskujemo tudi 
v naših ateljejih," je povedal 
domačin in gostitelj razsta-
ve U rban Magušar. Tokrat 
so na ogled dela 27 ustvar-
jalcev keramike iz o sm ih ev-
ropskih držav, poleg Slove-
nije še Hrvaške, Srbije in 
Č m e gore, Španije, Franci-
je, Italije, Irske in Grčije. 
Vsak avtor se predstavlja z 
en im izdelkom,-naj bo to ke-
ramična mala plastika, figu-

Atrij Magušarjeve hiše je bil v petek prijetno živahen. 

ra ali pa krožnik, skleda, 
mogoče drug lončarski izde-
lek. Razstavljena dela so 
ustvarjena v različnih tehni-
kah, taki pa so tudi avtorski 

pristopi, na eni strani mo-

demi , na drug i izrazito 

tradicionalni. Razstava bo 

na ogled do 18. novembra, 

vsak dan od 10. do 19. ure. 

P U M Z A K » J M » H e f e -
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FILM, KINO 
FILM ŠTIRIH ZNAČAJEV 
Prekmurski psiho, pripravna podeželanka, zdolgočasena nimfomanka in neizživet umetnik. 
Po Ljubljanski kinematografski premieri v začetku meseca v prihodnjih dneh film Norega se metek 
ogne pričakujemo tudi v Kranju. 

Igor Kavčič 

Zgodba filma Norega 
se metek ogne je na 
neki način podobna 
zgodbi njegovega na-

stajanja. Tako kot je v filmu 
prekmurski par prišel v Ljub-
ljano z željo odpreti nov list v 
življenju in je ljubljanski par v 
svojem dolgočasju čakal, da 
se nekaj zgodi, je tudi ustvar-
jalna ekipa fitoia z ničle zače-
la uresničevati idejo, ki je v 
njihovih glavah čakala pravi 
čas, ko bo butnila na piano. 
Ideja je bila tako rekoč vse do 
povečave, ki jo je p« predhod-
nem uspehu na razpisu fi-
nanciral Fi lmski sklad, edini 
kapital filma. Režiser Mitja 
Novljan ter soscenarista in 
glavna igralca Ludvik Bagari 
in Uroš Potočnik so se odloči-
li za obratno smer. Niso čaka-

Jože In Aleks (Ludvik Bagari in Uroš Potočnik) v trenutkih 
odločitve. 

li na uspeh na razpisu za skla-
dov denar in se potem lotili 
snemanja, ampak so najprej 
posneli film in ga potem po-
stavili na preizkus. Stroka ga 
je glede na okoliščine nastan-
ka ocenila za zglednega, tre-
nutno pa je na preizkušnji pri 
slovenskem občinstvu. 

Filmska zgodba nas v uri in 
pol popelje skozi različne žan-
re, od socialno dramske osnove 
s komičnimi vložki do krimi-
n a l n a 2apleta in vseskozi ne-
po s re^e erotike. Scenarij, ki 
ima zagotovo še nekaj rezerve, 
razkriva in razvozlava medčlo-
veške odnose (tovrstna temati-

ka je kajpak slovenska filmska 
realnost) tako med partnerji in 
sostanovalci kot v širšem druž-
benem kontekstu, s propadlo 
finančno piramido in stanjem 
duha na reladji vas - mesto in 
obratno. Glede na to, da je film 
posnet z minimalnimi sred-
stvi, m u ne gre zameriti ne pre-
več zahtevne scenografije, na-
sprotno, ta je glede na okolišči-
ne prav domiselna, prav tako 
pa so glavni protagonisti s ko-
rektno igro dokazali, da so bili 
na snemanju poleg tako z dušo 
kot telesom in ne le kot najem-
niki. Zgodba je enostavna in 
prav tako kot film ne išče publi-
ke, ki bi v njem pod nujno iska-
la globljih pomenov. Filmu No-
rega se metek cgne v tem smislu 
gredo simpatije, je gledljiv, 
hkrati pa na trenutJce ravno to-
liko neobičajen za slovensko 
produkcijo, da se ga splača vi-
deti 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 

Torek - ob 9,20 bo radijski gost župan občine Tržič Pavel 
Rupar, popoldne, malo po 16. uri pa bodo v studiu poz-
dravili Mitjo Rotovnika, direktorja Cankarjevega doma v 
Ljubljani. 
Sreda - tema dneva se namenja pogovoru z naklanskim 
županom Ivanom Štularjem. 

Četrtek - če vas zanima trgovanje z vrednostnimi papir-
ji, potem nikar ne zamudite kontaktno svetovalne odda-
je ob 9.20. Dnevu osteoporoze pa namenjajo oddajo 
Aktualno ob 15.30. O b 16.20 pa vas vabijo na enega nji-
hovih potepov z avtorico Dašo Šter. 
O d ponedeljka do petka - zanimivi večerni program med 
20. in 22. uro. 

Radio Triglav, 9 6 , 0 0 Mhz 

Torek - Ves dan se bodo oglašali iz KS Qorje in poročali 
o Zanimivostih in aktualnosti. M e d drugim tudi o tem, 
da Gorjanci želijo lastno občino. O b 13. uri pa Jesen živ-
ljenja - poklicna rehabilitacija. 

Sreda - ob 8.05 Zdravnikov nasvet In ob 13. uri Glas ljud-
stva. 
Četrtek - ob 8.05 oddaja Živimo zdravo - kaj je čustveno 
nasilje deset minut čez eno pa Kamen spotike. 
Petek - o d 6. ure v jutranjem programu Triglavska pod-
mizja in ob 13. uri dr. Petek. 

