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Nov dom za cerkljanske gasilce 
Minuli petek so ob Cesti na Polico v Cerkljah položili temeljni kamen za 
nov gasilski dom PCD Cerklje. Zgradili ga bodo do 15. oktobra. 

SIMON ŠUBIC 

Cerklje - Danes mineva na-
tanko pet let, odkar so v obči-
ni Cerklje na Gorenjskem 
prekinili sodelovanje z Gasil-
sko reševalno službo Kranj 
in so vse gasilske intervenci-
je prešle v domeno tamkajš-
njih gasilskih društev. Vloga 
osrednje operativne gasilske 
enote je tedaj pripadla enoti 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Cerklje, Id ji je v veli-
ko pomoč tudi operativna 
enota P G D Zgornji Brnik. 

Nove razmere so botrova-
le, da je sedanji gasilski dom 
PGD Cerklje postal pretesen. 
"Iz majne podeželjske enote 
smo v zadnjih letih zrasli v 

veliko in resno enoto, ki je 
dobro opremljena in izobra-
žena. Obstoječi dom je po-
stal tako majhen, da v njem 
ne moremo hraniti niti vseh 
svojih vozil. Verjetno sem 
edini gasilski poveljnik v Slo-
veniji, ki ima v svoji garaži d-
stemo," je pred časom po-
tamal občinski gasilski po-
veljnik Blaž Kaplenik. 

Cerkljanski gasilci so zato 
sprva nameravali obstoječi 
dom razširiti, kasneje pa so 
se z županom Francem Če-
buljem dogovorili za gradnjo 
novega objekta na drugi lo-
kaciji, medtem ko bodo stari 
dom prodali, kupnino pa vlo-
žili v izgradnjo novega 
doma. Tega je ob cesti Cerk-

Ije-Zalog že začelo graditi 
gradbeno podjetje Gradbi-
nec GIP iz Kranja. 

Temeljni kamen za nov 
gasilski dom, katerega grad-
nja bo stala 230 milijonov to-
larjev (brez opreme), so mi-
nuli petek položili župan 
Franc Čebulj, direktor Grad-
binca GIP Zmago Geršak in 
predsednik P G D Cerklje 
Jani Jerič. Po pogodbi mora 
biti dom zgrajen do 15. okto-
bra letos. V novem objektu s 
1 140 kvadratnih metrov bru-
to uporabnih površin, ki bo 
prvenstveno namenjen do-
mačemu gasilskemu dru-
štvu, bo tudi sedež centra za 
zaščito in reševanje ter skla-
dišče za potrebe občine. Gasilci iz Cerkelj se bodo predvidoma v novi dom preselili konec oktobra. / fom: nm ooki 

Spomin na ostanke rudarjenja 
Tržičane so francoski prijatelji spodbudili za razstave mineralov in fosilov. Tokrat že 34. prireditev. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Rudarske zastave, ki 
so vabile na 34. prireditev 
M I N F O S , so spomnile na 
40-letnico stikov s franco-
skim mestom Sainte-Marie 
aux Mineš. Od tam je prišla 
zamisel za razstave minera-
lov in fosilov v Tržiču. Tudi 
letošnja je doživela množi-
čen obisk v soboto in nede-
ljo. Nekateri izmed obisko-
valcev so potrdili, da so pri-
šli zaradi različnih razlogov. 
Janko Tišler iz Križev, ki je 
velik del življenja posvetil 
nafti, je kot mlad geolog rad 
preiskoval fosile iz Dovža-
nove soteske. Sedaj na trži-
ških razstavah opazuje 
predvsem redke kristale. 

Kot je zaupala Saša Ješe, 
ima njen ded doma lepo 
zbirko. Vnuki so vedno radi 
poslušali, kaj je v njej. Kadar 

imajo čas, se mu pridružijo 
pri ogledu razstav. Bianca 
Rumble iz Kamnika, ki je 
dve desetletji preživela v An-

gliji, se je ob zanimanju za 
starine navdušila tudi za 
svet okamnin. V svoji zbirki 
ima okrog 4 0 fosilov, ki so 
jih ob njenih dveh otrocih 
spoznali tudi angleški in 
naši šolarji. Iz Tržiča želi 
odnesti nekaj novih zanimi-
vih primerkov. Anže Božič 
iz Kranja je dal pobudo, da 
sta starša Jana in Vilko pri-
peljala njega in brata Aljaža 
na prvi ogled fosilov, Dovža-
novo sotesko pa bodo spo-
znali drugič. Tam so bili pr-
vič tudi Marija in Lado De-
bevc iz Ljubljane ter Ljubo 
Debevc iz Celja. Doslej so 
poznali Tržič le po imenitni 
obutvi, sedaj pa vedo, da je 
blizu mesta čudovit naravni 
spomenik. 

I POSLOVANJE Z B A N ^ OD DOMA 

ELEKTRONSKA BANKA JKLin 

Sporazum za leško letališče 
CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Predsednik 
uprave Družbe za avtoceste 
RS (Dars) Rajko Siročič in ra-
dovljiški župan Janko S. Stu-
šek sta v petek podpisala spo-
razum, ki ureja obveznosti 
obeh strani pri zasuku vzlet-
no pristajalne steze na šport-
n e m letališču v Lescah. S 
podpisom sporazuma je 
Dars izpolnil vse pogoje za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za izgradnjo lo-kilo-
metrskega odseka avtoceste 
Vrba-Peračica. 

Kot je znano, bo zaradi 
gradnje avtoceste ti-eba zasu-
kati letahško stezo, zaradi 
spremembe steze pa odstira-
niti bližnjo stanovanjsko 
hišo. Naložbo bo vodila in iz-
vedla občina, financiral pa jo 
bo Dars. Občina bo zagotovi-
la prostorsko dokumentacijo 
in zemljišča ter izvedla dela 
na letališču do jeseni prihod-
njega leta oz. najkasneje do 
tehničnega pregleda avtoce-
ste predvidoma oktobra 
2 0 0 8 . Sporazum omogoča 
občini tudi gradnjo nado-
mestne stanovanjske stavbe. 
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A K T U A L N O 

Tri možnosti poplačila 
obveznosti 
Iskraetneco )e v petek Okrožnemu 
sodišču v Kranju predala nadrt fi-
nančne reorganizacije družbe, v kate-
rem ponuja upnikom tri možnosti 
poplačila obveznosti. Za družbo, ki bi 
dokapitalizirala Iskraemeco, uprava 
predlaga Engrotu5. 

A K T U A L N O 

Tudi v tujino 
za boljši položaj 
Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 
je bilo precej namigovanj, da bodo 
medicinske sestre množično odhaja-
le v tujino. To se ni zgodilo, saj zaslu-
žek tam ni prida večji, vendar pa 
bodo o odhodu večinoma razmišljale 
mlajše in bolj izobražene. 

C O R E N j S K A 

Zgodovina ob avtocesti 
Na trasi bodoče avtoceste, na robu 
Dobrega polja, so se po prvomajskih 
praznikih začela arheološka izkopa-
vanja. Številni kosi keramike in ostan-
ki poznoantične arhitekture vodijo k 
domnevi o obstoju nekdanje slovan-
ske naselbine. 

G O R E N J S K A 

Mesto za sprehod 
ali za avto 
v Kranju je vse več pobud, da bi del 
starega mestnega jedra, ki poslovno 
zamira, odprli za promet. Na mestni 
upravi so pripravili tri predloge za 
odprtje nekaterih ulic, vendar hkrati 
zagotavljajo, da ne bodo ukrepali 
brez večinske podpore. ^ 

V R E M E 

Danes, v torek, ho precg jasno. 
Jutri, v sredo, bo spremenljivo 
oblačno s posameznimi ploha-
mi ali nevihtami. V četrtek bo 
sončno, toplo in vetrovno. 

jutri: spremenj/ivo oblačno 
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KRATKE NOVICE 

ŠENČUR 

Šenčur bo vinorodni i<raj 

Predsednik državnega sveta Janez Sušnik je od mestne 
občine Maribor nedavno dobil cepič prek 4 0 0 let stare trte z 
Lenta. V petek popoldne si jo je dal posaditi na domačem 
vrtu. V družbi županov Mira Koželja, Milana Kocjana, 
Franca Ekarja, Ivana Štularja in Igorja Draksierja ter 
številnih sosedov in prijateljev je prisluhnil profesorju 
Martinu Kadivcu, ki je govoril o vinski trti in njenih darovih, 
nato pa izrazil zadovoljstvo, da ga je župan mariborske 
občine Boris Sovič počastil s cepičem trte, ki je zaradi svoje 
starosti zabeležena celo v Cuinessovi knjigi rekordov. Trta z 
Lenta ima "mlade" že v mnogih krajih Evrope, sedaj pa bo 
rasla tudi na Bezjakovem vrtu v Šenčurju, kakor se po doma-
če reče pri Sušnikovih. Kdaj bodo lahko Šenčurjani pili 
njeno žametno črnino, je še težko napovedati, malo v šali 
pa je njihov župan Miro Koželj dejal, da se s tem Šenčur 
vpisuje med vinorodne kraje. Koželju je pripadla tudi čast 
posaditi trto, pri čemer so mu pomagali tudi drugi župani 
(na sliki). D. Ž., foto: Corazd Kavčič 

LJUBLJANA 

Gasilci dobili nove izolirane dihalne aparate 

V logističnem središču Uprave RS za zaščito in reševanje 
v Rojah pri Ljubljani so prejšnji tžden člani odbora za uprav-
ljanje s sredstvi požarnega sklada razdelili med slovenske 
gasilce 380 izoliranih dihalnih aparatov. Od tega so 246 
aparatov razdelil med 69 občinskih gasilskih zvez, 134 
aparatov pa so dobile poklicne gasilske enote iz Ljubljane, 
Kranja in Kopra. Kranjski poklicni gasilci so dobili trideset 
aparatov. V kratkem bodo dihalne aparate razdelili še med 
slovenske prostovoljne gasilce. D. Ž. 

hrib 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjižno darilo prejme JERNEJA ROGAR iz Rateč. 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

NAGRADE LIKOVNEGA BIENALA 
v četrtek bomo razglasili, katero likovno delo je na letoš-
njem Bienalu v Kranju najbolj pri srcu bralcem Gorenjskega 
glasa. Skupaj z organizatorji smo želeli spodbuditi bralce k 
obisku razstav in smo zato razpisali glasovanje. Glasovnice 
zbiramo še do jutri, to je do srede, 17. maja, v četrtek ob 19. 
uri pa bomo v Mali galeriji v Kranju razglasili rezultate. Tri-
je izžrebani glasovalci bodo prejeli nagrade, ki jih podarja Li-
kovno društvo Kranj, to je likovna dela slikarjev Bonija Čeha, 
Izidorja Jalovca in Cveta Zlateta. 

GG IZLETI 
Za sobotni družinski izlet v sosednjo Avstrijo - v park Mini-
mundus in na potepanje po Celovcu - je še nekaj prostih se-
dežev. Podrobnosti poiščite v današnjem Gorenjskem gla-
su. V juniju napovedujemo dva Glasova izleta. S prvim 
bomo počastili praznik češenj, drugi pa bo namenjen kultu-
ri - Dunaju in Mozartu. Več o obeh izletih pa v petkovem 
Gorenjskem glasu. Petra Kejžar 

Desna koalicija že dolgo drži 
Igor Draksier, Bojan Starman in Tone Bogataj, predstavniki desnih strank v Škofji Loki, so ocenili 
uspeh pred zadnjimi lokalnimi volitvami sestavljene koalicije. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Škofja Loka - Predsedniki 
strank SLS (Tone Bogataj), 
NSi (Bojan Starman) in SDS 
(Janez Prevodnik) s sopod-
pisnikoma Igorjem Draks-
lerjem in Brankom Grim-
som so septembra 2 0 0 2 
sklenili koalicijo, s katero so 
bili uspešni na takratnih vo-
litvah, po izteku štiriletnega 
mandata pa ocenjujejo, da je 
bilo uspešnih tudi vseh 48 
mesecev skupnega dela v ko-
rist občine Škofja Loka. Pred 
koncem mandata je iz koali-
cije sicer izstopila stranka 
SDS, o čemer župan Igor 

Draksier pravi: "V stranki 
SLS obžalujemo enostran-
sko odločitev občinskega od-
bora SDS Škofja Loka, da iz-
stopijo iz koalicije v preteklo-
sti povezanih strank. Meni-
mo, da je sodelovanje še po-
sebej potrebno tudi v času, 
ko imajo stranke odločilen 
vpliv na državno politiko in s 
tem razvoj krajev." 

Omenjene tri stranke (od 
katerih sedaj sodelujeta le še 
SLS in NSi) oziroma njihove 
predhodnice v škofjeloškem 
političnem prostoru, sodelu-
jejo že ves čas po prvih de-
mokratičnih volitvah leta 
1990, o dobrem sodelovanju 

pa po mnenju sogovornikov 
priča napredek občine v pre-
teklih mandatih. Kljub ob-
časno različnim pogledom 
na posamezna vprašanja so 
se pri pomembnih odločit-
vah uspešno usklajevali, oce-
njujeta preostala koalicijska 
partnerja. Župan Igor 
Draksier je nanizal nekaj do-
sežkov občine v preteklih le-
tih, od obnovljenih cest do 
športnih objektov, podžupan 
Bojan Starman pa o uspehih 
na področju gospodarstva. 
Koalicijska pogodba se izteče 
s koncem mandata, bodo 
pred letošnjimi volitvami 
sklenili novo.' Koordinator 

koalicije Tone Bc^ataj nam 
je na to vprašanje odgovoril, 
da bosta stranki nastopili sa-
mostojno, vsaka imata svoje-
ga kandidata za župana za 
prvi krog, za drugega pa 
utegnejo skleniti dogovor. 
Igor Draksier (SLS) in Bojan 
Starman (NSi), morebitna 
županska kandidata, uradno 
še nista potrdila kandidatu-
re. Draksier pravi, da stranki-
ni organi o tem še niso skle-
pali, Starman pa, da mora 
biti kandidatura potrjena na 
treh instancah; na občin-
skem odboru NSi, na izvršil-
nem odboru stranke na naci-
onalni ravni in - doma. 

ŽELEZNIKI 

Ne gre za razširjeno koalicijo 

Predsednik SD in evropski poslanec Borut Pahorje bil v pet-
ek gost javne tribune o reformah za večjo konkurenčnost in 
socialno varnost v Železnikih, ki sta jo pripravili občinska in 
območna organizacija SD. To je bila njegova že 31. tribuna 
o tej temi, ki jo je treba ljudem razjasniti in dobiti njihovo 
podporo. Glavna tema srečanja je bilo trenutno aktualno 
Partnerstvo za razvoj, v katerega so vstopili tudi socialni de-
mokrati. Pahor je zanikal očitke LDS, da gre pri tem za "raz-
širjeno koalicijo" in pojasnil, da je glavni motiv za vstop v 
partnerstvo vpliv na reforme. Z nekaterimi vladnimi predlo-
gi se ne strinjajo, partnerstvo pa omogoča doseganje spre-
memb. Pogovor na javni tribuni je pokazal visoko stopnjo 
enotnosti v pogledih na odločitve SD za sodelovanje v part-
nerstvu. Predsednica območne organizacije SD v Škofji Loki 
Mirjam Jan Blažič je povedala, da podobno razmišljajo tudi 
v drugih okoljih območne organizacije. D. Ž. 

BRUSELJ 

Kacin vodja opazovalne misije 
Evropskega parlamenta 
Predsednik Liberalne demokracije Slovenije in evropski 
poslanec Jelko Kacin je bil izvoljen za vodjo opazovalne mis-
ije Evropskega parlamenta na referendumu o osamosvojitvi 
Republike Črne gore, ki bo 21. maja letos. Jelko Kacin je 
obenem tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo 
in Črno goro, a brez Kosova. D. Ž. 

NAKLO 

Podpirajo univerzo na Gorenjskem 

Na sestanku obeh gorenjskih regijskih odborov SLS, ki sta se 
ga udeležila tudi predsednik Državnega sveta Janez Sušnik in 
glavni tajnik stranke Aleš Vehar, so se pogovarjali o pripra-
vah na volitve in o pobudah za hitrejši razvoj Gorenjske. Po-
stopki evidentiranja županskih kandidatov že potekajo, cilj je 
imeti svoje kandidate povsod, kjer delujejo strankini odbori. 
Udeleženci srečanja so podprli tudi načrte za ustanovitev 
univerze na Gorenjskem kot pogoja za razvoj regije. D. Ž. 

KRIŽE 

Kako preživeti na kmetiji 

Regijski odbor ženske zveze pri stranki Nova Slovenija 
Gorenjska I vabi na okroglo mizo Kako preživeti na kmetiji. 
Gost srečanja, ki bo drevi, 16. maja, ob 20. uri v mali dvo-
rani Kmetijske zadruge v Križah, bo predsednik odbora 
državnega zbora za kmetijstvo in vodja poslanske skupine 
NSi Alojz Sok. D. Ž. 

KAMNIK 

Predstavili kandidata za župana 

Občinski odbori strank NSi, SDS in SLS v Kamniku so pred 
letošnjimi lokalnimi volitvami sklenili koalicijsko pogodbo o 
skupnem nastopu. Predstavili so tudi kandidata za župana 
Demetra Sadnikarja. D. Ž. 

Novi nakupovalni centri v Lescah 
MATEVŽ PINTAR 

Lesce - V kratki javnom-
nenjski raziskavi nas je za-
nimalo, ali se občani Lesc 
strinjate z izgradnjo novega 
trgovsko nakupovalnega 
centra s hotelom in igralni-
co. V anketi vas je na prvo 

vprašanje odgovorilo 330 
občanov. O gradnji novega 
trgovsko nakupovalnega 
centra s hotelom in igralni-
co so mnenja zelo različna, 
saj se vas strinja 45,5 od-
stotka, ne strinja pa 43 od-
stotkov vprašanih. Na dru-
go vprašanje, ali se strinjate 

z gradnjo trgovskega centra 
Mercator - Merkur, je odgo-
vorilo 327 občanov. Večina, 
6 9 , 7 odstotka se z izgrad-
njo strinja, proti graditvi tr-
govskega centra pa vas je le 
2 6 , 6 odstotka. 

V s e m bralcem, ki še niste 
naročniki časopisa, ponuja-

mo možnost, da nas pokli-
čete na telefon v Klicni cen-
ter slepih (517-00-00) in si 
pri nas tudi naročite za-
stonj 4 številke časopisa 
ali pa se na časopis kar na-
ročite in ga za darilo pre-
birate zastonj do meseca 
septembra. 

Ali s« strinjate z gradnjo novega trgovsko 
nakupovalnega centra s hotelom in igralnico? 

ne .cm ne poznam tr^ 
da, s« strinjam 

4S.5* 

N.J30 

Ali M Strinjate z i zgradnjo t r g o v s k e g a centra 

M e r c a t o r . Merkur? 

ne vem ^ „ 
2 2 % ne poznam dovolj 

1 . 5 % 

s e rke strinjam 1 

V m i ^ da, s e strinjam 

69.7% 

N . 3 1 7 
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Evropski denar za ceste 
"Avtocestna navezava z Gorenjske v osrednjo Slovenijo zamuja vsaj pet do i o let," pravi mag. janež Božič. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Železniki - Prvega sestanka 
gorenjsk ih pos lancev pod 
vodstvom poslanca in župa-
na Mihaela Prevca na t e m o 
izgradnje in urejanja gorenj-
skih cest so se udeleži l i še 
Borut Sajovic, Rudi Veršnik, 
Milenko Ziherl in Anton Ko-
kalj ter številni župani . Od-
govore so pričakali od mini-
stra mag. Janeza Božiča, ki je 
polurno z a m u d o opravičil z 
besedami: "Na poti v Želez-
nike m e je zadržal promet . 
Vstopne ceste v Ljubljano so 
bile zamašene , kar kaže, da 
je bila Gorenjska v preteklo-
sti na c e s t n e m področ ju 
m o č n o zapostavljena." 

"Avtocestna navezava z Go-
renjske v osrednjo Slovenijo 
teče, čeprav zamuja vsaj pet 
do 1 0 let," je povedal Božič. 
"Predor Šentvid Koseze je v 
približno 6 0 odstotkih izgra-
jen, zaključek del na tem od-
seku pa pričakujemo prihod-
nje leto. Z e l o kmalu b o m o 
razgrnili študije variant za od-
seke Stanežiče-Brod in 
Jeprca-Brod, kjer se bo grad-
nja začela leta 2 0 0 8 , " je o de-
lih in načrtih povedal Abdon 

Minister Božič je pos lancem in županom predstavil načrt gradnje cest na G o r e n j s k e m , 

Peklaj, d a n uprave Darsa. Na 
odseku Peračica-Podtabor so 
dela oddana, sedaj se gradi 
desna polovica z viadukti in 
predorom, dela pa naj bi bila 
končana v letu in pol. Dela so 
oddana tudi na odseku Vrba-
Peračica. pravi Peklaj, vendar 
je odkupl jena šele polovica 
zemljišč. Skupna vrednost del 
znaša 4 2 milijard tolarjev, del 
tega bodo pridobili iz kohesdj-
skih skladov. 

Na sestanku so spregovori-
li tudi o t. i. četrti razvojni 
prometni osi, ki je že pridobi-

la formalni status in jo bodo 
skušali sof inancirati tudi iz 
evropskih skladov. "Govori-
m o o cestni povezavi, ki pote-
ka od j eprce prek Š k o f j e 
Loke, G o r e n j e vasi , Cerkna 
do Žel in in naprej do Mosta 
na Soči," je četrto razvojno os 
opisal Vili Žavrlan. Na tej po-
vezavi so k l jučne izgradnje 
novih odsekov, to je poljan-
ske obvoznice, gorenjevaške 
obvoznice ter izgradnja pre-
dora do Cerkna. "Pol janska 
obvoznica se bo začela gradi-
ti letos, zaključena pa naj bi 

bila do konca leta 2 0 0 8 . Sledi 
izgradnja obvoznice Gorenja 
vas, kjer je koridor že rezervi-
ran, sprejeti pa je treba š e dr-
žavni lokacijski načrt. Najza-
htevnejši in najdražj i p a je 
projekt proti Cerknu. Stroka 
zagovarja varianto skozi Ko-
pačnico s 2 ,5-k i lometrskim 
predorom, skupna dolž ina 
odseka pa znaša kar 13,5 kilo-
metra, vrednost del se suče 
okoli 1 0 milijard tolarjev," je 
razložil Žavrlan. Kdaj b o sled-
nji projekt ugledal luč sveta, 
n i smo izvedeli. 

Tudi v tujino za boljši položaj 
"Takoj po vstopu v EU je bilo precej namigovanj, da bodo medicinske sestre množično odhajale v 
tujino. To se ni zgodilo, saj zaslužek tam ni prida večji, vendar pa bodo o odhodu večina razmišljale 
mlajše, najbolj izobražene med nami," pravi predsednica Društva medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske Monika Ažman. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - V več kot sto dvajsetih 
državah na svetu imajo medi-
cinske sestre in zdravstveni 
tehniki vsako leto 12 . maja 
svoj praznik. Na Bledu je bilo 
minuli petek še posebej slo-
vesno, saj je društvo medicin-
skih sester in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske obenem 
praznovalo tudi petdesetiet-
nico. Ob jubileju društva, ki 
šteje prek devetsto članov, sva 
se pogovarjali s predsednico, 
diplomirano medicinsko se-
stro Moniko A ž m a n iz Ra-
dovljice, ki je sicer zapK)slena 
v jeseniški bolnišnici. 

Moto letošnjega mednarod-
nega dneva je " Z ustreznim 
zapos lovan jem r e š u j e m o 
življenja". Kaj to pomeni? 

"To j>omeni, da je zaposlo-
vanje m e d i c i n s k i h sester 
globalen problem. Ne le pri 
nas, tudi v Evropi se že več 
let ukvar ja jo s p o m a n j k a -
n j e m m e d i c i n s k i h sester . 
Tako na pr imer v Angliji več-
ino medicinskih sester "uvo-
zijo" z drugih držav, največ 

iz eksotičnih. Še hujše so te-
ž a v e v nerazvit ih državah, 
kjer "kosi" aids in je pomanj-
kanje res veliko. Podobno bi 
l a h k o naštevala za d r u g e 
dele sveta, zato je zaposlova-
nje medic inskih sester ozi-
r o m a ljudi, ki so s p o s o b n i 
strokovno negovati bolnike, 
res globalen problem." 

Kaj pa pri nas, koliko medi-
cinskih sester je premalo? 

"Svo je študije sicer nima-
mo, je pa bila na Inštitutu za 
varovan je zdravja izvedena 
ena od študi j g lede potreb 
kadrov do leta 2033 . Po teh 
ocenah naj bi ta trenutek v 
Sloveniji potrebovali še okoli 
1 8 0 0 diplomiranih medicin-
s k i h ses ter in okoli 6 0 0 
zdravstvenih tehnikov. Ven-
dar pa je z n a n o , da so v 
zdravstvu veliki stroški, delo-
vna sUa pa je najvišja postav-
ka in marsikje celo medicin-
sk ih sester, ki se upokojijo, 
ne nadomest i jo . Tako dela-
m o z vsemi m o ž n i m i rezerv-
n i m i močmi , kar ima za po-
sledico več pacientov na eno 
m e d i c i n s k o sestro , vel iko 

nadurnega dela, ki se navad-
no ne izplačuje , a m p a k se 
ure prenaša jo na tako ime-
novane proste ure. Ko medi-
cinska sestra te proste u r e 
vzame, pa jo mora nadome-
stiti druga, ki spet dela s po-
v e č a n i m o b s e g o m dela in 
tako se začarani krog nikoli 
ne preseka, posledica pa je 
izčrpanost na delovnem me-
stu. Pravih kadrovskih nor-
mativov pa ni." 

Kako 2 društveno organizira-
nostjo to skušate preseči? 

"Medic inska sestra skrbi 
za človeka, društvo pa skuša 
skrbeti za medicinske sestre. 
Gre za strokovna izobraževa-
nja. kulturne dejavnosti, po-
hodništvo , pa tudi vse bolj 
priljubljene čajanke." 

)e zaradi boljših plač in po-
gojev pričakovati , da bodo 
naše medic inske sestre od-
hajale v tujino? 

" Z a zdaj tega .še ni opaziti, 
sa j i m a m o m e d i c i n s k e se-
stre, ki nas je v Sloveniji več 
kot 13 tisoč, močan sindikat 
in tudi plače š e dobivamo. 

Predsednica Društva 
medicinskih ses ter 
in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske Monika Ažman 

Gotovo pa je pričakovati tudi 
odhajanje v tujino, posebno 
med mladimi in bolj izobra-
ženimi , za katere je Evropa 
privlačna. Morda ne tol iko 
zaradi v iš j ih plač kot zato, 
ker so v tujini inštituti in 
univerze, kjer je m o g o č e do-
biti zaposlitev kot raziskoval-
ke, vodje p o s a m e z n i h pro-
jektov in podobno. Pr i nas 
pa to večina delamo o b svo-
jem delu." 

Tri možnosti poplačila 
obveznosti 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - V petek je I skraeme-
c o O k r o ž n e m u s o d i š č u v 
Kran ju predal načrt finanč-
n e r e o r g a n i z a c i j e (načrt) 
d r u ž b e , ki v k l j u č u j e tudi 
predlog načina reprogrami-
ranja dolgov in predlog po-
ravnave d o upnikov. "Druž-
ba je u p n i k o m v okviru fi-
n a n č n e r e o r g a n i z a c i j e po-
nudi la tri možnost i poplači-
la obveznost i . Po prvem bi 
upnik i odpisal i polovico ob-
veznost i , p r e o s t a n e k pa bi 
d r u ž b a poravna la v o s m i h 
letih z 2 ,5 -odstomimi letni-
m i o b r e s t m i in d v e l e t n i m 
m o r a t o r i j e m . D r u g i pred-
log predvideva prevrednote-
n je terjatev v l a s tn i šk i de-
lež. U p n i k i bi tako pre je l i 
prednostne delnice z zago-
t o v l j e n i m i d i v i d e n d a m i v 
v i š in i 2,5 ods to tka . Tre t j i 
p r e d l o g pa p r e d v i d e v a , da 
b o I s k r a e m e c o v s k l a d u z 
v e l j a v n i m z a k o n o m u p n i -
k o m v e n e m letu po pra-
v n o m o č n o s t i p r i s i l n e po-
ravnave izplačal petino dol-
ga," n a m je možnost i razlo-
žil predsednik uprave Kari 
R o z m a n . V pretek l ih ted-
nih so se p o s a m e z n i upniki 
odločili, katera i z m e d pred-
lagan ih oblik je zan je naj-
bolj ugodna , v okviru načrta 
pa je u p r a v a te u p n i k e v 
s k l a d u z n j i h o v o i z r a ž e n o 

voljo razvrstila in načrt po-
sredovali sodišču. 

V ob jav i d n e v n e g a reda 
skupšč ine , ki bo sredi juni-
ja, uprava za dokapitalizaci-
jo podjetja v viš ini 2 ,7 mili-
jarde tolarjev (za 30-odstot-
ni lasmiški delež) predlaga 
Engrotuš . " P o n u d b a Engro-
tuša je e k o n o m s k o najbolj-
ša , sa j so ponudil i najviš jo 
c e n o za de ln ico . E n g r o t u š 
je predstav i l tudi v iz i jo in 
strategijo razvoja I skraeme-
ca, ki je skladna z obstoječo 
vizi jo družbe. Iz proizvajal-
ca števcev s e b o m o preobra-
zi l i v p o n u d n i k a s i s t e m o v 
za dal j insko mer jen je , obra-
č u n in trženje energetsk ih 
storitev," je o odločitvi po-
vedal R o z m a n . Odločitev 
u p r a v e n e z a v e z u j e lastni-
kov, da bi na skupšč in i iz-
bral i d r u g e g a finalista pr i 
dokapitalizaciji - Iskro, ki je 
pretekl i t eden oprav i l po-
g lob l j en i p r e g l e d d r u ž b e . 
Kari R o z m a n n a m je š e po-
vedal, da družba tekoče do-
bro posluje in nadal juje že 
lani načrtovan in začet pro-
ces prestruktur i ranja : "Te-
žišče prodaje se z indukcij-
skih števcev seli na podro-
č je p roda je e l e k t r o n s k i h 
števcev in s i s t e m o v , de lež 
proda je s i s t e m o v v E U pa 
se je povečal s 25 na 50 od-
stotkov ce lo tne proda je 
I skraemeca . " 
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G O R E N J S K A 

Zadolžili se bodo 
Tržiški občinski svet je sprejel rebalans 
proračuna za leto 2006, ki predvideva do 360 
milijonov tolarjev zadolževanja. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Odlok o le tošn jem 
proračunu Občine Tržič so 
na seji obč inskega sveta v 
sredo spremenili po hitrem 
postopku, čeprav je Borut 
Sajovic iz Liberalne demo-
kracije predlagal dvofazno 
obravnavo. Svetniška skupi-
na te stranke je vložila tudi 
pisno pobudo za lepše mest-
no jedro Tržiča. Zahtevala je 
oživitev središča, nadaljeva-
nje gradnje obvoznice, ob-
nove komunalnih napeljav, 
ureditev parkirišč in drugo. 
Obenem je izrazila željo po 
javni predstavitvi pomemb-
nih oWinskih načrtov. Med 
razpravo je isti svetnik opo-
zoril, da ne vedo niti tega, 
koliko denarja je v občinski 
denarnici, saj občinski svet 
še ni obravnaval zaključnega 
računa za leto 2 0 0 5 . Po in-
formacijah javnega značaja 
naj bi občina odlagala plači-
la računov za opravljene sto-
ritve, med katerimi so tudi 
računi K o m u n a l n e g a pod-
jetja Tržič za vzdrževanje 
cest. Drug kazalec o denarni 
stiski je ponovno zadolževa-
nje občine, ki š e plačuje 
gradnjo tržiške šole in dvo-
rane. Žele l je odgovore na 
vrsto vprašanj o posamez-
nih postavkah proračuna, 
zlasti pa o načrtovanih sred-
stvih za obnovo dvorane ne-
kdanjega dmštva Sokol. 

Direktorica občinske upra-
ve Marta Jarc je pojasnila, da 
bodo krediti za šolo in dvora-
no v celoti plačani letos. Zato 
je možno ponovno zadolže-
vanje, ki so ga predvideli že 
ob sprejemu prvotnega pro-
računa. Sedaj potrjujejo, da 
bodo 8 0 mil i jonov tolarjev 
dolga porabili za sofinancira-
nje gradnje prizidka Osnov-
ne šole Bistrica in obnovo 
podružnične šole Podljubelj, 
2 8 0 milijonov tolarjev pa za 
obnove in gradnje občinskih 
cest ter komunalne infra-
strukture. Slednje naložbe je 
predstavil Izidor Jerala iz 
urada za urejanje prostora, 
ki je kot glavno spremembo 
omeni l preložitev del na 
T r g u svobode na leto 2 0 0 7 
in dokončanje obnov na 
Cankarjevi cesti v Tržiču le-
tos. Mateja Hafher-Malovrh 
iz urada za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti je še 
opisala obnove šol in vrtcev. 
Kot je fKitrdila Marjeta Ma-
ček iz urada za finance, so z 
rebalansom znižali prihodke 
za 147,7 in odhodke za 103,5 
mil i jona tolarjev; prvih bo 
blizu 2,88 milijarde, drugih 
pa 3,} milijarde tolarjev. Čisti 
dolg naj vseeno ne bi bil več-
ji od 329 milijonov tolarjev. 
T e spremembe je svet potr-
dil in sprejel dopolnilo, da bo 
za obnovo Sokolnice name-
njenih 2 0 milijonov tolarjev 
letos in 30 v prihodnje. 

JESENICE 

Družine brezplačno v muzej 
Letošnji i8. maj, mednarodni muzejski dan, je namenjen 
mladim. V Cornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili vr-
sto dejavnosti. Program muzeja bo potekal ves teden, že 
včeraj so v Ruardovi graščini na Stari Savi gostili vrtce, da-
nes bodo v Kasarni na Stari Savi učenci nižje stopnje spo-
znali delavsko stanovanje in pripravili razstavo svojih risb 
na temo stanovanjske kulture nekoč in danes. Jutri, v sredo, 
bodo gostili učence višje stopnje na razstavi risb in grafik 
Jake Torkarja, učenci pa se bodo tudi sami preskusili v risa-
nju z ogljem. V četrtek, na mednarodni dan muzejev, bodo 
na ogled razstave izdelkov otrok, predstavili pa bodo tudi 
raziskovalno nalogo učencev Osnovne šole Prežihov Voranc 
Tudi hrana je naša dediščina. Vrtce in osnovne šole bodo 
povabili v Triglavsko muzejsko zbirko Mojstrana in Liznje-
kovo hišo v Kranjsko Goro. Muzej se je vključil tudi v akcijo 
Za družine brezplačno in v dneh od 15. do 2 i . maja imajo 
družine prost vstop v vse njihove zbirke. U. P. 

BLED 

Predstavitev vvaldorfske šole 
Skupina staršev, ki si prizadeva za ustanovitev waldorfske 
šole na Gorenjskem, pripravlja danes ob i8 . uri v čitalnici 
blejske knjižnice že drugo predstavitev waldorfske peda-
gogike. Tokrat b o d o poskušal i odgovorit i na vprašanje , 
zakaj otroka vpisati v waldorfsko šolo, ter predstaviti učni 
načrt in delovni dan v tej šoli. Ustanovitev vvaldorfske šole 
na G o r e n j s k e m , poudar ja jo pobudniki , je odvisna od 
zadostnega interesa staršev. Odziv je spodbuden, saj se je 
prve predstavitve udeležilo prek osemdeset ljudi, prejeli pa 
so že tudi okrog petdeset informativnih prijav staršev z vse 
Gorenjske. M. R. 

Proti Gorjam spet po Prešernovi 
Potem ko so od konca marca potekala obnovitvena dela na pomembnem odseku Prešernove ceste 
na Bledu, je od konca minulega tedna cesta proti Gorjam spet odprta. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Vsem, ki ste kakorko-
li pomagali, bi se rad zahva-
lil, da smo le dočakali ta tre-
nutek, ko se bomo lahko po-
peljali po prenovljen odseku 
Prešernove ceste. Res je to 
ma jhen korak pri prenovi 
slovenskih cest, je pa velika 
pridobitev za Bled. Bilo je 
kar nekaj težav, saj so dela 
potekala tik ob hišah, v go-
stem naselju. Pri obnovi je 
sodelovalo več investitorjev, 
posebno zahvalo sem dolžan 
podjetju Infrastruktura Bled 
in g lavnemu nadzorniku s 
strani Direkcije Republike 
Slovenije za ceste Reneju 
Pivcu, opravičilo ob težavah 

pri izgradnjo pa velja vsem 
sosedom," je na petkovi pri-
ložnostni slovesnosti ob tež-
ko pričakovanem odprt ju 
najbolj kritičnega dela Pre-
šernove ceste povedal blejski 
župan Jože Antonič in do-
dal: "Korak za korakom in 
Bled bo počasi obnovl jen. 
Pred dvema letoma s m o ce-
sto obnovili do ovinka pri 
Vili Bled, letos ta p o m e m -
ben odsek, pr ihodnje leto 
upam, da se bo nadaljevalo 
do hotela Astorija, in Prešer-
nova cesta bo dobila podobo, 
kot si jo na Bledu zasluži." 

Vrednost del pri obnovi 
komunaln ih vodov in pre-
plastitvi je bUa nekaj več kot 
trideset mil i jonov tolarjev. 

Blejski župan Jože Antonič in direktor Infrastrukture 
Bled Mirko Ulčar sta slovesno prerezala trak na obnovljeni 
Prešernovi cesti. 

pri čemer je občina Bled pri 
obnovi vodovoda in meteor-

nih priključkov prispevala 
osem milijonov tolarjev. 

Obvezno na javno kanalizacijo 
Lastniki objektov, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot petdeset metrov, se bodo morali 
priključiti na kanalizacijo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Gradnja central-
ne čistilne naprave, ki bo po 
polletnem poskusnem obra-
tovanju oktobra letos začela 
redno delovati, bo v radovlji-
ški občini povzročila velike 
spremembe pri odvajanju in 
čiščenju odpadnih voda. V 

na javno kanalizacijo, če me-
sto priključitve ni oddaljeno 
od objekta več kot petdeset 
metrov. Na kanalizaci jo se 
bodo morali priključiti v pol 
leta po uveljavitvi odloka oz. 
po izgradnji kanalizacije. Na 
območjih, kjer ni javne ka-
nalizacije in je še nekaj časa 
ne bo, bo obvezna izgradnja 

Medtem ko so v občini lani zbrali 135 milijonov tolarjev 
takse za obremenjevanje voda, je bodo z začetkom red-
nega obratovanja čistilne naprave lahko samo še od šest 
do sedem milijonov na leto. 

občini so zato pripravili nov 
odlok, občinski svet je osnu-
tek odloka že obravnaval na 
aprilski seji . Po predlaga-
nem odloku se bodo lastniki 
objektov moral i priključiti 

in uporaba lasmih objektov 
za čiščenje odpadne vode, to 
je pretočnih ali nepretočnili 
greznic in malih čistilnih na-
prav. Greznice naj bi praznil 
upravljavec javne kanalizaci-

je, ki naj bi odplake s poseb-
nimi vozili odvažal na čistil-
no napravo. Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode naj bi 
plačevali vsi uporabniki sto-
ritev, ne glede na to ali so 
priključeni na javno kanali-
zacijo ali imajo lastno grez-
nico. 