Sobota - ob 8.05 EKO-nasvet, ob 15. uri Motorci in 18.30 
tedenski pregled dogodkov. 

Nedelja - ob 8. url Pravljični vrtiljak Lucije G r m In ob 13. 
uri nedeljski gost. 

Ponedeljek - ob 8.05 jejmo malo, jejmo zdravo, ob 9. uri 
Triglavski zeleni vrtiček in ob 13. uri Športni ponedeljek. 

DOBRO UREJENI MRTVECI 
A/ V V V V , A 

i n I 
Drama; Ogled nad 12 
let. Režija: Benjamin 
Fiiipovič; Scenarij: 
Benjamin Fiiipovič; 
Igrajo: Lazar Ristovski, 
Irena Mičijevič Rodič, 
Miraiem Zubčevič, 
Tarik Fiiipovič, Uliks 
Fehmiu, Saša Petrovič, 
Boro Stjepanovič, Bar-
bara Cerar, Brane Za-
vršan, Nada Ourevska, 
Admir Glamočak, M i š a 
Martinovi«;... 

Bosanski film, kjer v kopro-
dukdji sodeluje tudi Sloveni-
ja, je zanimiva črna komedi-
ja, preko katere spoznamo 
Rista in Safeta, k i delata v 
mrtvašnici. K njima tisti 
večer pripeljejo štiri trupla. 
Ministr ico za promet, obu-
panega geja, norega izumitel-
ja in tipa, ki bi rad privatiziral 
del železnice do Sarajeva. 
T e k o m filma spoznamo 
zgodbe teh ljudi, ki se jim do-
gajajo že kar preveč ne-
navadne stvari. Režiser želi 
prikazati, da edino, kar nas 
vse povezuje, je smrt. Na kon-
cu pridemo vsi skupaj. 

Zanimiv film, Id ima na 
trenutke morda premalo d < ^ -
janja. Zgodbe štirih oseb so 
prikazane nekoliko prepočasi 
in režiser nas v dogajanje za-
pelje morda prepočasL Film je 
narejen preprosto, s kar nekaj 
originalnimi dialogi Igra je do-
bra, kamera nič posebnega, 
scenc^rafija in kostumografija 
pa zelo dobri. Film odlikuje še 
kar dobra ideja, ki pa tekom fil-
ma morda postane preveč 
predvidljiva. Č m i scenariji in 
čmi humor je v bosanskih 
filmih zelo popularen. Na 
srečo je vedno začinjen z obi-
lo humoria. 

KINO SPORED 

KINOCENTER, KRANJ 

Torek, 18.10. 
1 5 i O In 18.00 
CARJA HAZZARDA 
20.10 
ODKliNJENA SKRIVNOST 
Sreda, 19.10. 
15.S0 in 18.00 
CARJA HAZZARDA 
20.10 
ODKLENJENA SKRIVNOST 
Četrtek, 20.10. 
1 7 J0 
NEVIDNI BOJEVNIK 
20.00 
HOTEL RUANDA 
Petek, 21.10. 
Ni predstav! 
Sobota, 22.10. 
20.00 
NEVIDNI BOJEVNIK 
Nedelja, 23.10. 
1 7 J0 
FANTOM IZ OPERE 

20.20 
NEVIDNI BOJEVNIK 

Poned(Hjek,24.10. 
1 7 3 0 

FANTOM IZ OPERE 

1020 
NEVIDNI BOJEVNIK 

P e t e k , 2 1 . 1 0 . 

2 0 . 0 0 GOSPOD IN GOSPA SMITH, amer. 

akc.rom.kom. 
S o b o t a , 2 2 , 1 0 . 

2 0 . 0 0 LOVCI NA DRUZICE, amer. kom. 

Nede l j a , 2 3 . 1 0 . 

1 7 J 0 LOVCI NA DRUZICE, amer, kom. 

2 0 . 0 0 GOSPOD IN GOSPA SMITH, amer. 

akc. rom. kom. 

KINOSORASKOFJAIOKA 

četrtek. 20.10. 
20.00 TROPSKA BOLEZEN, drama 
Petek, 21.10. 
18.00 CARU IN TOVARNA fOKOlADE, 
drul kom. 

2 0 . 0 0 HOTEL RUANDA, voj. drama 

S o b o t a , 2 2 . 1 0 . 

1 8 . 0 0 I N 2 0 . 0 0 T A Š C A , D A T E K A P , 

ne zelo rom. kom. 
Nede l ja , 2 3 . 1 0 . 

1 8 . 0 0 ( A R U IN TOVARNA ( O K O U D E , 

druž. kom. 
2 0 . 0 0 TASCA , DA TE KAP, ne zete rom. 

kota 

KINO DOVJE MOJSTRANA 

Sobota, 22.10. 
19.00 UilNEKMETUUA, trii. 

KINO RADOVUlUt - UNHARTOVA DVORANA 

Četrtek, 20.10. 
2 0 . 0 0 ANTHONVZ IMMER , trii. 

S o b o t a , 2 2 . 1 0 . 

1 8 . 00 i n 2 0 J 0 A N D E R E L U MAN: 

LEGENDA O 60KSAR IU , drama 

Nedelja, 2 3 . 1 0 . 

1 8 . 00 CINDERELLA M A N : LEGENDA 

O BOKSARJU, drama 

20.20 NOREGA SE METEK OGNE, 
soc. farsa 

Radio Belvi, 98, 3 in 94,4 Mhz 

Kino Center in 
Gorenjski glas 

Iz sporeda Kina center v tem 
tednu: )e film Carja hazzarda 

komedija ali grozljivka? 

vpiši geslo K I N O » odgo-
vori, pripisi svoje Ime In pri-
imek » poSljl S M S na 
Številko 031/69-11-11 - in 
morda prejmei darilo 

M e d p o š i l j a t e l j i , ki b o d o 

p r a v i l n o o d g o v o r i l i na vpra-

š a n j e , b d m o Izžrebal i tri pre-

j e m n i k e po 2 v s t o p n i c za 

o g l e d k a t e r e g a k o l i f i l m a v 

d n e h o d torka, 2 5 . t o . 2 0 0 5 , 

d o n e d e l j e , j o . 1 0 . 2 0 0 5 , v 

k i n u C e n t e r v K r a n j u . 

V n a g r a d n i igri l a h k o s o d e l u -

je te z e n i m s m s - o m z v s a k e 

t e l e f o n s k e š t e v i l k e . O d g o -

v o r e b o m o zbiral i d o četrtka , 

2 0 . 1 0 . 2 0 0 5 , d o 1 2 . ure . 

R e z u l t a t i b o d o o b j a v l j e n i v 

G o r e n j s k e m g l a s u , v t o r e k , 

25 . 1 0 . 2 0 0 5 , n a g r a j e n c i 

b o d o o b v e š č e n i tud i p o tele-

f o n u , v s t o p n i c e p a p r e v z a -

m e j o z o s e b n i m d o k u m e n -

t o m pred p r e d s t a v o . 

I z ž r e b a n i n a g r a j e n c i S M S 

n a g r a d n e i g r e s o : Z o f i j a 

P o g o r e l e c , Karo l ina Les jak in 

B l a ž O b l a k . V e l i k o u ž i t k o v 

o b o g l e d u i z b r a n e g a f i l m a v 

Kinu C e n t e r v K r a n j u . 

www goKnjiUglat.«) 

V oddaji s m o v pogovoru z voditeljem Gregorjem 
M u r n o m pretekli teden lahko spremljali glasbene goste 
Turbo Angels, ki so predstavili svoj novi singl 'Naj se 
dviga '. Oddaje so se udeležili trije člani štiričlanske 
zasedbe: ŠtajerkI Marjetka in M a š a ter Gorenjca Raay in 
Dejan, ki pa je bil kot četrti član odsoten zaradi šolskih 
obveznosti v Velenju. 

Radijska oddaja, katere ime se še oblikuje, bo danes 
gostila ob i8. uri Bohem, 20. oktobra ob 15.30 Nino, 24. 
oktobra ob i8. uri Rebeko, in 26. oktobra ob 16. uri Big 
Foot M a m o . 

Radio Sora 91,1 Mhz 

Četrtek - v oddaji A K T U A L N O bodo ob 9. uri predstavili 
škofjeloške Lionse. Sreda - kot vsako tretjo sredo v 
mesecu bodo spet odprli vašo Sredo sredi vaše vasi; ko 
bomo od jutra do večernih ur križarili po Komendi. O b 
7.30 zjutraj vas bo pozdravi! župan, ob 9.00 boste lahko 
prisluhnili obč in sk im novicam, tudi oddaja Zakladi 
s lovenskega spomina ob 10.30 bo v znamenju gos-
titeljice, še posebej pa vas v njihovo družbo vabijo med 
peto in sedmo popoldne, ko bodo tudi terenski studio 
prestavili v Komendo. 

Petek - med 16. in 19. uro vas vabijo k poslušanju turis-
tične oddaje Na petkovi razglednici. Tokrat se na njej 
bohoti presihajoče Cerkniško jezero. V rubriki; S amo za 
pokušino pa prestopajo meje Velike Britanije in se na 
Londonski podzemni železnici rokujejo s s lovenskim 
novinarjem Brankom Kastelicem. 



muiaRua 
ANKETA 

V Šoli je lepo 

ANA HARTMAN 

Novo šolsko leto se je za-
čelo že pred dobrim mese-
cem in pol. Nekateri so se 
hitro privadili pouka, drugi 
pa so se le s težavo poslovili 
od lenarjenja in počitnic. V 
tokratni anketi smo vas 
spraševali, kako se imate v 
šoli in če se morate veliko 
učiti. 

Miha Šinkovec, Škofja Loka: 

"Obiskujem peti razred in 
priznati moram, da je težji 
kot četrti. Nekaj kontrolnih 
nalog smo že pisali, nekaj pa 
imamo še napovedanih. 
Učim se sproti. Bojim se ma-
tematike in geografije." 

Nives Stanič, jesenice: 

"Letos sem začela hoditi v 
peti razred devetletke. Učiti 
se je že nekaj časa treba, saj 
smo pisali teste, med dru-
gim tudi slovenščino. 
Najtežja je matematika. 
Počitnic niti ne pogrešam." 

Krištof Kalan, Ško^a Loka: 

"Saj je tudi v šoli lepo. Po eni 
strani sem se začetka šolske-
ga leta že kar veselil, po drugi 
pa ne kaj preveč. Nekaj testov 
smo že pisali, pa tudi sprašu-
jejo že. Najbolj se bojim zgo-
dovine in angleščine." 