Z začetkom delovanja či-
st i lne naprave se bodo bi-
stveno zmanjša l i pr ihodki 
od takse za obremenjevanje 
voda, zato predlagani odlok 
omogoča občini uvedbo lo-
kalne okoljske dajatve, s ka-
tero bi zagotovil i dodatni 
denar za gradnjo novega ali 
za posodabljanje obstoječe-
ga kanalizacijskega omrež-
ja. V občini bodo takso uve-
dli le, če za to ne bodo zago-
tavljali dovolj sredstev iz 
drugih virov. Po sedanj i 

ureditvi (na dan 31. decem-
ber 2005) plačujejo uporab-
niki za odvajanje in čiščenje 
odplak 182 ,95 tolarja za ku-
bični meter, pri tem pa kar 
6 9 odstotkov cene predstav-
lja taksa za obremenjevanje 
okolja. V občini predlagajo, 
da bi v prihodnje namesto 
ločenih cen za posamezne 
storitve uvedli enotno ceno 
za s k u p n o storitev odvaja-
nja in č iščenja odpadnih 
voda. Po prvi oceni stroškov 
bi cena (skupaj s takso za 
obremenjevanje voda) zna-
šala 2 2 5 , 6 0 tolarja za kubič-
ni meter , določil pa jo bo 
občinski svet s p o s e b n i m 
sklepom. Prva cena bo le za-
časna, natančnejšo bodo 
lahko določili šele po prvem 
letu obratovanja čistilne na-
prave. 

Zmagovalci so bili vsi 
URŠA PETERNEL 

Jesenice - V Športnem parku 
Podmežakla na Jesenicah so 
minulo soboto potekale 13. 
letne igre specialne olimpija-
de Gorenjske. Organizirala 
sta jih Varstveno-delovni 
center Škrat Jesenice in Dru-
štvo Sožitje občin Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica. 
Iger se je udeležilo o s e m 
ekip s skupaj 1 79 tekmovalci 
- osebami z motnjami v du-
ševnem razvoju. Tekmovalci 
so se pomerili v teku na 50, 
1 0 0 in 2 0 0 metrov, štafet-

n e m teku, metu žogice, 
metu žogice na vozičkih, 
skoku v daljino z mesta in z 
zaletom, košarki in namiz-
nem tenisu. Kot je povedala 
CIaudia Markizeti iz V D C 
Škrat Jesenice, je S{>ecialna 
o l impi jada način ž iv l jenja 
in aktivnosti duševno priza-
detih, prek njih pa tudi nji-
hovih družin in organizacij , 
ki zanje skrbijo. S logan spe-
cialne o l impi jade se glasi 
Pustite m i zmagati, če pa že 
ne m o r e m zmagat i , naj 
b o m vsaj p o g u m e n v svo-
jem poskusu. Minulo sobo-

\ - - ' V 

to so se p o g u m n o bori l i 
prav vsi tekmovalci, zmago-
valce pa sta posebej razvese-
lila Jure Košir in Luka Špik, 
ki sta bUa med podeljevalci 
medalj. V okviru akcije Spe-

cial Smi le so udeležencem 
iger zdravniki specialisti 
pregledoval i tudi zobe in 
sluh. Na koncu pa so se vsi 
skupaj veselili na zabavi s 
plesom. 
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Zgodovina ob avtocesti 
Ob trasi bodoče avtoceste na odseku Vrba-Peračica te dni potekajo arheološka izkopavanja. Številni 
kosi keramike in ostanki poznoantične arhitekture vodijo k domnevi o obstoju nekdanje slovanske 
naselbine. 

IGOR KAVČIČ 

Brezje - Takoj po prvomaj-
skih praznikih so se na travni-
ku ob cesti Kranj-Radovljica 
levo za viaduktom Perafica na 
robu Dobrega polja začela za-
ščitna arheološka izkopavanja. 
Ta potekajo v okviru Skupine 
za arheolc^jo na avtocestah 
Slovenije na podlagi predhod-
nih raziskav, W so bile opravlje-
ne na območju izgradnje avto-
ceste na mestu bodočega zadr-
ževalnega bazena za vode s ce-
stišča, opravljene v letih 1999 
in 2001. Izkopavanja po zako-
nu financira DARS. "Že pred 
sedmimi leti so bile opravljene 
prve testne sodne v razmakih 
na 50 metrov in po najdbah ke-
ramike smo čez dve leti naredi-
li še drugi tako imenovani "in-
tra skle" pregled, kjer smo test-
ne sodne odkopavali pc^osteje 
na deset metrov in odkrili tudi 
ostanke stare stavbne arhitek-
ture," je povedala skupaj z Dra-
gom Svoljšakom vodja izkopa-
vanj, arheologinja Mija C^rin. 
Na podlagi teh "vzorčnili" na-
jdb je bilo območje razglašeno 

|e bila ob gorenjski magistralki nekoč slovanska naselbina? 
/ Folo: Corazd Ka«<>< 

za arheološko najdišče in eki-
pa, ob dveh arheologih in štirih 
tehnikih je tu še ndcaj pomoč-
nikov za zemeljska dela, bo 
tako na približno 1200 kvadrat-
nih metrih izkopavala 25 delo-
vnih dni po okrog deset ur 
dnevno. Vreme jim kar dobro 
služi, zaradi dežja so doslej iz-
gubili le en dan, po besedah ar-
heologov pa je celo nekoliko 
presuho. 

Po trenutno tretjini oprav-
ljenih izkopavanj so našli pre-
cej različnih kosov keramike, 
ki bi po mnenju arheologa 
Milana Sagadina sodila pred-
vsem v čas pozne antike in 
zgodnjih slovanskih naseli-
tev, torej v 6. do 8. stoletje, kar 
dokazuje tudi najdba tako 
imenovanih stojk. Gre za 
jame na vogalih stavb, v kate-
re so bili zapičeni koli, na njih 

pa nekako pritrjena celotna 
konstrukcija hiše. V zemlji so 
lepo vidni kamni, ki so držali 
te kole. Tako je odkrit objekt 
tlorisa okrog 4 x 3 metre. Po 
mnenju strokovnjaka dr. Ti-
moteja Knifica iz Narodnega 
muzeja Slovenije gre po vsej 
verjetnosti za ostanke slovan-
ske hiše, in glede na to da so 
bile že odkrite stojke za vsaj še 
en ali dva objekta, celo manj-
šo naselbino. V čas preselje-
vanj ljudstev bržkone sodi 
tudi najdeno strglace za sode, 
tako imenovani utorovn'k. 

"Do konca maja bomo torej 
odkopali območje v obsegu 
dobrega ara, in sicer v globini 
okrog pol metra. Najdbe 
bomo ustrezno dokumentira-
li, fotc^rafirali teren, pripravi-
li risbe in ob zaključku napi-
sali ustrezno poročilo," je po-
vedala Ogrinova, ki na podla-
gi nekaj kosov keramike 
meni, da je bil človek tu priso- • 
ten že v prazgodovini. V letoš-
njem letu so predvidena še 
arheološka izkopavanja na 
Ledinah nasproti leškega leta-
lišča. 

Novi zobozdravstveni 
prostori 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - V petek so slovesno, s 
kratkim kulturnim progra-
mom, odprli dve zobni ordina-
ciji in zobni laboratorij v tret-
jem nadstropju novega prizid-
ka v Zdravstvenem domu 
Kranj. "Ker je v razvoj treba vla-
gati, smo iskali kakovostno lo-
kacijo za opravljanje svoje de-
javnosti. Po pogovorih s pred-
stavniki Mestne občine Kranj 
smo našli skupno rešitev," je v 
nagovoru povedal Minko Križ-

nar iz Zobne tehnike Ktižnar, 
ki je z zobozdravnico Mileno Š. 
Kopač že leta 1996 krenil na 
samostojno in takrat dokaj ne-
gotovo pot zasebnega delova-
nja. Kmalu se jima je pridružil 
še Minkov brat, zobozdravnik 
Iztok Križnar. V Križnarjevi 
družini iz Preddvora je šest 
otrok, večinoma so krenili na 
pot medicine, med njimi pa je 
tudi župnik Matjaž Križnar, ki 
je skupaj z župnikom Mitjem 
Štimom z Zlatega polja blago-
slovil nove prostore. 

Ekipa zobne tehnike in ordinacij dr. Kopačeve in 
dr. Križnarja /foiorimaDoki 
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Za kakovostno življenje Trzincev 
"Eden od večjih projektov v prihodnjih letih bo izgradnja centra za starejše občane," pravi župan 
Anton Peršak, s katerim smo se pogovarjali ob včerajšnjem občinskem prazniku občine Trzin. 

JASNA PAIADIN 

Trzin - "Obdobje med dvema 
praznikoma je čas, ko se vse 
občine rade pohvalijo z inve-
sticijami, in čeprav pri nas 
od lanskega maja do danes 
nismo imeli kakšne zares ve-
like naložbe, je vendarle smi-
selno navesti vrsto manjših 
in nič manj pomembnih 
projektov. Vanje smo vložili 
okrog 240 milijonov tolarjev, 
kar je sicer manj kot prejšnja 
leta, smo pa zato letošnje leto 
začeli z dodatnimi 4 0 0 mili-
joni presežka, kar bo še kako 
pomembno pri večjih nalož-
bah, ki jih načrtujemo," je 
povedal Anton Peršak, ki je 
sicer mnenja, da naložbe ne 
bi smele biti edino merilo 
uspešnosti občin, saj je treba 
upoštevati tudi ustvarjanje 
pogojev za nadaljnji razvoj in 
predvsem kakovost življenja 
občanov. V Trzinu je bilo 
lani tako vsega po malo. Ob-
6na je odkupila več različnih 
zemljišč, med drugim tudi 
Jefačnikovo domačijo, v kate-
ri se je rodil Ivan Hribar in 
kjer bi občina med drugim 
rada uredila spominsko 
sobo. Sanirali so vodovod in 

kanalizacijo na Reboljevi in 
Mlakarjevi ulici ter ob slednji 
uredili parkirišča in pločnik, 
položili so dobršen del 
omrežja za optični kabel in 
uredili zelenice in parkirišča 
v obrtno-industrijski coni. 
Približno 9 0 milijonov so 
namenih investicijam v šol-
stvu, med katerimi je bila 
najpomembnejša obnova 
šolske kuhinje, poleg tega pa 
še zamenjava oken v vrtcu, 
izgradnja novega otroškega 
igrišča ter oprema dodatnega 
oddelka vrtca. "Poudariti pa 
je treba tudi razvoj družbe-
nega, kulturnega in športne-
ga življenja, pri čemer bi rad 
izpostavil dejavnosti mladin-
skega kluba, gasilce, festival 
Trzinska pomlad, program 
razstav v CIH-u in dosežke 
naših športnih društev," je 
nadaljeval župan. 

Velika prizadevanja občine 
pa so že sedaj usmerjena 
tudi v nekatere velike projek-
te, ki jih načrtujejo za pri-
hodnja leta. Eden večjih bo 
gotovo okoli 7 0 0 milijonov 
tolarjev vredna izgradnja 
centra za starejše občane z 
oskrbovanimi stanovanji, od-
delkom Doma počitka Men-

Župan Anton Peršak 

geš ter centroma za dnevno 
varstvo in pomoč na domu, 
ki ga bo občina že letos zače-
la graditi skupaj z nepremič-
ninskim skladom pri SPIZ-u 
in Kraškim zidarjem. Skupaj 

z državo se bodo lotili rekon-
strukcije Mengeške ceste, v 
prihodnjih letili bodo obno-
vili tudi kulturni dom in 
zgradili nov dom za gasilce 
in civilno zaščito. 

Začenja se festival Trzinska pomlad 
V sklop pestrega dogajanja ob občinskem prazniku sodi 
tudi festival Trzinska pomlad, ki ga bo občina Trzin skupaj s 
KUD Franca Kotarja in Turističnim društvom Trzin letos or-
ganizirala že osmič. Iz razmeroma skromne prireditve se je 
festival v teh letih razvil v zelo kakovosten kulturno -
zabavni dogodek, ki združuje prireditve različnih umetnost-
nih zvrsti. »Vsako leto se trudimo ustreči različnim okusom, 
seveda pa vztrajamo tudi pri kriteriju kakovosti, kar nam je 
letos še posebej uspelo, zato upamo, da bomo v Trzin pri-
vabili tudi zahtevnejše občinstvo iz širše okolice,« je 
povedal programski vodja festivala Andrej Zupane. Festival 
bo potekal šest zaporednih sobotnih večerov, začel pa se bo 
to soboto, 20. maja, s cirkuškimi delavnicami in otroško ter 
kuharsko delavnico, ki jo bosta organizirala mladinski klub 
In Društvo prijateljev mladine, nadaljeval pa s ulično pred-
stavo za otroke, monokomedijo Vitomira Vratariča ter kon-
certom etno ročk skupine Katalena ob 20. uri. Prireditve, ki 
bodo brezplačne, bodo potekale večinoma na prostem - na 
dvorišču kulturnega doma in pred Centrom Ivana Hribarja, 
med njimi pa velja omeniti še koncert Tomaža Domicelja 
naslednjo soboto, literarno-glasbeni večer, 10. junija, dramo 
Zašita v Izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega, ki bo na 
sporedu 17. junija, In mednarodni folklorni festival z izjem-
no barvito zasedbo, ki se bo predstavila 24. junija. J. P. 

V S E M OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE T R Z I N 
TER LASTNIKOM GOSPODARSKIH DRUŽB, 

SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZAPOSLENIM 
V OBČINI T R Z I N ČESTITAMO 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU. 

Župan Anton Periok 
Podžupan Franc Muiič 

Občinska uprava 
Občinski svet 
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I H t O l J 
Kroj d d., škof J a Loka 
Hafnerjevo naselje /25 

samo 16. in 17. maja 2006 od 9. do 18. ure 

Velika skladiščna razprodaja 
opuščenih programov, izvoznih ostankov in preteklih kolekcij KROJ: 

Ženske majice od 2.000 • krila, hlače od 5.000 
. bluze od 6.000. suknjiči od 8.000 SIT. 

Ccoe \vlisjo a sMovinskD pl36k>. 

iH 

Loka TV, lokalni T V programi, d. o. o. 
Kapucinski trg 8, 4 2 2 0 Sko^a Loka 
Tel.: 0 4 / 5 1 2 9 9 6 6 

Sprejme v delovno razmerje za določen čas 

NOVINAR/KO in/ali VODITELJA/ICO 
informativno izobraževalnih oddaj 

Pogoji so: 

. VII. Stopnja Izobrazbe ustrezne smeri (novinarstvo), 
• delovne Izkušnje na področju novinarstva/vodenja, 
• odlična pisna in govorna komunikacija, 
. samostojnost, 
• vozniški izpit B kategorije. 

MEDIJSKI TEHNIK 
Pogoji so: 
• V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri, 
• delovne izkušnje na področju snemanja in video montaže, 
• poznavanje osnovnih računalniških programov za 

grafično oblikovanje in video montažo, 
• samostojnost, inventivnost, 
. vozniški izpit B-kategorije. 

Detevno razmeije se bo sMenib za določen čas, s poskusnim debm 
2 mesecev. Rsne prijave z življenjepisom pošljite v 8 dneh od objave 
oglasa po e-pošti: dtv@bkatv.si ali na zgornji nastov. 

GLAS 
časopis za vse generacije Gorenjcev 

ti podarja 

^priložnostna 
• " t a t t o o j a " 

želiš 14 dni prejemati časopis Gorenjski glas brezplačno? 
PoSlji sms > na Številko 031/69-11-11 > pod geslom G G > 
pripiši ime in priimek ter naslov. 

Po dvotedenskem testnem obdobju te bo poklical sodelavec iz 
Klicnega centra in te povprašal, kaj mcniS o Gorenjskem glasu. 
Če se boS nanj naročil za vsaj eno leto, ga boS prejemal 
3 mesece brezplačno, prejel darilo iz založbe G G ter dva 
priložnostna tattdoja (tip »klasik«). 

Med pošiljatelji sms sporočil, ki nam jih bodo poslali do 3. maja, 
bomo izžrebali 10 prejemnikov vstopnic za zaključni koncert 
Tedna mladih (Hepa, Dej se enu litru, Kontrabanc, 
Vlado Kreslin in Mali bogovi), ki bo 20. maja na dvonšču 
gradu Khislstein. 

Akcija traja do zaključka Tedna mladih. 

nilLOlMMTNI MTTOO 

Mesto za sprehod ali za avto 
Na javni tribuni na Mestni občini Kranj tudi o tem, ali del starega mfestnega jedra, ki zamira, 
odpreti za promet. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Prejšnjo sredo je bila 
v prostorih Mestne občine 
Kranj javna tribuna na temo 
parkiranja v mestu, o tem 
smo že poročali v petek, in 
tudi o tem, ali staro mestno 
jedro, ki je za promet zaprto 
oziroma dostopno samo s 
posebnimi dovolilnicami, 
vsaj delno odpreti za promet. 
"Staro mesto želimo oživiti, 
vendar se pri tem soočamo 
na eni strani s stanovalci, ki 
želijo imeti predvsem čim 
več miru in čim manj avto-
mobilov v mestu, po drugi 
strani pa z lastniki in najem-
niki lokalov, ki želijo v mesto 
privabiti čim več ljudi," je 
povedal Brane Šimenc, ki je 
na kranjski občini pristojen 
za področje urejanja prome-
ta. Precej je tudi posamez-
nih kritik, kot so na primer 
slabo urejeni dostopi v času 
porok ali nedeljskih maš. 
"Prejšnjo nedeljo sem prvič 

o tem jaVno govoril v cerkvi. 
Spustite stebričke pri Kokr-
škem mostu, redarstvo naj 
korektno opravlja svoje nalo-
ge in upoštevajte drugo vari-
anto, po kateri naj bi odprli 
za promet Poštno ulico. 
Glavni trg in Tavčarjevo uli-
co. Postal sem namreč tarča 
mnogih starejših ljudi," je 
povedal Stanislav Zidar, 
kranjski dekan, župnik in 
prelat. Po načelu enakosti za 
vse pa je treba upoštevati 
tudi tiste, ki obiskujejo razne 
prireditve v starem mestu, 
ali pa tiste, ki otroke vozijo v 
Glasbeno šolo. 

Na mestni upravi so pri-
pravili tri predloge. Po pr-
vem bi za promet odprli Poš-
tno, Tavčarjevo, Reginčevo 
in Tomšičevo ulico ter Glav-
ni trg. Po drugem predlogu 
bi odprli Poštno ulico. Glav-
ni trg in Tavčarjevo ulico, po 
tretji varianti pa Poštno in 
Tavčarjevo ulico, Trubarjev 
trg ter Cankarjevo ulico. Za 

TRZIN 

Tradicionalno srečanje borcev v Trzinu 
Pri trzinskem kulturnem domu je v soboto potekalo že 8. 
tradicionalno tovariško srečanje borcev in udeležencev 
NOS ter občanov občine, ki ga vsako leto pripravijo ob 
občinskem prazniku, letos pa je bilo tudi v znamenju 65. 
obletnice začetka upora proti okupatorju. Ob pestrem kul-
turnem programu • recitatorjih, veteranih Godbe Mengeš, 
MePZ Žerjavčki iz Trzina in nastopih učencev OŠ Trzin sta 
zbranim spregovorila tudi dva slavnostna govornika„Maks 
Cerar, predsednik združenja borcev in udeležencev NOB 
Trzin, in župan Tone Peršak. Na srečanju so se zbrali pra-
porščaki in gostje iz vseh okoliških krajev, za posebno vz-
dušje pa so poskrbeli tudi člani skupine Triglav iz Kamnika, 
ki s svojo nošo, orožjem in drugimi pripomočki ohranjajo 
partizansko dediščino. J. P. 

DEPAIAVAS 

Depalci zaprli železniško progo 
Krajani Depale vasi so pred dnevi pripravili protestno za-
poro kamniške proge, saj želijo opozoriti pristojne organe 
na nevarne železniške prehode v tej vasi, ki niso opremljeni 
z zapornicami. Na protestu so se zbrali zaradi tragične 
prometne nesreče pred nekaj dnevi, v kateri je na tirih umr-
la njihova sokrajanka, mati štirih mladoletnih otrok, kar je 
bila že druga tovrstna nesreča v zadnjih dveh letih. Vlak, ki 
pelje na progi Ljubljana-Kamnik, so ustavili za eno uro, ker 
pa jim država doslej še ni prisluhnila - zahtevajo postavitev 
zapornic na vseh štirih prehodih v vasi - napovedujejo nove 
zapore železniške proge, v skrajnem primeru pa tudi ceste 
skozi Trzin. J. P. 

KAMNIK 

Podražitev v kamniških vrtcih 
Kamniški občinski svetniki so na svoji zadnji seji obrav-
navali tudi predlagano povišanje cene programov 
predšolske vzgoje v VVZ Antona Medveda. Povišanju so 
svetniki odločno nasprotovali že lani in tudi tokrat je bila 
razprava zelo vroča. Občinska uprava in vodstvo vrtca sta 
zaradi višjih stroškov dela, zaradi katerih v vrtcu ne shajajo 
več, predlagali 5,5-odstotno podražitev, čemur so svetniki 
močno nasprotovali. Ko je že kazalo, da podražitve spet ne 
bodo podprli, so se po dogovoru z županom svetniki od-
ločili za kompromis - podprli so podražitev za 4 odstotke, 
razliko do predlagane podražitve pa bo iz proračuna pokri-
la občina. J. P. 

Odpreti ali ne odpreti? To je zdaj vprašanje ... ifou.r.na DOM 

vse druge ulice pa bi še na-
prej veljal režim z dovolilni-
cami. "Mesto bo umrlo zara-
di naših nesoglasij! Poskusi-
mo z drugo predlagano vari-
anto," je menil občan in zna-
ni gostilničar Ivo Jekovec. 
Kaj dosti več debate v smeri 
rešitve za oživitev starega 
mesta na to temo ni bilo, 
razprava je tekla predvsem v 

smeri, naj se problematika 
prometa, tudi v centru, uredi 
celovito in naj se še bolj in-
tenzivno razmišlja o novi ga-
ražni hiši bližje centru me-
sta. "Rad bi poudaril, da gre 
pri tem zgolj za predloge in 
da na mestni upravi ne 
bomo ukrepali brez večinske 
podpore," je zaključil Brane 
Šimenc. 

GODEŠIČ 

V spomin na Hafnerja tudi Erjavec 
Godešič - V okviru prireditev ob praznovanju tisočletnice 
Godešiča bo danes potekala spominska slovesnost ob 
obletnici usmrtitve Godešana Antona Hafnerja (Vincencov-
ega), vodje judenburškega upora. Predstavniki KS Godešič 
in slovenske vojske bodo najprej ob 1 1 . uri dopoldan pred 
Kostnico kranjskih Janezov na Ljubljanskih Žalah, kjer ležijo 
posmrtni ostanki Antona Hafnerja in drugih vojakov, padlih 
v prvi svetovni vojni, položili spominski venec. Avtobus bo 
izpred prostorov KS Godešič odpeljal ob 9.45. Na ta dan bo 
Kostnica ves dan odprta za javnost. Popoldan ob 18. uri pa 
bo pred njegovo rojstno hišo na Godešiču (v središču vasi 
ob glavni cesti) krajša spominska slovesnost s kulturnim 
programom. V programu bodo sodelovali tudi predstavniki 
slovenske vojske. Spominske slovenosti se bo udeležil tudi 
minister za obrambo Kari Erjavec. Z osebno prisotnostjo bo 
še dodatno utemeljil vlogo in pomen upora v judenburgu 
oziroma vlogo Antona Hafnerja kot vodje tega upora v 
slovenski vojaški zgodovini. M. B. 

ŽIRI 

Nova igrala za otroke v vrtcu 

Ob športnem igrišču pri osnovni šoli so že pred dobrim letom 
uredili otroško igrišče, ki so ga zdaj dopolnili še z igrali. Pred 
časom so se tako otroci razveselili tobogana, plezal, vrtiljaka 
in hišice. Naložba je bila po besedah vodje vrtca Milana Tro-
jarja vredna okrog dva milijona tolarjev. Skoraj polovico te 
vsote jim je uspelo zbrati z izkupičkom koncerta, ki so ga lan-
skega septembra pripravili na pobudo staršev, preostanek pa 
je primaknila občina. M. R., foto: Polona Mlakar Baidasin 

mailto:dtv@bkatv.si
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Zamiku seje v cilju zameglilo 
Zmagovalca Teka na Osolnik sta Sebastjan Zamik in Valerija Mrak. 

MAJA BERTONCILI 

Codežič, Osolnik - Uvodna 
tekma slovenskega pokala v 
gorskih tekih je bil znova 
Tek na Osolnik, ki so ga za-
gnani organizatorji iz vrst 
ŠD Kondor letos pripravili 
že 15. Tek je tokrat prvič štel 
tudi za državno prvenstvo za 
veterane. 

Po tihem pričakovanega 
rekorda na dolgi progi iz 
Godešiča do vrha Osolnika 
številni pohodniki letos niso 
videli in ostaja v rokah Igor-
ja Šalamuna izpred šestih 
let (24:11). Slednji je bil to-
krat 3., premoč pa je moral 
priznati Mitji Kosovelju in 
Sebastjanu Z a m i k u , ki sta 
skoraj celotno progo odtekla 
z ramo ob rami in se menja-
vala v vodstvu, v zadnjih me-
trih pa je več moči imel Za-
mik in po dveh letih prišel 
Še do druge zmage na Oso-
Iniku. "Tekel sem na rekord, 
sekunde pa izgubil, ker sem 
sledil Kosovelju, ki m e je 
prehitel na prvem, najtež-
jem vzponu. Vsak je imel 
svojo taktiko in na koncu 
sem bil močnejši. Po priho-

Sebastjan Z a m i k (desno) je bil pod zadnjo strmino še za 
Mitjo Kosoveijem, v zadnjih metrih pa je zbral več moči in 
se veselil nove zmage. 

du v cilj sem se samo ulegel, 
čisto se mi je zameglilo pred 
očmi. Največ mi pomeni, da 
sem znova številka 1 v Slove-
niji in da me ne pestijo po-

škodbe," je bil kot vedno 
zgovoren Sebastjan Z a m i k 
iz Kamnika, ki bo na doma-
čih deh znova nastopil šele 
konec julija na Grintovec, 

do takrat pa se bo preizkušal 
na mednarodni sceni. Raz-
mišlja tudi o profesionaliz-
mu, a bi za to potreboval do-
datne pokrovitelje, ki pa jih 
je tudi v športu vedno težje 
dobiti. Lanski zmagovalec 
Peter Lamovec iz Žirov je 
končal kot 4. in bil, glede na 
to da je zaradi številnih te-
žav s kolki in kolenom začel 
trenirati šele pred enim me-
secem, zelo zadovoljen. Le-
tos načrtuje nastope le na 
najpomembnejših tekmah, 
do realizacije obljube, dane 
po lanskem svetovnem pr-
venstvu, da bo v kratkem kot 
športnik dobil zaposlitev na 
notranjem ministrstvu, pa 
še vedno ni prišlo. 

Nekoliko okrnjena konku-
renca je bila letos pri žen-
skah, najboljša pa Valerija 
Mrak iz Gorenje vasi, ki je 
osebni rekord popravila kar 
za minuto. Kot v e ^ o , je bila 
prava borba med domačini 
iz S D Kondor. Rok Berton-
celj je za las ugnal starejšega 
brata Uroša, medtem ko je 
bil "vodja" teka Jože Hafner 
odličen } . in pri 44 letih 
krepko izboljšal svoj rekord. 

NORDIJSKO SMUČANJE 

KRANJ 

Ulaga bo predstavil ekipo, Zupan na Češko 
v prostorih generalnega pokrovitelja nordijskih reprezen-
tanc podjetja Gorenje bo direktor nordijskih disciplin Pri-
mož Ulaga danes predstavil sestavo nordijskih reprezentanc 
in strokovno vodstvo za novo zimo. Nikakor pa v vodstvu 
naših skakalcev ne bo dosedanjega prvega trenerja Matjaža 
Zupana, ki naj bi po zadnjih pogovorih prevzel vodenje če-
ške članske B reprezentance. V. S. 

PADALSTVO 

BELLUNO 

Izvrsten začetek Slovencev 
Na prvi letošnji tekmi evropskega pokala padalcev v skokih 
na cilj so slovenski padalci dosegli odlične uvrstitve. V lepi 
tekmi, na kateri je organizatorjem uspelo izvesti vseh osem 
serij, je med ekipami vnovič na najvišji stopnički stala naj-
boljša slovenska in tudi evropska ekipa zadnjih let Flycom v 
postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erja-
vec in Domen Vodišek, ki je s konkurenco opravila praktič-
no že po šestih skokih, zadnja dva pa sta bila le še rutinsko 
delo, v kateri pa so naši kljub nekaj napakam še vedno ob-
držali lepo prednost pred Madžari. Odlično sta v Dolomitih 
nastopili tudi ekipi Elan in Ptuj i , ki sta s četrtim in šestim 
mestom slovenski uspeh le še dopolnili. 
"Veseli smo te zmage, ki nas navdaja z optimizmom, toda 
forma še ni optimalna. Upam, da bomo v takšnem slogu na-
daljevali, predvsem pa nam te tekme služijo kot dobra pri-
prava za svetovni prvenstvi," je strnil misli po uvodni tekmi 
Senad Salkič. Salkič je imel veliko možnosti za stopničke 
tudi med posamezniki, a ga je prav v zadnjem skoku neko-
liko polomil. 
Precej več uspeha v posamični konkurenci so imela dekleta, 
saj sta na prvih dveh stopničkah stali Irena Avbelj in Maja 
Sajovic, ki sta s konkurenco opravili precej zanesljivo in tako 
le še dopolnili uspeh ekipe, ki pa ima nekoliko večjo veljavo. 
V prihodnjih dveh tednih se bodo padalci pripravljali na 
novo preizkušnjo, ki bo v avstrijskem Lochnu, z uspehi v 
Dolomitih pa vrgli rokavico svojim tekmecem. Z . R. 

DESKANJE NA SNEGU 

KRANJ 

Ivanjko novi predsednik deskarjev 
Predstavniki slovenskih klubov za deskanje na snegu so na 
zboru klubov prejšnji teden imenovali novo vodstvo. Odloči-
li so se, da bodo odbor za deskanje na snegu v prihodnjem 
mandatu sestavljali predsednik Leo Ivanjko, direktor discipli-
ne Iztok Kvas in še trije predstavniki klubov: Matej Vdr6s, ki 
je v odboru sodeloval že v prejšnjem mandatu, ter dva nova 
člana Jure Cmajnar in Peter Kotnik. V. S. 

GIMNASTIKA 

ŠKOFJA LOKA 

Danci navdušili na Podnu 
Minulo soboto je svetovno znana gimnastična skupina "Na-
tional Danish Performance Team" na eni od predstav sveto-
vne turneje nastopila v Škofji Loki. Nad nastopom osemind-
vajsetih telovadcev, ki so prikazali atraktivne točke, so bili do-
mačini in obiskovalci navdušeni, nastop pa je popestril tudi 
ioo-letnico praznovanja športa v tisočletnem mestu. V. S. 

Danski gimnastičarji so navdušili Ločane. /Foio;r,„,ooki 

GORENJSKI SEMAFOR 

GORSKI TEK 
Tek na Osolnik: absolutno moški: 1. Zarnik (KGT Papež) 
24:26, 2. Kosovelj (Kobarid) +•;, 3. Šalamun (Maribor) 
-h40, 4. Lamovec (ŠD Tabor ŽirI), 5. Janžekovič (Železni-
ki), 6. Čeh (Lenart), 7. Soklič (Žena), 8. Alič (Peklenk), 9. 
Kuhar (Šmarnogorska naveza), 10. L. Urh (KGT Papež); 
ženske: i . Mrak (AD Posočje) 30:17, 2. Žabjek (ŠD Bam-
bi), 3. Tušar, 4. Gashi (Posočje), 5. Novak (AK Triglav), 
6. Draksier (ŠD Kondor). Zmagovalci po kategorijah: Da-
lija Kovač (TD Bovec), Rok Stokuča (Kondor), Hahi Mle-
kuž Kamarič (TD Bovec), Matic Plaznik (Šmarnogorska), 
Sara Lavrič (OŠ M. Vilharja), Domen Zupan (AK Domža-
le), Špela Novak (AK Triglav), Peter Oblak (ŠD Tabor 
Žiri), Simona Žabjek (Bambi), Sebastjan Zarnik (Papež), 
Valerija Mrak (Posočje), Igor Šalamun, Olga Grm (Trma-
sti), Ivan Šavs (Powerfit). M. B. 

NOGOMET 
Liga Si.mobil Vodafone: Bela krajina - Domžale 0:1 (0:0). 
Na lestvici vodi ekipa Hit Gorice 2 6i . točkami, prav toli-
ko točk ima na 2. mestu ekipa Domžal. 2. S N L : Dravinja 
Duol - Tinex Šenčur 2 : o (1 : o), Supernova Triglav - Kr-
ško 1 : o ( i : o). Na lestvici vodi ekipa Dravinje Duol s 45. 
točkami, Supernova Triglav na 3. mestu ima 41 točk, Ti-
nex Šenčur na 7. mestu pa ima 24 točk. 
3. S N L - z a h o d : Jadran Dekani - K.V. Radomlje 1 : o ( 0 : 0 ) , 
Jesenice - Kolpa 3 : 1 ( 0 : 1 ) , Bonfika - Roltek Dob ž : 1 (i : 
o), Ihan - Zarica 2 : 1 ( 2 : 0 ) . Na lestvici vodi ekipa Bonfi-
ke (46), 6. Roltek Dob (32), 7. Kalcer Vodoterm Radomlje 
(32), 9. Jesenice (30), 10 . Ihan (279,12. Zarica (24). 
1. gorenjska nogometna liga: Velesovo • Kranjska Gora o 
: o, Visoko - Alpina 2 : 4 , Britof - Sava 1 : 1 , Bled Hirter -
Železniki 1 : 6, Naklo - Lesce 2 : i . Na lestvici vodi ekipa 
Železnikov. 
2. gorenjska nogometna liga: Preddvor - Kondor 1 : o, Bo-
hinj - Bitnje 7 : 1 , Polet - Podbrezje 6 : o, Ločan - Trboje 
4 : o. Na lestvici vodi Bohinj. V. S. 

ROKOMET 
Skupina za obstanek: Slovan : Ribnica Riko hiše 29 : 26 
(15 : 1 3 ) , Jeruzalem Ormož : Termo 27 : 26 (ii : 11), Adria 
Krka : Rudar 28 : 32 (13 : 1 4 ) . Na lestvici vodi Jeruzalem 
Ormož 24, 2. Rudar 19, 3. Ribnica Riko hiše 19, 4. Slovan 
13, 5. Krka 13, 6. Termo 8. V. S. 

KOŠARKA 
1. krog končnice za naslov prvaka: Union Olimpija • Helios 
Domžale 79 : 51, Geoplin Slovan - Elektra Esotech 73 : 51. 
12. krog za obstanek: Loka kava TCG - Koper 82 : 63, Kra-
ški Zidar J. K. - Zagorje Banka Zasavje 87 : 85, Postojnska 
jama - Krka 97 : 93. Na lestvici vodi Postojnska jama, 
pred Koprom in Loka kavo TCG. V. S. 

VATERPOLO 
1 . krog končnice: Triglav - Koper 11 : 7 (2 : 2, 5 : 1 , 2 : 3, 2 
: 1), Branik - Olimpija 8 : 1 7 (5 : 4, o : 2, 2 : 4, i : 7). J. M. 

BALINANJE 
5. K R O G - super liga: Brdo : Jadran Izola 12 : 1 1 , Hrast 
Kobjeglava : Bistrica 16 : 6, Planina Kranj: Sloga i o : 12, 
Agave Zabiče : Lokateks Trata 14 : 8. VRSTNI RED: Aga-
ve Zabiče 15, Sloga 12, Lokateks Trata 8, Krim Špica 7, 
Planina Kranj in Hrast Kobjeglava po 6, Bistrica 3, Brdo 
2, Jadran Izola 1 . 1 . liga: Jesenice : Košana 16 : 6, Skala : 
Polje 12 : 10, Železničar : Antena Portorož 12 : 10, Luka 
Koper : Planina Petrič 1 4 : 8, Zarja : Primskovo 14 : 8. 
VRSTNI RED: Primskovo 12, Luka Koper 11 , Železničar 9, 
Polje 8, Zarja in Antena Portorož po 7, Planina Petrič, 
Skala in Jesenice po 6, Košana o. 2. liga - vzhod: Velenje 
Premogovnik : Radovljica Alpetour 8 : 1 4 , EIS Budničar: 
Svoboda 22 : o, Sodček : Rogaška Crystal 7 : 1 5 , Tezno Ci-
mos : Šiška i6 : 6, Tržič : Čirče VAN-DEN 7 : 1 5 . VRSTNI 
RED: Čirče VAN-DEN in EIS Budničar po 15, Rogaška 
Crystal 12, Radovljica Alpetour in Tržič po 9, Svoboda 6, 
Tezno Cimos, Sodražica in Velenje Premogovnik po 3, 
Šiška o. S. Š. 

ŠAH 
Peti turnir gorenjske kadetske lige, končno stanje: 1. Anel 
Hasanagič 6,5 (ŠD Jesenice), 2. Anja Dolenc 5 (ŠS Tomo 
Zupan Kranj) - najuspešnejša kadetinja, 3. Snežana Ra-
dič 5 (ŠD Jesenice), 4. Gal Drnovšek 5 (ŠS Tomo Zupan 
Kranj) - najuspešnejši do 12 let, 5. Simon ŠorI 5 (ŠD Go-
renjka Lesce), 6. Tilen Toplišek 5 (ŠD Gorenjka Lesce), 7. 
Matic Mali 4,5 (ŠD Jesenice), 8. Jerneja Debeljak 4,5 (ŠS 
Tomo Zupan Kranj), 9. Patricija Friež (ŠD Gorenjka Les-
ce), 10 . Jan Domen 4 (ŠD Gorenjka Lesce) ... O . O . 