RADA IMA SARKAZEM 
Mateja Rant 

Devetošolka Maša 
Nahtiga] se lahko 
pohvali S svojo 
prvo izdano knji-
go z naslovom 

Tajna agencija SarMa. 
"Knjiga je zanimiva in na-
peta, tako da je kar ne moreš 
odložiti," so se strinjali 
Mašini sošolci iz osnovne 
šole Staneta Žagarja. Glavni 
junakinji zgodbe sta Sara in 
Maja. Od tod tudi naziv agen-
cije - SarMa je skovanka iz 
njunih imen. "Maja sem jaz, 
Sara pa moja sestrična Julija. 
Vedno sva si želeli postati kri-
minalistki in imeti svojo 
agendjo," nam je ob tem za-
upala Maša Nahtigal. Pravi 

preskok pri njenem pisanju 
je pomenila udeležba na lite-
ramem natečaju Z domišljijo 
na potep. Najprej je na naslov 

založbe, ki pripravlja natečaj, 
poslala 15 strani dolgo zgod-
bo. iz katere je potem razvila 
omenjeno knjigo, ki so ji jo 

izdali kot nagrado za osvoje-
no tretje mesto med učenci 
predmetne stopnje. Na nate-
čaj je sicer prispelo 1435 
zgodb. "Dogajanje v moji 
knjigi je postavljeno v šolo, na 
kateri se pojavijo grafiti. Sara 
im Maja se odločita, da bosta 
raziskali primer," je delček 
svoje zgodbe razkrila Maša. 
Kot pravi, gre za domišljijsko 
kriminalko. Rada namreč 
prepusti svoji domišljiji pros-
to pot, pisanje po pravilih jo 
utesnjuje. "Rada imam sarka-
zem!" pribije. Knjigo si bo 
mogoče izposoditi v šolskih 
knjižnicah, v prosti prodaji pa 
je ne bo mogoče najti. Kot še 
dodaja Maša, se s to knjigo ne 
bo končalo le pri poskusu, saj 
že pripravlja novo. 

USTVARJALI IZ LIČJA 
Ana Hartman 

V začetku jeseni 
so se v kranjskem 
Obi centru spet 
začele tradicio-
nalne delavnice, 

ki se jih otroci lahko udeležu-
jejo vsak petek med 16. in 19. 
uro in ob sobotah med 9. in 
12. uro. Delavnice bodo pote-
kale vse do poletja. Otroke 
smo obiskali minulo soboto, 
ko so ustvarjali iz ličja in bar-
vali pobarvanke. 

Zanimivo je, da je bilo za 
kar nekaj malčkov ličje nekaj 
povsem novega. Tako so iz-
vedeli, da je v ličje ovit ko-

Otroke je pri ustvarjanju spodbujal bober. 

ruzni storž. Tisti malo sta-
rejši, ki so ga poznali že od 

prej, pa so biU začudeni nad 
ugotovitvijo, da je ličje 

CDUJS 
PONOVNO OTROŠKE DELAVNICE 
VSAK PETEK POPOLDAN OD 16 -19 URE IN 

V SOBOTO DOPOLDAN OD 10 - 13 URE 

delovni čas: pon. - sob.: 8.00 do 20.00 ure, 
ned.: 8.00 do 13.00 ure 

možno uporabiti celo za 
ustvarjanje. 

"Nisem vedel, da je ličje 
sploh uporabno za kaj take-
ga," je bil presenečen enajs-
tletni Valjon Mustafa, ki se 
je delavnic skupaj z mlajšo 
sestro udeležil tako v petek 
kot tudi v soboto. Pravi, da 
se zelo rad udeležuje otro-
ških delavnic, saj uživa v 
ustvarjanju. To se mi zdi 
veliko bolj pametno, kot pa 
da bi doma sedel pred tele-
vizijo, še doda. "Danes sem 
iz ličja izdelal možička. 
Drug na drugega sem 
vzdolž zložil koruzne liste, 
jih na sredini zvezal s po-
sebnim listom in na ta 
način dobil pas. Na spodnji 
strani sem iz listov izrezal 
noge, zgoraj pa sem z barvi-
cami narisal oči, nos, in 
usta," je pojasnil Valjon. 
Kasneje je iz papirja naredil 
majhno ladjo in pobarval 
nekaj pobarvank. Delavnice 
so bile tudi tokrat dobro ob-
iskane, in če tudi vi prekipe-
vate od ustvarjalnosti, se jih 
lahko udeležite že ta petek 
oziroma v soboto. 

OTROŠKA PERESA 

Z Eko šolo do znanja in potovanja 

OŠ Staneta Žagarja Lipnica je članica Eko šole in zato se nji-
hovi učenci vsako leto udeležijo Eko tekmovanja. Tudi moj 
brat Aleš Resman je bil z zmago na šolskem tekmovanju leta 
2004 uvrščen na državno tekmovanje, ki je potekalo 23. 
aprila v Radencih. Tam mu je z malo sreče in veliko znanja 
uspelo odgovoriti na skoraj vsa težka vprašanja in postal je 
državni prvak Eko šole na tematskem področju Urbana po-
dročja. Vsi smo bili zelo ponosni nanj! Nagrada za prvo 
mesto je bilo i4-dnevno šolanje angleškega jezika, v mestu 
York na severu Anglije. Andraž je glavno nagrado odstopil 
meni, ker sam ni bil pripravljen iti. Z veseljem sem to nagra-
do sprejela In letos avgusta 2005 odpotovala skupaj z letoš-
njo prvakinjo Martino Ilišinovič v mesto York. Ker sva prvič 
potovali tako daleč in ker sva bili zaskrbljeni zaradi terori-
stičnih napadov, ki so se dogajali le mesec dni pred na-jinim 