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

Nogometni spored - V 33. krogu lige Si.mobil Vodafone bo 
ekipa Domžal jutri gostovala pri CMC Publikumu. V 24. kro-
gu 2. S N L bo ekipa Supernove Triglava jutri, v sredo, ob 17. 
uri gostila ekipo Svobode. Ekipa Tinexa Šenčur bo tekmo z 
Koroško Dravograd odigrala jutri, z začetkom ob 17.30. V 1. 
gorenjski nogometni ligi sta jutri ob 17.30 na sporedu tekmi 
Železniki - Naklo in Velesovo - Visoko. V. S. 

Košarkarski spored - V končnici za prvaka lige U P C Tele-
mach bo ekipa Heliosa jutri, v sredo, ob 19. uri gostila Uni-
on Olimpijo. V končnici za uvrstitev od 7. do 13. mesta bo 
ekipa Loka kave TCG jutri ob 18. uri gostovala pri Zagorju 
Banki Zasavje. V. S. 

Vaterpolski spored - V končnici državnega za člane bo ekipa 
Triglava jutri ob 20.30 gostovala pri Braniku v Mariboru, v 
Kopru pa se bosta pomerili ekipi Kopra in Olimpije. J. M. 

Sesti turnir SK Stari Mayr • Danes, 16. maja, organizira ŠK 
Stari Mayr Kranj v klubskih prostorih šesti rating šahovski 
turnir. Na sporedu bo 7. krogov, švicarskega sistema, vsak 
igralec bo imel na voljo 15 minut časa za partijo. Na pred-
hodnem turnirju je z naskokom 1,5 točke slavil Dušan Zor-
ko (ŠS Tomo Zupan Kranj), drugi je bil z osvojenimi 7 toč-
kami Milorad Bulatovič (ŠK Stari Mayr Kranj), tretji mesto je 
zasedel Marko Podvršnik (ŠD Šentjur), ki je imel 6,5 točke. 
Tekmovanje se bo začelo ob 17. uri, prijavite se lahko še 15 
minut pred začetkom turnirja, zaželene so elektronske ša-
hovske ure. Informacije: Matevž Mrak, telefon: 031/346-911 , 
E-naslov: mrak.matevz@gmail.com. O. O . 

KEGLJANJE NA LEDU 

JESENICE 

Odlična sezona kegljačev na ledu 
Člani predsedstva Zveze za kegljanje na ledu Slovenije, ki 
ima sedež na Jesenicah, so ocenili, da je bila letošnja sezo-
na ena najbolj uspešnih v dolgoletni zgodovini. Največji us-
peh je dosegla moška reprezentanca, ki je na evropskem pr-
venstvu v Zagrebu osvojila ekipno srebrno medaljo, več do-
brih uvrstitev pa so tekmovalci dosegli tudi v drugih discipli-
nah in posamični konkurenci. Največ zaslug za te uspehe 
imajo reprezentanti pri jeseniškem klubu. Poleg tega so iz-
vedli vsa državna prvenstva, na katerih so sodelovale ekipe 
vseh šestih klubov v Sloveniji. Zavzeli so se, da v prihodnje 
klubi še razširijo članstvo, predvsem naj bi vsak klub imel 
tudi mladinsko in žensko ekipo. j. R. 

Roclio Tfigicir ® 
Prrl 9la/ Corcnjihc«! Ptri 910/̂ 1 CoietiJ/ke® 

Raiko Tiigtiv Jcsence, d oo. Ttg Tontu Cuteiia <. 4270 Jesen« 
STEREO, ROS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89,8-Jesenice, 101,5-Kranjska Gora. 101,1-Bohinj 

Glasbena šola Kranj obvešča, da bodo 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
ZA VPIS NOVIH UČENCEV 

za šolsko leto 2006/2007: 
v petek, 19. maja, od 16. do 18. ure in v 

soboto, 20. maja, od 9. do 11. ure 
v prostorih Glasbene šole Kranj, Poštna ulica 3 (bivša Evropa). 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke: 
PIHALA IN TROBILA, GODALA, KLAVIR, ORGLE, PETJE, 

TOLKALA. HARMONIKA. KITARA in HARFA. 

ŠTEVILO UČENCEV J E OMEJENO. 

V PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO BOMO VPISOVALI 
OTROKE, ROJENE V LETU 2001, 

V GLASBENO PRIPRAVNICO PA OTROKE, 
ROJENE V LETU 2000, In sicer v TAJNIŠTVU ŠOLE (Poštna 
ulica 3. III. nadstropje) V ČASU SPREJEMNIH PREIZKUSOV 

VPISNINA JE 4.000,00 SIT IN SE PLAČA OB VPISU. 

ZA UČENCE. KI SO USPEŠNO KONČAU 6. RAZRED 
NAUKA O GLASBI. RAZPISUJEMO POUK 

GLASBENEGA STAVKA (OSNOVE HARMONIJE. 
KONfTRAPUNKTA IN GLASBENIH OBUK). 

Vabljeni! 

Deževne kasaške dirke 
Vozniki in njihovi kasači se bodo na komendski hipodrom vrnili še dvakrat v tej sezoni. 

POLONA PEGAN 

Komenda - Konjeniški kJub 
Komenda je ob pomoči Zve-
ze društev kasaške centrale 
Slovenije minulo nedeljo - v 
okviru občinskega praznika -
organiziral prve letošnje ka-
saške dirke na domačem hi-
podromu. Kljub deževnemu 
vremenu si je dirke ogledalo 
kar lepo število obiskovalcev. 

Tudi tokrat je bilo na spo-
redu sedem kasaških dirk in 
ena z bojnimi vozovi. Zmago 
v prvi dirki, v kateri so nasto-
pili 3-letni in st. kasači z za-
služkom do 50 .000 tolarjev, 
si je zasluženo privozil žre-
bec Eminent Giant z vozni-
kom Mirkom Gregorcem, 
saj je vodil od starta do cilja. 
V drugi dirki so se pomerili 
3-letni in st. kasači z zasluž-
kom do 2 0 0 . 0 0 0 tolarjev, 
slavila pa je kobila Freja na 
vajetih Janeza Hrovata. 3-let-
ni in st. kasači z z a s l u ^ o m 
do 4 0 0 . 0 0 0 tolarjev so meri-
li moči v tretji dirki, kjer je 
zmagal Cublai Kan z vozni-
kom Jožetom Judežem. V če-
trti dirki so se za čim boljšo 
uvrstitev potegovali 3-letni in 

V ospredju zmagovalca 7. točke, žrebec Jasin C L in taktični voznik Mirko Cregorc. 

st. kasači z zaslužkom do 
6 3 0 . 0 0 0 tolarjev, na koncu 
pa se je za najboljšega izka-
zal Sauvignon z Vojom Ma-
letičem v suUdju. 3-letni in st. 
kasači z zaslužkom do 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 tolarjev so bili 
udeleženci naslednje pete 
dirke, v kateri je slavil žrebec 
Jason Gl, tokrat na vajetih 
Romana Jerovška. V šesti 
dirki, v kateri so tekmovali 3-

letni in st. kasači z zasluž 
kom do 1 . 500 .000 tolarjev 
pa je kot prva skozi d l j prite 
kla kobila Tina Tassel z voz 
nikom Martinom Marsom 
V zadnji, sedmi dirki, kjer 
smo si lahko ogledali 3-letne 
in st. kasače z zaslužkom 
nad 1 .500.000 tolarjev, pa je 
po pričakovanjih slavil Jasin 
Gl na vajetih Mirka G r ^ o r -
ca, ki je ob tem povedal: 

"Mislim, da je Jasin tudi moj 
Življenjski konj, ki mu v Slo-
veniji ni para. Tekmoval bo 
tudi v tujini, kjer je konku-
renca res huda." 

Za konec pa smo si lahko 
ogledali še revijalno dirko šti-
rivpreg z bojnimi vozovi, ki 
je tudi pri gledalcih povzroči-
la dvig adrenalina. Najbolje 
pa se je boril šentjemejski 
Ben Hur Franc Gregorič. 

Nov vadbeni center jim daje polet 
V Žireh so v zadnjih letih dodobra prenovili nordijski center, kar skakalcem Alpine vliva upanje na še 
boljše tekmovalne rezultate. 

VILMA STANOVNIK 

Račeva pri Ž i r e h - "Veseli 
me, da lahko rečem, da je za 
nami uspešna zima. Rezulta-
ti šestindvajsetih mladih tek-
movalcev in tekmovalk nam 
dajejo voljo, da vztrajamo na 
začrtani poti, saj nam ciljev 
za prihodnja leta ne manjka. 
Naš nordijski center iz leta v 
leto postaja sodobnejši, ob 
petih skakalnicah (8, 15, 25, 
40, 6 0 metrov) pa nam je le-
tos uspelo narediti tirno 
vzpenjačo, ki je za res velika 
pridobitev. Z deli, pri katerih 
nam stojijo ob strani tudi 
sponzorji, na čelu z domačo 
občino Žiri, Smučarsko zve-
zo Slovenije, Fundacijo za 
šport in Ministrstvom za šol-
stvo in špx3rt. bomo nadalje-
vali tudi letos in upam, da se 
nam bo čim prej uresničila 
tudi želja, da skakalnice s 
plastično podlago pripravi-
m o tudi za poletne trenin-
ge," je zbranim skakalcem, 
njihovim staršem in drugim 
članom Smučarsko skakal-
nega kluba Alpina Žiri mi-
nulo soboto na letni skupšči-
ni povedal predsednik upra-
vnega odbora Andraž Kopač. 

Svoje rezultate in razmiš-
ljanja po zadnji sezoni in ob 
začetku nove so nato strnili 

V mladi ekipi SSK Alpina je štiriindvajset ftintov in dve dekleti, za njihov riapredek pa 
skrbijo trenerji Zoran Zupančič, Jernej Kumer in Miro Pivk. 

tudi vsi trije klubski trenerji: 
Zoran Zupančič, Jernej K u -
mer in Miro Pivk. marsikaj 
pa so povedali tudi tekmoval-
ci sami, ki so bili nekateri 
bolj, drugi manj zadovoljni z 
doseženimi rezultati. "Mis-
lim, da sem v minuli zimi 
moral prevečkrat stiskati roke 
sotekmovalcem," je bil kriti-
čen eden od mladih upov Al-

pine Nace Šinkovec. Tudi 
drugi so se strinjali s trenerji, 
da so opravih kopico lepih 
skokov in dosegli nekaj lepih 
rezultatov, dostikrat pa so na 
tekmah pokazali precej manj 
kot na treningih. "Kar sedem 
tekmovalcev med najboljšimi 
šestimi v točkovanju za pokal 
Cockta in skupno šesto me-
sto med slovenskimi klubi 

tako v poletni kot zimski se-
zoni je zagotovo lep rezultat 
kluba, vendar naša želja osta-
ja, da se znova uvrstimo med 
štiri najboljše klube v Slove-
niji," je povedal trener Zoran 
Zupančič, ki ima po odhodu 
Jaka Oblaka h kranjskemu 
Triglavu v ekipi najstarejšega 
tekmovalca, Tomaža Nagliča, 
starega komaj 16 leL 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:mrak.matevz@gmail.com
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Kvadratni gozd v daljavi 
S impat i čna pot, primerna za pohodnike in kolesarje. 

JELENA JUSTIN 

V okolici Kranja in okoli-
ških vasi je precej "kudjev", 
ki niso pretirano obiskani. 
Sveti Mohor, kamor se bomo 
odpravili na pohod, je že 
eden takih. Vsaj enkrat letno 
je na Mohorju precej obisko-
valcev; tistega junijskega 
dne, ko se organizirata tek in 
gorsko kolesarjenje na ta 952 
metrov visoki hrib. 

Običajni vzpon na Mohor-
ja se začne s Čepulj, kjer pri 
gostilni zavijete po klancu 
desno navzdol, kjer vas čaka 
urejeno parkirišče. S parki-
rišča se odpravite po marki-
rani poti v strm začetni kla-
nec, kjer pa se strmina kma-
lu položi in spet dvigne. 
Prav simpatičen klanec za 
gorskega kolesarja. Sledite 
markacijam, ki vas pripelje-
jo do razcepa, ki vas usmeri 
proti "Mohorju mimo Ga-
bra", lahko pa greste tudi 
proti Joštu. 

Spustimo se po klancu 
navzdol in gremo mimo 
kmetije, kjer vas bosta verjet-

Pot nadaljujemo mimo 
Gabra. / FOM; lelma Justin 

no pozdravila dva luštna 
mačka. Ko sem šla mimo, je 
gospodar ravno prekopaval 
njivo; letošnja zima je bila 
res dolga. Ob kmetiji se pot 
spet dvigne v gozd, na robu 
katerega zagledamo v daljavi 
znan štirikomi gozdiček, ki 
nas usmeri proti Mohorju. 
Pot nadaljujemo po široki 
gozdni cesti, ki se zmerno 
vzpenja. Vrhu Mohorja se 
nezadržno približujemo. Tik 
pred kmetijami stoji na levi 
strani ceste lična kapelica. 
Asfaltirana cesta gre po klan-
cu navzdol, mi pa se spreho-
dimo čez dvorišče kmetije. 
Pot se spet razcepi; sledimo 
ji levo, kjer je tudi markacija, 
svetlo modra in rumena, ki 
označuje Pot kurirjev in vezi-
stov. Tik pod vrhom Mohor-
ja je strm vzpon, izziv pred-
vsem za kolesarje. 

Na vrhu je zaprta hiša in 
cerkev Sv. Mohorja. Z njego-
vih 952 metrov nadmorske 
višine imamo čudovit raz-
gled na škofjeloško hribovje; 
Ratitovec, Blegoš in Porezen 
so bili konec aprila še moč-
no prekriti z belo odejo. Ver-
jetno se bo sneg v kakšni 
grapi ali pa na povsem senč-
ni strani obdržal še nekaj 
časa. Na drugi strani pa obis-
kovalec lahko vidi verigo Ka-
ravank in trenumo še moč-
no zasnežene vrhove bohinj-
skih gora in Julijskih Alp. 
Zmerne hoje do Mohorja je 
približno 9 0 minut. 

Tura na Mohor pa je zani-
miva tudi za gorske kolesarje. 
Lahko se jo opravi po poti, 
ki sem jo opisala zgoraj, ali pa 
se ga lotite iz smeri Zgornje 

Značilen kvadratni gozdiček v daljavi. / foio: icitna justm 

Besnice. Po glavni cesti greste 
v smeri Nemilj in Podblice. 
Na razcepu ceste, desno gre 
na Janmik, levo pa v Dražgo-
še, si lahko privoščite nekaj 
mrzle vode, Id teče iz urejene-
ga vodovoda. Pravi balzam, si-
cer ne pretirano zdrav, za raz-
greto telo, ki se je namučilo v 
klanec. Nadaljujemo proti 
Dražgošam. Na desnem 
ovinku je cerkvica sv. Jedrt, 
kjer zapustimo glavno cesto 
in se spustimo levo po gozd-
ni poti. Po krajšem vzponu 
smo na asfaltirani cesti, ki 
pripelje iz Selc. Cesta proti 
Sv. Mohorju se odcepi desno 
malo pred kmetijo Bezovni-
ca. In kot sem napisala zgo-
raj, zadnji vzpon, tik pred 
vrhom je kratek, a strupen. 

Nazaj do Bezovnice se 
lahko spustite po pešpoti, 
nato pa nadaljujete od kme-
tije naprej proti vzliodu. Pri-
peljete se do travnika, kjer 
se zavije levo na markiran 
kolovoz. Markacijam sledite 
v lepem spustu mimo Pleč 

in Špičastega vrha vse do 
Čepulj. Če je ostalo še kaj 
energije, se s Čepulj spusti-
te do vasi Javomik in zavije-
te levo po strmem klancu 
proti Joštu. Klanec se vleče 
in vleče, potem pa še tisti 
znameniti ovinek, ko je še 
avto treba dati v prvo presta-
vo, a kolesarji smo trmasti 
in ga zbrcamo do konca. 

Če vas ne mika vzpon na 
Jošt, po povratku z Mohorja 
na Čepulje zavijte desno 
proti Planici. Po daljšem 
vzponu prikolesarite na se-
dlo, kjer je tabla z zemljevi-
dom. Glavna cesta zavije 
desno, vi pa nadaljujete levo 
navzdol po kolovozu. Malo 
niže se desno odcepi marki-
rana pot, ki vas pripelje do 
znamenite cerkve v Cmgro-
bu. Od tod pa greste lahko 
proti Kranju ali pa Škofji 
Loki...; proti domu ali pa do 
jeklenega konjička s streš-
nim prtljažnikom, ki željno 
čaka vaše kolo. Pa nikar ne 
pozabite čelade. 

lokalna razvojna fundacija' 
vincenctnJraksIerja • 

na Brdu pri Kranju 
Sobota, 20. maj 2006, ob 10. uri 

Humanitarno rekreativna prireditev za pomoč Fundaciji Vincenca Draksk 
Tek bo potekal v dveh kategorijah, in sicer: 1. tek okoli Brda v dolžini 8500 metrov; 

2. tek ali hilra hoja po Brdu v dolžini 2 0 0 0 metrov. 

Kategorije tekmovalcev: moški na 2000 metrov, ženske na 2 0 0 0 metrov,moški na 8 5 0 0 metrov, ženske na 8500 metrovi' 
Razglašena bo najštevilnejša družina in najhitrejši funkcionar. 

Štartnina za oba teka znaša 2 .000 ,00 SIT; 
za otroke, učence, študente, upokojence in organizirane člane društev 

(potrebne so predhodne prijave) 1.000,00 SIT; za družine pa 3 .000 ,00 SIT. 

Startnino ali donatorska sredstva laliko nakažete na TR Fundacije 
št. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 (Hranilnica Lon) ali š t . 9 0 6 7 2 - 0 0 0 0 1 5 7 4 9 2 (PES). 

Predhodne prijave ibira Mestna občina Kranj na tel. 04/2373-000 vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali po elektronski pošti: mendi.kok 
Vsa zbrana sredstva od štartnin, donadj in sponzorjev bodo namenjena Fundaciji Vincenca Oraksierja za odvisnike - zdravljenje odvisn 

pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Mendi Kokot (tel It.: 0 4 / 23 73 112 ali e-mail: mendi.kokot@kranj.si). 

Spdr Slovenija, d .o .o . 
Ailnatic Slovcnica d.d. 
IC Dom d.o .o . 
Sava d.d. 

Oonatorji in sponzorji Fundacije Vincenca Draksierja: 
Sova T i i a d .o .o . Coodvear Probanka d.d. Tiskarna format ABANKA Vipa d.d. Pokali medalje Kraievec 0 b ( i u t 

Dompland.d. Vigred d.o.o. Zavarovalnica Maribor, d.d. jCZPSBt t lo O b t i n a š 
Zavod za turizem Kranj 
c y - E P E d.o.o. 

|P Komunala Kranj 
Atletski klub Triglav Kranj 

Hranllnka LON d.d. 
C r a d b i n « C I P d.o.o. 

Amicus d.o.o. 
Slovenska vojska 

O b i i i u h 

Medijski pokrovitelji Gorenjski C l u Radio BcM Radio Sora Radio Kranj Radio Trislav GTV 

k GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Vzdržljivost in vaje za gibljivost 

V zdržljivost lahko na 
splošno pojmujemo kot 
sposobnost organizma 

za daljše in neprekinjeno delo-
vanje, pri čemer se, odvisno od 
stopnje naprezanja potroši do-
ločena količina energije. Pri re-
kreativnem teku je vzdržljivost 
najpomembnejša, saj si s tem 
treningom postavimo trden te-
melj, na katerem bomo gradili 
in se razvijali tako telesno kot 
duševno. Osnova je počasen in 
neprekinjen tek, koristne dgav-
nosti pa so tudi dolga pešače-
nja, hoja v hribe in kolesa/je-
nje. S temi dejavnostmi si 
bomo dobro razvili srčno-žilni 
sistem in organizem se zaradi 
tega bolje prilagaja tako tele-
snim kot umskim naporom. 
Čim ve^e in močnejše je srce, 
tem bolj je posredno sposobno 
odvračati utrujenost in tako 
bomo lažje zdržali vsakodnev-
ne napore. 

Še nekaj zelo koristnega pri 
treningu vzdržljivosti. Prekrvi-
tev celotnega telesa je precej več-

ja in zato tudi možgani dobi-
vajo več kisika, misli so bistrej-
še in miselno lahko med trenirt-
gom rešujete določene probleme 
in morda se vam porodijo nove 
ideje in rešitve, ki bodo pripo-
mogJe fc bolj kakovostnemu de-
lovanju na delovnem mestu ali 
drugje v družbi. S tem boste 
razbili tudi monotonost neneh-

nega postavljanja ene noge 
pred drugo in zadovoljstvo med 
tekom in po njem bo še toliko 
večje. Človek v gibanju je 
zdrav, krepak in bolj samoza-
vesten. 

Vaje za gibljivost 

Imenujemo jih tudi raztez-
ne vaje ali s tujko stretching in 
tudi te vaje so pomembna se-
stavina v rekreativni vadbi. 
Osnovni namen teh vaj je, da 
povečamo gibljivost v mišicah 
in sklepih, deloma pa tudi 
zmanjšamo možnost nastan-
ka poškodb. V osnovi ločimo 
dve vrsti raztezanja. Pri statič-
nem raztezanju na podaljšana 
ali raztegnjeno mišico deluje 
statični pritisk, pri dinamič-
nem raztezanju pa si predstav-
ljajmo zaporedne nihajne gibe. 
Statično raztezanje izvajamo 
po koncu vadbe (yi^min), 
pred vadbo pa lahko opravimo 
nekaj dinamičnih vaj. 

Tekači si raztezamo nasled-
nje mišične skupine: prednje in 
zadnje stegenske m^ice, golen-
ske in mečne mišice, ramenski 
obroč ter mišice spodnjega in 
zgornjega dela hrbta. Pri raz-
tezanju dosežemo tudi splošno 
telesno sprostitev. 

Primer statičnega razteza-
nja. V položaju zadržimo raz-
tegod ijdojo sekund. 

Raztezanje ramenskega obroča in mišic zgornjega dela 
hrbta (levoj In prednjih stegenskih mišic (desno). 

G O R E N J S K I P O K A L 
V REKREATIVNIH TEKIH 

Klub trmastih Preddvor v maju vabi na naslednje teke 
v okviru Gorenjskega pokala: 

20. maja 5. tek Suša 7,5 km 
27. maja 6. tek na Križno goro 14,3 km 

Za informacije se obrnite na vodjo projekta Janeza 
Ferlica: 031/561 663 ali janez.ferIic«''gmail.com. , 

I 
Medijski sponzor I 

mailto:mendi.kokot@kranj.si
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Čeha omahnila 
čez steno 
Eden od čeških alpinistov, ki sta v četrtek omahnila 
med plezanjem na Škrlatico, je dan kasneje umrl. 

S I M O N S U B I C 

Škrlatica • Češka alpinista, ki 
sta v četrtek omahnila čez 
steno v Škrlatici, so s heli-
kopterjem prepeljali v bol-
nišnico na Jesenicah, kjer sta 
ostala na zdravljenju. Zaradi 
zelo hudih poškodb je dan 
kasneje umrl 26-letni alpi-
nist, medtem ko jeseniški 
zdravniki za njegovega prija-
telja še vedno skrbijo. 

Njun padec sta videla tur-
na smučarja iz Ljubljane, ki 
sta se v četrtek smučala pod 
Škrlatico. Okoli 11.30 sta tako 
opazila češka alpinista pri 
vzpenjanju v severni steni 
Škrlatice, t. i. Velike dnine 
proti vrhu. Pol ure kasneje 
Čehov nista več videla. Pri-
bližno ob 12.15 smučarja 
zaslišala krik in videla, kako 
sta Čeha omahnila čez steno 
na snežišče v Veliki dnini. 
Ko sta Ljubljančana prispela 
do padlih alpinistov, sta bila 

Čeha nezavestna, zato sta ju 
zavarovala pred nadaljnjim 
zdrsom v dolino, jima dala 
prvo pomoč in z mobUnega 
telefona poklicala Regijski 
center za obveščanje Kranj. 

Takoj so organizirali reše-
vabio akcijo, v katero so vklju-
čili tudi helikopter 15. heli-
kopterske brigade Slovenske 
vojske, z njim pa so na kraj 
nesreče odleteli zdravnik re-
ševalec letalec, gorski reševa-
lec letalec in policist gorske 
enote poUdje. Ob prihodu na 
kraj nezgode na nadmorski 
višini približno 2300 metrov 
so se do poškodovancev s he-
likopterja po vitlu spustili re-
ševalca in policist. Kot so 
ugotovili, sta alpinista padla 
prek stene z višine približno 
50 metrov, pred tem pa sta 
približno 70 metrov drsela 
po zasneženem pobočju se-
verne stene Škrlatice. Pones-
rečenca sta obstala 30 metrov 
pod vpadnico stene. 

Zaslišali koordinatorja akcije 
v nadaljevanju sojenja petnajsterici, obdolženi organizacije nezakonitih prehodov državne meje, so 
zaslišali koordinatorja policijske akcije Boštjana Lepošo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Včeraj so na Okrož-
nem sodišču v Kranju nada-
ljevali obsežen sodni proces 
zoper 51-letnega Saieta Šilje-
viča iz Tržiča in drugih štiri-
najst obdolženih, med kateri-
mi je večina Gorenjcev, ki jih 
obtožnica bremeni, da so tvo-
rili hudodelsko združbo za 
organizacijo nezakonitih 
prehodov državne meje. Kot 
zatrjuje obtožba, ki jo zasto-
pa okrožni državni tožilec 
Dušan Csipoe, so obdolženi 
storili 16 kaznivih dejanj, v 
katerih so med marcem in 
septembrom 2005 na ozem-
lje Republike Slovenije neza-
konito spravili, tu skrivali in 
nato spremljali čez državno 
mejo najmanj 51 tujih držav-
ljanov, ki niso imeli dovolje-
nja za vstop v državo ali biva-
nje v Sloveniji. Ilegalna pot 
naj bi potekala s sosednje 
Hrvaške prek Slovenije v dr-
žave zahodne Evrope, za 
organizacijo nezakonitega 
prehoda pa naj bi računali od 

zavrtih 

NAGRADNA IGRA 
6 . 3 . - 2 9 . 6 . 2 0 0 6 

Vsak četrtek žrebanje bogatih denarnih in praktičnih nagrad! 
Glavno žrebanje: 29.6.2006 ob 23. uri. 

Nan-a«:*:; 
• avtomobil HONDA CIVIC1.4 Šport 
• 3 denarne nagrade v skupni vrednosti 

2.000 €(479.280 SIT) 
• 4 X EZ Pay listič v vrednosti 200 € (47.928 SIT) 

j t e r - . d o g o d k e : 

Beauty Night / modna revija 
Miss Hit Starš 2007 / lepotno tekmovanje 
Fionas Dance Group / plesni spektakel 

Dance G r o u p " 0 0 7 " / 

plesni spektakel 

t s ftUTOCOMM€ftC€M 
«ui0C0MMMKe«UK>... J r X U X M Slika avtomobila JO simbolk:™ 

w w w . h i t . s i KORONA 
CASINO« HOTEL 
.<icnjsliaCk)«i ^lovemj,: 

loo do 1.800 evrov na osebo. 
Tričlanski sodni senat, ki ga 
vodi okrožna državna sodni-
ca Marjeta Dvornik, je na 
včerajšnji obravnavi zaslišal 
dodatne priče, ki jih je pred-
lagala obramba. Največ časa 
so porabili za zaslišanje Bošt-
jana Lepoše, koordinatorja 
policijske akcije, v kateri so 
izvajali tudi ukrepe prikrite-
ga nadzora nad gibanjem 
osumljenih oseb kot tudi pri-
sluškovanja njihovim tele-
fonskim pogovorom. 

Obrambo je zanimalo 
predvsem ozadje nastanka 
prikritih telefonskih prislu-
hov. Lepoša je že v fazi pre-
iskave povedal, da so si neka-
teri obdolženi v času policij-
ske akcije med seboj posoja-
li telefone oziroma SIM kar-
tice. Zagovornike je tako za-
nimalo, kaj je policija storila, 
ko je ugotovila, da telefon 
uporablja oseba, zoper kate-
ro ni bilo sodnega dovoljenja 
za izvajanje prisluhov tele-
fonskim pogovorom. "Ko 
nam je uspelo ugotoviti, da 

ČEPULJE 

Zlomil s e j e leseni d r o g 

V soboto dopoldne je na Če-
puljah 59-letni Ljubljančan 
opravljal dela za podjetje 
Telegram iz Ljubljane. Ko se 
je povzpel na vrh lesenega 
droga telefonske napeljave, 
da bi odpel telefonski kabel, 
se je drog v spodnjem delu 
odlomil in podrl. Ljubljan-
čan je padel z višine okoli 
sedem metrov na travnato 
površino in se hudo poško-
doval. Zdravi se v Kliničnem 
centru v Ljubljani. S. Š. 

KRAN) 

Izgubil ravnotež je 

V nedeljo zvečer se je pri 
polaganju strešne kritine 
hudo poškodoval 64-letni 
Kranjčan. Med delom je ne-
nadoma izgubil ravnotežje 
in padel vznak. Ker ni bil 
ustrezno zaščiten, je s pri-
bližno dveh metrov padel na 
asfaltna tla. Zaradi hudih 
poškodb glave se zdravi v 
Kliničnem centru v Ljublja-
ni. S. S. 

KRANJ 

Ponare jen i evri 

V petek dopoldne je 55-letna 
Kranjčanka želela v menjal-
nici Wilfan v Kranju zamen-
jati bankovec za 100 evrov. 
Uslužbenka menjalnice je 
ugotovila, da je bankovec 
najbrž ponarejen, zato so ga 
zasegli in poslali na analizo. 
S. 1 

Od petnajst obtoženih jih je včeraj na obravnavo prišlo 
deset, preostali pa so bili službeno odsotni. Sodili so jim v 
odsotnosti. / FMO: rina Doki 

nekdo drug uporablja tele-
fon, smo vse posnetke, ki so 
nastali v tem času, uničili, 
ker niso bUi uporabni," je 
pojasnil Lepoša. 

Na vprašanje enega od 
petnajstih zagovornikov, 
kako so kriminalisti med iz-
vajanjem prisluhom ugotav-
ljali identiteto obdolženih, 
katerih glasovi naj bi bili po-

sneti, je policijski koordina 
tor odgovoril, da so to počeli 
z opazovanji in dodatnimi 
poizvedovanji ter preverja 
njem policijskih evidenc 
Na vprašanje, ob katerih pri 
ložnostih je policija pridobi 
vala tudi slikovne dokaze, ni 
želel odgovoriti, "saj za raz-
krivanje metod in taktik poli 
cijskega dela ni pristojen". 

KRANJ 

Z grafit i onesnaž i l i š o l s k o f a s a d o 

Minuli konec tedna so se na zidovih Osnovne šole Simona 
Jenka v Kranju pojavili grafiti s srbsko simboliko, ki so naj 
prej zbodli marsikaterega soseda, včeraj pa tudi zaposlene 
na šoli. Med drugim so neznanci popisali tudi tablo pri vho 
du na šolsko območje in na njem z rdečo barvo prebarval 
grb Republike Slovenije. Kot narn je včeraj pojasnila rav 
nateljica Nevenka Škrij, so bili ob prihodu v šolo precej pre 
senečeni ob pogledu na grafite, saj česa takega niso vajeni 
"Dogodek bomo prijavili policiji, grafite pa bomo skušali 
prebarvati," je mirno razložila. S. Š. 

SPODNJI BRNIK 

N e p r e v i d n o prehi teva l 

Na regionalni cesti zunaj naselja Spodnji Brnik se je v petek 
ob 21.17 zgodila prometna nesreča, v kateri sta se huje po-
škodovali dve osebi. 24-letni Ljubljančan seje z osebnim vo-
zilom v koloni vozil peljal po regionalni cesti iz smeri Vodic 
proti Spodnjemu Brniku. V neposredni bližini križišča za La-
hovče je pričel prehitevati pred seboj vozeča vozila. V tre-
nutku, ko je prehiteval 34-letnega voznika tovornega avto-
mobila s priklopnikom iz okolice Cerkelj na Gorenjskem, je 
iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik osebne-
ga avtomobila iz Vodic. Vozili sta trčili, nakar je avtomobil 
Ljubljančana odbilo v desno in je zadelo v priklopno vozilo. 
Ljubljančan, katerega so iz vozila rešili kranjski poklicni ga-
silci, in Vodičan sta se v nesreči hudo poškodovala, zato so 
ju odpeljali na urgenco Kliničnega centra Ljubljana. S. Š. 

mailto:simon.suhic@g-0as.si
http://www.hit.si


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM 

KOVINARSKI DELAVEC. i<k &>: 19.05.06. CREINA 
UL MIRKA VAONOVA 8. 

GRADKNiDOAVEC 
rok (Jcr 31,05.06. Gft« OeRTNO GRADBENO PODJETJE 
Oa GRAJSKA C. 44. BL5) 
rok da 0706 06: HUOEUA 0.0 O. eaSKA C n 
DVTO 
rok do: 19.05.06, SAfiAHUO« HEEG S.R. C t MAJA 
107,JES£«£ 
DELAVEC BflEZPOKUCA 
nk da 19.0506. HOTa aOH D.D . SLOVENSKA C, 34, 
UUOJANA 
t* do. 19.0S06; flOSTOHA/) ROMAM SP, CANKAfUEVA 
C 23. BLED 
rok dO 19.05.06; ŠIŠICaNESP.GLAVM IR616. KRAHJ 
rok da 19.05 06: ŽITO GCflENM DO, ROŽNA DOUNA 
e. LESCE 
POMOŽM DELAVEC 
tok do 1905.06; m ALPINEA OD. BOROVŠKA C 99. 
KRAfUSKAGORA 
nA da 3105 06; OGftEX 00.0, POORECA 5. 
PERCA; nk da 19.0&0& ATUA 0.0 0. KOČNA 2d. OBJ-
SKAOOeRAVA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
rok da 19.0SX)6. AOECCO HA KADROVSKO SVETOVA-
NJE 000. TROtNOVA UL 9. DUBUAMA 
rok da 1905i06; GORENC VIKO SP. GRAJSKA UL 14. 
eOfWSKA BISTRICA 
t<* dOE 07.06.06̂  PDOPEČAN ANDREM SP. UL LOJZETA 
HR0VATA9.KRANJ 
lOk <to: 19.0S06: SNTAL 00, UTOSTROJSKA C. 38. 
LJU8UAMA 
oeoaovALEC L£SA: dR 230SO6: jaova DD. 
06(V̂ TPRa)OVOR. HRIB 1. PRB)OVOR 
UtM: rak da 19.05.06: CREINA KRANJ, X MIRKA VAD-
M0VA8.KRANJ 
Z)0AR ZA ZiOAMJE M OMETAVANJE; nk da 190506: 
IVANAC 000. ČEŠNJICA 37.2aEZMK> 
KUHARSKI POMOCHK 
rok da 19.OS1O6: KALAN tN DRUŽBQM< DJlO. C MAR-
ŠALA TITA 11 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA {00 2 LH), rok dO. 
23.05.06: MANPOWER 0.0.0. GftEGORClCCVA X 27. 
2000MAABOR 
BOLNICAR tok do. t&0S.06. OOM UPOKOJENCEV 
KRAW. 0 1 MAJA 59. KRAKI 
PEK: n* da 1905.06.ŽITOGOREKJKA.O.O.. ROŽNA OO 
UNA8.LESCE 
SlA&CtfiSi nfc da 23 05.06; AlREST CATERMG DOJO. 
ZA BRNK130A. 4210 BRNIK AERODROM 
MIZAR 
(Ok da 16.0506; JELOVICA 00. MONTAŽNE HŠE HRB 
1. PREDDVOR 
rtfc da 19,05.06, jaXWCA DO. MONTAŽ?« H & HRB 
1 PfOOVOR 
(okdo 160&06.jaOVCAOO.KlOR^AC.58.Š»C 
LOKA 
(Ck da f90&06, JELOVCA 00. K)0RSC8/A C 58. ŠIC 
LOKA 
KLJUCAVMCA«. (Ok da 26.05.06. (VANAC 0.0.0. 
NJK̂ A 37. ŽELEZNIKI 
OBUKOVALEC K0W); rok do. 19.05.06: ZORNK Ml-
KtAVŽSP.P0TNALBlCEt7.6LH) 
ORODJAR 
tok do: 19.05.06; LUNAR PETER S P. CEGENICA 4a NA 
KLO 

da 26.05.06; POIVCOM. ŠK. LOKA. 0.0.0. POUANE 
76. POLJANE HAOSK LOKO 
VARHEC: fCk do: 1905.06; CREINA KRAMJ, UL MIRKA 
VADN0VA8.XftANJ 
SIBOJNK rek da 19.05.06: ETIKETA OH HOUSTRU-
SKAIA.6.Ž)RI 
STROJMMČHANK 