-odhodom v Anglijo, naju je spremljala nacionalna koordina-
torka ga. Nada Pavšer. Tako smo potovali bolj varno. 
Potovale smo z letalom iz Gradca do Londona, nato pa na-
daljevali z vlakom do Yorka. Nastanjena sem bila pri prijaz-
ni družini, kjer je z mano stanovalo tudi dekle iz Nemčije, 
Marion. Zaradi nje sem se v Vorku bolje znašla, saj je sama 
tam bivala že dalj časa. Poleg tega je bilo zaradi nje bivanje 
pri družini bolj sproščeno in zabavno. Pouk v kolidžu 
Melton smo imeli dopoldne in popoldne ter vmes eno uro 
premora za kosilo. Razdelili so nas po skupinah, odvisno od 
znanja angleščine. V razredu smo bili iz različnih delov 
sveta. Šolanje je potekalo zelo sproščeno, saj smo učenje 
mešali z zabavo, zato sploh ni bilo dolgočasno. Sama šola 
tudi ni bila zelo velika, zato sem $e v njej dobro počutila. 
Čas po pouku smo preživeli v mestu Vork, na ogledu s šolo 
ali s prijatelji. Vork je zelo staro mesto z največjo katedralo 
v severni Evropi, po kateri si se lahko lepo orientiral. Ker je 
mesto zelo staro. Ima tudi bogato zgodovino, zato sem ve-
liko časa preživela v muzejih in v drugih zanimivih ustano-
vah v Vorku. Zato, dragi vrstniki, potrudite se pri znanju Eko 
šole In morda bo sreča naklonjena tudi vam. 
Veronika Resman, Zgornja Dobrava 10, Kamna Gorica 

jesen na obisku 

jesen je prišla in z delom začela, 
listje v rumene in rjave je barve odela. 

Tudi na polja ni pozabila, 
spravilo pridelkov je kmetom naročila. 

Nato je k živalim je v gozd odhitela, 
naj zberejo hrano za zimo, je naročila. 

Nazadnje je hitro domov pohitela, 
da je mrzla zima ne bi ujela. 

Blaž Bernik, 6. razred, OŠ Škofja Loka • Mesto 

Rešitve nagradne križanke Didakta 

Če ste križanko rešili pravilno, ste dobili geslo Prijazni 
sosedje. Obljubili smo vam tri privlačne knjižne nagra-
de, ki jih poklanja založba Didakta. Srečni nagrajenci so 
tokrat Helena )uvan, ki bo prejela knjigo Diabetes, Maja 
Kos, ki si je s pravilnim odgovorom prislužila knjigo 
Španska princeska. In Klemen Mlakar, ki bo prejel knji-
go Nasprotja. Nagrajenci boste nagrade prejeli po pošti. 
Ne spreglejte naslednje nagradne križanke, ki bo objav-
ljena že čez dva tedna. A. H. 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Iz papirja je ta hiška, 
v njej je to In ta In on, 

kje lahko so skupaj miška, 
mucek, riba, jež in slon? 

Ugotovite pravilen odgovor In nam najkasneje do petka 
pošljite S M S z vsebino ug-i-rešitev-fime in priimek na šte-
vilko 031/691 m . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel za-
nimivo knjižno nagrado, ki jo poklanja založba Didakta. 
Ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev uganke za malčke, ki smo vam jo zastavi-
li prejšnji teden, se glasi riba. Srečni nagrajenec je Gregor 
jaklič, ki bo prejel knjigo Janček in njegove dogodivščine. 



AVTOMOBILIZEM 
PROSTORSKI PRIBOUŠEK 

Test: SeatToledo i.g TDI Stylance 

O Matjaž Cregoriž 

Navade, želje iii po-
trebe avtomobil-
skih kupcev so 
tako različne, da 
se jim včasih ču-

dijo tudi tisti, ki prodajajo šti-
rikolesno pločevino. Nekate-
ri prisegajo na zunanji vtis, 
drugi na zmogljivosti, tretji 
predvsem na uporabnost in 
prostornost in jim je bolj 
malo mar, ali ima avtomobil 
atraktivno podobo. V to sku-
pino najbrž sodijo tudi tisti, 
k i so se zagledali v novega 
Seatovega toleda, saj se v pri-
merjavi z drugimi modeli iz 
te španske avtomobilske 
podružnice nemškega kon-
cema dokazuje predvsem s 
prostorskim priboljškom. Na 
zunaj je ta videti kot karose-
rijski podaljšek z ne preveč 
izvirnim oblikovanjem, po-
leg tega pa tudi nekoliko kva-
ri vtis športnosti, na katerega 
sicer prisegajo pri Seatu. Na 
sprednjem delu je toledo si-
cer do potankosti enak kot 
njegovi hišni sorodniki, ki so 
nastali s trudom slovitega ob-

TEHNIČNI PODATKI 

likovaka Walterja de Silve, 
bočna silhueta je videti neka-
ko neskladna, 2adaj pa je za-
radi velikih prtljažnih vrat ve-
liko zaobljene pločevine, ki 
jo na straneh omejujejo 
optično premajhne luči. 