ick da 19J)S 06: CR8NA KRAKJ. UL MRKA VAONOVA 
e, KRANJ 
n* da. t9.0S.06: ISKRA 00. UU8UA«SKA C 24 
A.KRAMJ 
n* do: 07.07.06: POLVCOM, ŠK LOKA. DAO. POUANE 
76. POLJANE NAOSiC LOKO 
AVTOMEKANK 
rok da 19.05.06: ACROMEHANIKA DO. KRASTJE 52A. 
KRAHJ 
n*do 100606. OUCKlNŽmiRnG 000. PREOMOST 
22. POLJANE NAD ŠK. LOKO 
RNOMEHAMK; rok da 23.05.06; ALJANČIČ rVAN SP. 
RUPA 238. KRANJ 
ELEKTROJNŠTAUTEftrcfcdO 160506:JaOVlCAOO, 
KCRifEVAC.58.ŠK.l0KA 
GALVAMZBL tek dO 19.0506; INTEC TIV 0.0.0. LJUB-
LJANSKA C 24A. KRAMJ 
KERAMIK, rok da 190506: ŠENTGOR. LMHARTCV TRG 
I.RAOOVUKA 
SUKOPLESKAR 
rok dO 2305.06: BOBNAR BOetS SP. ZG BRNIK 39. 
CEHOJE 
ttk da 0206.06; VRHOVNK A1£Š SP. ČOPOVA UL 4. 
LBCE 
FRSR 
sokdo: 100606.8LOK5OO.O.. ŠOLSKA UL7.Š)C LOKA 
iOkd0:t9O506.KOŽUHSKJE2ANASR.C.NA8ROO47, 
KRANJ 
tek do: 16 0506; MB KOZMETKA DOO. BSTRjSKAC. 7. 
1241KAMMK 
TESAR; rok da 23 .0a06: JERK0V1Č 8«. SP, ZG 8RNK 
12.CER)aJE 
smm GRADBENE MEHAMZAOIE. rek da 19JOS.06; 
REŠET 000. HUJE 9. KRANJ 
VOZNIK AVTOMEKAMK 
tok da 16.05.06: ALPKEM OOJO. STRUŽEVO 66. KRAHJ 
tok dO 1605.06; CESTNO POOJEUEOIO, JEZERSKA C 
20, KRAHJ 
rok do: 26.05.06. HUMKO BLED 0.0.0. SEBETiJE 54. 
BLED 
rt* da 19,0&06; RESET DO.O. HUJE 9. KRANJ 
n* da 23.05.06; SOOHKAR NIKO SP. PREČNA UL 24. 
KRANI 
rd(da230506.STEaTRANSDO.O.a2ELEZARJEV8, 
JESEMCE 
SKJSf&biK rek da 160S06; POLVCOM. SK. LOKA. 
0.0.0. POUANE 76. POUANE NAD DC TOKO 
PROOAJALEC 
rok da 1605.06; ADEMAJ m SP. UL NIKOlE TESLE 
7. KRANJ 
rak da 19.05.06; B UFE ACUVE StSTEMS 0.0.0. C TO-
NETA TOMŠIČA 86. JES^CE 
JESENICE: rok do: 16.0506: CREA OOM aoc. UTO-
STROJSKAC 24.UUBL1ANA 
PRODAJALECŽIVILSKiHfRB{RAMB fiKnm.ttkUa 
07.06.06; POLfTEX 0.0.0, C BORCEV V 1235 RADOM 
LJE 
KltfAR 
rakda 19,0&06:GORENCVUCOSP.GRAJSKA UL M. 
BOHINJSKA BISTRICA 
rek da 19.05.06. HOTa RiBNOO&.IZLEni^UL 44. 
BLED 
rok da 19.05.06; KOI«AS HOTEL) BLED DO, CANKAR-
JEVAC2.6LH} 
rok da 16 05.06: MAGDIČ ANTON SP. DEIAVSKA & 18. 
šSdčUR 
rok doc 19.0&06; OŠ IVANA TAVČARJA. TRATA 40. GO-
RENJA VAS 
rok da 1905 06; ROBERT 8ERMK SP, ČEŠNJICA 8, ŽE-
LEZNIKI 
rok do: 2105.06: TRIPiČ KRSTO SP. TRIGLAVSKA C. 13, 
BOHMJSKABSTRICA 
NATAKAR 
rok da 19.0506; DOMKOD.OO.J0eA44.8OHINJS<A 
BiSTRiOA 
rok da 19.05.06; ROBERT BERNIK SP, ČEŠNJICA 8. ŽE-
LEZNIKI 
lokda 16.0506: TRADB«.LM&|AČ&CO.POT OTMAR-
JA NOVAKA 3. JESENICE 

rok (ta 2105.06, TRlPIČ KRSTO SP. TRIGLAVSKA C 13, 
BOHINJSKA BISTRICA 
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA; «k da 26 0506; SE-
UŠKAfi IZTOK SP. C. KOKRŠKEGA OOREM 20, KRČE 
LESARSKI TEHNIK: tek da 0106.06; LESKO Žm 0.0.0. 
POTVSKALElO.ŽiRl 
SmOJMTEHNK 
tok «r 19.05.06. AGRÔ CHAIWA DD. HRASTJE 52A. 
KRANJ 
n* dO' 03.0&.06. HOBOTNICA 0.0.0. BRTTOP 204. 
KRANJ 
fokdo. 19.05̂ 06: JENKO AO,O.VRMAŠ£ 195. ŠK LOKA 
fl* dO. nosm. MKO. 0X1. OTOKI 16. ŽELEZNK 
EL£KTNOTBMK;r{k<to. 24 0506; ZAVOD JELŠA.C2E-
liZAA£V8.JESEMCE 
aEKTROTBMIK ELEKTRONK, rok do 16.05.06; G 7 
D.0.0,ŠreUHA33.1236TRZ]N 
FARMflCEVTSKI TEHMK; rok dff 26.0506; OTPaO.O,C 
MARŠMA TITA 112, JESENICE 
GRAFIČnTEHNK 
rak do. 2305.06, JAMNIK 0.0.0, GORENJSKA C, M 
1215MEIM]0E 
rok dO, 160&CI6. JAMNIK DOO. GORENJSKA C 12. 
1215 MEDVODE 
GEODETSKI TEHMK. rak do. 10.06.06; ADACTA D0.0, 
HARERJEVO NASELJE 90. ŠK LOKA 
EKONOMSKI TEHNK; rak da 2005.06: EUROFINANCE 
DOO. OMAHNOVA UL 20. lOOl UUBUANA 
UmAVM TEHHK: rok do: 16 0506. UPRAVNA ENOTA 
KRANJ.SLOVETCKITRG I.KRANJ 
rek do. 190S06: ŠENTGOR. UM̂ ARTOV TRG 1. RAOOV-
LKA 
VARUH PREDŠOISKH OTROK, rak do 16X15 06: OŠ POUA 
NE. POUANE 100. POUANE NAD ŠK LOKO 
NSTRUKTOR ZA PRAKTIČNI POK tok dff. 2205J)6; Š&L 
DOO. CANKAREVAUL 68. RAOOVUCA 
GMiAZUSKl MATIAANT: tok da 03.0606; GENERAU ZA-
VAROVALMCA Oi). KRŽ)CEVA UL 3, UUBUAHA 
MŽ. ElEKTROTEmKE; rok da 19115.06; LTH ŠK LOKA. 
DD.KlOn̂ AiCfiS.ŠKlOKA 
»ONOMIST ZA ANAUZE n PLAWAKJE 
rak dO, 2305.06, MF DURS UUBUANA DAVČNI URAD 
KRANJ IZPOSTAVA ŠK LOKA. KAPUCINSKI TRG 7, ŠK 
LOKA 
tDk<)a030606;PREVCaO.O.OORFAFUE 17.ŽABMCA 
INFOftMATK. fo* da 23.0506; INfOTRADE &0.0, VOJKO-
VO NABRE^ 30.6000 KOPB) - CATOOISTRIA 
UNIV.OrLMŽ.STROUNŠT\'A 
rak da 19(̂ 06: SCO G D.00. HAFNERIEVO NASEUE 
126. ŠK LOKA 
lek do-19,0506; TEHNCM BIRO JBENKE. C BORISA K̂  
0R)ČA41,JESEMCE 
DIPL NŽ. STROkNŠTVA(VSf.>okda ia0&06: TOn>WA 
DOX). ČEŠNJICA 54.ŽB£ZNW 
UNIV OPL INŽ. aEKTRDTBfdKE tok da 19.0506; LTH 
ŠK LOK\ DO. KH»ČEVAa66.ŠK LOKA 
UNIV. DIPL « 1 GRADBEMŠm rok da 1605.06; JELOVI-
CA 00. MONTAŽ̂ C ̂  HRG1, PRS»VOR 
DlPLUPRAVNIORGANlZATOR<VS][ n* da 16.0506, UPRA-
VNA ENOTA KRANJ. SU3VENSK} TRG L KRANJ 
DR MB>CHE,rok(ta lOOe Oe.OZGKRANJZDRAOOVLIl-
CA.KORALIŠKAĈ RADOVUCA 
DR MED. SPEC. PEOATRUE. vloge n rsshv ZD Btfiri tri-

15, Bohir^ Bisfta rek da 0306.06. OZQ KRANJi 
0E2DBLE0.ZO80HINI.ULA0INSKAC 1,6UD 
rak da 03.0606; OZG KRANJl ZD OOM RADOVLJICA. KO-
PALIŠKA C 7. RADOVLBCA 
m . SOCIALNI OaAVEC, rek da 16,0506; CENTER ZA 
SOOALNO OELO KRANl SLOVENSKI TRG I. KRANJ 

Rlttti d(tMB ttUSB {tp̂ 3tTX> po podflMl ZiVOlfa RS B o 
posbvanie Zaradi pomanjkaria ptostora mo otfffi^ vsa. 
Prw nzd (n(̂ Bi>iosi opujčarv poQ(̂  
vts^ dMaja^ (dtio a Hckitn (se, airUran ddo«ne î  
kuir̂  pooebr« .ovie n fflorsbme zartM) V9 
ni ifi iTQr#aio6 podnts so dosiodii 
lu d K ^ obtriA)!) h uradov o 
na Ovtab stiari Zavoda RS a oposiovarie. 
h0p//wwKBsa0vs, pi ddoO^^ 
fralCB oposviamx da so morebitrc napčte pri obtM mogočt 

MojeDelo.com 
^ OSSRl PRIHODNOST 

MOJE DELOi sp le tn i market ing , d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 • 500) NA: 
www.moiede loxom. ln fo@mojede lo .com 

Več učrteijev vožnje m/ž za A. B tN C. E aH D kategorijo 
(Ljubljana) 
Avtošda Bmte. d, o. o.. LJubljar«. zaposli več uateljev vožnje 
za kategorije A, B in C. E ali D, Vse informacije sprejemamo na 
tet. številko 041/649-927, na e ^ o v : andrei.brulc@s>ol.net 
ali po pošti na naskjv: Avtošola Bruto. d. o. o., Kaluhova uHca 
51. 1000 LM>liana. prijave zbiramo do 3.6. 2006. 

Strežno osebje m/ž (Izola) 
Hotetsko naselje Belveder? v samem osrčju Stovenske obale, 
med Izolo in Portorožem, na vzpetini neposredno nad m o r ^ , 
s čudovitim razgledom na Tržaški zaSv. Svojim gostom ponu-
jamo udobje in prijazno postrežbo. V svoj kolektK/vabimo novo 
sodelavce za delo v strežbi. Belvedere hoteli in turizem, d. o. o.. 
Veliki trg 11.6310 Izola - teota. prijave zbiramo do 4. 6. 2006. 

Referent komerciale • komercialist m/ž (Ljubljana) 
Iščemo komercistfista za dek) r\a terenu (celotr>a Slovenija). Po-
leg ustrezne izobrazbe pričakujemo od kandkiatov še: sposob-
nost logičnega sklepanja, sposobnost timskega deia. dobre 
ustne in pisne sposoljnosti komuniciranja, samostojnost, ure-
jenost. dinamičnost, rutančnost in kreativnost timskega dela ... 
Dinefs Club Slo. d. o. o., Dunajska 129,1000 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 22. 5. 2006. 

Avtomehanik / trgovec m/ž (Radomlje) 
Podjetje Fermi želi nadaljevati dobro poslovanje v odličnem 
kolektivu v specializirani trgovini za avtomobilske dele, kjer 
imamo odličrvs in veliko izbiw. V vrste vabimo dobre poz-
navalce rezervnih delov za avtomobile. Od kandidata se 
pričakuje, da ima dokončano tehnično šok) za avtomehanike ali 
je trgovec z izkušnjami pri prodaji avtodelov. S tem povezano 
mora imeti izkušnje s podro^a prodaje avtodekiv in dobre or-
ganizacijske in komunikacijske sposobnosti. Delo z računal-
nikom (poznavanje dela s preglednicami in urejevalniki besedil) 
... Formi, d. o. o.. Goste Radomeljske čete 24c. 1235 Radoml-
je, prvave zbiramo do 25, S. 2006. 

Progranr>er m/ž (Kranj) 
V podjetju infotrans, d. o. o., iščemo ambiciozne sodetevce za 
dek> na najsodobnejših informac^skih tehnok>9^. ki ima|o žê jo 
po novem in inok âtivnem delu. Ce mer^ . da ste eden izmed njih, 
n ^ e nekaj o sebi. svojem delu in že«ah in nam to sporočite. V 
primeru da ste pripravljeni vknib veS^ svoje energ$e h prostega 
časa. ste lahko tudi začetnik. Intotrans. d. o. o.. Cesta i. m ^ 35. 
4000 Kr£tf)j. prtiave zbiramo do 10.6. 2006, 

Prodajalec/ka (Ljubljana) 
Od kar>dkJatov/k pričakujenf>o ustrezno izobrazbo za opravljan-
je del na delovnem mestu in napnanj 1 leto detovnih izkušenj pri 
prodaji. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke. ki imajo 
hkrati zaključeno izobrazbo lesarske smeri in izkušr^e na po-
droqu prodaje stavbnega pohištva in pohištva. Lip Bled, d, d., 
Rečiška 61 a, 4260 Bled. prijave zbiramo do 4. 6. 2006. 

Str<^ovnl sodelavec 1 - izvajanje meritev hrupa m/ž (Lesce) 
Podjetje Martio. d. o. o., zaposli strokovnega sodelavca 1 - iz-
vajanje meritev hrupa in izdelava strok, mnenj s področja varst-
va okolja - m/z. Pogoj: univerzitetni diplomirani fizik ali uni-
verzitetni dplomirani inženir ^rojništva. zek> d<^xo z r ^ e an-
gleškega jezika in osnovno znanje nemščine, zeto dobro znan-
je s področja računalništva (MS Offtoe, račuralniško oblikovan-
je). Martx>. d. o. o., A l p ^ cesta 43. 4248 Lesce, pr^ave zbi-
ramo do 8. 6. 2006. 

Samostojni komercialist v prodaji m/ž (LJubljana) 
Vas opis: ste urejeni, pozitNni. pošt^ , komunBtativni. polni nav-
dušenja in er^ergije ter vas veseli delo z ljudmi, ste samostojni, 
samoiniciatrvni in natančni pri svojem delu, imate občutek za 
timsko delo, odgovomost in visoko zavzetost za delo. najmanj 
V. stopnjo izobrazbe, vsaj tri leta dek>vnih izkušenj na 
prtmertjivem delovnem mestu. Medex. d. d.. Linhartova 49a. 
1000 Ljubljaru, prijave zbirarT>o do 24. 5. 2006. 

Komercialni referent m/Ž (Skofja Loka) 
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo mladega, di-
namičnega kon>erciaInega referenta m/ž z najmanj V. stopnjo 
izobrazbe, aktivnim znanjem angleškega jezika, zaželeno tudi 
nemškega jezika in znanjem M S Offica. Kandklatu pont4amo 
delo v mladem, ambk:ioznem ki^ektivu. stimulativno {:^6lo in 
zapos&tev za dok)čen delovni čas s 3-mesečnim poslujsnim de-
lom. Memo ab, d. o. o.. Poslovna enota Kidričeva c. 43 b. 
4220 Škofia Loka. prijave zbiramo do 21. 5. 2006, 

Tapetnlk m/Ž (Radomlje) 
Pričakujemo: poklicfK) izobrazbo tapetnik-lesar, vozniški izpit B-
kategorije, organizacijske sposobnosti, ročne spretnosti in 
dober vid. zaželene so delovr^ izkušnje. Zaposlimo tudi delav-
ca brez poklicne izobrazbe z željo po priučiM. če ga to delo zelo 
veseli, Enotzmensko delo. možnost nastopa dela takoj, 
možnost zaposBtve za nedoločen čas. Maax. proizvodnja in tr-
govina oblazinjenega pohištva, d. o. o., Homec. Bolkova 52, 
1235 Radomlje, p r ^ zbiramo do 4. 6.2006. 

f>romotor izdelkov Mlekarrte Celela m/ž (Uunljana, Kam-
nik, Domžale, Kranj) 
Podjetje Mlekama Celela, d. o. o., v svoj kolektiv vabi študen-
tke za promocijo izdelkov po trgovskih centrih (Domžale, Kamnik. 
Kranj. Ljub^^). Če ste komunikativni, dinamični in radi delale 
samostojno, vas prosimo, nas pokličete r>a telefonsko številko 
051 422897 ali nam pišite na maU jureleskovsek«SsiOi.net. Nudi-
mo vam možnost dobrega zaslužka in dinan^nega dela. Mlekar-
na Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče. prijave zbiramo 
do 10. 6. 2006 

Natakar/ica (gubljana) 
Za delo v s t o ^ iščemo simpatični osebi v poskM^em klubu 
hotela Delo je razgibano, saj se v klubu izvajajo glasbene in 
dmge prireditve, možnost mesečne stimulacije ^ dek> v rrda-
dem ter dinamičnem kolektivu. Možnost napredovanja. 
mo^>ost za delo v r>ovi elitni restavraciji, ki jo odpir^no konec 
poletja, Mor^dria. d. o. o., Pot za Brodom 55. 1000 Ljut)!-
jana. prijave zbiramo do 30. 5. 2006. 

Skladiščnik m/ž (Podnart) 
Uspešno podjetje na področju veletrgovine s kemikalijami in 
plastičnimi granulad zaposli vestnega in odgovornega delavca 
za deto v skladišču. Zaželeni izpiti iz požarnega varstva, ravnan-
ja z r>evamimi snovmi in za upravljanje viHčai^. Zdravo deležno 
okolje, redno plačilo, ustrezno nagrajevanje in možnosti izo-
braževanja. Ori^. d, o. o.. Dvorakova ubca 5,1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 2. 6.2006. 

Operater na digitalnem printerju m/ž (Domžale) 
Od kar>dkiata pričakujem: N. aii V. stopnjo izobrazbe, osnovno 
znanje angleškega jezika, konnunikativnosi, zans^ivosl, pozna-
vanje grafike, digitalnega tiska. Ponujamo delo v prijetnem 
kolektMJ. Protechnik, d. o. o., Ulk>a Antona Skoka 20a, 1230 
Domžale, prjjave zbiramo do 8. 6. 2006. 

mailto:ww.moiedeloxom.lnfo@mojedelo.com
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S L 0 1 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila {vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Žogarija - ko igra se mularija. 

otr. moz.odd..l/9 
09.35 Jezus in Josefine, dan. otr. 

nad., 14/24 
09.55 Risanka 
10.05 Knjiga mene briga-

Frederic Beigbeder Ljubezen 
traja tri leta 

10.30 Veliki imperiji, nem. 
dok. serija, 2/4 

1 1 .20 Spet doma 
13.00 Poročila, 5port, vreme 

(vps 13.00) 
13.25 Nekaj minut za domačo 

glasbo 
13.40 Tedenski izbor 
13.40 Ljudje in zemlja, odd. 

TV Koper-Capodistria 
14.30 Metod Pevec - Miha Hočevar: 

Se zgodi-1. ep.: Yorki 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00} 
15.05 Mostovi'hidak 

(vps 15.05) 
15.40 Babar, ris. nan., 9/12 (vps 

15.40) 

16.00 Pod klobukom {vps 16.00) 
16.35 Risanka 
17.00 Novice, slov. kronika, §port, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Z vami (vps 17.35) 
18.30 2rebanje Astra in lota 

(vps 18.30) 
18.40 Risanka (vps 18.40} 
18.55 Vreme {vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, iport 
20.00 Sedmi peČal: Sirska nevesta, 

koprod. film {vps 20.00) 

SIRSKA NEVESTA 
Mona je Izraelka z golan-
ske planote, ki se bo po-
ročila s Sircem Talleiom, 
televizijskim zvezdnikom 
... FIlm je zgociba o Moni-
nem poročnem dnevu, ki 
je obenem tudi najbolj 
žalosten dan njenega 
življenja ... Mona se zave-
da, da potem, ko bo kot 
sirska nevesta enkrat 
prestopila mejo med Iz-
raelom in Sirijo, poti na-
zaj več ne bo... 

22.00 Odmevi, kultura, $port, vreme 
{vps 22.00) 

22.55 Omizje (vps 22.55} 
00.10 2 vami, pon. 
01.00 Dnevnik, vreme, magnet, 

5port, pon. 
02.00 Infokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
10.55 Tedenski izbor 
10.55 Izobčenci, ang. nan., 9/12 
1 1 .20 Nikoli ob desetih: Anžej Dezan 
12.20 Sobotna noč: Večni albumi -

metdllica,glas. dok. 
13 . 15 Tekma, debatna odd. za mlade 
14.10 Riga: Svetovno prvenstvo v 

hokeju na ledu, skupina A, 
četrtfinale, prenos (vps 14.10} 

17.05 Umko, najboljša zabava za 
umne glave, pon. 

17.55 Celje: Nogomel, prva liga 
Simobil, CMC Publikum-
Domžale, prenos (vps 17.55) 

20.00 Pariz: Finale lige prvakov v no-
gometu, Barcelona - Arsenal, 
prenos {vps 20.00) 

23.00Slovenska jazz scena: Bratko 
Bibič & The Madley5-utrinki z 
domačega vrta, 1/2 (vps 
23.00) 

BRATKO BIBIČ&THE 
MADLEVS-UTRINKI Z 
DOMAČEGA VRTA, 1 / 2 
Bratko Bibič je eden naj-
bolj zanimivih slovenskih 
glasbenikov. Pred leti je 
ustanovil skupino Begna-
grad, ki velja za pionirsko 
skupino pri nastajanju 
Wortd Music (Glasbe sve-
ta). Bibič je do sedaj 
uspešno in odmevno na-
stopil na številnih doma-
čih in tujih jazz festivalih 
(Zurich Jazz Festival, 
Tem pere Jazz Festival). 
Tokrat bo Bratko Bibič z 
glasbeniki (Vaško Atana-
sovski, Marjan Stanič, 
Matjaž Sekne, Bogo Peč-
nikar, Godalni kvartet Go-
dalika) predstavil tretji 
del svojega avdio-vizual-
nega projekta Na doma-
čem vrtu. Projekt temelji 
na kinematografski tradi-
ciji Slovencev od leta 
1905 dalje, njegov naslov 
pa je povzet po arhiv-
skem filma pionirja slo-
venskega filma dr. Karola 
Grossmanna (1864-1929) 
- Na domačem vrtu 
(1906). V tretjem delu Bi-
bičevega projekta se ar-
hivskemu filmskemu gra-
divu in zgodovinskemu 
kontekstu pridružuje 
nova stvarnost fikcije na 
Slovenskem in drugod -
televizija. 

00.00 Igral« stranskih vlog, kit. film, 
pon. (vps 00.00) 

01 J O Dnevnik zamejske TV (vps 
01.30} 

0 1 J 5 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Pot usode, pon. 75. dela braz. 

nad. 
09.35 Ob svitu, pon. 62. dela meh. 

nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Barva greha, pon. 25. dela 

braz. nad. 
1 1 .50 Prerojena ljubezen, pon. 174. 

dela venez. nad. 
12.45 Preverjeno, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Uke, pog. odd. 
15.05 Prerojena ljubezen, 175. del 

venez. nad. 
16.00 Barva greha, 26. del braz. nad. 
16.55 Ob svitu, 63. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pot usode, 76. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 TV kriminalka: Prepovedane 

skrivnosti, amer. film 

PREPOVEDANE 
SKRIVNOSTI 
Prodajalka umetnin Ale-
xandra Kent se po dolgih 
letih vrne na družinsko 
posestvo, kjer namerava 
začeti novo življenje. Lo-
čuje se od moža Dana in 
končno je pripravljena, da 
se sooči z bolečo prete-
klostjo. Pred 24 leti je nje-
na duševno motena ma-
ma Eiteen pristala v sana-
toriju, ker je poskušata 
utopiti takrat Šestletno 
Alexandro, ki si Se vedno 
ni opomogla od tega do-
godka. Ker Alexandro zdaj 
spet preganjajo nočne 
more, se odloČi, da mamo 
obišče in se spoprime s 
svojimi strahovi. Pri tem 
spozna maminega zdrav-
nika MIkea, s katerim se 
hitro spoprijateljita. 

21.35 Na kraju ziofina, 20 del amer. 
nan. 

22.30 Zakon in red: Enota za posebne 
primere, 7. del an>er. nan. 

232$ Tretja izmena, 10. del an>er. 
nan. 

00.15 Prijatelji. 7. del amer. humor, 
nan. 

00.45 24 ur, pon. 
01.45 Nô na panorama 

08.45 TV prodaja 
08.50 Zvezdna vrata, pon. 19. dela 

amer. nan. 
09.40 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

kuhar. odd. 
10.10 E+, pon. 
12.00 TV prodaja 
12.30 Obalna straža na kolesih, 24. 

del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 147. del 

amer. nad. 
14 . 15 Vsi moji otroci, 42. del amer. 

nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 20. del amer. 

nan, 
16.30 Caroline v velemestu, 1. del 

amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 22. del amer. humor, 

nan. 
17.30 Pri sestri doma, 15. del amer. 

humor. nan. 
18.00 E-t-
20.00 Ekstramagazin 
20.50 Popolna preobrazba, 9. del 

amer. dok. nan. 
21.45 Jag,67.del amer. nan. 
22.40 Will in Grace, 3. del amer. hu-

mor. nan. 
23.10 Ta nora služba, 6. del amer. 

humor. nan. 
23.40 Vsi županovi moije, 3. del 

amer. humor. nan. 
00.10 Jakobova lestev groze, amer. 

film 

JAKOBOVA LESTEV 
GROZE 
Jacob se po grozotah viet-
namske vojne poskuša 
vživeti v normalno življe-
nje. Kljub doktorskemu 
naslovu se zaposli na poš-
tnem uradu, kjer se po 
razpadu prvega zakona in 
nesrečni smrti mlajšega 
sina začne sestajati z žen-
sko, ki jo spozna na uradu. 
Nato se začnejo dogajati 
Čudne stvari. Najprej ga 
skoraj povozi vlak v pod-
zemni železnici, nato ga 
nekdo skoraj povozi na 
cesti, njegov prijatelj pa 
umre v avton^obilski eks-
ploziji. Jacob je prepričan, 
da je skupaj z drugimi vi-
etnamskimi kolegi žrtev 
nekoga, o komer ne ve 
ničesar. 

06.45 Risanka 07.05 Galaksija iger 08.10 
TV-prodaja 08.40 Dvom. tel., Mehika, 99. 
del.200209J01V-prodaja 10.00 (Jfovnije. 
nad. (tafija. 199810iS Ad̂ o pamet m S 
TV-pfoddja 12J0Galaks^ Iger 13.45 Ses-
tre. psih. srii. ZOA, 1973 1 5 25 TV-prodaja 
16.00 Marlenna 1635 Risanka 17J20 
MaMka,teL, Kolumbija, 200018.20Adi-
jo pamet 20.00 Plemeniti komentar 20.05 
Malena, rom. drama. Italija, 2000 22.00 
Vraževemost, fant. srh., VB/Nizoz., 2001 
23.40 Malena, rom. drama, Italija, 2002 
0030 Vraževemost. fant. srh., kopr., 2001 

08.45 Relax pa pika 09.00 Poskjvni studio 
0930 Do zdravja tudi tako 10.00 Na piki 
11.00 Za vas in mesto 12.00 Multimediji 
13.00 Naia mala klinika, humor, nan, 
14.00 Glasbeni Mozalk1530ABCD16.00 
Jana 16.30 Sadovi znanja 17.00 Aruna 
1 7 3 0 Kulturne drobtinice 18.00 Do 
zdravja tudi tako 18.55 Dežela zakladov 
1830 Poslovni studio 18.55 Dežela zak-
ladov 19.00 finanow Pika 19.45 Relax pa 
pika 1935 Dežela zakladov 20.00 Med-
narodna tekmovanja v kajaku 2030 Sijaj 
2035 Dežela zakladov 21.00 Živeti zdra-
vo 2 1 3 0 24 ur 2230 Poslovni studio 
23.00 Preverjeno 00.00 Državni svet RS z 
vami 0030 Nepremidiine 00.45 Retdx pa 
pika 01.00 Glasbeni mozaik 

l-Trfipfito 
09.05 10ka 1 0 J 0 m m 1030 Ura 
hiphopa 1 1 3 5 Kandidat Kako poiskati us-
trezno deto 1 2 i 5 B. P. 1230 Glasbene unce 
1730 Najbop sosed 18.15 lOka 1930 
Pî olina 20.00 Sanjska kopalnica 20.30 
Zupan na obisku 2035 Spot tedna 21.05 
Dilema, pogovor vo« Mark Zžtnflc 22.00 Ak-
tualna 12230 Kandidat 23.00 Vrô e: Er-
azem B. Pintar v živo 00i>5 Voonaiji 

Gorvnj)liaTV 
09.00 Mozaik kulnire; Jernej Humar razs-
tavlja v Tobačnem muzeju 09.45 Gorenjska 
TVporodla 10.00Skrbimozdzdravje11.00 
Videostranl 1 6 J 5 GTV danes 16.30 Iz 
medTjev za medije: Lado Ambrožii 1735 
Prava stvar, odd. o kuhar, mojstrovinah 
18.00 Toftalka, razv. odd. 18.20 Aktualno v 
regiji 18.45 Gorenjska TV porotila 19.00 
Dekleta, žene, matere, I del 19.15 Ek-
sMuzivno iz Los Angelesa 20.00 Zupan pred 
kamero: Stanislav Žagar, župan Obfine 
Medvode, v živo 21.00 Syngenta svetuje: 
Vaistvo koruze 21.45 Gorenjsla TV porofila 
22.00 Dokazi: CloveJka narava, 16. del 

i 23.00 Območno srečanje odraslih pevskih 
I zborov-Kranj2006,rdel23.45Gorenjska 
' TVporočla 00.00 Aktualno v regiji 00.15 
^ Cenaslave01.15Jana:PostedehMan)inih 

čudeževOI.45Za lahkonoe 

D«ž«in«lokaTV 
17.00 Seja OS M « Loka 18.00 Termo: 
Izolacija htS 19.00 Utrip Ormoža 20.00 V 
spomin ustreznim takem 20.35 Ob-
mo6w yečanje foWomih skupin 21.00 
Razvoj turizma 22.00 Poklia me nocoj 

07.00 NET Info 07.15 Videospoti 0730 
TV-prodaja 08.00 Pokliči In zadeni 

n« od|ov»r|a tt «pr«fn«mbe. lit i\ivUnc{o v tt p/egrtrntti pe uUfittim r«d«lie>)«. 

0830 Videospoti 08.50 Maščevanje, 
120. del 09.40 Sonce skušnjave, 66. del 
1 0 3 0 Peta noč 12.00 TV-prodaja 
1 2 3 0 Vibracije 13.30 Pokliči in zadeni 
14.00 On 15.00 Gillette VVorId Cup 
15.40 TV-prodaja 16.10 Pokliči In 
zadeni 16.40 Sonce skušnjave, 67. del 
17.35 Maščevanje, 121. del 1830 Net 
Info 18.35 Videospoti 18.45 Pokliči in 
zadeni 19.30 Idol Gossip, zab. odd. 
20.00 Plonkarji, rom. kom., ZDA, 2002 
21.30 Gillette ViTorld Cup 22.00 Pre-
gled dogodkov dneva 22.05 Izumi in 
izumčki 22.35 TV-prodaja 

09.05 Svet slavnih, tel., Brazilija 09.55 
Poročila 10.05 Preživetje v divjini, dok. 
serija 11 .00 Kulturna poročila 1 1 . 1 0 
Tarča, odd. za branitelje 12.00 
Dnevnik 12. 16 TV-koledar 12.30 
Ljubezen nima cene, tel., Mehika 
13.20 Maja, pogovor: Stari, a ne os-
amljeni 14.00 Poročila 14.15 Krimi-
nalistični oddelek, krim, serija. Francija 
15.05 Fantastični štirje 1 5 3 0 Nora 
Fora 16.00 Evropski mag. 16.35 Živl-
jenje v živo 17.30 Poročila 17.45 Na-
jšibkejši Člen, kviz 18.30 Ljubezen v za-
ledju, tel., Hrvaška, 166. del 19.30 
Dnevnik 20.10 Globalni klepet 20.45 
Svirci moji, odd. nar. glas. 21.35 Imeti 
svoje življenje, dok. odd. 22.15 Odkrito 
23.05 Kulturna poročita 23.15 Drugi 
format 00.10 Poročila 00.25 Reševan-
je vdove Grace, kom., VB, 

09.20 Učilnica 09.30 Nična ura 09.40 
Na koncu jezika 10.00 Povratek, dok. 
film. Hrvaška 10.30 Fantastični štirje 
10.50 Govorniški oder 11.45 Dvorec ig-
račk 12.10 Popotniki skozi čas 1 2 3 5 
Slavni pari: Elvis Prestey In Kal Wallis 
13.00 Direkt 13.25 Nična ura 1430 Po-
ročila za gluhe 14.40 Prstan večne luči, 
fant. drama. ZDA 16.05 Poročila 16.20 
Smogovci 16.50 Dva moža in pol, hu-
mor. serija, ZDA 17.10 Okrožje Colum-
bia, serija, ZDA 18.00 Hrvaška danes 
18.50 Pot do Nemčije 19.20 Saj veš, 
kako je..., humor, serija, ZOA 19.45 Ne-
verjetne zgodbe, serija, ZOA 20.20 No-
gomet. prenos prijateljske tekme: Av-
strija - Hrvaška 22.25 Poročila 22.40 
Brez sledi, serija, ZOA, 3. sezona, 19. del 
23.25 Mladi zdravniki, humor, serija, 
ZDA 23.45 Okrožje Columbia, krim. seri-
ja, ZDA, 4. sezona, 16. del 00.30 New 
York pod krinko, krim, serija, ZDA, 2. se-
zona, 22. del 

08.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
09.00 Ray Mears 10.00 Podzemna 
železnica 11.00 Motor Comanche 
12.00 Newyorški rop draguljev 13.00 
Vojaki puščavske vojne 13.30 Ruska 
podmornica Kursk 14.00 Naprave iz 
odpadkov 15.00 Kako jim uspe 16.00 
Zgodovina Forda Mustanga 17.00 
Ameriški gasiki 18.06 Veliki graditelji: 
Širitev Harlema, New York 19.00 
Razbiti mit: Mit o nalezljivosti zehanja 
20.00 Ameriški čoperji: Motor Co-
manche 21.00 Največje katastrofe: Tr-
govina Sampoong 22.00 Paranormal-
no: V Summerwindu straši 23.00 
Ameriške mašine 00.00 Dr. G: Medidn-
Uf«dnt«vo n« o<%ovjr)f m »pf»trwmbe. b niitin«) 

ska Izvedenka 01.00 Načrtovanje 
nemogočega: Panamski kanal 02.00 
Posebna vozila 

AnrmalpUnet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 čudoviti pos-
netki živali 13.30 Opičji posli 14.00 Re-
portaža Animal Planeta 14.30 Živali od 
A do Z 15.00 Ekvator 16.00 Živalska 
policija v Miamiju 17.00 Reševalci živali 
17.30 SOS v divjini 18.00 Čudoviti pos-
netki živali 18.30 Majbolj smešne živali 
sveta 19.00 Družina prerijskih psov 
19.30 Opičji posti 20.00 Oceanske 
avanture 21.00 Ljudožerci 2 1 3 0 Ple-
nilčeva past 22.00 Živalski policisti v 
Houstonu 23.00 Živalska postaja 23.30 
Opičji posli 

N«tional(ieo9raphlc 
09.00 Raziskovanje nesreč: Pobegli 
vlak 10.00 Katastrofa v zraku: Dirka z 
neurjem 11 .00 Velika mesta 12.00 
Lovci na morju 13.00 Svinjska pošast 
14.00 Raziskovanje nesreč: Pobegli 
vlak 15.00 Katastrofa v zraku: Dirka z 
neurjem 16.00 Zmaga življenja: Par-
jenje med živalmi 17.00 Psi v službi: 
Nyack, Cinder in Clancy 17.30 
Ktokodilske kronike lit: Gozdni krokodili 
18.00 Po katastrofi: Zrušen hotel v Sin-
gapuiju 19.00 Svinjska pošast 20.00 
Megagradnje: Ameriška letalonosilka 
USS Ronald Reagan 21.00 Raziskovanje 
nesreč: Tragedija grškega trajekta Ex-
press Samina 22.00 Katastrofa v zraku: 
Samomorilski napad 23.00 Katastrofa v 
zraku: Bomba na krovu 00.00 Razisko-
vanje nesreč: Tragedija grškega trajekta 
Express Samina 

0930 Skupina TheOsmonds, biografija, 
ZOA, 2001 1 1 . 1 5 Kennedyjeve ženske, 
miniserija, ZDA, 2. del 13.00 Naša sodni-
ca, serija, ZDA, 2. sezona, 1. del 14.00 
Biti najboljši, miniserija, ZDA. 1. del, 
199215.45 Ob zori, družinska drama. 
ZDA, 2000 1 7.30 Skupina The Osmonds, 
biografija, ZOA, 200119.15 Naša sodni-
ca, serija, ZOA, 2. sezona, 2. del 20.15 
Sirr Parker, resn. drama. ZDA 22.00 Za-
kon in red: Zločinshi um, ZDA, 15. del 
23.00 Dolg, srhljivka, Velika Britanija. 
2003 01.00 črni lisjak: Cena miru, akc. 
film. ZDA 02.30 Sirr Paricer, drama, ZDA 

TravtIChancll 
14.00 Potovanje z ladjo: Vanuatu, Av-
stralija 15.00 Z vilicami na poti: Singa-
pur 15.30 Distant Shores: Grčija 16.00 
Svetovni popotnik: I ndija 17.00 Treking: 
Darjeeling 17.30 Golf: Tahoe 18.00 
Sanjska potovanja: Safari 18.30 Popo-
tnik: Orlando 19.00 Oddaljene obale: 
Samos 20.00 Potovanje z ladjo: Vanua-
tu, Avstralija 21.0« V 80 dneh okrog 
sveta 21.30 Luksuzno: Comvvall 2230 
čudovita Britanija 23.00 Svetovni popo-
tnik: AngKja 90.00 Urbano: New Voric 

O BBC Prime 
09.00 Pobeg na de2ek> 09.45 Vrtna ri-
vala 10.15 Portreti zvezd 1 1 . 15 Najšib-
kejši den 12.00 Rojen In vgojen 13.00 
Vedno odprta trgovina 13.30 Dvorec 

' tv profamih pO I*k1|ui<liu rcdikci« 

Grantleigh 14.00 Živalski park 15.00 
Otroški program 17.00 Vrtna rivala 
17.30 Dražba 18.15 Pobeg na deželo 
19.00 Zdravniki 19.30 EastEnders 
20.00 Avtomobilizem 21.00 Naravnost 
fantastično 2 1 3 0 Pivo in aps 22.00 Lit-
tle Britain 22.30 Vikarka iz Dibieyja 
23.10 Težave s težo 

O MTVAdria 
09.00 Vroče 09.30 Navdušeni nad glas-
bo 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 ob 
10 h 11.00 Ročk lestvica 12.00 Navdu-
šeni nad glasbo 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 So-
bna racija 14.30 Navdušeni nad glasbo 
15.00 Ulov 15.30 Sobna racija 16.00 
Navdušeni nad glasbo 16.30 Ulov 17.00 
Naloži! 17.10 Navdušeni nad glasbo 
18.00 Samo Adria 18.05 Adria Top 20 
19.00 Novo 1930 Navdušeni nad glas-
bo, največji hiti 20.00 Samo Adria 
20.05 Navdušeni nad glasbo 21.00 TRL, 
zab. glas. odd. z gosti 22.00 Bajte, do-
movi zvezdnikov 23.00 Devetdeseta 
00.00 Naj živi Bam 