Ampak prednost je v pros-
tornosti, je sporočilo, ki ga 
Spanci pošiljajo s toledom. 
Vzrok tiči v kombilimuzin-
ski zasnovi, saj se pod prt-
ljažnimi vrati skriva razko-
šen 500-litrski prtljažnik, ki 
se s podiranjem zadnje klopi 
še občutno prostorsko okre-
pi. To je dokaz, da je toledo 
družinsko naravnan avtomo-
bil in f)onovno vabilo tistim, 

Mere: d. 4,458, š. 1,768, 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek 0-100 km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1,568 m, medosje 2,578 m 
500 I 

1504/2029 kg 
štirivaljni, turbodizelski 

1896 ccm 
77 kW/i05 KM pri 4000 

250 pri 1900 
183 km/h 

1 2 ,45 

6.7/ 4.5/ 5.4 1/100 km 
5.002.770 SIT 

Porsche Slovenija, Ljubljana 

ki so bili razočarani nad 
predhodnikom dmge gene-
racije, ker je bil prtljažnik 
precej manj priročen in upo-
raben. Družinsko pripadnost 
je mogoče čutiti tudi zaradi 
prostornosti potniške kabi-
ne, saj si niti na zadnji klopi 
ni treba gristi kolen. 

V notranjosti si snovalci 
niso izmišljevali nobenili po-
sebnosti in zato je sedenje za 
volanom do potankosti takš-
no kot v športno enoprostor-
ski altei in le malce drugačno 
kot v dinamičnem hišnem 
športniku leonu. Voznik ima 
pred seboj vdolbene merilni-
ke s pregledno grafiko in zo-
prno rdečkasto osvetlitvijo, 
dostopna in pregledna so 
tudi stikala radijskega spre-
jemnika in klimatske napra-
ve na sredinski konzoli, ki je 
podložena s plastičnim pona-
redkom brušenega alumini-
ja. No, kakorkoli že, plastika 
armaturne plošče se zdi ne-
koliko preveč cenena, glede 
na to, da ne gre ravno za naj-
cenejši avtomobil in tudi pri 
natančnosti in kakovosti iz-
delave Špancem manjka še 
kakšna učna ura. 

Pod motomim pokrovom 
je preverjen izdelek, 1,9-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik, ki ga matični koncem 
Volkswagen uporablja tudi 
v dmgih svojih znamkah in 
modelih. S 105 konjskimi 
močmi je ta motor kar do-
bro kos ne preveč lahkemu 
toledu. Zaloga navora je do-
volj velika, da se je mogoče s 
toledom voziti dinamično 
ali pa z nižjimi vrtljaji ležer-
no brez pogostega pretika-
nja. Ampak, ko se motor za-
vrti proti sredini dovoljene-
ga območja vrtljajev, posta-
ne glasen in tudi preglasen, 
moteč za voznika in sopo-
mika. Podvozje je zasnova-
no tako, da toledo kljub dol-
žinskemu prirastku nima 
težav z lego na cesti in ga 
voznik lahko skozi ovinke 
obvladuje brez posebnega 
truda, čvrsto vzmetenje pa 
je rahlo moteče le ne kratkih 
grbinah. Vrednost prostor-
skega priboljška se pri tole-
du meri tudi z nekoliko viš-
jo ceno od obeh bližnjih so-
rodnikov. Ali je tega vreden, 
je seveda stvar individualne 
presoje. 

ELEGANCA ŠPORTNEGA SRCA 
BMW-jeva serija 3 dopolnjena s kombijevskim touringom. 

O Matjaž Cregorič 

Po spomladanski pre-
dstavitvi limuzine je 
pri BMW-ju n a p o ^ 
čas še za prenovljeni 

touring serije 3. Avtomobil, 
ki povzema limuzinski spre-
dnji del z Že znanimi obli-
kovnimi elementi, ima na 
novo ukrojen zadek, v kate-
rem je tudi na račun večje 
dolžine prostoren 460-litrski 
prtljažnik,, ki ga je s podira-
njem deljive zadnje klopi 
mogoče povečati na 1385 li-
trov. Vanj seveda sodijo vse 
pritikline, kot so predelne in 
zašfitne mreže, pokrivni rolo 

in podobno. Tudi v potniški 
kabini je serija 3 touring po-
polna preslikava limuzine, 
med BMW-jevimi značil-
nostmi, prenesenimi iz več-
jih modelov, je informacijski 
sistem i-Drive z upravljabiim 
okroglim gumbom na sre-
dinskem grebenu. Motoma 
paleta je skoraj enaka kot v li-
muzinski izvedbi in jo se-
stavljajo trije bencinski in 
dva turbodizelska motorja. 
Pod oznako 320i se skriva 
2,0- litrski štirivaljnik (110 
kW/i5o KM), sledita šestvalj-
na 3251 (2,5 litra, 125 kW/i70 
KM) in 330i (3,0 litra in 160 
kW/2i8 KM). Dizelske barve 
zastopata štirivaljni 2,0- litr-

ski 32od (120 kW/i63 KM ) 
in 3,0-litrski šestvaljnik 33 od 
(170 kW/23i KM). Poleg za-
dnjega perona je pri nekate-
rih močnejših motorjih na 
voljo štirikolesno gnana iz-

vedba. Pri slovenskem uvoz-
niku Avto aktivu so cene na-
stavili nekoliko nad limuzino 
in najcenejši touring serije 3 
prodajajo za maloprodajnih 
7,33 milijona tolarjev. 

USPEŠNICA 
V TRETJI KROG 
Novi Renault Clio je drugačen in večji od 
predhodnika. 