O EURO ŠPORT 
09.30 Nogomet (do 21 let), vrhunci 
polfmalnih tekem na turnirju v Toulonu 
10.30 Nogomet: Odštevanje pred sve-
tovnim prvenstvom v Nemčiji 11.00 
Nogomet: Legende svetovnih pn/en̂ tev 
- Argentina 78 in Španija "8213.00 No-
gomet: Evrogoli 14.00 Kolesarstvo, vr-
hunci včerajšnje 15. etape diri(e po Ita-
liji 15.00 Kolesarstvo, prenos 16. etape 
Rovato-Trento (180 km) dirke po Italiji 
17.30 Nogomet: Odštevanje pred sve-
tovnim prvenstvom v Nemčiji 18.00 
Nogomet: Legende svetovnih prvenstev 
19.00 Nogomet: Najobetavnejši igralec 
19.30 Avtomobilizem, vrhunci Iz 
Brands Hatcha 20.00 Reli, vrhunci pre-
izkušnje za svetovno prvenstvo po Sar-
diniji 21.00 Boks. prenos dvoboja De-
jan Zavec (Slovenija) - Andrej Jeskin 
(Kazahstan) v velterski kategoriji na 
Ptuju 23.00 Poker, vrhunci odprtega 
prvenstva Skandinavije v Kdbenhavnu 
00.00 Nogomet, posnetek prijateljske 
tekme Avstrija - Hrvaška na Dunaju 
01.00 Nogomet: Odštevanje pred sve-
tovnim prvenstvom v Nemčiji 

07.30 Formula 3, vrhunci iz Oschersleb-
na 08.00 TV-prodaja 08.30 Reponaža 
09.00 Motorvizije 11.00 TV-prodaja 
13.30 Športni kviz 16.00 Tenis (m), 
prenos tretjega dne moštvenega SP-ja v 
Diisseidorfu 18.00 Poker: Odprto pr-
venstvo Evrope 200519.45 Rokomet 
(m): 1. nem. liga, prenos tekme Klel -
Lemgo 21.45 Moški TV 22.45 Športni 
kviz 

09.15 Midve z mamo 09.55 Gtavca 
10.20 Columbo: Ko videz vara, krim., 
ZOA, 1975 1 1 .45 Otroški program 
14.30 Polna hiša: Ko moški postanejo 
Ženske 14.55 Simpsonovi: Ko rektor z 
učiteljico... 15.20 Jimova družina, zad. 
dei serije: Bazen 15.40 Novice 15.45 
Sabrina - Najstniška Čarovnica 16.10 
Sedma nebesa: Stara bremena 16.55 
Simpatije 17.40 Novice 17.45 Midve z 

mamo: MaČkasto vzdušje 18.30 Glavca: 
Piknik Halovega podjetja, 2/2 del 19.00 
Simpsonovi: Najboljši pes na svetu 
19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Nogomet: Napoved pred 
srečanjem 20.25 Nogomet, v odmoru: 
Novice: Avstrija - Hrvaška, prenos prija-
teljskega srečanja s stadiona Ernst Hap-
pel na Dunaju 22.20 Nogomet: Vrhunci 
in analiza srečanja Avstrija - Hn/aška 
22.50 Alarm za kobro 11: Pregon 
23.40 Detektivki iz Hamburga: Zasebni 
bolniki 00.25 Balko: Kdo je ubil Matilyn 
Monroe 01 . 15 Bulworth, kom., ZOA. 
1998 

09.35 Drzni in lepi 09.55 Drini in lepi 
10.15 iulia 11.00 Leteči reševalci: Igra 
z življenjem 11 .45 Vreme 12.00 co 
12.25 Visoka hiša 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 Cas v sliki 13 . 15 Kuharski 
mag. 13.45 Drzni in lepi 14.05 Drzni in 
lepi 14.25 Tessa • živeti za ljubezen, 85. 
del 15.10 Jutia, 154. del 15.55 Oddaja 
Barbare Karlich: Govori vendar spet z 
menoj 17.00 Cas v sliki 17.10 Dobro-
došla, Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo 
vreme 18.25 ResniČno.res 18.30 Dober 
nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna de-
žela danes, mag. 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Iščem moža za mojo ženo, kom., 
Nemčija, 200S 21.50 Poročilo 22.35 
Cas v sliki 2 23.05 Po dolgem in počez: 
Teror islamskih fundamentalistov 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj 
dojenček 10.00 Družinsko sodišče 
11.00 Naloga med štirimi stenami 
1 1 .30 Najino prvo stanovanje 12.00 
Opoldanski magazin 13.00 Oliver Ge-
Issen 14.00 Kazensko sodišče 15.00 
Družinsko sodišče 16.00 Mladinsko so-
dišče 17.00 Naloga med štirimi stena-
mi 17.30 Med nami, serija 18.00 Do-
ber večer 18.30 Ekskluzivno 18.45 Po-
ročila 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri 
časi,slabi časi, 3491.del20.15Na kra-
ju zločina: Miami 2 1 . 1 5 Monk: G. 
Monk in črna vdova 22.10 Dr. House, 
serija 23.10 Zakon In red 00.00 Poro-
čila 00.35 Dr. House 01.20 Zlata de-
kleta 02.20 Oliver Geissen 

09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet 
11.30 Nasmešek, prosim, razv. 12.40 
Otroški program 16.00 Nasmešek, pro-
sim, razv. 17.00 Pet na pet, kviz 17.30 
Jimova družina: Denar drugih ljudi 
19.00 Selimo se 20.00 Poročila 20.15 
Kuharski mojstri - naloga za štedilnikom, 
dok. serija 21 .15 Vera uresničuje sanje, 
resn. šov 22.15 Ekskluzivno - rep.: Mali 
pametnjakoviči 23.15 Ekskluzivno -
rep.: Cu^žni otroci 00.15 Poročila 

O RTLsuper 
07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Jimmy Neutron 15.00 
Kamp Lazlo 15.30 Kaj je z Andyjem 
16.00 Divji rački 16.25 Rožnati panter 
16.40 Smrkcl 17 . 10 Benjamin Rožica 
17.45 Tik in Tak 18 . 15 Miki Miška 
18.45 Vsemogočna Kim 19.05 Dnev-
nik zvezdnikov 19.20 Kaj je z Andyjem 

19.45 Kamp Lazlo, ris. 20.15 Waynov 
svet 2, kom., ZOA, 1993 22.05 Cisto 
popolnoma 

10.30 Lona se zaljubi 11.00 Talk, talk, 
talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam, 
mag. 14.00 Tako živi Nemčija 15.00 Sa-
brina, najstniška čarovnica 16.00 Čarov-
nice: Prijatelj ali sovražnik 17.00 Taff, 
magazin 18.00 Lotta se zaljubi 18.30 
Simpsonovi: Homerjeva ekipa 19.00Ga-
lileo 20.00 Nevvstime 20.15 Urgenca: 
Carterje zaljubljen/ Zabava se nadaljuje 
22.15 Zdravniški preiskovalci: Potres 
23.10 TVtotal, razv. 

08.55 Varuška 0935 Sam svoj mojster 
10.25 Živeti po želji 10.55 Nični brez 
okusa 1 1 .25 Popolna večerja 12.10 
Poročila 12 . 15 McLeodovi hčeri 13.10 
Naša sodnica 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 
McLeodovi hčeri 16.00 Naša sodnica 
16.55 Varuška, serija 17.55 Poročila 
18.00 Sam svoj mojster: Poroka sem, 
poroka tja 18.30 Nič ni brez okusa 
19.00 Popolna večerja 19.45 Živeti po 
želji 20.15 Midve z mamo: Snežni za-
meti 2 1 . 10 Nivea: Krema in njena 
zgodovina 22.05 Med redkvice 23.05 
Zdravniški detektivi 00.00 Poročila 

RHHtyTV 
13.25 Anatomija katastrofe 14.15 Lovd 
na glave 14.40 Svarilo pred viharjem 
15.05 imiadi zdravniki 1 5 3 0 Utrip 
resničnosti 16.00 RPA 16.25 Middie-
more 16.50 Vat zločina 17 . 15 Klic 
17.40 Policisti 18.05 Titova zgodba 
19.00 Prevarana smrt 19.25 Zapiski iz 
Tajpeja 19.50 Motorji 20.15 Napaka 
20.40 Middiemore 21.05 Mejna policija 
21.30 V ječi 22.00 Mestni utrip 22.25 
Delo ni Sala 22.50 Prevaranti 23.40 
Titova zgodba 

Romintfa 
12.20 V vrtincu strasti, 35. del 13.10 
Ženske s poslanstvom, 36. del 14.05 
Živeti, 21. del 15.00 Ljubezen je nes-
pametna, 26. det 15.55 Laurita in 
Lorenzo, 35. del 16.45 Laurita in Loren-
zo, 36. del 17.40 Ljubezen je polna pre 
senečenj,58. del 18.35 Živeti, 21. del 
19.30 Okus po tebi, 21. del 20.20 Maria 
Rosa išče ženo, 58. del 21.10 Ženske v 
vojni, 73. del 22.05 Laurita in Lorenzo, 
36. det 23.00 Ljubezen je nespametna. 
26. del 23.55 Živeti, 21. dei 

O Cafioon/t<m 
1 3 3 0 Oexierjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 1 4 J 0 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1 5 3 5 Juniper Lee 
16.00 Hi KI Puffy Ami Yumi 1625 Dvo-
jčka 16.50 Powerpuff dekleta 17.15 Ro-
botboy 17.40 Megas XLR 18.05 Samu-
raj Jadt 1830 Navidezni prijatelji 1830 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Povverpuff dekleta 
2035 Dexterjev laboratorij 21.00 Tr-
govina za ogk}m, kom., ZDA, 194022.40 
Jagodna izjava, drama, ZDA, 1970 0030 
Majhne ženske, drama. ZDA, 1949 
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06.20Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodi ia(vps 07.00) 
07.05 Oobfo jutro 
08.00 Poročila 

^ 08.05 Oobro jutro 

09.00Poro^iid(vps09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Radovedni Taeek:2ica 
09.25 Martina in ptičje strdiilo: Kino 
09.35 Bisergora: Bibamica izgubi 

hiško, lutk. igr. nan., 6/15 
09.50Zgodbeiz školjke 
10.30 Sožitja, svetov, odd. TV Maribor 
1 1 . 35 Pri Jožovcu z Natalijo 
13.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13 . 15 Tedenski izbor 
13 . 15 Stanislava knez Milojkovič, 

portret 
13.35 it divo, glas. dok. 
14.30 Po svetu naokoli, 

nem. dok. serija, 1/5 
15.00 Poročila, promet {vps 15.00) 
15.05 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangol sok [vps 15.05) 
15.40 Nove Klapičeve dogodivščine, 

ris. nan., 9/26 {vps 15.40) 
16.05 Risanka 
16.10 Jezus in Josefine, dan. otr. 

nad., 15/24 (vps 16.10) 
16.30 Knjiga mene briga - Miroslav 

Krieža: Glembajevi, pon. 
(vps 16.30) 

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

17.30 Domače obrti na Slovenskem: 
Sodarji {vps 17.35) 

18.00 Modro (vps 18.00) 
18.40TraktorTom, ris. (vps 18.40) 
18.55 Vreme {vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, Šport 
20.00 Pod žarometom (vps 20.00) 
21.00 Aufbiks, dok. meseca 

(vps 21.00) 
22.00 Odmevi, kultura, špon, vreme 

{vps 22.00) 
22 JO Moja afriška farma, dan. dok. 

odd. (vps 22.50) 

MOJA AFRISKA FARMA 
Usa Nislevje leta 2002 po-
begnila s svoje f a r m e v 

w Zimbabveju. Bila je v smrt-
ni nevarnosti . Napadalci 
so v nasilnem boju za 
zemljo vdrli na farme bel-
cev. Toda Lisa j e skleni-
la, da se bo vrnila v Zim-

^ b a b v e in se bojevala za 
^ izgubljeno farmo. Sprem-
m Ijala jo je filmska ekipa.. . 

23.40 Domače obrti na Slovenskem; 
Sodarji, pon. 

00.05 Modro, pon. 
00.45 Dnevnik, vreme, nfiagnei, 

šport, pon. 
01.45lnfokanat 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
1 1 .30 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
15.35 Edenski izbor ' 
15.35 Kako smo gradili Cankarjev 

dom ali zgodba s srečnim 
koncem, dok. film 

16.25 Ritmija 
16.55 Studio City 
17.50 Alpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope 
18.30 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangol sok, pon. 
19.05 Ivan Cankar-Mitja Mejak: 

Hude sanje kancelista iareba, 
tv drama (vps 19.05) 

20.00 Izobčenci, ang. nan., 10/12 
(vps 20.00) 

20.35 Ivan Cankar Kralj na 
Betajnovi, tv prir. gled. 
predstave (vps 20.35) 

22.35 Iperau poing, fr. film 
(vps 22.35) 

KAČAVPESn 
Piše se leto 1920 . j ean in 
n jegov starejši brat odra-
ščata na drušnskem pose-
stvu La Belle Angerie, nju-
no otroštvo je prijetno, do-
brosrčna stara mama je, 
kot vse stare mame, ljube-
ča in odpuščanja polna. Po 
njeni nenadni smrti se iz 
Indokine vrneta oče in 
m a m a in srečnega otro-
štva j e čez noč konec Prav 
m a m a je tista, ki svojima 
otrokoma ne samo greni 
življenje, j e prava tiranka, 
ki svoja otroka kaznuje za 
vsako malenkost in naj-
večkrat tudi brez vsake 
potrebe. Paule Rezeau 
prej spominja na čarovni-
c o iz pravljice o Janku in 
Metki kot pa na mater, ki je 
živela daleč stran od svojih 
otrok in bi sijih morala po 
odsotnosti ljubeče zažele-
ti. Oče se oblastni ženi ne 
zmore in tudi ne zna upre-
ti, v s e premoženje j e nje-
no in to Paule Že v e d n o 
daje svojemu copatarske-
mu možu neizprosno ve-
deti. Tudi zaradi tega se je 
možakar umaknil v svoj 
svet, v svet raziskovanja 
žuželk, ki pa, vsaj tako se 
zdi, ne sluŠ prav ničemur; 
razen morda n jegovemu 
zabijanju časa, ki ga ima v 
izobilju. Fanta le s težavo 
prenašata materino tirani-
j o in nepravičnost... 

00.05 Dnevnik zamejske TV 
(vps 00.05) 

00.30 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Ricki lake, pon. pog. odd. 
08.40 Pot usode, 

pon. 79. deta braz. nad. 
09.35 Ob svitu, 

pon. 66. dela meh. nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Barva gretia, 

pon. 29. dela braz. nad. 
11 .50 Prerojena ljubezen, 

pon. zad. dela venez. nad. 
12.45 Providence, 

pon. 4. dela amer. nan. 
13.35 TV prodaja 
14.05 Ricki Lake, pog. odd. 
15.00 Barva greha, 30. del braz. nad. 
15.55 Ob svitu, 67. del meh. nad. 
16.50 Pot usode, 80. del braz. nad. 
17.5024 ur-vreme 
17.55 Vihar ljubezni. 1. del šp. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Preverjeno 
21.00 Življenjska zgodba: Kje bosta 

otroka, amer. film 

KJE BOSTA OTROKA7 
Claire Raphael ustanovi 
svoje podjetje, vendar se 
na račun u s p ^ n e kariere v 
krizi znajde njen zakon z 
možem Dennisom, ki je 
brez službe, Claire je edina 
v družini, ki domov prina-
ša denar . Dennis ji poti-
hem to zameri in jo neke-
ga dne preseneti s prošnjo 
za ločitev, Claire j e Šokira-
na, ko se mora izseliti iz 
hii^, Še bolj pa se boji, da 
bo izgubila oba otroka 

2240 Zakon in red: Enota za posebne 
primere, 9. del amer. nan. 

ZAKON IN RED 
Laylo Br iggs njena mati 
na jde o b e š e n o . Layla j e 
bila strokovnjakinja za 
bančne investicije, n jeno 
truplo pa priča, da so bile 
posredi spo lne igrice. 
Z g o d b a se zaplete , saj 
detektivi v Laylinem biču 
na jde jo d iamante , vred-
ne poi milijona dolarjev. 

2 3 3 5 Tretja izmena, 
12. del amer. nan. 

00.25 Prijatelji, 
10. det amer. humor. nan. 

00.55 24 ur, pon. 
01.55 Nočna panorama 

08.45 TV prodaja 
08.50 Zvezdna vrata, 

pon. I.dela amer. nan. 
09.40 Triki Jamieja Oliverja, 

ang. kuhar. odd. 
10.10 E+, pon. 
12.00 TV prodaja 
12 JO Obalna straža na kolesih, 

28. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemirni, 

151 . del amer. nad. 
14.15 Vsi n>oji otroci, 46. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 2. del amer. nan. 
16.30 Caroline vvelemestu, 

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

4. del amer. humor. nan. 
17.30 Pri sestri doma, 

19. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00Akcija:Was3bi.fr.-jap.film 

VVASABI 
Hubert j e g r o b francoski 
policist 2 zelo nenavadnim 
načinom dela. Nič Čudne-
ga , d a sta si s š e f o m ves 
čas v laseh. Ko j e Hubert 
zaradi novega i2t)ruha pri-
siljen oditi na dvomesečni 
dopust , izve, da j e po ženi 
poidedoval zajetno vsoto 
denarja . Tako se p o dvaj-
setih letih v m e na Japon-
sko, kjer j e včasih delal. 
Tam se je tudi poročil, a se 
je n jegova zakonska sreča 
kmalu končala. 2ena g a je 
zapustila, zdaj pa Hubert 
izve, da mu je rodila hčer-
ko Yumi 

21.35 Jag, 69. del amer. nan. 
22.30 VVill in Grace, 

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

8. del amer. humor. nan. 

TA NORA SLUŽBA 
Claude skupaj z VVillom 
o d p o t u j e v VVashington, 
kjer se bosta v Beli hiši 
udeležila večerje za dopis-
nike. O a u d e presenečena 
izve, da si bo sobo delila z 
Lydio, k! ima zanjo kar ne-
kaj nasvetov g l e d e tega , 
kako naj se obnaša med 
eminentnimi ljudmi. 

23.30 Vsi županovi možje, 
5. del amer. humor. nan. 

00.00 Zbujen za umor, kan. film 

07.05 Galaksija iger 08.10 TV-prodaja 
08.40 Dvom. tel., Mehika, 103. del, 
2002 09.30 TV-prodaja 10.00 
valka, tel., Kolumbija, 200210.55 Adljo 
pamet 12.05 TV-prodaja 12.20 Galaksi-
ja iger 13.50 Dve Nini, rom. kom., ZDA. 
1999 15.25 TV-prodaja 16.00 Krizno 
reševanje, dok. serija, ZDA, 2003 16.55 
Risanka 17.20 Maî evalka, tel., 
Kolumbija, 2002 18.20 Adijo pamet 
20.00 Plemeniti komentar 20.05 Ste-
vardese letijo v nebo, kom., ZOA, 2003 
21.35 Policaji prihodnosti, akc. film, 
ZDA/Hongkong, 2000 23.25 Stevardese 
letijo v nebo, kom., ZOA, 2003 00.55 
Policaji prihodnosti, akc. film, kopr. 

09.00 Poslovni studio 09.25 Kulturno-
umetniiki utrinki 09.30 Do zdravja tudi 
tako 10.00 Potuj 2 mano 10.30 Za vas in 
mesto 11.30 12.30 V družbi z agen-
cijo Globtur 12.45 Rehabilitacija kro-
ničnih pljučnih bolnikov 13.30 Državni 
svet RS z vami 14.00 Po zgodovinskih 
poteh 14.30 Slovenska glasbena lestvi-
ca 15.30 Prvi na vasi 16.30 Multimediji 
17.00 Klepet z jasnovidko Maručo 
1730 štiri tačke 18.00 Do zdravja tudi 
tako 18.30 Poslovni studio 19.00 Na 
piki 20.00 Tako sem se možila 20.50 
Deficitarni poklid 21.00 Jana 21 JO 24 
ur 22.30 Poslovni studio 23.00 Pred-
stavitev tradicionalnih obrti na Goriškem 
23.30 Naša mala klinika 

I Tv Paprika 

09.05 lOka 10.20 Pičolina 10.50 6. P. 
11.20 Poročna avantura 11.50 Vriiund 
Angleike nogometne lige 12.40 Spot 
tedna 12.50 Glasbene urice 17.50 Na-
jboljši sosed 18.15 lOka 1930 Pičolina 
20.00 Kandidat 20.30 B. P. 21.05 Aktu-
alna 10 21.10 Vizionarji 22.10 Portfelj 
23.00 Vroče 00.05 Glasbena noč 

Gorenjska TV 

09.00 Športni pregled 09.30 Kamera 
med vami 09.40 Gorenjska TV poročila 
10.00 V jedru resničnosti: 40 let Kran-
jskih vrtcev 11.00 Panorama Gorenjske 
17.00 Alfi Nipič na Floridi 200618.00 
Gorenjski odsev: Srečanje s slikarjem 
Kariom Voukom 18.15 Aktualno v regiji 
1830 Kulturni kažipot 18.40 Gorenjska 
TV poročila 19.00 Toftalka, razv. odd. 
19.15 Gost tedna: Loiki glas 20.00 Skr-
bimo za zdravje 21.00 Mozaik kulture: 
Nove knjige slovenskih založb 21.30 
Kamera med vami 21.40 Gorenjska TV 
poročila 22.00 Apolon: Duo Atlantix 
22.45 Stiiki samostan nekoč in danes 
2330 Kulturni kažipot 23.40 Gorenjska 
TV poročila 00.00 Aktualno v regiji 

DtžetnalofciTV 

17,00 Seja OS Tržič 18.00 Deželni mag-
azin 19.00 Preprosto najboljši 20.00 
Pravljica 20.10 Kaj dogaja 2035 Poklia 
me nocoj 21.30 Različni koraki, enake 
poti 22.15 Ob kapljici domačega 

07.00 Nei Info 07.05 Videospoti 0730 
TV-prodaja 08.00 Pokliči in zadeni 

08.30 Videospoti 08.50 Maščevanje. 
116. del 09.40 Sonce skušnjave, 62. del 
1030 Podalpski večer 12.00 TV-proda-
ja 12.30 Idol Gossip 13.00 Stilist 13.30 
Pokliči in zadeni 14.00 On 15.00 Special 
15.40 TV-prodaja 16.10 Pokliči in 
zadeni 16.40 Sonce skušnjave, 63. del 
17.35 Maščevanje. 117. del 18.30 NET 
Info 18.45 Pokliči in zadeni 19.30 Ne-
navadno 20.00 Vnetljivo, pog. odd. 
20.55 Ljubezenskitrikotnik. srh. drama, 
ZDA. 2001 22.25 Pregled dogodkov 
dneva 22.40 Potovalno luksuzni šov 
23.10 TV-prodaja 23.40 Z NET TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, tel., Braalija 
10.00 Pofoaia 10.10 Nepozabni kraji. dok. 
serija 11.00 Kulturna poroala 11.10 Tretje 
obdobje, odd. za upokojence 12.00 
Dnevnik 12.16 TV-koledar 1230 Ljut>ezen 
nima cene, tel., Mehika 13.20 Maja: Brez-
domci 14.00 Poroala 14.15 Kriminalštidii 
oddelek, serija, francija 15.05 fantastični 
štirje 1530 Nora fora 16.00 Znanstvena 
petka 16.35 Svijenje v živo 1730 Poroala 
17.45 Najšibkejši den 18.30 Ljubezen v 
zaledju, tel.. Hrvaška, 162. del 19.15 Loto 
1930 Dnevnik 20.10 Piramida 21.20 
Nora hiša, humor, serija, Hrvaška 22.00 
Posknmi klub 22.40 Odkrito 2330 Kultur-
na poroala 23.40 Neverjetni rop komiinis-
tične banke, dok. film 00.55 Poročila 
01.10Zamenj3va,kom.,ZDA, 1991 

0735 Telebajski 08.00 Tom in ]erry kot 
otroka 08.25 RumenoMjunec 09.20 Učlni-
ca 0930 Nidia ura 09.40 Mladi športniki 
10.00 Kako nastaja 1030 Zasedanje sabo-
ra 1330 Ničr» ura 1420 Porodla za ghrhe 
14.30 Giving Up the Ghost, kom., ZDA, 
1998 16.00 Poročila 16.15 Smogovd, 
mlad. serija, Hrvaška 1645 Dva moža in 
pol, humor, serija, ZDA 17.05 Okrožje Co-
lumbia, serija,ZDA, 4.sezona,13.del17i5 
Košarka - HrvaŠko prvenstvo, prenos: Zadar 
- Cibona 19,40 Svobodno območje, dok, 
film 20.00 Oddaja pred tekmo 2035 No-
gomet - finale Lige prvakov, prenos iz 
Pariza: Barcelona - Arsenal 23.05 Porodla 
2320 Na kraju zk>6na, serija, ZDA, 5. se-
zona, 10. del 00.05 Okro^ Columbia, seri-
ja, ZDA, 4. sezona, 13. del 0030 New York 
pod krinko, ser^, ZDA, 2. sezona, 19 del 

Ray Mears 04.00 Največje gradnje: Na-
jvečji vrtiljak 05.00 Ameriški čoperji: Mo-
tor na temo ognja 

Arumil planet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti pos-
netki živali 13.30 Opičji posli 14.00 
Oceanske avanture 15.00 Ljudožerci 
15.30 Plenilčeva past 16.00 ̂ valska poli-
cija v Miamiju 17.00 Reševaki živali 
17.30 SOS v divjini 18.00 Čudoviti pos-
netki živali 18.30 Najbolj smešne živali 
sveta 19.00 Avstralski reševalci živali 
19.30 Opičji posli 20.00 Lovec na 
krokodile 21.00 Življenje sesalcev 22.00 
Živalski policisti v Houstonu 23.00 Živals-
ka postaja 23.30 Opičji posli 00.00 Ur-
gentni primeri 0030 S^obni veterinarji 

Natiortal Geographic 

08.00 V izgubljeni svet 09.00 Mega-
gradnje 10.00 Megagradnje 11.00 Veli-
ka mesta 12.00 Lovd na morju 13.00 V 
izgubljeni svet 14.00 Megagradnje 
15.00 Megagradnje 16.00 Živali, kot 
smo mi: Politika 17.00 Mrčes iz pekla: 
Bojišče žuželk 1730 Krokodilske kronike 
III: Vmilev v krokodilski paradiž na Novi 
Gvineji 18.00 Po katastrofi: Strmoglavi-
jenje letala na avtocesto pri Sioux Cityju 
19.00 V izgubljeni svet 20.00 Mega-
gradnje: Bostonska luknja 21.00 Mega-
gradnje: Najdaljši most na svetu 22.00 
Megagradnje; Najmogočnejši jez na sve-
tu 23.00 Katastrofa v zraku: Viseči na 
nitki 00.00 Megagradnje: Najdaljši most 
na svetu 01.00 Megagradnje: Naj-
mogočnejši jez na svetu 

06.00 Škandal v mestu, krim. drama, ZDA, 
19940745 Biti n a ^ , miniserija, ZDA, 1. 
del. 1992 0930 Samo sanje, zgod. drama, 
ZDA, 200111.1SPoplava,akcdrama,ZDA, 
1997 13.00 Naša sodnica, serija. ZDA, 1. se-
zona, 20. del 14.00 Škandal v mestu, krim. 
drama, ZDA, 19941545 Biti M p m . 
miniserija, ZDA, 1. del, 19921730 Samo 
sanje, zgod. tkdtra, ZDA, 2001 19.15 Naša 
sodnka,senja,ZDA, l.sezona,21.del 20.15 
Težavno dekle, kom. drama, ZDA. 2005 
22.00 Zakon in red: Zkianski um, ZDA, IZ 
del 23.00 Kartograf, kom. sit).. Irska, 2001 
0045 Ob treh zjutraj, krim., ZDA, 2000 
0230 Težavno dekle, kom. drama, ZDA. 
2005 

U'e«lnlt1v» n« o<}|Ov«f|' t» ipfcmembt. U ftttunrio «tv p^ogrjmiK po taUfuMu rrd^Vcite 

06.00 Postati vohun 07.00 Misije SAS-a: 
Prevara na dan D, 6. junij 1944 0730 
Padli v 1. sv. vojni: Loos, 1915 08.00 
Smetišče: Naprave iz odpadkov 09.00 Ray 
Mears 10.00 Najve^ gradnje: Vesoljska 
postaja 11.00 Ameriški čoperji: Teden v 
Daytona Beachu 12.00 Vohun 13.00 Mis-
ije SAS-a: Prevarana dan 0,6.6.1944 
13.30 Padli v 1. sv. vojni: Loos, 1915 
14.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
15.00 Kako jim uspe 16.00 Posebna vozi-
la 17.00 Ameriški gasilci 18.00 Najve^ 
gradnje: Največji vrtiljak 19.00 Razbiti 
mit: Pobeg iz ječe s pomoto salse 20.00 
Ameriški čoperji: Motor na temo ognja 
21.00 Točka nit Zadnja ura poleta tt. 11 
22.00 Razkritje Da Vincijeve Šifre, dok. 
film 23.00 Ameriške mašine 00.00 Dr. G: 
Medicinska izvedenka 01.00 Načrtovanje 
nemogočega: 56 milj dolg tranzitni tunel 
pod Alpami 02.00 Posebna vozila 03.00 

UffdniJtvo otfgovatj« t i »^emembe. »< fM»Uf*io w «v p(©gr»mih po »»UjuCi« »«»*kc>|<. 

Travel Gian«n 
15.00 Žejni popotnik: škotska 15.30 
Žejni popotnik: Frandja 16.00 Svetovni 
popotnik: Maroko 17.00 Potovanja 
20061730 Z vtikami po Afriki: Mada-
gaskar 18.00 Vzhodna Evropa: Slovaška 
1830 Popotnik: Kuba 19.00 Oddaljene 
obale: Istanbul 1930 Križarjenje: Oueen 
M3ry 2 20.00 Potovanje z ladjo: Nova 
Zelandija 21.00 Popotniki; Honduras 
2 1 3 0 Popotniki: Vanuatu, Kuba 23.00 
Svetovni popotnik: Anglija 00.00 lan 
VVright: Aljaska 0030 Križarjenje 

10.15 Muzzy 1040 Potovanje 1035 Pri-
jatelji 11.00 številke 1 1 . 1 5 Najšibkejši 
den 12.00 Rojen in vzgojen 13.00 Vedno 
odprta trgovina 1330 Dvorec Grantleigh 

14.00 Živalski park 15.00 Otroški pro-
gram 17.00 Jaz tebi, ti meni 17.30 
Dražba 18.15 Pobeg na deželo 19.00 
Zdravniki 19.30 EastEnders 20.00 
Botanični vrt 20.30 Worrall Thompson 
21.00 Divja Avstralija 21.50 Pasti narave 
22.30 Kumarjevi na št. 42 23.00 Holly-
vvood 23.50 Umor 00.40 Strah 

O MIVAdrla 

06.00 Vžig 07.50 Samo Adria 08.00 Za-
jtrk prvakov 09.00 Vroče 09.30 Nav-
dušeni nad glasbo 10.00 Samo Adria 
10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Navdušeni 
nad glasbo 13.00 Samo Adria 13.10 
Navdušeni nad glasbo 14.00 Sobna raci-
ja 14.30 Navdušeni nad glasbo 15.00 
Ulov 15.30 Sobna racija 16.00 Nav-
dušeni nad glasbo 16.30 Ulov 17.00 
Naloži 17.10 Navdušeni nad glasbo 
18.00 Samo Adria 18.05 Klubska lestvi-
ca 19.00 Vroče 19.30 Navdušeni nad 
glasbo 20.00 Samo Adria 20.05 Glasba 
20.15 Mono 20.30 Doggy Fizzie Televiz-
zle 21.00 Blok 22.00 Od razvaline do 
umetnine 23.00 Ličkov šov, specialno 
23.30 Ličkov šov 00.00 Divji modeli 
00.30 Divji modeli 01.00 MTV ponoč 

O EURO ŠPORT 

0830 Ekstremni Športi, odd. za drzne 
09.00 Nogomet: Najobetavnejši igralec 
09.30 Nogomet: legende sv. prvenstev -
Frandja leta 19981030 Nogomet: Leg-
ende sv. prvenstev - Angleška enajsterica 
1 1 3 0 Nogomet: Zgodovina sv. prvenstev 
11.45 Nogomet: Evrogoli 12.45 Tenis, 
portreta fr. teniških igralcev Tatiane 
Golovin in Richarda Gasgueta 13.00 Tenis 
(ž), prenos dvobojev osmine finala tumir-
ja VI/TA v Rimu 18.30 Nogomet (do 21 
let), prenos tekme Portugalska - Češka na 
mednarodnem turnirju v Toulonu 20.15 
Jadranje: Za kulisami Alinghija 2020 
Sredin izbor športov na Eurosportu 2030 
Konjeništvo, vrhund mednarodnega tek-
movanja v Badmintonu 21.30 Golf, 
vrt)und turnirja US PGA Tour v Irvingu 
2230 Golf, vrhund tumirja v Sutton Cold-
fieldu 23.00 Jadranje, vriiund regate v 
Braziliji 2330 Nogomet (do 21 leO, pos-
netek tekme Kitajska - Argentina na med-
narodnem turnirju v Toulonu 01.00 No-
gomet: Najobetavnejši igralec 

06.00 Rokomet: 1. nem. liga, posnetek 
tekme Grossvvallstadt - Goppingen 
08.00 TV-prodaja 08.30 Reportaža 
09.00 Poker 11.00 TV-prodaja 12.00 
Normalno 12.30 TV-prodaja 13.45 
Športni kviz 16.00 Tenis (m), prenos 
dvobojev tretjega dne mastersa v Ham-
burgu 18.10 Hokej na ledu: Svetovno 
prvenstvo skupine A, prenos druge četrt-
finalne tekme v Rigi 2045 Motorvizije: 
Nissan X-trail proti hondi CRV 21.45 Mo-
todklizem 22.15 Moški TV 2245 šport-
ni kviz 00.00 Erotiki spoti 

06.00 Otroški program 07.50 Jimova 
družina 08.10 Polna hiša 08.35 Sim-
patije 09.15 Midve z mamo 09.55 Glav-
ca 10.20 Policijska enota Kitzbuhel: 
Skok v smrt 11.05 Kaj je novega, zab. 
odd. 11.45 Otroški program 14.30 Pol-
na hiša: Zelo dobra lekcija 14.55 Simp-

sonovi: Dosjeji o Springfieidu 15.20 Ji-
mova družina 15.40 Novice 1545 Sab-
rina - Najstniška čarovnica: To so na-
jboljše fotografije 16.10 Sedma nebesa: 
Župnikovi otrod 16.55 Simpatije: Priha-
ja naraščaj 17.40 Novice 17.45 Midve z 
mamo: Predvolilni boj 18.35 Glavca 
19.00 Simpsonovi: Marge in preste 
19.30 fas v sliki 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Nogomet - Liga prvakov 
UEFA: Pred začetkom finalnega srečanja 
20.35 Nogomet - Liga prvakov UEFA, 
prenos finalnega srečanja iz Pariza - v 
odmoru: Novice 23.00 Nogomet - Liga 
prvakov UEFA: Vrhunci, zadetki in anal-
iza finalnega srečanja sezone 2005/2006 
23.15 Odštevanje do smrti, akc. film, 
Avstralija/ZDA, 2002 00 4 5 Fastlane 
01.25 Tudi več ni nikoli d9volj, film, 
ZOA, 1998 02.55 Odštevanje do smrti, 
akc. film, Avstralija/ZDA, 2002 

06.10 Videostrani 07.00 Vremenska 
panorama 0730 Vreme 09.00 (as v sliki 
09.05 Kuharski magazin 09.35 Drzni In 
lepi 09.55 Drzni in lepi 10.15 Julia 11.00 
Letefi reševale: Strah v kosteh 11.45 
Vreme 12.00 Porodlo 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 (as v sliki 13 . 15 Kuharski 
magazin 13.45 Drzni in lepi 14.05 Dizni 
in lepi 1425 Tessa - živeti za ljubezen, 81. 
del 15.10 Julia, 150. del 15.55 Oddaja 
Barbare Kariich: Ljuba sestra, danes si 
bova povedali vse 17.00Cas v sliki 17.10 
Dobrodošla, Avstrija, mag. 1820 Kakšno 
bo vreme 1825 Resnično.res 18.30 
Dober nasvet: Za potrošnike 18.48 Loto 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 1930 
Cas v sliki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Kmečka princesa, drama, 
Avstrija, 2003 21 45 Pogledi od strani -
Poseb. odd.: Moda 22.00 (as v sliki 2 
2230Svetovnoporoaio,dok. odd.23.15 
Dokumenti • Življenje bi lahko bilo lepo: 
Kako se rešiti zasvojenosti 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Nak>ga med štirimi stenami 1 1 3 0 Najino 
prvo stanovanje 12.00 Opoldanski maga-
zin 13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko 
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 
Mladinsko sodišče 17.00 Nak)ga med štir-
imi stenami 1730 Med nami, serija 
18.00 Dober večer 1830 Ekskluzivno 
1845 Poroala 19.05 Eksplozivno 1940 
Dobri časi, sUbi časi, 3487. del 20.15 Su-
per varuška, dok. serija 21.15 Naloga med 
štirimi stenami, dok. serija 22.15 Stem 
TV, mag. 00.00 Porodla 

05.40 Jimova dmžina 0630 Informad-
jski oglasi 09.00 Supermame 11.00 Pet 
na pet 11.30 Nasmešek, prosim, razv. 
12.40 Otroški program 16.00 Nas-
mešek, prosim, razv. 17.00 Pet na pet, 
kviz 1730 Jimova družina: Zabava pre-
senečenja 19.00 Selimo se 20.00 
Porodla 20.15 Zvezdna vrata - Atlantis: 
Morilska obramba 22.05 Cona smrti, 
fant. serija: črne sekunde 23.55 Porodla 

O RTLsuper 

07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 1430 Jimmy Neutron 15.00 Kamp 

Lazlo 15.30 Kaj je z Andyjem 16.00 Di-
vji rački 16.25 Rožnati panter 1640 
Smrkci 17.10 Benjamin Rožica 17.45 
Tik in Tak 18.15 Miki Miška 18.45 Vse-
mogočna Kim 19.05 Dnevnik zvezd-
nikov 19.20 Kaj je z Andyjem 19.45 
Kamp Lazlo, ris. 20.15 Lumpi, kom., 
ZDA, 1994 21.55 6sto popolnoma 

08.00 Naredi sam 08.35 Priznanje 
09.30 Zmešnjava spotov 10.30 Lotta se 
zaljubi 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 15.00 Sabrina, najst-
niška čarovnica 16.00 Čarovnice: Smrt 
vedno zmaga 17.00 Taff, mag. 18.00 
Lotta se zaljubi 18.30 Simpsonovi: In-
validni Homer 19.00 Galileo 20.00 
Newstime 20.15 ^sti čut, srh., ZDA, 
1999 22.15 Galileo 23.10 TV total, razv. 

0830 Hugh!eyjevi 08.55 Varuška 0935 
Sam svoj mĉ ster 1025 Živeti po želji 1035 
Nič ni brez okusa 1 1 2 5 Popolna večerja 
12.10 Porodla 12.15 Mcleodovi hčeri 
13.10 Naša sodnica 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mdeodovi hčeri 16.00 Naša sodnica 
1635 Varuška, ser^ 1735 Porodla 18.00 
Sam svoj mojster Karate kkl se vrača 1830 
Nič ni brez okusa 19.00 Popolna večerja 
1945 Živeti po želji 20.15 Na kraju zkjdna: 
Krvava norost 21.10 Zakon In red 22.05 Pro-
filer Stari znano/Za las 

liMlItVTV 
1420 lovd na glave 1445 Svarilo pred 
viharjem 15.10 Mladi zdravniki 1 5 3 5 
Policija 16.25 Middiemore 16.50 Val 
zločina 17.15 Klic 17.40 Zlodn v Holly-
vvoodu 18.05 Zgodbe iz mesta 19.00 
RPA 19.20 Zapiski iz Tajpeja 19.45 
Udariti po žensko 20.10 Spopad v kletki 
20.35 Preizkušnja vzdržljivosti 21.05 
Medidnski detektivi 21.30 Zdravniške 
kartoteke 22.00 V(̂ aki 22.50 Prevaran-
ti 23.40 Prestolnica sprememb spola 

1220Vvitincu strasti,31.del13.10Ženske 
s poslanstvom, 32. del 14.05 Živeti. 17. del 
15.00 Ljubezen je nespametna, 22. del 
1535 Laurita in Lorea!o,31. del 1645 Lau-
rita inLorenzo, 32. del1740ljubezen je pô  
na presenečenj, 54. del 1835 Žmti, 17. del 
19300kuspo tebi. 17.del2020Maria Rosa 
išče ženo, 54. del 21.10 Ženske v vojni, 69. 
del 22.05 Uurita in Lorenzo, 3Z del 23.00 

je nespametna, 22. del 2335 
,17. del 

O Cartoon/tcm 

1330 Dexte(jev laboratorij 1335 Dogodi-
vščine kralja Artuija1420Fan^ iz sosešdne 
1445 Navidezni prijatelji 15.10 Ed, Edd in 
Eddy 1535 Juniper Lee 16.00 Hi Hi Pidfy 
Ami Yumi 1625 D « ^ 1630 PowerpufT 
deMeta 17.15 Robotboy 1740 Megas XLit 
18.05 Samuraj Jad( 1830 Navidezni pri-
jatelj! 1830 Dexter}ev laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 1920 Ed, Edd in Eddy 1945 
Fan^ iz soseščine 20.10 Povrtipuffdekleta 
2035 Dexterjev laboratorij 21.00 G. Ricco, 
krim., ZDA, 1975 2240 Poslednji pobeg, 
krim., ZDA, 197100.15 Komed^ti, drama, 
ZDA/Franc93,1967 



o 
o 

SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06.20 Tedenski \ibor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Poročila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski Izbor 
09.05 Pod klobukom 
09.40 Risanka 
09.50 Snobs,avs!raL nad.. 19/26 
10.15 Tedenski izbor 
10.15 Pod žarometom 
11.10 Izzivi 
11.40 Omizje 
13.00 Poročila, šport, vreme (vps 

13.00) 
13.25 Tedenski izbor 
13.25 Večerni gost 
14.15 Unwtni raj 
14.40 Odpeti pesniki 
15.00 Poročita, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi - hidak: Kanape -

kanap (vps 15.05) 
15.40 Tracey Mcbean, ris. nan., 7/26 

(vps 15.40) 
15.50 Ttacey Mcbean, ris. nan., 8/26 

(vps 15.50) 
16.00 Hî  eksperimentov: 

Zvckologija, pouč.-zab. nan. 
(vps 16.00) 

16.20 Enajsta šola. odd. za 
radovedneže (vps 16.20} 

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

17.30 Planet pošasti, ris. 
17.35 Štafeta mladosti (vps 17.40) 
18.20 Duhovni utrip (vps 18.25] 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
1835 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, Šport 
20.00 Tednik (vps 20.00) 
21.00 Prvi in drugi (vps 21.00) 
21.20 Osmi dan (vps21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Knjiga Mene briga - Miroslav 

Krleža: OlembajevKvps 22.50) 

GLEMBAJEVI 
Ciklus proze in dram ne-
kdaj renomiranega komu-
nističnega pisatelja Miros-
lava Krleže razkriva temač-
ne skrivnosti socialnega 
vzpona zagrebškega meš-
čanstva. 

23.10 Glasbeni večer 
23.10 Simfonični orkester RTV 

Slovenija, David de VillieR in solisti 
akademije za glasbo (Aljaž Beguš. 
HinkoHass) (vps 23.10) 

23.55 Gorišek Lazar - 2 klavirja: Stef-
bel trilogija št. 2 (vps 23.55) 

00.10 Štafeta mladosti, pon. 
00.55 Dnevnik, vreme, magnet, 

špoa pon. 
01.55 Infokanal 

06.30 Infokandl 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30 Infokanal 
12.55 Tedenski izbor 
12.55 Prisluhnimo tišini 
13.25 Kviz National Geographic Ju-

nior, 5/7 
14.10 Bitka letal t, amer. dok. serija, 

2..zad.del 
15.10 Riga: Svetovno prvenstvo v 

hokeju na ledu, skupina A, 
četrtfinale, prenos (vps 15.10) 

17.30 Prva lî a - magazin lige Simo-
bil v nogometu (vps 17.30) 

18.00 Med valovi, odd. TV Koper-
Capodlstria (vps 18.00) 

18.30 Študentska (vps 18.30) 
19.00 Izbranec, amer. nad., 8/12, 

pon. (vps 19.05) 
20.00 II divo, glas. dok., pon. (vps 

20.00) 

IL DIVO 
Skupino II Oivo imenuje-
jo tudi prva svetovna 
operna superskupina. Se-
stavljajo jo Štirje mladi, 
glasbeno odlično izobra-
ženi operni pevci, ki so 
povrh vsega še lepi. Nji-
hova glasba predstavlja 
most med klasiko in pop 
glasbo - mladci namreč, 
interpretirajo znano 
novo in staro pop glasbo 
na povsem nov način in 
Sinatrina My Way ali Un-
break My Heart od Toni 
Braxton dobijo v njihovi 
izvedbi popolnoma novo 
dimenzijo. Ogledali si 
bomo posnetek koncerta 
v prelepem Teatru Ro-
mano de Merida v Špani-
ji z njihovega novega 
DVD-ja z naslovom 'En-
core'. Tam so odpeli ne-
katere pesmi ('Si Tu Me 
Amas', 'Isabel', 'O Holy 
Night', 'Heroe' in 'Ali By 
Myself (Solo Otra Vez)'), 
ki jih najdete tudi na ak-
tualnem albumu 'Anco-
ra'. Poleg tega si boste 
lahko ogledali dokumen-
tarne posnetke, v katerih 
Carlos, David. Sebastien 
In Urs prvič razkrivajo 
svoja čustva ob sveto-
vnem uspehu zasedbe. 

21.00 Pesem Evrovizije 2006, prenos 
predizbora iz Aten (vps 21.00) 

23.15 Hildino potovanje, švic. drama 
(vps 23.15) 

00.45 Futurama, amer. ris. humor. 
nan., 6/16, pon. 

01.05 Dnevnik zamejske TV 
(vps 01.05) 

01.30 Infokanal 

06.50 24 ur, pon. 
07.50 Ricki Lake, pon. pog. odd. 
08.40 Pot usode, pon. 76. dela braz. 

nad. 
09.35 Ob svitu, pon. 63. dela meh. 

nad. 
10.25 TV prodaja 
10.55 Barva greha, pon. 26. dela 

braz. nad. 
11.50 Prerojena ljubezen, pon. 175. 

dela venez. nad. 
12.45 Na kraju zločina, pon. 20. dela 

amer. nan. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.05 Prerojena ljubezen, 176. del 

venez. nad. 
16.00 Barva greha, 27. del braz. nad. 

BARVA GREHA 
Julta povabi Paca v Sao Pa-
uio, toda Paco želi ostati 
sam. Oba ugotovita, da še 
vedno ni prebolel Prete. 
Rai kmalu spet pobegne iz 
zavoda, m ^ t e m pa Preto 
izpustijo iz zapora. Obup-
ana mati se odpravi na ra-
dijsko postajo in nagovori 
poslušalce, naj ji pomaga-
jo najti izgubljenega sina. 
Raija kmalu opazi neki tak-
sist in ga pripelje k Preti. 
Barbara je ob tej novici 
spet na trnih. Helinho in 
Cezinha se poskušata 
medtem preživljati s pro-
dajanjem hrane na ulici, 
vendar brez uspeha. 

16.55 Ob svitu, 64. del meh. nad. 
1735 24ur-vreme 
18.00 Pot usode, 77. del braz. nad. 

POT USODE 
Nazare je vse bolj prestra-
šena. Isabel obišče njen 
brat Leandro. Takoj ga pre-
šine, da mamo od nekod 
pozna. CIaudia je presreč-
na, saj je dobila službo. 
Rada bi proslavila z Alber-
tom, a jo on zavme. Dirceu 
obišče Mario in ji pove, kaj 
vse je odkril. Maria takoj 
odhiti v restavracijo, da bi 
videla svojo hčerko. 

19.00 24 ur 
20.00 Trenja 
21.45 Na kraju zločina: MiamU3. 

del amer. nan. 
22.40 Junaki magije 3, amer. dok. 

odd. 
23.35 Na zdravje... pa previdno, ang. 

dok. serija, 3/3 
00.35 Prijatelji, 8. del amer. humor, 

nan. 
01.05 24 ur, pon. 
02.05 Nô na panorama 

08.45 TV prodaja 
08.50 Zvezdna vrata, pon. 20. dela 

amer. nan. 
09.40 Triki Jamieja Oliverja, ang. 

kuhar. odd. 
10.10 E+, pon. 
12.00TV prodaja 
12.300balna straža na kolesih, 25. 

del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemimi, 148. del 

amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 43. det amer. 

nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 21. del amer. 

nan. 
16.30 Caroline v velemestu, 2. del 

amer. humor. nan. 
17.00 Seinfeld, 1. del amer. humor, 

nan. 
17.30 Pri sestri doma, 16. del amer. 

humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Britanski trojček: Frost: Brez-

domcev pes, ang. film 
21.25 Tajni agenti, 6. del ang. nan. 

TAJNI AGENTI 
Britanski prometni sistem je 
najnovejša tarča teroristič-
nega napada, vodenega s 
strani alžirskega terorista 
Maleka, ki sedi v strogo va-
rovanem zaporu. Agenti se 
odksdjo za tvegano potezo: 
Maleka bodo osvobodili, da 
jih bo pripeljal naravnost do 
svoje skupine, Še preden se 
napad zares zgodi. 

22.25 Moja družina, 20. del ang. nan. 
23.05 Navigator, pon. 
23.35 Kollywood zaupno, amer. dok, 

serija 
00.30 Tiha pota strahu, amer. film 

TIHA POTA STRAHU 
Skupina srednješolcev se 
skupaj s svojim učiteljem 
odpravi na izlet v gozd. Ne-
dolžen izlet se spremeni v 
pravo moro, ko začnejo Šo-
larje globoko v gozdu pre-
ganjati neznana bitja. 
Kljub neizmernemu strahu 
morajo dijaki ohraniti mir-
ne živce in uporabiti vse 
svoje spretnosti, če se ho-
čejo živi vrniti domov. 
Medtem jih začne iskati še-
rif. Jim bo lahko pomagal? 

06.30 TV-prodaja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 TV-prodaja 08.40 
Dvom, tel., Mehika, 100. del, 2002 
09.30 TV-prodaja 10.00 Maš̂ evalka, 
tel., Kolumbija, 2000 10.55 Adijo pamet 
12.05 TV-prodaja 12.20 Galaksija iger 
13.30 Malena, rom. drama, Italija, 2000 
15.25 TV-prodaja 16.00 Reporter X 
16.55 Risanka 17.20 Maiievalka, tel., 
Kolumbija, 2000 18.20 Adijo pamet 
19.55 Plemeniti komentar 20.05 Alo, 
alo: Von Flockenstuffen poveljuje, 61. 
del 20.35 Gospod Bean 21.00 Ure do 
veinosti, drama, ZOA, 2002 23.00 Alo, 
alo, pon. 23.30 Gospod Bean, pon. 
23.55 Ure do vednosti, pon., drama, 
ZOA, 2002 

08.45 Relax pa pika 09.00 Poslovni stu-
dio 09.30 Kultume drobtinke 10.00 Si-
jaj 10.30 Oo zdravja tudi tako 11.00 
Drom pot, odd. o življenju Romov 11.30 
Oo zdravja tudi tako 12.00 Multimediji 
12.30 Relax pa pika 12.45 TV-prodaja 
13.00 Preverjeno 14.00 Glasbeni 
mozaik 14.30 Voda je klic srca 2006 
16.00 Potuj 2 mano 16.30 Niso vsi žup-
ani krjavli 17.30 V harmoniji z naravo, 
kmet. odd. 18.00 Jana 18.30 Poslovni 
studio 18.55 Dežela zakladov 19.00 
Mednarodna tekmovanja v kajaku 
19.30 2iveti zdravo 19.55 (etnkove 
pravljice 20.00 6ne vas gleda 21.00 Ak-
tualno 21.30 24 ur 22.30 Poslovni Stu-
dio 23.00 Ekstra magazin 00.00 Relax 
pa pika 00.15 Glasbeni mozaik 

Tv Paprika 

09.05 lOka 10.20 Pičolina 10.50 
Akademija za voditelje, vodi: Luka Riton-
ja 11.55 Sanjska kopalnica 12.25 Evrop-
ski poslanec, pogovor 12.50 Glasba 
17.50 Najbopiosed 18.15 lOka 19.30 
Recepti Evrope 20.00 Poklic mama, 
vodi: Brigita Bukovec 20.30 8. P. 21.05 
Štirideset plus, vodi: Zvezdana Mlakar 
22.00 Aktualna 22.30 Sanjska kopalni-
ca 23.00 Aktualna 00.05 Glasbena nô  

Gorenjska IV 

09.00 Syngenta svetuje: Varstvo koruze 
09.45 Gorenjska TV porodila 10.00 
?upan pred kamero: Stanislav Žagar, 
župan Obline Medvode 11.00 
VIdeostrani 16.30 GTV danes 16.35 
Mala Nika gre v šoto, glas. prav. 17.20 
Vroie minute: Narodne noie 18.00 
Gorenjski odsev; 07. slovenski likovni bi-
enale mesta Kranj 18.15 Aktualno v 
regiji 18.45 Gorenjska TVporoaia 19.00 
Območno srečanje lutkovnih skupin 
2006 19.15 Slovenica življenje: Info 
polica 20.00 Pomenkovanja z trmo Be-
mbii 21.00 Ali veste, 2. del 21.45 
Gorenjska TV porodla 22.00 Zvezdni 
okruiki z astrologinjo Rožo Kafî  23.00 
Športni pregled 23.45 Gorenjska TV 
porodila 00.00 Aktualno v regiji 00.15 
Slovenska glasbena lestvica 01.15 
Mozaik kulture: Mladinska knjiga 
praznuje 01.45 Za lahko noc 

I Deželna LokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Seja OS Skofja 
Loka 18.00 Stiski samostan včeraj in 
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garja 20.35 Portret 22.00 Pokliii me 
nocoj 

07.30 TV-prodaja 08.00 Poklifi in zadeni 
08.30 Videospoti 08.50 Maî evanje, 119. 
del 09.40 Sonce skuinjave, 65. del 10.30 
Pregled dogodkov tedna 11.00 Rdê a 
preproga 11.30 Special 12.00 TV-prodaja 
12.30 Idol Gossip 13.00 Videospoti 
1330 PokJia in zadeni 14.00 On 15.00 
rivalski vseved 15.40 TV-prodaja 16.10 
Poklid in zadeni 16.40 Sonce skuinjave, 
66. del 1735 Makevanje. 120. del 1830 
Net Info 1835 Videospoti 18.45 Poklia in 
zadeni 1930 Rdeča preproga20.00 Divje 
ulice, krim. drama, ZDA, 2002 21.40 Gil-
lette Wor!d Cup 22.10 Dogodki dneva 
22.15 Za telo in duM 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.05 Svet slavnih, tel., Braz. 
09.55 Porodila 10.05 Preživetje v divji-
ni, dok. serija 11.00 Kulturna porodila 
11 .10 Beseda in misel 12.00 Dnevnik 
12.15 TV-ko!edar 1230 Ljubezen nima 
cene. tel., Mehika 13.20 Maja, pogovor: 
Pozor, sprejemni izpiti 14.00 Porodila 
14.15 Kriminalistični oddelek, krim. se-
rija, Francija 15.05 Fantastični itirje 
15.30 Nora Fora 16.00 Alpe-Oonava-
Jadran 1635 Življenje v živo 17.35 Po-
roaia 17.50 Najšibkejši člen, kviz 18.35 
ljubezen v zaledju, tel.. Hrvaška, 165. 
del 19.30 Dnevnik 20.10 Latinica: Paci-
fikacija Srbov 21.50 Do You Speak hr-
vatski, dok. film. Hrvaška 22.20 Kultur-
na poročila 22.35 Odkrito 23.30 Na 
robu znanosti, pogovor: Raziskovanje 
prihodnosti 0035 Poročila 00.50 Cas je 
za jazz: Big BandHRT 

07.35 Telebajski 08.00 Tom in Jerrv kot 
otroka 08.25 Rumenokljunec 09.20 
Učilnka 0930 Nična ura 09.40 Na glasu 
10.00 Kratek stik 10.30 Fantastični štir-
je 10.55 Briljantina 11.40 Dvorec igračk 
12.05 Popotniki skozi čas 12.30 Geo re-
portaža: Hollywood na suhem 13.00 
Nična ura 14.05 Svobodno območje 
14.15 Poročila za gluhe H25 Moj naj-
ljubši Marsovec, kom., ZDA, 1999 16.05 
Poročila 16.20 Smogovci 16.50 Dva 
moža in pol 17.10 Okrožje Columbia, se-
rija, ZDA, 4. sezona, 15. del 18.00 Hrva-
ška danes 18.50 Pot do Nemčije 19.20 
Nogomet - magazin lige prvakov 19.50 
Svobodno obmô e 20.10 Vzemi ali pu-
sti 20.50 Zumal, nad. 2135 Kam gredo 
divje svinje, nad., Jugoslavija 21.55 Po-
ročila 22.10 RoboCop, zf. akc. film, ZDA, 
1987 23.55 Okrožje Columbia 00.40 
NewYork pod krinko 

'&b<ovefy 

06.00 Nemogoči ropi: Britanski rop 
umetnin 07.00 Misije SAS-a: Ponovno 
zavzetje Falklandov 07.30 Zarote na so-
dišču: Max-wellova zadnja ura 08.00 
Smetišče: Naprave iz odpadkov 09.00 
Ray Mears 10.00 Najve^ gradnje: Lov-
ci na diamante 11.00 Ameriški čoperji: 
Staromoden čoper 12.00 Nemogoči 
ropi: Britanski rop umetnin 13.00 Misije 
SAS-a: Ponovno zavzetje Falklandov 
13.30 Zarote na sodišču: Max-wellova 
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zadnja ura 14.00 Smetišče: Naprave iz 
odpadkov 15.00 Kako jim uspe 16.00 
Posebna vozila: Novi modeli Mini Cooper 
17.00 Ameriški gasilci 18.00 Največje 
gradnje: Podzemna železnica 19.00 
Razbili mit: Ponovno preizkušanje starih 
mitov 20.00 Ameriški čoperji: Motor Co-
manche 21.00 Največje katastrofe: Der-
byshlre 22.00 Paranormalno: Duhovi 
stare hiše 23.00 Ameriške mašine 
00.00 Dr. G: Medicinska izvedenka 
01.00 Načrtovanje nemogočega; Med-
narodno letališče v Hongkongu 

Animal pianet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti po-
snetkiživali 1330 Opičji posli 14,00 Ve-
terinarji s Stevom lrwinom 15.00 Živali v 
filmih 16.00 Žhralska policija v Miamiju 
17.00 Reševalci živali 1730 SOS v divji-
ni 18.00 čudoviti posnetki živali 18.30 
Najbolj smešne živali sveta 19.00 Druži-
na prerijskih psov 19.30 Opičji posli 
20.00 Reportaža 2030 Živali od A do Z 
21.00 Ekvator 22.00 Živalski policisti v 
Houstonu 23.00 Živalska postaja 23.30 
Opičji posli 

National Geographic 

08.00 Modro kraljestvo 09.00 Skrivnost 
ladje Flying Enterprise 10.00 Skrivnost-
na egipčanska mumija 11.00 Velika me-
sta 12.00 Lovci na morju 13.00 Modro 
kraljestvo 14.00 Skrivnost ladje Flying 
Enterprise 15.00 Skrivnostna egipčan-
ska mumija 16.00 Zmaga življenja: N^ 
skončna vojna 17.00 Psi v službi: Coo-
per. VVasabe in Frito 1730 Krokodilske 
kronike III: Zgodba o zmajih 18.00 Po 
katastrofi: Železniška nesreča v Parizu 
19.00 Modro kraljestvo: Tipalke 20.00 
Megagradnje: Največji vlak smrti 21.00 
Skrivna biblija: Apokalipsa 22.00 Kra-
ljevska egipčanska mumija 23.00 Kata* 
strofa v zraku: Samomorilski napad 
00.00 Skrivna biblija: Apokalipsa 

09.15 Življenje ob reki, zgod. drama, 
ZOA, 199811.15 Kennedyjeve ženske, 
miniserija, ZOA, 1. del, 200013.00 Naša 
sodnica, serija, ZDA, 1. sezona, 23. del 
14.00 Baron in sin, drama, ZDA, 1984 
15.45 Ljubezen v preriji, rom. drama, 
ZDA, 2003 1 7.30 Življenje ob reki, zgod. 
drama, ZDA, 1998 19.15 Naša sodnica, 
serija, ZDA, 2. sezona, 1. del 20.15 Umo-
ri na podeželju: Pisma smrti, krim.. Veli-
ka Britanija, 2006 22.15 Zakon in red: 
Zločinski um, ZDA, 14. del 23.15 Neslišni 
pleniki, srh., ZOA, 1999 00.45 Inšpek-
torji, krim. drama, ZDA, 1998 

Trave! Chaneli 

14.00 Potovanje z ladjo: Vanuatu 
15.00 Globalni nomad; Kitajska 15.30 
Turist: Cdlgary 16.00 Svetovni popo-
tnik: Aljaska 17.00 Oueen Mary 2 
17.30 Bazar: Firence 18.00 Popotniki: 
Indija, Pariz 19.00 Oddaljene obale: los 
19.30 Pustolovščina: Kilimandžaro 
20.00 Potovanje z ladjo: Vanuatu 
21.00 Vodnik: Oman 21.30 Žejni po-
potnik: Mehika 22.00 Restavracije: Se-
attle 22.30 Italijanska kuhinja: Stresa 
23.00 Svetovni popotnik: Jug ZDA 
00.00 Urbano: Pariz 

09.00 Pobeg na deželo 09.45 Vrtnarski 
izziv 10.15 Angleščina 10.45 Zgodbice 
10.55 Besedne zanke 11.15 Najšibkejši 
člen 12.00 Rojen in vzgojen 13.00 Ved-
no odprta trgovina 13.30 Dvorec Gran-
tleigh 14.00 Živalski park 17.00 Vrtna 
rivala 17.30 Dražba 18.15 Pobeg na de-
želo 19.00 Zdravniki 1930 EastEnders 
20.00 Zemljišča za milijon dolarjev 
21.00 Tiha priča 22.40 Moška družba 
23.10 Skrivnosti izgubljenih imperijev 
00.00 Žrtve 01.00 Medicina 

06.00 Vžig 07.50 Samo Adria 08.00 
Zajtrk prvakov 09.00 Vroče 0930 Nav-
dušeni nad glasbo 10.00 Samo Adria 
10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Adria Top 
2012.00 Navdušeni nad gUsbo 13.00 
Samo Adria 13.10 Navdušeni nad glasbo 
14.00 Sobna racija 14.30 Navdušeni 
r̂ ad glasbo 15.00 Ulov 1530 Sobna ra-
dja 16.00 Navdušeni nad glasbo 16.30 
Ulov 17.00 Naloži! 17.10 Navdušeni 
nad glasbo 18.00 Samo Adria 18.05 
Ročk lestvica 19.00 Vroče 1930 Navdu-
šeni nad glasbo 20.00 Samo Adria 
20.05 Navdušeni nad glasbo 21.00 Gol, 
z mladimi obetavnimi nogometaši 
21.30 Spoznaj Barkerjeve, resn. serija 
22.00 Osbournovi 22.30 Bilka za Ozz-
fest 23.00 Metal 01.00 MTV ponoči 

O EURO SPORI 

08.30 Avtomobilizem, vrhunci iz Brands 
Katcha 09.30 Motociklizem, posnetek 
dirke za VN Francije v razredu motoGP za 
svetovno prvenstvo v Le Mansu 10.30 
Reli, vrhunci tretje etape diri(e za sveto-
vno prvenstvo po Sardiniji 11.00 Nogo-
met: Najobetavnejši igralec 11.30 No-
gomet, posnetek finalne tekme v ligi pr-
vakov 2005/2006: Barcelona - Arsenal v 
Parizu 13.00 Nogomet: Najobetavnejši 
igralec 13.30 Nogomet; Odštevanje 
pred svetovnim pnrenstvom v Nemčiji 
14.00 Nogomet; Legende svetovnih pr-
venstev 15.00 Kolesarstvo, prenos 15. 
etape Mergozzo-Brescia dirke po Italiji 
17.30 Nogomet: Evrogoli 18.30 Nogo-
met, pog. odd.: Zgrešeni strel 19.30 No-
gomet (do 21 let), posnetek prve polfi. 
tekme na med. turnirju v Toulonu 20.30 
Nogomet (do 21 let), prenos druge potfi. 
tekme na med. turnirju v Toulonu 22.15 
Nogomet: Evrogoli 23.15 Nogomet, 
pog. odd.: Zgrešeni strel 00.15 Najboljši 
Športni prizori, izbor najzanimivejših 
utrinkov preteklega tedna na Eurosportu 
00.45 Nogomet: Zgodovina svetovnih 
prvenstev - Argentinec Jorge Valdano 
01.00 Motošport, vrhunci minulega 
konca tedna z dirkališč po vsem svetu 

09.00 Nogomet: 1. nem. liga, vrhunci 
sezone 2004/05 11.00 TV-prodaja 
13.30 Športni kviz 16.00 Tenis (m), pre-
nos drugega dne moštvenega SP-ja v 
Oiisseldorfu 18.00 Motorvizije 18.45 
Nogomet: 2. nem. liga, vrtiunci pravkar 
končane sezone 2005/0619.45 Združe-
ni navijači 20.15 Nogomet: 1. nem. liga, 
vrhunci pravkar končane sezone 
2005/06 22.15 Nogomet: Odštevanje 
pred svetovnim prvenstvom v Nemčiji 
22.45 Športni kviz 

0835 Raztresena Ally: Viva la Diva 
09.15 Mijve Z mamo 10.00 Glavca 
10.20 Mamin sinko, kom., ZOA, 1998 
11.45 Otioški program 14.30 Polna 
hiša; Mrchetle je ljubosumna 14.55 
Simpsonovi: Biti varuška je mora 15.20 
Jimova družina; Moški je moški 15.40 
Novice 15.45 Sabrina - Najstniška čarov-
nica 16.10 Sedma nebesa: Novi sosedje 
16.55 Simpatije 17.40 Novice 17.45 
Midve z mamo: Skok v neznano 1830 
Glavca: Piknik Halovega podjetja, 1/2 del 
19.00Simpsonovi: Skrivnostni pivski ba-
ron 1930 fas v sliki 19.53 Vreme 20.00 
Spon 20.1S Na kraju ztočina: Miami: Glo-
bok padec 21.00 Novice 21.05 Monk: 
Gospod Monk in speči osumljenec 21.55 
Zakon in red; Zločinski um 22.45 Lrfe Bali 
2006: Dobrodelna prireditev za pomoč 
obolelim od aidsa 2335 Tretja izmena 

09.05 Kul'arski magazin 0935 Drzni in 
lepi 09.55 Drzni in lepi 10.15 Julia 11.00 
Leteč reševaki: Nasmejani angeli varuhi 
11.45 Vreme 12.00 Orientacija 12.30 
Tednik 1235 Pogledi od strani 13.00 6s 
v sliki 13.15 Kuharski magazin 13.45 
Drzni in lepi 14.05 Drzni in lepi 14.25 
Tessa - živeti za ljubezen, 84. del 15.10 
Julia. 1S3. del 15.55 Oddaja Barbare Kar-
lich: Mislim, da si bahač 17.00 Casv stiki 
17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. 18.20 
Kakšno bn vreme 18.25 Resnično.res 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 19.00 
Zvezna dežela danes, mag. 19.30 Cas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od stra-
ni 20.15 Lepo je biti milijonar 21.10 
Tema 22.00 Cas v sliki 2 2230 Kulturno 
srečanje 00.00 Cas v sliki 3 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med Štirimi stenami 1 1 30 Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 Olhfer Geissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mlčdinsko sodišče 17.00 Nak)ga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami, 
serija 18.00 Dober večer 1830 Eksklu-
zivno 18.45 Poroaia 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3490. del 
20.15 Lepo je biti milijonar, nagr. kviz 
21.15 Za rešetkami: Carovniški kotel 
23.15 Za rešetkami - Moški zapon Kako 
dolgo je dosmrtno 00.00 Porodila 

09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet 
11.30 Nasmešek, prosim, razv. 12.40 
Otroški program 16.00 Nasmešek, pro-
sim, razv. 17.00 Pet na pet, kviz 17.30 
Jimova družina: Seks v javnosti 19.00 
Selimo se 20.00 Poročila 20.15 Tatjana 
in Foffi • Pepelka bo postala princesa, 
dok. serija, 3/4 del 21.15 Pustolovščina 
veledružina, dok. serija 23.15 Dog - Lo-
vec na glâ e, dok. serija 

O RTL ûper 

07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Jimmy Neutron 15.00 Kamp 
Lazlo 15.30 Kaj je z Andyjem 16.00 Div-
ji rački 16.25 Rožnati panter 16.40 
Smrkci 17.10 Benjamin Rožica 17.45 

Tik in Tak 18.15 Miki Miška 18.45 V$^ 
mogočna Kim 19.05 Dnevnik zvezdni-
kov 19.20 K3jjezAndyjeml9.45 Kamp 
Lazlo, ris. 20.15 Oščenje hiSe 21.15 To 
)e življenje 22 JO Cisto popolnoma 

10.30 Lona se zaljubi 11.00 Talk, talk, 
talk 12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam. 
mag. 14.00 Tako živi Nemčija 15.00 Sa-
brina, najstniška čarovnica 16.00 Čarov-
nice, fant serija: Bratovščina 17.00 Taff, 
magazin 18.00 Lotta se zaljubi 18.30 
Simpsonovi, anim. serija: Cma ovca 
19.00 Galileo 20.00 Nevvstime 20.15 
4400; Preizkušnja/ Bela svetloba 22.00 
Pocher se pripravlja na SP v nogometu 
23.00 TV total, razv. 00.00 Moške zade-
ve: Američana v Parizu 

12.20 Poročila 12.30 Odpelji me na žur, 
kom., ZDA 14.05 Dr. Ouinnova 15.05 
McLeodovi hčeri 16.00 Naša sodnica 
16.55 Varuška, serija 17.55 Poročila 
18.00 Sam svoj mojster 18.30 Nič ni 
brez okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 
Živeli po želji 20.15 Na kraju ztoČina: 
New York; Udarno 21.10 Zakon in red, 
serija 22.05 Jordan, serija 23.00 NZZ 
Format 23.50 Poročila 00.10 Mračni 
otok, srh., Danska/Norveška 

ReaKty1V 

13 J 5 Anatomija katastrofe 14.15 Lovci 
na glave 14.40 Svarilo pred viharjem 
15.05 Mladi zdravniki 15.30 Utrip res-
ničnosti 16.00 RPA 16.25 Middlemore 
16.50 Val zločina 17.15 Klic 17.40 Poli-
cisti 18.05 Raziskovalci katastrof 19.00 
Studemi medicine 19.25 Zapiski iz Taj-
peja 19.50 Motorji 20.15 Napaka 20.40 
Hujšanje 21.05 Obalna straža 21.30 
Jane Gokiman 22.25 Dek> ni šala 22.50 
Prevaranti 23.40 Raziskovalci katastrof 
00.30 Drzni tatovi 

13.10 Ženske s poslanstvom, 35. del 
14.05 Živeti, 20. del 15.00 Ljubezen je 
nespametna, 25. del 15.55 Laurita in 
Lorenzo, 34. del 16.45 Laurita in Loren-
zo, 35. del 17.40 Ljubezen je polna pre-
senečenj, 57. del 18.35 Živeti, 20. del 
1930 Okus po tebi, 20. del 20.20 Maria 
Rosa išče ženo. 57. del 21.10 Ženske v 
vojni, 72. del 22.05 Laurita In Lorenzo, 
35. del 23.00 Ljubezen je nespametna, 
25. det 23.55 Živeti, 20 del 

O Carto«n/tcm 

13.30 Oexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 
16.00 Hi Ki Puffy Ami Yumi 16.25 
Cramp Twins 16.50 PowerpuFf dekleta 
17.15 Robotboy 17.40 Megas XLR 
18.05 Samuraj Jack 18.30 Navidezni 
prijatelji 18.50 De](terjev laboratorij 
19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd in 
Eddy 19.45 Fantje iz soseščine 20.10 
Powerpuff dekleta 2035 Derterjev la-
boratorij 21.00 Trije mušketirji, pust. 
film, ZDA 23.05 Moč, zf. film, ZDA 00.55 
Dekle in general, drama, Italija 02.40 
Spinout, glas. film, ZOA 



SLOl SLO 2 POPTV KANALA 
06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
07.00 Poroiila (vp$ 07.00} 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodi Id 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroiilaivps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popolne torbe: Zebelj 
09.25 Risanka 
09,35 Kviz National Geographic 

Junior, 6/7 
10.20 Tistega lepega popoldneva, 

pon. 
13.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.15 Tistega lepega popoldneva-

vikend paket 
14.25 Turisti ka 
15.00 Porodila, promet (vps 15.00) 
15.05 Dober dan, Koroška (vps 15.05) 
15.40 TeIebaiski,otr. nan.,2y45 

(vps 15.40) 
16.05 Bine; Vitezi, tutk.-igr. nan., 

6/10 (vps 16.05) 
16.25 Martina in ptičje straSilo: Kino 

(vps 16.25) 
16.35 Bisergora: Bibamica izgubi 

hiško, lutk. igr. nan.,6/15 
(vps 16.35) 

17.00 Novice, slovenska kronika, 
§pon, vreme (vps 17.00) 

17.35 Rojeni v divjini, fr. dok. serija, 
4/9 (vps 17.40) 

18.25 Žrebanje 3x3 plus 6 (vps 18.30) 
18.40 Lokomotiviek Tomaž 

in prijatelji, ris. (vps 18.40) 
18.45 Pavle, rdefilisja^ek, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet, iport 
20.00 Izzivi (vps 20.00) 
20.30 Podoba podobe (vps 20.30) 
21.00 Komisar Re*, avstrij.-nem. 

nan., 12/15 (vps 21.00) 

KOMISAR REK 
ELEKTRONSKA POŠTA 
MORILKE 
Priča vidi poskus umora 
neke ženske, ki jo je druga 
ženska davita in stlačila v 
prtljažnik. Policija dobi po 
epoSti obvestilo, kje bo 
našla truplo. V gozdu res 
najdejo zadavljeno in 
nato Še obešeno žrtev, 
fotomodel Heidi Faber... 

22.00 Odmevi, kultura, Šport vrenfie 
(vps 22.00) 

22.50 Japonska: Spomini skrivnega 
imperija, amer. dok. nad., 1/3 
(vps 22.50) 

23.50 Rojeni v divjini, fr. dok. serija, 
4/9, pon. 

00.40 Dnevnik, vreme, magnet, 
Jpon, pon. 

01.40lnfokanal 
U'«}nittvo nt Qdg«v«r|S 24 ̂ cmcmb«. k. n̂ itanp)« v hr (»rô jmth po redjttrci|(-

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
14.40 Tedenski izbor 
14.40$ - šport. odd. 
15.00 Slovenci v Italiji 
15.30 Maria Joao Pires, Pierre Boulez 

in berlinski filharmoniki 
15,30 limetnost glasbe in plesa -

Mozartovo leto 
16.00 Godalni kvartet 6ewandhaus iz 

Leipziga 
16.25 Primer Dominici, fr. drama, 

1/2, pon. (vps 16.25) 

PRIMER DOMINICI 
Veliki francoski igralec 
Michei Serrault je dobil 
dobro priložnost, da v 
dvodelni drami znova po-
kaže svoje izjemne igral-
ske sposobnosti. Novem-
bra 1954 je imel Gaston 
Dominici sedeminsedem-
deset let in je bil v kraju 
Digne obsojen na smrt. 
Dve leti poprej so bili 
umorjeni Angleži Sir Jack 
Dnjmmond, njegova žena 
Ann in desetletna hčerka 
Elisabeth; trije turisti so 
kampirali v Lursu, nedaleč 
od avtoceste, ki vodi v 
Marseiltes. Kamp je blizu 
kmetije, ki je pripadala 
družini Dominici. Sinova 
Gustave in Clovis sta obto-
žila očeta, da je izvršil 
umor, čeprav krivda ni bila 
nikoli do konca pojasnje-
na. Tedanji predsednik 
Republike Coty je leta 
1957 smrtno obsodbo 
spremenil v dosmrtno 
ječo. General de Gaulle je 
leta 1960 ukazal Gastona 
izpustiti; to je bilo pet let 
pred njegovo smrtjo. No-
vinar Lukas je vzporedno s 
policijo raziskovat primer 
in prišel do presenetljivih 
odkritij o Drummondu in 
o njegovem detovanju... 