O Matjaž Gregorič 

Bitka v avtomobilskem 
spodnjem rasa-edu dobiva nov 
zagon: na slovenske ceste je 
zapeljal novi Renaultov clio, 
avtomobil, kd je v dosedanjih 
dveh generacijah veljal za 
uspešnico in večletnega slo-
venskega prvaka v prodajnih 
številkah in tržnem deležu. 
Novinec je bil ptemiemo pri-

neznank. Renault ima sicer 
zdaj v razredu majhnih avto-
mobilov kar štiri predstavni-
ke, ki se bodo vsak po svoje 
borili za tržni delež, poleg sta-
rega Ln novega clia še twinga 
inmodusa. 

Novi clio, ki že na prvi po-
gled deluje precej všečno, je s 
3,98 metra skupne dolžine 
tako kot doslej na voljo v razli-
čicah s tremi in petimi vrati, 
med pridobitvami je poleg 

kazan že sporrJadi hkrati v 16 
evropskih mestih, med njimi 
tudi v Ljubljani, nato na avto-
mobilskem salonu v Frank-
furtu in zdaj je zrel za proda-
jo. Doslej je imel clio tudi slo-
vensko domovinsko pravico, 
saj so ga izdelovali v novome-
škem Revozu, kjer bo proiz-
vodnja pod imenom clio sto-
ria potekala predvidoma do 
leta 2008, oziroma dokler bo 
dovolj povpraševanja. Tretje 
generacije Clia v Novem me-
stu ne bodo izdelovali, ker se 
pripravljajo na naslednika 
modela twingo, ki naj bi pri-
šel iz proizvodnih dvoran ko-
nec prihodnjega leta, a je oko-
li tega avtomobila še precej 

prostornejše potniške kabine 
tudi večji, zdaj 288-litiski prt-
ljažnik. Motoma paleta je pes-
tra, začenši z 1,2-litrsldm ben-
cinskim motorjem (55 kW/75 
KM), ki mu sledita še i^-litrs-
ki(72kW/98KM)ini,6-Utis-
ki (82; kW / i i i KM). Dmžbo 
jim bodo delali še trije sodo-
bni 1,5-litrski turbodizelski 
pogonski stroji (50 kW/68 
KM, 63 kW/86 K M in 78 
kW/io6 KM), poleg ročnih 
pa tudi proaktivni samodejni 
menjalnik. Cene novega clia z 
najšibkejšim motorjem in 
osnovnim, varnostno precej 
dobro založenim paketom 
opreme, se začenjajo pri 2,11 
milijona tolarjev. 

REIMAULT 
C L I O 

Pooblaščeni 
prodajalec 
in serviser. 

K M ® « 
hitp;// www.fllpciour-rcinoni.sl 

Alpetour Remont d.d., Kranj 
Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj 

« »0»0TA 1"» 

NA KRATKO 

Kazen za Peugeot 

Francoski Peugeot obžaluje odločitev Evropske komisije, ki 
je temu francoskemu proizvajalacu zaradi kršitev načel o 
svobodni trgovini v Evropski uniji določila kazen v višini 
skoraj 50 milijonov evrov. Pri Peugeotu naj bi namreč v letih 
1997 do 2003 skušali preprečevati nakupe svojih vozil na Ni-
zozemskem državljanom drugih članic unije. Vzrok želje po 
nakupih na Nizozemkskem so bile občutno nižje cene, pri 
Peugeotu pa navajajo, da se je v tem času njihova prodaja 
na tem trgu povečala kar za 50 odstotkov in da so vsi zain-
teresirani kupci avtomobile tudi dobili. O pritožbi zoper 
kazen bodo še razmislili. Podobne težave je pred časom že 
imel nemški Volkswagen. M.C. 

http://www.fllpciour-rcinoni.sl


DRUŽABNA KRONIKA 
GLEDALIŠČE NI IZGINILO 
v jeseniškem gledališču Toneta Čufarja so pripravili večer Magije, glasbe in plesa. Iluzije in magija 
so navduševale občinstvo, gledališče pa še vedno stoji na svojem mestu. 

Vrvež v garderobnih prosto-
rih gledališča je bil uro pred 
predstavo na vrhunca T u i ob 
gledališkem 'šanku' je bilo pes-
tro. Nekateri zaposleni v gleda-
lišču so glasno razpravljali o 
prihajajoči premieri predstave 
Pofom, ki bo 14. novembra na 
Jesenicah. Vendar v drugem 
okolju, s popolnoma prenovlje-
nim konceptom Čufarjevega 
dela. Ko se je pogovoru pridru-
žila še direktorica gledališča 
Branka Smole (na večer magije 
je pripeljala sina Lana), je pogo-
vor stekel v smeri pozitivnih in 
n ^ t i v n i h stroškov predstave. 

Med nastopajočinii smo naj-
prej spoznali Wladiniiija. Pil je 
čaj, se šarmantno nasmihal ne-

žnejšemu spolu in neprestano 
po rokah premetaval kupček 
kart. Starejši bi se ga verjetno 
spomnili iz televizijskih ekra-
nov, novinarji pa iz Maribora, 
kjer organizira vrhunsko tek-
movanje čarodejev, in če se no-
vinar odloči, da ne bo gledal vse 
predstave oziroma celotnega 
tekmovanja, ga sploh ne spusti 
v dvorano. "Ce ne vidiš vsega, 
potem nimaš prave predstave," 
razlaga Wladimir, ki dosega 
efekte s svojimi dih zastajajoči-
mi manipuladjamL 

Zanimiva sta bila Italijana. 
Njuna predstavitvena kartica 
kaže Alexa in Loidk) Iiiis, duo 
Luis, v točki, ko on ves mogo-
čen povzroči lebdenje svoje 
žene, nežne in krhke plavola-
ste s komaj nekaj cunjicami v 
zlati barvi ovitimi okoli s v o j ^ 

telesa. Prizor je zanimiv, ven-
dar star že nekaj let Magija Lu-
isovih je ostala enaka, le okolje 
se je neštetokrat zamenjalo. 
Duo se ukvarja z iluzijo, gene-
ralno ma^jo in uporablja tudi 
živali za svoje čarovnije - pred-
vsem papige. S svojimi čarov-
nijami in iluzijami sta Alex in 
Lorella več kot deset let razvese-
ljevala potnike na velikih kri-
žarjenjih, videla pa sta tudi Ja-
ponsko. 