18.05 Tekma, debatna odd. za mlade 
(vps 18.05) 

19.00Rdeeepoletje.fr. nad., 4/10, 
pon. (vps 19.00) 

19.55 Kratki igrani film 
20.15 Praksa, amer. nad., 22., zad. 

del (vps 20.15) 
21.00 Studio Ctty (vps 21.00) 
22.00 Aritmija, gfas. odd. (vps 22.00) 
22.30 Futurama, amer. ris. humor. 

nan., 7/16 (vps 22.30) 
23.00 Brane Roncel izza odra 

(vps 23.00) 
00.25 Dnevnik zamejske tv 

(vps 00.25) 
00.55 Infokanal 

07.00 24 ur, pon. 
08.00 Rick) Lake, pon. pog. odd. 
08.50 Pot usode, 

pon. 78. dela braz. nad. 
09.45 Ob svitu, 

pon. 65. dela meh. nad. 
10.35 TV prodaja 
11.05 Ban'a greha, 

pon. 28. dela braz. nad. 
12.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 177. dela venez.nad. 
12.55 športna scena, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.05 Prerojena ljubezen, 

zad. del venez. nad. 
16.00 Baiva greha, 29. del braz. nad. 
16.55 Ob svitu, 66. del meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pot usode, 79. del braz. nad. 
19.00 24 ur 
20.00 Naša mala klinika, 

15. del slov. nan. 

08.45 TV prodaja 
08.50 Zvezdna vrata, 

pon. 22. dela amer. nan. 
09.40 Triki Jamieja Oliverja, 

ang. kuhar. odd. 
10.10E+, pon. 
12.00TV prodaja 
12.30 Obalna straža na kolesih, 

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

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

45. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 1. del amer. nan. 
16.30Carolinevvelemestu, 

4. del amer. humor. nan. 
17.00Selnfeld, 

3. del amer. humor. nan. 
17.30 Pri sestri doma, 

18. del amer. humor. nan. 
18.00 E+ 
20.00 Filmski ciklus-

Arnold Schwarzenegger: 
Rdê a vročica, amer. film 

NAŠA MALA KUNIKA 
Kralj pogrebov 
Poslovna direktorica Vele-
pičeva ima spet briljantno 
idejo! Dobila je novega 
sponzorja. Ta pa je nihče 
drug kot Sožaije, d. o. o., 
pogrebno podjetje. Sicer -
se ji dozdeva, da je mogo-
če stvar nekoliko sporna, 
ampak denar je te denar... 

20.55 Sedma nebesa, 
13. del amer. nan. 

SEDMA NEBESA 
Novopečena mamica Lu-
cy s r e ^ razkazuje dojen-
čka. Annie se boji, da se 
njena hči ne zaveda, da 
svojo prvorojenko s tem 
izpostavlja nevarnosti. Lu-
cy in Kevin ponovno vseli-
ta h Camdenovim, Martin 
pa se začasno preseli v 
sobo nad garažo. Marti-
nova sošolka Zoe namer-
no zaspi na njegovem 
kavču in potem sproži go-
vorice, da sta skupaj spala. 

21.50 Urgenca. 13. del amer. nan. 
22.45 Zakon in red: Enota za posebne 

primere, 8. del amer. nan. 
23.40 Tretja izmena, 

11. del amer. nan. 
0.30 Pnjatelji, 9 del amer. humor. nan. 
01.00 24 ur, pon. 
02.00 Nô na panorama 

RDEČA VROČICA 
Ivan Danko (Amold Sch-
vvarzenegger) je ruski poli-
cist, ki po služteni dolžno-
sti sledi ruskemu prepro-
dajalcu mamil vse do Chi-
caga. Tam mu v pomoč 
porinejo policista Arta Rid-
zika (James Belushi), s kate-
rim postaneta neverjetna 
dvojica številnih nasprotij. 
Danko je popolnoma pre-
dan svojemu delu in nalo-
gi, Ridzik pa bolj kot služ-
bo ceni osebne užitke 

21.50>ag,68. del ameV. nan. 
22.45 Will in Grace, 

4. del amer. humor. nan. 
23.15 Ta nora služba, 

7. del amer. humor. nan. 
23.45 Vsi županovi možje, 

4. del amer. humor. nan. 

VSI ŽUPANOVI MOŽJE 
Mike, Carter in Nikki se od-
pravljajo k premožnemu 
poslovnežu Petru Nolan-
du, ki naj bi jim izročit ček v 
dobrodelne namene. Na-
mesto pričakovane partije 
golfa jih Noland povabi na 
lov. Ko sredi gozda Noland 
naleti na košuto, Mikea 
povabi, naj strelja prvi 

00.15 Nebo gori, avstral. film 

06.30 TV-proddja 06.45 Risanka 07.05 
Galaksija iger 08.10 TV-prodaja 08.40 
Dvom, tel., Mehika, 102. del, 2002 
09.30 TV-prodaja 10.00 Majeevalka, 
tel., Kolumbija, 200210.55 Adijo pamet 
12.05 TV-prodaja 12.20 Galaksija iger 
13.40 Bog je velik, jaz nisem, kom., 
Francija, 2001 15.25 TV-prodaja 16.00 
Vajenec Donalda Tmmpa, 1. sezona, 10. 
del 16.55 Risanka 17.20 MaScevalka, 
tel.. Kolumbija, 2002 18JO Adijo pamet 
20.00 Plemeniti komentar 20.05 Ove 
Nini, rom. kom., ZOA, 199921.40 Splet-
ne igre, erot. srh., ZOA, 2003 23.25 Dve 
Nini,rom. kom., ZOA, 199901.00 Splet-
ne igre, erot. srh., ZDA, 2003 

09.25 Kultumo-umetniiki utrinki 09.30 
ABC010.00 Sadovi znanja 10.40 Relax 
pa pika. 11.00 Mednarodna tekmovanja 
v kajaku 11.30 Slovenska glasbena le-
stvica 12.30 Trenja 14.00 Primorki 
skladatelji 14.30 Glasbeni mozaik 
15.00 Prvi na vasi 16.00 Za vas in mesto 
17.00 Modro plus 17.30 Državni svet RS 
z vami 18.00 V družbi z agencijo Globto-
ur 18.15 Rehabilitacija kroničnih plju6 
nih bolnikov 18.30 Poslovni studio 
18.55 Kultumo-umetniški utrinki 19.00 
Do zdravja tudi tako 19.30 Vidii 20.00 
Na piki 21.00 Predstavitev tradicional-
nih obrti na Goriikem 21.30 24 ur 22 JO 
Poslovni studio 22.55 Kultumo-umet-
niiki utrinki 23.00 TV Dražba 00.00 Po-
tuj z mano 00.30 Relax pa pika 

Tv Paprika 

09.05 lOka 10.20 Veseli mikrofon 
10.50 Vroče 11.50 3.4 zdaj 12.25 6. P. 
12.55 Glasbene urice 17.50 NajboljSi 
sosed 18.10 Spot tedna 18.15 Desetka 
19.30 Pičolina 20.00 Karin 21.00 
Vrhunci Angleike nogometne lige 21.45 
Spot tedna 22.05 Adam in Eva z napako, 
pogovor 23.30 Optika Sever 00.45 
Razmerja 

Gorenjska TV 

09.00 Vredno je stopiti noten Poitni 
muzej v Skô i Loki 09.30 Kamera med 
vami 09.40 Gorenjska obzorja: Pomlad-
ni dan 2006 1 0.00 Koncert Folklorne 
skupine Iskraemeco 11.00 Panorama 
Gorenjske 17.00 Območno srečanje 
otroških folklornih skupin 2006 17.25 
Mala Nika gre v io\o, glas. prav. 18.00 
Gorenjski odsev: Festival prostovoljstva 
na Jesenicah 2006 18.15 Aktualno v re-
giji 18.30 Kulturni kažipot 18.40 Go-
renjska TV poročila 19.00 Syngenta sve-
tuje: Herbicidi v koruzi 19.20 Tralalaja 
20.00 V jedru resničnosti: 40 let Kranj-
skih vrtcev 21.00 Športni pregled 21.30 
Kamera med vami 21.40 Gorenjska TV 
poroala 22.00 Alfi Nipič na Floridi 2006 
22.50 Gost tedna: Restavratorka Mojca 
Zupan 23 JO Kultumi kažipot 23.40 Go-
renjska TV poročila 00.00 Aktualno v re-
giji 00.15 Panorama Gorenjske 

OeielnalofcsTV 

17.00 Seja OS Cerklje 17 J 5 130 let ga-
silstva na Gorenjskem 18.00 Različni ko-
raki, enake poti 18.45 Razstava 19.00 
Preprosto najboljSi 20.00 Zaga J. Per-

danes 18.45 Likovna dela Petra Jo-
vanoviča 19.00 Apolon 20.00 OŠ Sko^ 
Loka mesto 20.35 Diagnoza 

07.00 NET Info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Pokliči in zadeni 
08.30 Videospoti 08.50 Maščevanje, 
117. del 09.40 Sonce skušnjave, 63. del 
10.30 Nenavadno 11.00 Vsa čuda sveta 
11.30 Izumi in izumčki 12.00 TV-proda-
ja 12.30 Vnetljivo 13.30 Pokliei in 
zadeni 14.00 On 15.00 Za telo In duio 
15.40 TV-prodaja 16.10 Poklifi in 
zadeni, kviz 16.40 Sonce skuSnjave, 64. 
del 17.35 Maščevanje, 118. del 18.30 
m Info 18.45 Pokliči in zadeni, kviz 
19.30 Za telo in dušo 20.00 Podalpski 
večer, zab. odd. 2130 Pregled dogod-
kov dneva 22.00 Idol Gossip 22.30 
Rdeča preproga 23.00 TV-prodaja 
23.302NETTVvnoč 

06.45 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, tel., Brazili-
ja 10.00 Poročila 10.10 Vonjave okoli 
nas, dok. film 11.00 Kulturna poročila 
11.10 Hevreka 12.00 Dnevnik 12.16 
TV-koledar 12.30 Ljubezen nima cene, 
tel.. Mehika 13.20 Govorimo o zdravju 
14.00 Poročila 14.15 Krim. odd., s«rija, 
Francija 15.05 Fantastični štirje 15.30 
Nora Fora 16.00 Clty Folk: Miindien 
16.35 Življenje v živo 17.35 Poročila 
17.50 Najšibkejši člen 18.35 Ljubezen v 
zaledju, tel. Hrvaška. 163. del 19.30 
Dnevnik 20.10 Lepo je biti milijonar, 
kviz 21.10 Brisani prostor 21.55 Pol ure 
kulture 22.35 Odkrito 23.25 Kulturna 
poročila 23.35 Transfer 00.10 Poročila 
00 J 5 Košute, drama, Francija, 1968 

07.35 Telebajski 08.00 Risanka 08.25 
Rumenoktjunec 09.20 Učilnica 09.30 
Nična ura 09.40 Platno, barve, čopiči, 
dok. serija 10.00 Tečaj italijanščine 
10.30 Zasedanje sabora 13.30 Nična 
ura 14.30 Poročila za gluhe 14.40 Ko-
ristna zamenjava, fant. kom., ZDA, 1999 
16.05 Poročila 16.20 Smogovd, mlad. 
serija 16.50 Dva moža in pol, humor, 
serija, ZDA 17.10 OkrožjeColumbia. ser-
ija, ZDA, 4. sezona, 14. del 18.00 Hrvaš-
ka danes 18.50 Tom in Jerry kot otroka 
19.15 Saj veš. kako je..., humor, serija 
19.35 Neverjetne zgodbe, serija, ZDA 
20.10 Geniji, kviz 20.40 Poročila 21.00 
Evrovizijska popevka 2006 - polfinalni 
večer, prenos iz Aten 23 JO Dva moža in 
pol, humor, serija, ZOA 23.45 Okfožje 
Columbia, serija, ZOA 00.30 Nev/ Vork 
pod krinko, serija, ZDA, 2. sezona, 20. del 

'Dlscov«fy 

06.00 Posuti vohun 07.00 Misije SAS-a: 
Hitlerjevo orožje teroija 0730 Padli v 1. 
sv. vojni: Beaumont Hamel 08.00 
Smetišče: Naprave iz odpadkov 09.00 Ray 
Mears: Zanimivo potovanje s kanuji 10.00 
Največje gradnje: Največji vrtiljak 11.00 
Ameriški čoperji: Motor na temo ognja 
12.00 Postati vohun 13.00 Misije SAS-a: 
Hitlerjevo orožje terorja 1330 Padli v 1. 
sv. vojni: Beaumont Hamel 14.00 
Smetišče: Naprave Iz odpadkov 15.00 
Kako jimusp€l6.00 Posebna vozila: Elek-
Ufedotifvii n? odgovaria tt t^tmtmot. k« r»»stan«to 

tronski sejem THUMP 17.00 Ameriški 
gasilci: Huntingdon Avenue 18.00 Na-
jvečje gradnje: Največja železnica 19.00 
Razbiti mit: Razkritje Razbitega mita 
20.00 Ameriški čoperji: Staromodni mo-
tor 21.00 Točka nič: Napad na tokijski 
podzemni 22.00 Nostradamus 00.00 Dr. 
G: Medicinska izvedenka 01.00 Načrto-
vanje nemogočega: Pregrade 02.00 
Posebna vozila 03.00 Ray Mears 

Anbna) planet 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti pos-
netki živali 13.30 Opičji posli 14.00 
Lovec na krokodile 15.00 Življenje sesal-
cev 16.00 Živalska policija v Miamiju 
17.00 Reševalci živali 17.30 SOS v divji-
ni 18.00 Čudoviti posnetki živali 18.30 
Najbolj smešne živali sveta 19.00 Avs-
tralski reševalci živali 19.30 Opičji posli 
20.00 Planet 21.00 2ivalska postaja 
22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Živalska postaja 2330 Opičji posli 
00.00 Urgentni primeri 00.30 Sodobni 
veterinarji 01.00 Reševalo živali 

National G<09faphi< 

08.00 Legende poledenelega sveta 09.00 
Gtoboko v džungli 10.00 Lov na lovca 
11.00 Velika mesta 12.00 Lovd na moiju 
13.00 Legende poledenelega sveta 14.00 
Globoko v džungli 15.00 Lov na lovca 
16.00 ŽivaB, kot smo mi: Posvojitev 17.00 
Mrčes iz pekla: Žuželke vladajo 17.30 
Krokodilske kronike III: Krokodili teme 
18.00 Po katastrofi: Bombni napad na Bal-
iju 19.00 Legende poledenelega sveta 
20.00 Megagradnje: Naftna ploščad na 
robu 21.00 Dî i seks: Težavna prodaja svo-
jih sposobnosti 22.00 Lov na lovca: Lju-
dožerski tigri 23.00 Katastrofa v zraku: 
Nevami letalski napad nad Bagdadom 
00.00 Dî iseb: Ubido 01.00 Lov na IOVG: 
Žrtvi kobrinega strupa 

06.00 Gospod rokenrol, biografija, ZOA, 
1999 0745 Biti najboljši, miniserija, ZDA, 
2. del, 1992 0930 Nazaj k nama, rom. dra-
ma, ZDA, 2005 11.15 David Copperfield, 
miniserijd,VB,l.del.l99913.00Naša sod-
nica, serija, ZDA, 1. sezona, 21. del 14.00 
Gospod rokenrol, biografija, ZDA, 1999 
1545 Biti najboljši, miniserija, ZDA, 2. del 
1730J<azj knama, rom. drama, ZOA, 2005 
19.15 Naša sodnka, serija, ZDA, 1. sezona. 
22. del 20.15 Heri(ul, miniserija, ZDA, 2. 
det, 2004 22.00 Zakon in red; Zk)anski um. 
ZDA, 13. det 23.00 Hudičeva matematika, 
drama, ZDA, 1998 0045 Bela bratovšdna, 
akc. drama, ZOA, 1999 0230 Hudičeva 
matematika, drama. ZDA, 1998 04.15 Bela 
bratovšdna, drama, ZDA, 1999 

TravciChantll 

14.00 Potovanje z ladjo 15.00 Korak za 
korakom: Kajmanski otoki 15.30 Turist: 
Las Vegas 16.00 Svetovni popotnik: Ek-
vador in Galapagos 17.00 Okusi Kali-
fornije 1730 Carrera Mediterrana 
18.00 Starodobni avtomobili 18.30 
Popotnik: Italija 19.00 Oddaljene obale: 
Mytilini 1930 Križarjenje: Queen M3ry 2 
20.00 Potovanje z ladjo 21.00 Križar-
jenje: Oueen Mary 2 2130 Sanjska po-
tovanja: Nova Zelandija 22.00 Casino: 
Melboume 23.00 Svetovni popotnik 

' tt pfoframih po »UjuCku rt̂ tccije. 

O SBC Prime 

09.00 Pobeg na deželo 09.45 Vrtnarski 
izziv 10.15 Velflte ljubezni 20. stol. 11.15 
Najšibkejši aen 12.00 Rojen in vzgojen 
13.00 Vednoodprt3trgovina1330 Dvorec 
Grantleigh 14.00 Živalski park 15.00 Otroš-
ki program 17.00 Jaz tebi, ti meni 1730 
Dražba 18.15 Pobeg na deželo 19.00 
Zdravniki 1930 EastEnders 20.00 Cas, ki 
mineva 2030 Moj heroj 21.00 Glasbena 
lestvica 2135 Obračun 2230 Sreča 23.00 
Otrod v 4. letu starosti 00.00 Obračun 

O MTVAdria 

06.00 Vžig 07.50 Samo Adria 08.00 Za-
jtric prvakov 09.00 Vroče 09.30 Nav-
dušeni nad glasbo 10.00 Samo Adria 
10.05 Top 10 ob 10 h 11.00 Klubska 
lestvica 12.00 Navdušeni nad glasbo 
13.00 Samo Adria13.10Navdušeni nad 
glasbo 14.00 Sobna racija 14.30 Nav-
dušeni nad glasbo 15.00 Ulov 15.30 
Sobna racija 16.00 Navdušeni nad glas-
bo 1630 Ulov 17.00 Naloži 17.10 Blok 
18.00 Samo Adria 18.05 Blok lestvica 
19.00 Novo 19.30 Navdušeni nad glas-
bo 20.00 Samo Adria 20.05 Navdušeni 
nad glasbo 21.00 Ustvarjanje filma: 
Misija: nemogoče 3 21.30 Ustvarjanje 
videa: Kanye West:Touch The Sky 22.00 
Ustvarjanje benda 2, resn. serija 23.00 
Alter 00.00 Butci 01.00 MTV ponoči 

O EURO ŠPORT 

0830 Nogomet Odštevanje pred svetovn-
im prvenstvom v Nemfî  09.00 PustotovšS-
na 0930 Nogomet: Legende svetovnih pr-
venstev - Nizozemska 1030 Nogomet: Leg-
ende svetovnih pn/enstev - Italija 1130 No-
gomet: Odštevanje pred svetovnim prven-
stvom v Nemfiji 12.15 Kolesarstvo, pos-
netek desete etape Termoli-Peschki dirke 
po Italiji 12.45 Tenis, portret Američana 
Andvia Roddicka 13.00 Tenis (ž), prenos 
dvobojev osmine finala tumiija V/TA v Rimu 
15.00 Kolesarstvo, prenos enajste etape 
(kronometer na 50 krn v Ponteden") diike po 
Italiji 1730 Tenis, prenos dvobojev osmine 
finala tumirja WTA v Rimu 1830 Nogomet 
(do21 letlprenostekmeMehika-Kolumbi-
ja na mednarodnem turnirju v Toulonu 
20.15 Nogomet Odštevanje pred svetovn-
im prvenstvom v Nen>Qji 20.30 Nogomet 
(do 21 let), prenos tekme Francija - Ni-
zozemska na mednarodnem turnirju v 
Toulonu 22.15 Boks, posnetek obračuna 
Luan Krasnigi (Nem) - David Bostice (ZDA) v 
težki kategoriji iz Stuttgarta 2330 Reli, 
pripravljalno poročik) pred dirko za svetovno 
prvenstvo po Italiji 00.00 Nogomet, pos-
netek sredine finalne tekme li^ prvakov v 
Parizu 

06.00 Reportaža: Mit o Harieyju Davidsonu 
08.00 TV-pfodaja 0830 Rep.: Ozvočenje v 
avtomobau 09.00 Poker 11.00 TV-prodaja 
1330 Športni kviz 16.00 Tenis (m), prenos 
dvob(^ četrtega dne mastersa v Hambur-
gu 1830Nogometne novice 19.10Hokei na 
ledu, prenos četrte četiTfralne tekme v Bgi 
2145 Motorvizije: Kabriolet - Z zkjžl^ stre-
ho do veiBcega uspeha 2245 Špormi kviz 

06.00 Otroški program 08.00 Polna hiša 
08.25 Simpatije 09.10 Midve z mamo 

09.50 Glavca 10.15 Mrtvi ne gredo na 
dopust, krim.. Nemčija, 1999 11.45 
Otroški program 14.30 Polna hiša: Dra-
ga, uničil sem hišo 14.55 Simpsonovi: 
Cela gora norosti 15.20 iimova družina: 
Poštene prevare 15.40 Novice 15.45 
Sabrina - Najstniška čarovnica 16.10 
Sedma nebesa: Skrivnostni gost 16.55 
Simpatije 17.40 Novice 17.45 Midve z 
mamo: Štiije na zmenku 1835 Glavca: 
Nevesta po katalogu 19.00 Simpsonovi: 
Čudežni pes Poochie 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 Gremo 
na Ibizo. kom., 2003 21.50 Novice 
21.55 Osnove anatomije: Dovolj je do-
volj 22.40 Res smešno: Komiki Max 
Schmiedl, Alex Scheurer in Robert Pal-
frader 23.10 Kupetzky: Nô na izmena 
23.40 Little Britain 

09.00 Cas v sliki 09.05 Kuharski magazin 
0935 Drzni In lepi 09.55 Orzni in lepi 
10.15 Julia 11.00 Leteo reševalci: Vroče in 
hladno 11.45 Vreme 12.00 Podoba Avstri-
je 1225 Nevron • novke iz sveta znanosti 
1235 Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 
13.15 Kuharski magazin 13.45 Dnni in 
lepi 14.05 Dr7ni'in lepi 14.25 Tessa - živeti 
za ljubezen, 81 del 15.10 Julia, 151. del 
15.55 Oddaja Barbare Karlich: Jaz sem 
medij 17.00 Cas v sliki 17.10 Dobrodošla, 
Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme 
1805 Resnično.res1830 Dober nasvet Za 
potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag. 1930 Cas vsliki 1933 Vreme 20.00 
Pogledi od strani 20.15 Primavera - Za 
vaše zdravje 21.10 Univerzum - Poletja v 
hribih22.00Casvstiki22230 co,teden-
ski gosp. mag. 23.00 Primer za dva: Ayla 
00.00 Cas v sliki 3 00.20 Vsi županovi 
moî e 0040 Univerzum - Polena v hribih 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenami 11.30 Naji-
no prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 
Kazensko sodišče 15.00 Družinsko 
sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 
Naloga med štirimi stenami 17.30 Med 
nami, serija 18.00 Dober večer 18.30 
Ekskluzivno 1845 Poročila 19.05 Ek-
splozivno 19.40 Dobri časi,, slabi časi, 
3488. del 20.15 Alarm za kobro 11: Na 
ognju 21.15 Vse o nogometu, razv., 
Vodi: Oliver Geissen 23.15 lOO-odstotno 
Katarina Witt, biografija 00.10 Poročila 

09.00 Supermame 11.00 Pet na pet 
11.30 Nasmešek, prosim, razv. 12.40 
Otroški program 16.00 Nasmešek, 
prosim, razv. 17.00 Pet na pet, kviz 
17.30 Jimova družina: Prisluškovanje 
19.00 Selimo se 20.00 Poročita 20.15 
Oddelek za posebne primere: Krivda 
21.10 Menjava žensk 23.10Ekskluzivno 
• rep.: Krovec zvoni 00.10 Poročila 
W2S Oddelek za posebne primere 

O RTLsuper 
07.00 Otroški program 14.00 Spužva Bob 
1430 Jimmy Neutron 15.00 Kamp Lazlo 
1530 Kaj je z Andyjem 16.00 Divji rad(i 
\625 Rožnati pamer 1640 Smrkd 17.10 
Benjamin Rožica 17.45 Tik in Tak 18.15 

Miki MHka 1845 Vsemogočna Kim 19.05 
Dnevnik zvezdnikov 19.20 Kaj je z Andy-
jem 1945 Kamp Lazlo. ris. 20.15 Najbolj 
smešne zagate, razv. 21.15 Čiščenje hiše 
22.15 Cisto popolnoma 

08.00 Naredi sam 0830 Priznanje 0930 
Zmešnjava spotov 10.30 Lotta se zaljubi 
11.00 Talk, talk, taflc 12.00 Avenzio, mag. 
13.00 Sam. mag. 14.00 Tako živi Nem6ja 
15.00 Sabrina, najstniška čarovnica 16.00 
Carovmce: Vseh dobrih swari je devet 17.00 
Taff, magazin 18.00 Lotta se zaljubi 1830 
Simpsonovi: Kdo je Mona Simpson 19.00 
Galileo 20.00 Nevvstime 20.15 Gremo na 
otok, kom., Nemaja, 2003 22.00 TV total, 
razv. 2255 Ehon prod Simonu: Kateri bo v 
treh dneh zaslužil več denarja 2325 Talk, 
talk, talk 00.10 Dnižinski tip 00.40 Porodla 

08.30 Hughleyjevi 08.55 Varuška 09.55 
Sam svoj mojster 10.25 Živeti po želji 
10.55 Nič ni brez okusa 1 U 5 Popolna 
večerja 12.10 Poročila 12.15 McLeodovi 
hčeri 13.10 Naša sodnica 14.05 Dr. Quin-
nova 15.05 McLeodovi hčeri 16.00 Naša 
sodnica 1635 Varuška, serija 17.55 
Poročila 18.00 Sam svoj mojster 1830 Nič 
ni brezokusal9.00 Popolna večerja 1945 
Živeti po želji 20.1510 ra2k>gov, zakaj te 
sovražim, rom. kom., ZOA, 1998 22.05 
Spiegel TV 2235 Iz Rusije z ljubeznijo, dok. 
odd. 2330 Poroaia 

11.50 Hujšanje 12.15 Zgodbe iz mesta 
13.10 Reševanje živali 1330 Oko za oko 
1330 Daring Capen 14.15 Lovd na glave 
14.40 Svarflo pred viharjem 15.05 Mladi 
zr̂ avnflo 1530 Utrip resnih 16.00 RPA 
16J25 Middlemore 1630 Val zkična 17.15 
Klic 1740Zk)dn v Hollysvoodu 18.05 Noži v 
Hollywoodu 19.00 Požar v Avstraliji: Reše-
vanje živali 1930 Živalski vrt 23.15 Afriška 
pustokwšana0030No2ivHo8yvraodu 

12.20 V vrtincu strasti, 32. del 13.10Ženske 
s poslanstvom, 33. del 14.05 Živeti, 18. del 
15.00 Ljubezen je nespametna, 23. del 
1535 Laurita in Lorenzo, 32. del 1645 Lau-
rita in Lorenzo, 33. del 1740 Ljubezen je 
polna presenečer̂  55. del 1835 2veti, 18. 
del 1930Okus po tebi, 18. del 20.20 Maria 
Rosa išče ženo, 55. del 21.10 Ženske v vojni, 
70. del 22.05 Uurita in Lorenzo, 33. del 
23.00 Ljubezen je nespametna, 23. del 
2335 Živeti, 18. del 

O (artoon/tcm 

1330 Dexterjev laboratorij 13.55 Dogodi-
vščine kralja Aiturja 14.20 Fantje iz 
soseščne 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed,EddinEddyl535JuniperLee16.00Hi 
Hi Puffy Ami Yumi 16.25 Dvojčka 16.50 
Povi/er^ dekleta 17.15 Robotboy 1740 
Megas XLR 18.05 Samuraj Jack 1830 
Navklezni prijatelji 1830 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo 19JJ0 Ed, Edd in 
Eddy1945Fantjeizsosešfine20.10Pow-
erpuff dekleta 2035 Dextefjev laboratorij 
21.00 Ledena postaja Zebra, akc. film, 
ZOA, 1968 23.25 Ugrabitev, drama, ZDA, 
1972 01.05 Vozijo ponofi, drama, ZOA, 
1940 



o 
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SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
06 JO Tedenski Izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porofila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Tracey Mcbean, ris. nan., 7/26 
09.15 Risanka 
09.20 Tracey Mcbean, ris. nan,, 8/26 
09.30 Enajsta šola, 

odd. za radovedneže 
10.05 Resnidna resničnost 
10.35 Z vami 
11.25 Rojeni v divjini, 

fr. dok. serija, 3/9 
12.20 Osmi dan 
13.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
IS.lSTedenski izbor 
13.150bzorjd duha 
13.45 Duhovni utrip 
14.00 Mednarodna obzorja 
15.00 Poročila, promet (vps 15.00) 
15.05 Mostovi-hidak (vps 15.05) 
15.40 2ametek, ris. nan., 7/13 

(vps 15.40) 
16.00 Risanka 
16.05 Iz popotne torbe: 2ebelj 

(vps 16.05) 
16.25 Živalski vrt iz škatlice, skot. 

nad., 20/26 (vps 16.25) 
17.00 Novice, slov. kronika, šport, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Veliki imperiji, nem. dok. 

serija, 3/4 (vps 17.40) 

VELIKI IMPERUI 
3. del: 
VIHAR NADPERZUO 
Vlaciar svetovnega kralje-
stva je na begu. Izgubil je 
vse: privilegije, vojsko, za-
klade. Zadnja brtka je bila 
zanj kot huda mora. Pre-
magal ga j e Aleksander 
Veliki. Toda najstrašnejše 
ima že vedno pred očmi, 
kot bi se zgodilo včeraj: 
središče njegovega sveta 
je postalo plen plamenov. 

18.25 Žrebanje Deteljice (vps 18.25) 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme, magnet. Šport 
20.00 Pri Jožovcu z Natalijo 

(vps 20.00) 
21.20Turistika (vps 21.20) 
22.00 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 22.00) 
22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Veliki imperiji, 

nem. dok. serija, 3/4, pon. 
00.55 Dnevnik, vreme, magnet, 

šport, pon. 
01.50 Pri Jožovcu z Natalijo, pon. 
03.10 Ir̂ fokanai 

06.30 Infokanal 
09.00 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30Zabavni infokanal 
15.05 Tedenski izbor 
15.05 Srce v glavi, nem. film 

(vps 15.10) 
16.35 Weta mladosti 
17.25 Žogarija - ko igra se mularija, 

otr. moz. odd., 1/9 
17.55 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje (vps 17.55) 
18.25 Mostovi - hidak, pon. 
19.00 Skrivnostno jezero, fr. lil. nad. 

8.,zad. del, pon. (vps 19.00) 
20.00 Leonardova sanjska stroja, 

ang.dok. serija, 1/2 
(vps 20.00) 

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

21.20 Cityfolk: Izbor desetletja-
Stockholm, dok. serija, 5/12 
(vps 21.25) 

CITY FOLK: 
IZBOR DESETLETJA 
-STOCKHOLM 
Tobias T o b b e " Lindkvist 
j e pesnik, ki živi na ulici. 
Pred dvema letoma je 
spoznal Sverkerja Littori-
na. Sverkerju so bile nje-
gove pesmi tako všeč, da 
je ustanovil založbo in jih 
izdal v knjigi. Rima Sjodin 
je stara 25 let Kot najstni-
ca se j e morala preseliti iz 
Indije na švedsko. Tilde 
Bjorfors j e bila stara 21 le t 
ko j e v Parizu prišla v stik z 
•novim cirkusom^ Vrnila 
se je na Švedsko in leta 
1995 ustanovila cirkuško 
šolo. 

21.50 Rembrandt, dan. film 
(vps 22.00) 

REMBRANDT 
Mike in Tom sta o i e In sin. 
Preživljata se z nepo-
membnimi malimi kraja-
mi, a nekega dne sprejme-
ta posebno naročilo; ukra-
dla naj bi sliko iz muzeja. 
Toda nesposobna roparja 
pomotoma ukradeta na-
pačno sliko, za katero se iz-
kaže, da je edina original-
na Rembrandtova moj-
strovina na Danskem, 
vredna milijone. Neznatna 
tatiča Mike in Tom nena-
doma postaneta najbolj 
iskana roparja v državi... 

23.35 Pepelnica, amer. film, pon. 
(vps 23.45) 

Ol.lOOnevnik zamejske TV 
(vps 01.20) 

01.35 Infokanal 

06.50 24 ur. pon. 
07.50 Pot usode, pon. 77. dela 

braz. nad. 
08.45 Ob svitu, pon. 64. dela meh. 

nad. 
09.35 TV prodaja 
10.05 Barva greha, 

pon. 27. dela braz. nad. 
11.00 Prerojena ljubezen, 

pon. 176. delavenez. nad. 
11.55 Trenja, pon. 
13.40 TV prodaja 
14.10 Ricki Lake, pog. odd. 
15.05 Prerojena ljubezen, 

177. del venez. nad. 
16.00 Barva greha, 28. del braz. nad. 
16.55 Ob svitu, 65. det meh. nad. 
17.55 24 ur-vreme 
18.00 Pot usode, 78. del braz. nad. 
19.0024 ur 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.45 Sanjska ženska 

SANJSKA ŽENSKA 
Gostje tokratne oddaje 
bodo sanjski fantje. Deset 
fantov, ki so se vselili v 
sanjsko hišo, se bo spet 
srečalo, prišla bo seveda 
tudi Nina. Manjkala bosta 
samo dva fanta, glavna iz-
branca, ki bosta morala po-
čakati do zadnje odkjčitve. 
Fantje, ki niso več v igri, 
bodo zato toliko bolj spro-
ščeno spregovorili o svojih 
doživetjih, poravnali bodo 
račune, ki jih še niso uteg-
nili poravnati na zmenkih. 

22.05 Akcija: Jurski park 3, an)er. film 

08.45 TV prodaja 
08.50 Zvezdna vrata, pon. 21. dela 

amer. nan. 
09.40 Triki Jamieja Oliverja, 

ang. kuhar. odd. 
10.10 E+, pon. 
12.00 TV prodaja 
12.30 Obalna straža na kolesih, 

26. del amer. nan. 
13.25 Mladi in nemirni, 149. del 

amer. nad. 
14.15 Vsi moji otroci, 

44. del amer. nad. 
15.05 TV prodaja 
15.35 Zvezdna vrata, 

22. del amer. nan. 
16.30 Caroline v velemestu, 3. del 

amer. humor. nan. 
17.00Seinfeld,2.deldmer. 

humor. nan. 
17.30 Pri sestri doma, 17. del amer. 

humor. nan. 

PRI SESTRI DOMA 
Hope in Faith poskrbita za 
hrano na zabavi v domu za 
upokojence. Pri tem spet 
pride do zmešnjave, saj 
Faith nehote eni izmecJ 
tamkajšnjih stanovalk po-
maga pobegniti. Hope je 
tako spet prisiljena sestri 
očitati, da j e popolnoma 
neodgovorna. 

18.00 E+ 
20.00 Komedija: V bogastvu in bedi, 

amer. film 

JURSKI PARK 3 
Eden vodilnih svetovnih 
paleontologov, dr. Alan 
Grant ki se je pred osmimi 
leti prvič s r^a l z dinozavri, 
ima velike finančne teža-
ve. Zbrati mora sredstva za 
raziskavo svoje najnovejše 
teorije. Ob pravem času 
dobi ponudbo premožne-
ga Paula Kirbyja in njego-
ve bivše žene Amande. Ce 
ju bo spremljal na zrač-
nem ogledu otoka, kjer di-
nozavri živijo na svobodi, 
bosta denarno podprla 
njegove raziskave. 

23.45 Pod lupo pravice, 
12. del amer. nan. 

00.40 24 ur, pon. 
01.40No(!na panorama 

V BOGASTVU IN BEDI 
Bogata zakonca Brad In 
Caroline Se>cton sta še 
pred kratkim imela vse, kar 
si človek sploh lahko želi. 
Vse, razen uspešne zakon-
ske zveze in poštenega ra-
čunovodje. Zaradi falota, 
kije goljufal pri njuni davč-
ni napovedi, se odtujena 
Brad in Caroline nepriča-
kovano znajdeta na begu 
pred davkarijo. Iz luksuz-
nega stanovanja v New 
Vorku se zatečeta na kme-
tijo v PennsyIvanio, kjer 
prebivajo amiši. 

22.05 Življenje na plaži, 
l.del amer. nan. 

22.55 Ženske zadeve, 
4. del amer. nan. 

00.00 Opazovalci, amer. film 
01.35 Ekstra magazin, pon. 

06.30 TV-prodaja 06.45 Risanka 
07.05 Galaksija iger 08.10 TV-prodaja 
08.40 Ovom, tel., Mehika, 101. del, 
2002 09.30 TV-prodaja 10.00 Mâ ee-
valkd, tel., Kolumbija, 2002 10.55 Adi-
jo pamet 12.05 TV-prodaja 12.20 Ga-
laksija iger 13.25 Ure do vednosti, dra-
ma, ZDA. 200215.25 TV-prodaja 16.00 
Alo, alo: Von Flockenstuffen poveljuje, 
61. del 16.30 Gospod Bean 16.55 Rt-
sanka 17.20 Maš̂ evalka, tel., Kolumbi-
ja, 2002 18.20 Adijo pamet 20.00 Ple-
meniti komentar 20.05 Pa sem te, resn. 
serija, ZOA, 3. sezona, 19. del, 2004 
20.35 Krizno reševanje, dok. serija, 
ZDA, 2003 21.35 Vajenec Oonatda 
Trumpa, resn. serija, ZDA, 1. sezona, 10. 
del, 2003 22.30 Marlenna 23.30 Pa 
sem te, pon. 00.00 Krizno reJevanje, 
pon. 