Domačine, pobudnike veče-
ra, skupino Phenomena se-
stavljata dva čarodeja in dve, tri 
asistentke. Brane Bak^, Slavko 
Batur, Katja, Teja in Olja. Sku-
pina deluje že dvajset let in na-
stopa veliko po Avstriji Ob\^-
dajo iluzije in magijo. Pri svojih 
točkah uporabljajo tudi golobe 
in zajčke, ter številne druge rek-

vizite. Seveda je bil obisk veli-
kega iluzionista Cooperfielda v 
Ljubljani skorajda obvezen. 
Komentar njegovega nastopa: 
lahko bi se bolj potrudil, so me-
nili tisti, ki so si ogledali njego-
vo predstavo na Dunaja 

Dvorana gledališča je bila v 
soboto zvečer polna. Pa rne<^ 
obiskovalci nismo videli le 
otrok in njihovih spremljeval-
cev. Občinstvo je bilo starostno 
precej mešano. Za začetek in 
napoved je poskrbel Wladimir, 
potem so nastopili plesalci sku-
pine Waiited, ki pa se jim je 
nastop malce podaljšal, ker je 
Rebeka (kar zanjo ni značilno) 
zamujala na prireditev. Razlog: 
s spremljevalci so se izgubili. 
Zmedlo jih je krožno križišče 
pri bencinski črpalki na Jeseni-
cah. 

Vif-t^ 

Direktorica gledališča Tone Čufer Branka Smole in sin Lan. Duo Luis med pripravami za nastop. /Foton™ooki 
! Folo: Tina Doki 

Phenomena se je veselila nastopa pred domačim občin- Wladimir daje še zadnje napotke dekletom skupine Wanted. 
S t v o m . / folo; Trna Doki / Folo; Tina Doki 

Hostese Sandra, Barbara in Polona ter njihov 'šef in koordi-
nator večera magije Dino Muratovič. /Foto;Tiiuooki 

Rebeko Dremelj je na Jesenicah zmedlo krožno križišče. 
/ Foto; Tina Doki 

VRTIMO GLOBUS 
Clooneyu peša spomin 

George Clooney ima že nekaj časa hude 
glavobole, zaradi katerih mu peša spo-
min. Vsakodnevne migrene povzroča 
razpoka na zaščitni membrani, ki prekri-
va hrbtni mozeg. Čeprav ni v življenjski 
nevarnosti, je psihično povsem na tleh, 
za igralce je namreč spomin bistvenega 

pomena. Po stanovanju ima vse polno rumenih.listkov, 
sa; pozablja najbolj osnovne stvari. Kljub vsemu optimi-
stično dodaja, da ima vsak človek kdaj v življenju napor-
no leto, v katerem se postara za celo desetletje. 

Maty-Kate prekinila študij 

Mary-Kate Olsen se bo bolj kot študiju 
posvetila podjetju, ki ga vodi skupaj z 
dvojčico Ashley. Najstniška igralka se je 
z newyorške univerze vrnila v Los Ange-
les, kjer Imata Oisnovi uspešno podjetje 
z Izdelki za mlada dekleta. Poleg dela v 
podjetju se bo posvetila tudi drugim ho-

bijem, najbolj jo navdušujejo potovanja, slikanje In foto-
grafiranje. Njena predstavnica za javnost je zanikala na-
migovanja, da ima Mary-Kate težave z anoreksijo, zara-
di katere se je enkrat že zdravila. 

Prince na operacijo kolkov 

Princ ima vse večje težave s kolki, zato 
so mu zdravniki svetovali čimprejšnjo 
operacijo. V nasprotnem primeru ne bo 
mogel več nastopati in plesati kot do-
slej, Bolečine v kolkih so posledica vsa-
kodnevnega nošenja visokih pet, s kate-
rimi 47-letni glasbenik skušal prikriti 

svojo nizko rast. Ker je član verske skupnosti Jehovove 
priče, ki ne dovoljuje transfuzije krvi, o operaciji še raz-
mišlja. 

Hollowayja pretresel drzni ropar 

Neznani ropar je sredi noči vdrl v havaj-
ski dom Josha Hollowaya, vstopil v spal-
nico, kjer sta zvezdnik serije Skrivnostni 
otok in njegova žena spala, ter vanju na-
meril pištolo. Zahteval je denar In kredit-
ne kartice, nakar je zbežal z igralčevim 
luksuznim Mercedesom. Pretreseni 

Josh se je že zahvalil policiji v Honoluluju, kamor se je 
preselil pred letom dni. Nepridiprava še Iščejo, avto pa 
so našli zapuščen nedaleč od kraja zločina. 

Katja Taškar šteje 21 pomladi In živi na Ptuju. Po 
horoskopu je strelka, ki meni, da je ljubezen nepredvidlji-
va. Črnolaska rada pleže, še raje poje in morda se nekoč 
pojavi tudi na slovenskih odrih v vlogi pevke. /Foio;ianaPipan 