08.30 Četrtkove pravljice 08.45 Relax 
pa pika 09.00 Poslovni studio 09.30 V 
harmoniji z naravo 10.00 SKl 11.00 
Aruna 11.30 Drom pot 12.00 Glasbeni 
mozaik 13.00 Dramska igra 14.30 
Voda je klic srca 200616.00 Čine vas 
gleda 17.00 Sijaj 17.30 Rad igram no-
domel 17.55 Dežela zakladov 18.00 
fiveti zdravo 18.30 Nepremičnine 
18.45 Relax pa pika 18.55 Dežela za-
kladov 19.00 Niso vsi župani krjavli 
19.55 Četrtkove pravljice 20.00 Sadovi 
znanja 20.45 Toftaika 21.00 Štiri tačke 
21.30 24 ur 22.30 Nai vrt 23.00 Trenja 
00.30 Relax pa pika 00.45 Glasbeni 
mozaik 

I Tv Paprika 

09.05 lOka 10.20 Aktualna 10.50 Vro-
če 11 .55 B. P. 12.25 Poklk mama 
12.50 Glasbene minute 17.50 Najboljii 
sosed 18.15 Spot ledna 18.30 Veseli 
mikrofon 19.00 Evropski poslanec 
20.00 3.4. zdaj 2030 Poročna avantura 
21.00 Spot tedna 21.05 Razmerja 
22.05 Napovednik Angleške nogometne 
lige 22.30 B. P. 23.00 Poklic mama 
23.35 Aktualna 00.05 40 plus 

I Gorenjska TV 

09.00 Ali veste, 2. del 09.45 Gorenjska 
TV poročila 10.00 Pomenkovanja z Irmo 
Bembič 11.00 Videostrani 16.25 GTV 
danes 16.30 Kranjski magazin, 2. odd. 
17.00 Apolon: 2urdov 18.00 Gorenjski 
odsev: 30 let podružnične iole v Begu-
njah 18.15 Aktualno v regiji 18.45 Go-
renjska TV poročila 19.00 Dobro je vede-
ti: Kovinostrugarstvo 19.15 Šolski muzej 
v Ljubljani 20.00 GTV mix, v živo 21.00 
Nai sosed: Dr Zdravko Kattnekar 21.45 
Gorenjska TV poročila 22.00 Polka in 
majolka 23.00 Gost tedna: Irena Ule 
23.45 Gorenjska TV poročila 00.00 Ak-
tualno v regiji 00.15 Pri Gaiperju s Clau-
dio 01.15 Iz medijev za medije: Lado 
Ambrožič 02.20 Za lahko noč 

lOetolnaLokaTV 

10.00 Videostrani 17.00 Seja OSCerIdje 
18.00 Obrni na kulturo 19.00 Preprosto 
najboljii 20.00 Več o Irmi Jančar 20.35 
Poklici me nocoj 21.30 Mali nogomet: 
Tomaž • Svea Lesna Litija 

07.00 Videospoti 07.30 TV-prodaja 
08.00 2ivaiski vseved 08.30 Vsa čuda 
sveta 09.00 Za telo in du$o 09.30 $KL 
10.30 Izumi in izumčki 11.00 Nenavad-
no 11.45 Vibracije 12.45 Modro 13.15 
TV-prodaja 13.45 Videospoti 14.00 Po-
dalpski večer 15.30 Stilist 16.00 Poto-
valno luksuzni Sov 16 J0 Vnetljivo 
17.30 Peta noč 19.00 živalski vseved 
19.30 Pregled dogodkov ledna 20.00 
Asierix & 0belix: Misija Kieopatra, pust. 
kom., Francija. 2002 21.50 Special 
22.20 Dan zveri, srti. kom., Španija/Itali-
ja, 1995 00.10 TV-prodaja 00.40 Z Nei 
TVvnoč 

07.25 TV-koledar 07.35 Poročila 07.40 
Vrnitev s čarovniike gore, mlad. film, 
ZDA, 1978 09.05 Aladin 09J5 Timon in 
Pumbaa 09.50 Poročila 10.00 Poročila 
iz kulture 10.10 Gdč. Marple, krim. seri-
ja, VB 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Plodovi zemlje 13.25 Morje 
14.00 V nedeljo ob dveh 15.10 Poročila 
15.30 Resnica o morilskih dinozavrih, 
dok. serija 16.35 Ro$em3ry in Thyme, 
krim. serija, VB 17.30 V tujem telesu, 
ZDA 19.15 loto 19.30 Dnevnik 20.10 
Lepo je biti milijonar. kviz21.100dpočij 
si. saj si zaslužii, humor, serija, Hrvaika, 
13. del 21.55 Shpitza 22.45 Poročila 
22.55 Kulturna poročila 23.05 Oddelek 
za posebne primere 23.55 V ljubezni ni 
pravil, minlserija, Nemčija 01.30 V ne-
deljo ob dveh, pon. 

08.35 ljubezen v zaledju, tel., Hrvaika 
10.50 Biblija 11.00 Sveta maia, prenos 
iz Remetinca 12.05 V ljubezni ni pravil, 
miniserlja, Nemčija, 2. del, 2002 13.45 
Mir in dobrota 14.15 Opera Box 15.00 
Tenis - Zagreb Open ATP Challenger, pre-
nos ̂ 72S Košarica - Hrvaiko prvenstvo, 
prenos: Zagreb - Split 19.40 Simpsonovi 
20.10 Naj gol 20.25 Zgodovina sveto-
vnih prvenstev v nogometu 21.35 Da-
naSnji Jport 21.50 Dvoriščno okno, srh,. 
ZDA, 1954 23.40 Mimoidoči, miniserija, 
VB, 2004 

Uf«h«itvo nt o<>to»j»j», tmb« lil v Iv p« uh),u<ku t«|jkO|# 

>Discovefy 

06.00 Resnična Da Vincijeva {rfra, dok. 
08.00 Zarote na sodišču: Ruska podmor-
nica Kursk 0830 Zarote na sodišču: Max-
wellova zadnja ura 09.00 lovci na skriv-
nosti: Aurora borealis 09.30 Lovci na 
skrivnosti: Učinki hipnoze 10.00 Kako na-
stane ... 11.00 Razbiti mil: Mil o pokopa-
vanju v betonu 12.00 Resnična Da Virni-
jeva šifra, dok. 14.00 Zarote na sodišču: 
Ruska podmornica Kursk 14.30 Zarote na 
sodišču: Max-welk>v3 zadnja ura 15.00 
Zarote na sodišču: Smrt Janeza Pavla I. 
15 JO Zarote na sodišču: Da VIndjeva šif-
ra 16.00 Razkritje Da Vincijeve šifre, dok. 
17.00 Smrtonosni ulov 18.00 Najboga-
tejši Evropejci: Nore službe 19.00 Veliki 
graditelji 20.00 Zarote na sodišču 20.30 
Bilka za Černobil: Preprečevanje katastro-
fe 22.00 Jasnovidna priča: Smrt, ki razde-
re družino 23.00 Dr. G: Medicinska izve-
denka 00.00 Najbogatejši Evropejci: 
Sanjsko življenje 01.00 Dirkači 02.00 
Smetišče: Naprave iz odpadkov 03.00 
Ray Mears: Raziskovanje lepot švedske 

Animalpian«t 

09.00 Lovec na krokodile 10.00 Opičji 
posli 10.30 Družina prerijskih psov 
11.00 Veterinarji s Stevom lrwinom 
12.00 Živali v filmih 13.00 Austin Ste-
vens 14.00 čudaška narava 14.30 Nad-
naravno 15.00 Ljudožerci 15.30 Plenil-
čeva past 16.00 Opičji posli 16.30 Druži-
na prerijskih psov 17.00 Konji 17.30 
Življenje s konji 18.00 Oceanske avantu-
re 19.00 Džungla 20.00 Življenje sesal-
cev 21.00 Živalski policisti v Houstonu 
22.00 Živalska postaja 23.00 Sirup na 
urgenci 00.00 Čudna narava 00.30 Nad-
naravno 01.00 Življenje sesalcev 

Nattonai Geo r̂aphk 

08.00 Psi v službi 08.30 Psi v službi 
09.00 Plezalci 10.00 Nevarna srečanja 
11.00 Zmaga življenja 12.00 Divje 
13.00 Strah pred živalmi 13.30 Opičji 
posli 14.00 Lovci na morju 15.00 Lovd 
na morju 16.00 Raziskovanje Zemlje: 
Raziskovanje udara asteroida 17.00 
Raziskovanje Zemlje: Raziskovanje Zem-
ljinega jedra 18.00 Raziskovanje nesreč: 
Pobegli vlak 19.00 Katastrofa v zraku: 
Požar na krovu 20.00 Megagradnje: USS 
Ronald Reagan 21.00 Raziskovanje ne-
sreč: Tragedija grškega trajekta Express 
Samina 22.00 Katastrofa v zraku: Ugra-
bitev 23.00 Raziskovanje Zemlje: Razis-
kovanje udara asteroida 00.00 Razisko-
vanje Zemlje: Raziskovanje Zemljinega 
jedra 01.00 Vladavina nasilja 02.00 Ko-
nec programa 

06.00 Spomin na ljubezen, drama, ZDA, 
1991 07.45 Samorogovo potovanje, mi-
niserija, 1. del 09.30 Pobeg iz kanjona, 
pust. film, ZDA, 199811.15 Drevo želja, 
drama, ZDA, 2000 13.00 McLeodovi 
hčeri, 4. sezona, 2. del 14.00 Spomin na 
ljubezen, drama. ZDA, 1991 15.45 Sa-
morogovo potovanje, miniserlja, ZOA, 1. 
del 1730 Pobeg iz kanjona, pust. film, 
ZDA, 1998 19.15 McLeodovi hčeri, 4. se 
zona, 2. del 20.15 Divji v srcu, serija, V. 
Britanija, 5. del, 2005 2 130 Erota za 
umore in rope, 1. sezona, 2. del 2230 
Zadnja priložnost, drama, ZDA, 2001 
00.15 Botrova zgodba, minlserija, ZDA, 
2. del 02.00 Divji v srcu, serija, V. Brita-
nija, 5. del, 2005 

Trave) Chanetl 

14.00 Svetovni popotnik: Ekvador in Ga-
lapagos 15.00 Oueen Mary 2 1 5 3 0 Re-
stavracije: New Voric 16.00 Planet hra-
ne: Maroko 17.00 Popotniki: Indija 
17.30 Potovanja 2006 18.00 Sanjska 
potovanja: Nova Zelandija, Dunaj 1830 
Popotnik: Gibraltar 19.00 Svetovni po-
potnik: Rio De Janeiro, Mehika 21.00 
Sanjska potovanja: Nova Zelandija, Du* 
naj 21.30 Oueen Mary 2 22.00 Treklng: 
Tanzanija 22.30 Popotniki: Vanuaiu, 
Kuba 23.00 Svetovni popotnik: Srednja 
Amerika 

09.25 Pes Monty 09.30 Močni fantje 
10.00 Preobrazba 10.30 Denar na pod-
strešju 11.00 Vrtnarski izzhr 11.30 Kako 
postati vrtnar 12.00 Z vlakom po svetu 
13.00 Težka znanost 14.00 Glenovski 

r Iv p̂ ogrimili pO f jU|u<l>u 'tiiî iK-

monarh 15.00 EasiEnders Omnibus 
17.00 Ace Lightning 18.00 Worrall 
Thompson 18.30 Botanični vrt 19.00 
Divja Avstralija 19.50 Pasti narave 20.20 
Dva tisoč akrov neba 21.20 Avtomobili-
zem 2230 Pivo in čips 23.00 Preganjani 
Chris Ryan 23.50 Jonaihan Creek 

O UTVAdria 

06.00 Vžig 06.50 Samo Adrla 07.00 
Vžig 08.00 Adria Top 20 09.00 Tedenski 
pregled novic 0930 Navdušeni nad 
glasbo 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 
ob 10 h 11.00 Klubska lestvica 12.00 
Navdušeni nad glasbo 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 TRL 
15.00 ličkov Sov, specialno 15.30 Lič-
kov Šov 16.00 Ličkov šov, specialno 
16.30 Ličkov šov 17.00 Ličkov šov, spe-
cialno 18.00 Ustvarjanje filma 18.30 
Navdušeni nad glasbo 19.00 Ustvarjanje 
videa 19.30 Ličkov šov. specialno 20.00 
Ličkov šov, vodi Trevor Nelson 20.30 
MTV v živo: Koncert Ms. Dynamite 21.00 
Koncert: Koncert izvajalca Kanveja We-
sta 2130 Koncert: Koncert raperja Sno-
op Dogga 22.00 Aeon Flux 2230 Mono 
22.40 Glasba 23.00 Navdušeni nad 
glasbo, video spoti 00.00 Superock 
01.00 Metal 02.40 MTV ponoči 

O EUR05PORT 
0830 Reli, vrhunci druge etape dlri(e za 
svetovno prvenstvo po Sardiniji 09.00 
Avtomobilizem, prenos ogrevanja turi-
stičnih avtomobilov v Brands Hatchu 
09.45 Motociklizem, pripravljalno poro-
čik» in prenos ogrevanja pred VN Franci-
je v le Mansu 10.45 Motociklizem, pre-
nos dirk za VN Francije v razredih do 125, 
250 ccm in motoGP za svetovno prven-
stvo v Le Mansu 15.00 Avtomobilizem, 
posnetek današnje pree dirke turističnih 
avtomobilov v Brands Hauhu 16.00 Av-
tomobilizem, prenos 2. dirke turističnih 
avtomobilov v Brands Hatchu 17.00 Te-
nis (ž), prenos finala turnirja ^ A v Rimu 
18.00 Kolesarstvo, vrhunci 14. etape 
Aosta-Domodossola dirke po Italiji 
19.00 Borilni športi, vriiunci turnirja KI 
World Mdx 2006 v Tokiu 20.30 Moto-
šport, mag. 21.00 Avtomobilizem, pre-
nos dirice amer. serije CART v Monterrey-
ju 23.00 Reli, vriiunci 3. etape dirke za 
sv. prvenstvo po Sardiniji 23.30 Poker, 
vriiunci odprtega prvenstva Skandinavi-
je v Kobenhavnu 0030 športna poročila 
00.45 Motošport 

06.30 Poker 07.15 TV-prodaja 08.45 
športni kviz 1030 Reportaža 11.00 No-
gomet: 1. nem. liga, vriiunci sezone 
13.00 Tenis (m), prenos sklepnega dvo-
boja mastersa v Hamburgu 16.10 Tenis 
(m), prenos prvega tekmovalnega dne 
moštvenega sv. prvenstva v Diissektorfu 
18.05 Avtomobilizem, vrhunci dirice se-
rije DTM v Oscherslebnu 18.40 Formula 
3, posnetek dirite v Oscherslebnu 19.10 
Hokej na ledu: Svetovno pwensivo sku-
pine A, prenos finalne tekme v Rigi 
21.45 športni kviz 

06.00 Otroški program 11.40 Športni 
pregled 12.10 Supeijunaki, zf. film, 
ZDA, 1997 13.40 Mamin sinko, kom., 

ZDA, 1998 15.05 Policijska akademija 4, 
kom., ZDA, 1987 16.30 Ti, ti lažnivec, 
kom., ZDA, 199717.50 Športna poročila 
18.00 Šport v nedeljo 19.00 Newton 
19.30 Cas v sliki 19.45 Vreme 19.54 
Sport 20.15 Charliejevi angelčki, akc. 
film, ZDA, 2003 22.00 Kraj zk>čina: Tihi 
dnevi, krim,, Nemčija, 2006 23.35 Co-
lumbo: Ko videz vara, krim., ZDA, 197S 

09.05 Kultura - Nabodeno v nedeljo 
09.30 Kultura - Praznik na Dunaju: Ev-
ropsko tekmovanje mladih glasbenikov 
10.30 Kultura - Povsem osebno: luc 
Bondy 11.00 (as v sliki 11.05 Novinar-
ska ura 12.00 Visoka hiša 1230 Orien-
tacija 13.00 Cas v sliki 13.05 Tednik 
13.30 Domovina, tuja domovina 14.00 
Pogledi od strani - Revija 14.15 Ostaja 
upanje za jutri...: 25 let dobrodelne ak-
cije ljudje za ljudi 15.00 V Pratru že cve-
tijo drevesa, film, Avstrija, 1958 16.30 
Kulinarika ob Donavi: Od Novega Sada 
do železnih vrat 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 dežela danes, mag. 19.17 Loto 
1930 Cas v sliki 19.45 Vreme 19.54 Po-
oledi od strani 20.15 fitelfolgt 21.45 
Cas v sliki 22.00 Odkrito povedano 
23.00 Cas v sliki 23.05 Kultura • Užitek 
za sladokusce, dok. film: Zelja po slado-
ledu 23.50 The more 1 see you. film, Av-
strija, 1991 01.20 SP v hokeju na ledu 
skupine A, vritunci finalnega srečanja 

05.00 Otroški program 06.05 Popoto-
vanja 06.35 TV-prodaja 08.00 Med 
nami 10.30 A-Team, serija 1 1 3 0 Konj-
ski čut, kom., ZDA. 1999 13.30 Stare 
sablje 2, kom., ZOA, 1995 15.20 Nasta-
janje filma Možje X 3, rep. 15.45 Najbolj 
smešne zagate, razv. 16.45 Moj vrtiček 
17.35 Biblijske zgodbe 17.45 Eksklu-
zlvno, mag., vodi: F, ludowlg 18.45 Po-
ročila 19.05 Klic v sili 20.15 Zaplešimo -
Finale, Vodita: Hape Kerkeling, Nazan 
Eckes 22.15 Bavarska filmska nagrada 
2006 00.00 Novi val plesa, rep. 00.50 
Prime Time - pozna Izdaja 01.05 South 
Park 

05.05 Srečno pot, kom., ZDA, 1961 
0735 Zandarji v New Vorku, kom., Fran-
dja/ZDA, 1965 09.40 Pravljični kralj Ar, 
fant, film, VB, 1997 1 1 3 0 Poslednji 
škrat, pust. film, VB, 1998 U2S Nemči-
ja, tvoji vrtičkarji, dok. serija 15.25 Fak-
tor X, serija 16 J5 Ameriški čoperji: Hu-
dičevski stroj 1730 Dobro je vedeti 
18.00 Svet čudes, dok. odd.: Ko Amor 
ustreli/ Nevarni izstrelki 20.00 Poročila 
20.15 Inšpektorji, srh., ZOA, 1998 22.10 
Obdukcija: Ljubljena mama/ Nedolžne 
žrtve/ Smrt na avtocesti 

O RTL sup«r 
07.15 Otroški program 12.30 Tik in Tak 
13.00 Miki Miška 13.30 Vsemogočna 
Kim 14.00 Spužva Bob 14.35 Pepejeve 
dogodivščine 16.45 Napad umetnosti 
17.15 Toggo 17.45 Tik in Tak 18.15 
Miki Miška 18.45 Vsemogočna KIm 
19.05 Dnevnik zvezdnikov 19.20 Razis-
kovalci 19.45 Kamp Lazlo, ris. 20.1 S Co-

lumbo: Iz pepela v pepel, krim., ZDA, 
1992 22.05 Quincy 

07.10 lotta se zaljubi 09.45 TV-kino 
09.55 Slon v moji postelji, kom.. Nemči-
ja, 199911.40 BravoTV, mag. 12.20 
Plonkarji, kom., ZDA/Kanada, 2000 
13,55 Sol Goode, kom., ZDA. 2001 
15.40 Da Vincijeva šifra, lastajanje fil-
ma 16.15 Uganka o Da Vincijevi šifri, 
dok. odd. 18.05 Galileo: Iskanje svetega 
grala 19.00 Svet znanja 20.00 Newsti-
me 20.15 V slabi družbi, akc kom., ZDA, 
2002 22.35 Ravnovesje, zf. film. ZDA, 
2002 00.40 Kiborg, zf. film, ZOA, 1989 

06.00 Rejv po svetu 06.45 Oglasi 07.45 
TV-prodaja 08.15 Ura modi 09.15 NZZ 
Format 10.05 Tetris. dok. odd. 11.05 
Stiddeutsche TV 13.10 Magazin o živalih 
13.50 Mojstri na štirih tačkah, rep. 
14.20 Cas za živali 14.55 Viva Las Ve-
gas, glas. film, ZOA, 1963 16.30 Poročila 
17.00 Avto-moto šport TV: Novi poklici 
18.15 Zdravo za zabavo 19.15 Varuška 
za živali, dok. serija 20.15 Pelji me na 
žur, kom., ZDA, 1999 22.00 Nenadni 
umor, akc. film, ZOA, 1983 00.05 Sedma 
vrata, erot. film, Francija, 2000 

R<aRty1V 

12.15 Zaobljuba 13.05 Zapiski rz Tajpe-
ja 13.30 Policisti 13.55 Živalski vrt 
14.20 Brodolom 14.45 Brodolom 
15.10 Hujšanje 15.35 Policija 16.00 
Kritično reševanje 16.50 Majhni čudeži 
17.40 Oko za oko 18.05 V viharju 19.00 
Tvegano početje 19.50 Napaka 20.15 
Zaobljuba 21.05 Zapiski iz Tajpeja 
2 130 Živalski vrt 21.55 Na zmenku 
22.20 Brodolom 22.45 Brodolom 
23.10 Medicinski detektivi 

06.00 Calypso, 10. del 06.55 Calypso, 
11. del 07.50 Živeli, 8. del 08.45 Pored-
na dekleta, 8. del 09.10 Poredna dekle-
ta, 9. del 09.40 Živeti, 7. del 10.40 Pun-
čka iz cunj, 87. del 11.40 Naše skrivno 
življenje, 33. del 1235 Velika pričakova-
nja, drama 14.25 laurita in Lorenzo, 
30.-34. del 1835 Velika pričakovanja, 
drama 20.30 Naše skrivno življenje, 33. 
del 2 U 0 Punčka iz cunj, 87. del 22.10 
Zhfeti, 8. del 23.05 Velika pričakovanja, 
drama 00.55 Ljubezen je nespametna. 
20.-24. del 

O Cartoon/tcm 

13.05 8illy in Mandy 1330 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexierjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed. Edd In Eddy 15.35 Powerpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XLR 17.40 Billy in 
Mandy 18.05 Hrabri kužek 1830 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed. Edd 
in £ddy 19.45 Fantje iz soseščine 20.10 
Povverpuff dekleta 20.35 Oexterjev la-
boratorij 21.00 Strel v mesec, drama, 
ZDA. 1982 23.05 Kota Zabriskle, drama, 
ZDA. 1970 01.00 Temna stran sonca, 
drama. VB, 1968 



SL01 SLO 2 POPTV KANALA 
07.00 2iv iav: Marcelino kruh in vino, 

ris. nan., 10/13; fran^ek, 
ris. nan., 2/26 (vps 07.00) 

ŽIVŽAV: 
FRANČEK JE SLABE VOUE 
Franček ima najslabši dan 
v svojem življenju. Igrati se 
mora zunaj na snegu, če-
prav se noče. Led na ribni-
ku je pretanek za drsanje 
in sankaška proga brez 
snega ni prav niČ mikavna. 
Ko ga mama pošlje v nje-
govo sobo, ker ji je odgo-
varjal v jezi podre grad iz 
kock, ki sta ga zgradila s 
prijateljico Vidro. Sele ta-
krat Franček ugotovi, zakaj 
je tako štabe volje. 

09.30 Žogarija - ko igra se mularija, 
otr. moz. odd., 2/9 (vps 09.30) 

lO.OOUmko, najboljša zabava za 
umne glave, pon. 

10.45 Stedi, odd. o ljubiteljski kulturi 
IV Maribor (vps 10.45) 

n.150zare,pon. 
11.20 Obzorja duha: Portret Cvetane 

Priol (vps 11.20) 
12.00 Ljudje in zemlja, 

odd. TV Maribor (vps 12.00) 
13.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Pri Jožovcu z Natalijo, pon. 
14.30 Tistega lepega popoldneva 

(vps 14.30) 
1 4 3 5 5 minut slave 
14.50 Boljši program 
14.55 Nedeljsko oko 
15.05 Drugo mnenje 
15.10(:ioveSki faktor 
15.15 Glasbeni dvoboj 
15.40 Žive legende 
15.45 Kuhalnka 
15.50 Avdicija 2025 
16.00 Norec na liniji 
16.10 Šport in čas 
16.20 Športne novice 
16.25 Angleška nogometna liga 
16.30 Odprto 
16.40Lorella 

17.00Porofila, Šport, vreme 
(vps 17.00) 

17.15 Tistega lepega popoldneva • 
vikend paket (vps 17.20) 

18.302rebanjeiota (vps 18.30) 
18.40 Risanka (vps 18.40) 
18.55Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Zrcalo ledna 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 

20.00 Spet doma (vps 20.00) 
21.35 S-šport. odd. (vps 21.35) 
22.00 Družinske zgodbe (vps 22.00) 
22.55 Porofila, vreme (vps 22.55) 
23.10 Domovina, nem. kronika, nem. 

nad., 10/11 (vps 23.10) 
00.30 Dnevnik, vreme, iport, pon. 
01.15 Infokandl 

06.30 Infokanai 
08.50 Skozi čas 
09.00 Pesem Evrovizije, pon. 
12.00 Po svetu naokoli, nem. dok. 

serija, 1/5 (vps 12.00) 

POSVETU NAOKOU 
1 . del: TAM, KJER RASTE 
DIVJA KAVA 
Po hribih na jugozahodu 
Etiopije rastejo Še zadnji 
prvotni deževni gozdovi. 
Pod njihovo listnato stre-
ho se skrivajo plodovi, ki 
so spremenili življenje člo-
veštva. Skoraj nihče ne ve, 
da izvirajo iz Etiopije. Bota-
nična dragocenost, ki sicer 
uspeva le, č e jo gojimo, 
ima tu na tisoče divjih 
podvrst. Tej pestrosti zdaj 
grozi izumrtje. 

12.25 26. srečanje tamburaikih 
in mandolinskih skupin 
in orkestrov Slovenije, 
posnetek koricerta s Ptuja, 
4. odd. (vps 12.25) 

13.00 Gospodar puščave, 
nem. drama, pon. (vps 13.00) 

16.00 Košarka NBA, posnetek 
(vps 16.00) 

17.30 Magazin lige prvakov 
v nogometu Cvps 17.30) 

18.00 Košarka NBA Action 
(vps 18.00) 

18.30 Pnra liga - magazin lige 
Simobil v nogometu 
(vps 18.30) 

19.10 Riga: SP v hokeju na ledu, 
skupina A, finale, prenos 
(vps 19.10) 

21.30 Umetnost glasbe in plesa -
Mozartovo leto 

21.30 Mana Joao Pires, Pierre Boulez 
in Berlinski filharmoniki 
(vps 21.35) 

22.05 Znani godalni kvarteti 
(vps 22.05) 

22.25 Dokaz, irs. nad., 5/8 
(vps 22.25) 

DOKAZ 
Zgodba s politikom je 
končana. Nova zgodba se 
začne z umorom Neila, 
njegov prijatelj Maurice 
pa pobegne pred moril-
cem. Teny veliko več časa 
posveča hčerki in je še 
vedno novinar. Maurice 
pokliče Terryja, da bi mu 
zaupal pomembno novi-
co o korupciji, vendar ga 
pred tem nekdo porine 
pod avto. 

23.20 Šport (vps 23 J5 ) 
01.00 Dnevnik zamejske TV 

(vps 01.05) 
01.30 Infokanai 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-raja 
08.00 Nâ  mali svet, sinhr. ris. serija 
08.10 Poko, sinhr. ris. serija 
08.35 Brata Koalček, sinhr. ris. serija 
08.45 Katka in Orbi, sinhr. ris. serija 
08.55 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
09.25 Jaka na luni, sinhr. ris. serija 
09.35 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
10.00 Transformerji, ris. serija 
10.25 Povver Rangers, mlad. nan. 
10.50 Vojna zvezd: 

Vojna klonov, ris. serija 
11.05 Vodovnikova vesina, ris. serija 
11.30 $oiska košarkarska liga, pon. 
12.30 Mestece za vedno, 

5. del amer. nan, 
13.20 Naša sodnica, 6, del amer. nan. 
14.15 Kuhinjska avantura, dok. odd. 
14.50 Sanjska ženska, pon. 
16.15 Filmska ugrabitev, amer film 

FILMSKA UGRABITEV 
Kevin Conroy je študent 
filmskeakademije.Vželji,da 
bi uspel v filmski industriji in 
posnel film po svojem sce-
nariju, se odpravi v Hollywo-
od. Tam dobi delo pri sne-
manju pregrešno dragega 
zgodovinskega spektakla 
Moby Dick 2.2al je njegov 
šef iWichael Law/rence vse 
prej kot razumevajoč in do-
ber čtovek zato ubogega 
Kevina kar naprej ponižuje. 

17.5524 ur-vreme 
18.00 Raketa pod kozolcem 
19.00 24 ur 
20.00 Nedeljski filmski hit: Ameriška 

ljubljenca, amer. film 

AMERIŠKA UUBUENCA 
Kiki Harrison Je predana 
osebna pomočnica lepe in 
vase zagledane igralke 
Gwen Harrison. Povsem 
slučajno j e tudi Gvvenina 
sestra, zato že skoraj celo 
življenje živi v njeni senci. 
Tokrat čaka Kiki izredno 
težka naloga. Poskrbeti 
mora, da se bosta Gwen in 
njen odtujeni mož Eddie, 
prav tako filmski zvezdnik, 
na premieri svojega naj-
novejšega filma še zadnjič 
pokazala skupaj v javnosti. 

21.50 športna scena 
22.35 Jesenska pripoved, amer. film 
00.55 24 ur, pon. 
01.55 Nočna panorama 

09.30 TV prodaja 
10.00 Mladi in nemirni, 

pon. 145. deta amer. nad. 
10.45 Mladi in nemirni, 

pon. 146. deta amer. nad. 
11.30 Mladi in nemirni, 

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

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

pon. 149. dela amer. nad. 
13.45 Dannyjeve zvezde 
14.45 Umor, je napisala, 

9. del amer. nan. 
15.35 Video odbitki, dok. odd. 
16.05 Kot oče in sin, amer. film 

KOT OČE IN SIN 
Chris Hammond je tipičen 
najstnik, ki ga razganjajo 
hormoni in ga bolj kot 
učenje zanimajo lepa de-
kleta, hitri avtomobili in 
dobra glasba. Njegov oče 
dr. Jack Hammond je 
uspešen srčni kirurg in se 
mu v kratkem obeta, da ga 
bodo povišali v predstoj-
nika oddelka. Nobeden od 
njiju ne sluti, da se bo 
kmalu zgodilo nekaj, kar 
bo v njuni življenji prines-
lo popoln kaos. 

18.00 E+ 
20.00 TVkriminalka: 

Priča in tožilec, amer. film 
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PRIČA IN TOŽILEC 
Frank Sutton je za svoj 
vzpon pripravljen lagati, 
goljufati in celo moriti. Edi-
na težava je v tem, da j e 
odvetnik, zato naj bi zloči-
ne obsojal, ne pa se z njimi 
okorišča!. Da bi napredo-
val v državnega tožilca, 
potrebuje Tiekaj uspešno 
rešenih primerov. Zato na 
sodišču za priče kriminal-
nih dejanj pokliče pogoj-
no izpuščene zapornike, ki 
naj bi pod prisego lagali. 

21.40 Veronica Mars, 
20. del amer. nan. 

22.35 Navigator 
23.05 Milijonarjeve muhe, amer. film 
00.45 Ddnnyjeve zvezde, pon. 

07.15 Risanka 08.30 TV-prodaja 09.30 
Otroiko nedeljsko dopoldne 11.30 TV-
prodaja 12.00 Alo, alo 12.30 Gospod 
Bean 13.00 Marlenna 14.00 Adijo pa-
met 14.50 K-Pax, fant. drama, ZDA, 
2001 16.50 Izbrisani, kom. v izvedbi 
Boom teatra 18.30 Adijo pamet - ročk 
20.00 Bog je velik, jaz nisem, rom. kom., 
Francija, 2001 21.50 Nevidno zlo. zf. 
akc. srh., ZDA/VB/francija/Nemčija, 
2002 23.35 Bog je velik, jaz nisem, rom. 
kom., Francija, 2001 01.25 Nevidno zlo, 
2f. akc. srh., kopr., 2002 

09.15 Relax pa pika 08.00 Uspešnice 
dramskega gledališča Studenec 09.30 
Primorski skladatelji: Lojze Bratuž 10.00 
Rad igram nogomet 10.30 Vidii 11.00 
Za vas in mesto, kmet. odd. 12.00 Ne-
premičnine 12.15 Kultumo-umetniiki 
utrinki 12.18 Relax pa pika 12.30 V har-
moniji z naravo 13.00 Kulturne drobti-
nice 13.30 Kako spodbujali inovativnost 
z javnimi naroČili? Seminar EIC Ljubljana 
15.30 Alfi Nipič 16.30 Sadovi znanja 
17.00 Cinč te gleda 18.00 Modro plus 
18.30 štiri tačke 19.00 Oo zdravja tudi 
tako 19.30 jana 19.55 Dežela zakladov 
20.00 Prvi na vasi 20.55 Dežela zakla-
dov 21.00 ABCD 21.30 24 ur 22.30 Slo-
venska glasbena lestvica 23.30 Kiron 
00.00 Relax pa pika 

Tv Paprika 

17.35 Evropski poslanec, pogovor: Miha 
Brejc 18.00 Ura hip-hopa 19.00 Veseli 
mikrofon 19.35 Aktualno 20.00 Kandi-
dat 20.30 8. P. 21.00 Vizionarji 22.05 
Razmerja 23.05 Dilema 00.05 Poitfelj 

I GoreniskalV 

09.00 Ekoiola: Zeleni nahrbtnik praznu-
je v Ljubljani 09.25 Razstava Mie iefer-
son v Fakulteti za organizacijske vede 
Kranj 09.40 Gorenjski tedenski pregled 
10.00 Gost tedna: Loiki glas 10.40 Pol-
ka in majolka, zab. glas. odd. 11.40 Syn-
oenta svetuje: Herbicidi v koruzi 12.00 
Zupan pred kamero: Stanislav ̂ agar, žu-
pan Občine Medvode 13.00 Zagorje za 
Darfur, posnetek dobr. prir. 14.20 Pano-
rama Gorenjske 16.00 Pri Gaiperju s Cla-
udio 17.00 Dokazi: Jezus 17.55 Vroče 
minute: Narodne noše 18.30 Kulturni 
kažipot 18.40 Gorenjski odsev: Kekčevi 
dnevi na Jesenicah 2006 19.00 Pravljič-
ne minute 19.10 Potep po Ljubljani: 
Ljubljanski grad 19.35 Duhovna misel 
20.00 Koncert Folklorne skupine Iskrae-
meco21.00 Vredno je stopiti noter: Poi-
tni muzej 21.30 Kamera med vami 
21.40 Gorenjski odsev: Okrogla miza o 
pariciranju v Kranju 22.00 M sosed: Dr. 
Zdravko Kaltnekar 22.30 Zaigrajmo irt 
zapojmo. 1. del 23.30 Kulturni icažipot 
23.40 Gorenjski odsev: 13. letne igre 
Specialne otimpijade 00.00 Aktualno v 
regiji 00.15 Panorama Gorenjske 

I DežetmloluiTV 

17.00 trma Jančar V2S Kultura 18.00 
Stiiki samostan 18.45 Razstava 19.00 
Preprosto najboljSi 20.00 Pravljica 20.10 
60 let kovinarstva v Železnikih 20.35 Por-
tret: T. Bertoncelj 22.00 Apolon 

07.00 Net Info 07.15 Videospoti 07.30 
TV-prodaja 08.00 Pokliči in zadeni 
08.30 Videospoti 08.50 Maščevanje, 
118. del 09.40 Sonce skušnjave, 64. dei 
10.30 Za telo in dušo 11.00 Vibracije 
12.00 TV-prodaja 12.30 SKL 13.30 Po-
kliči in zadeni 14.00 On 15.00 Martini 
World Circuit 15.40 TV-prodaja 16.10 
Pokliči in zadeni 16.40 Sonce skušnjave, 
65. del 17.35 Maščevanje. 119. del 
18.30 Net Info 18.45 Pokliči in zadeni 
19.30 Stilist 20.00 Peta noč21.30Ctai-
rin portret, srh. drama, ZDA, 2001 23.10 
Modro 23.40 Mesto duhov, srh. drama, 
ZDA, 2002 01.30 Kako do deklet, rom. 
kom., ZDA, 2000 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro, 
Hrvaška 09.10 Svet slavnih, tel., Brazlli-
ia 10.00 Poročila 10.10 Preživetje v div-
jini, dok. serija 11.00 Kulturna poročila 
11.10 Med nami 12.00 Dnevnik 12.16 
TV-koledar 12.30 Ljubezen nima cene, 
tel., Mehika 13.20 Oprah Show 14.05 
Poročila 14.15 Kriminalistični oddelek, 
krim. serija, Francija 15.05 Fantastični 
štirje 15.30 Nora Fora 16.00 Zgodba o 
Komiži, dok. film 16.35 Življenje je lepo 
17.30 Poročila 17.45 Najšibkejši člen 
18.30 Ljubezen v zaledju 19.30 Dnevnik 
20.10 Derbi 21.15 Protinačrt 22.00 
Kultuma poročila 22.10 Izven zakona, 
miniserija, VB, 3. del 23.40 Poročila 
23.55 Modri led, srh., VB/Nemčija, 1992 
01.40 Cvet na cesti, akc. srh., ZDA, 1994 
03.10 Krvava restavracija, kom. groz., 
ZDA, 1987 04.35 Svobodno območje 

07.35 Telebajski 08.00 Tom in JerTy kot 
otroka 08.25 Rumenokljunec 09.20 
Učilnica 09.30 Nična ura 09.40 Deset 
minut 10.00 Kokice 10.30 Zasedanje 
sabora 13.35 Nična ura 14.10 Poročila 
za gluhe 14.20 Nenavadni otok, fant. 
drama, ZDA, 2001 15.40 Poročila 15.55 
Rokomet - finale Hrvaškega pokala, pre-
nos 17.55 Vaterpolo - zaključni tumir 
četverice, prenos: Jug • Savona 19.10 Ri-
sanka 19.20 Saj veš, kako je ...19.40 
Neverjetne zgodbe, serija. ZDA 20.10 
Srečne številke, kom., ZDA, 2000 22.05 
Večerna šola, humor, serija. Hrvaška 
22.40 Poročila 22.55 Zlikovci, serija. Hr-
vaška 23.10 Dečkovo življenje, drama, 
ZDA,1993 

D{scov<fy 
06.00 Postati vohun 07.00 Misije SAS-
a: Osvoboditev iranske ambasade 07.30 
Padli v 1. sv. vojni: Passchendaele, 1917 
08.00 Smetišče: Naprave iz odpadkov 
09.00 Ray Mears 10.00 Največje grad-
nje: Največja železnica 11.00 Ameriški 
čoperji: Staromoden čoper 12.00 Posta-
ti vohun 13.00 Misije SAS-a: Osvobodi-
tev iranske ambasade 13.30 Padli v 1. 
sv. vojni: Passchendaele 14.00 Smetiš-
če: Naprave iz odpadkov 15.00 Brainiac: 
Nakupovalni voziček je raketa 16.00 Po-
sebna vozila 17.00 Ameriški gasilci 
18.00 Največje gradnje: Lovci na dia-
mante 19.00 Kako jim uspe 20.00 Ame-
riški čoperji: Staromoden čoper 21.00 
Rojstvo avtomobila MG: MG6 Roadster 
22.00 Zarote na sodišču: Primer Rudolfa 

Hessa 22.30 Zarote na sodišču: Da Vinci-
jeva šifra 23.00 Ameriške mašine 00.00 
Najbogatejši Evropejci: Naj te zabavam 
01.00 Najbogatejši Evropejci: Graditelji 
imperijev 02.00 Najbogatejši Evropejci: 
Prodajalci milijonov 03.00 Lovci na 
skrivnosti: Bermudski trikotnik 04.00 
Kako nastane... 

• Anlmalptarttt 

12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj 
smešne živali sveta 13.00 Čudoviti po-
snetki živali 13.30 Opičji posli 14.00 
Planet 15.00 Živalska postaja 16.00 Ži-
valska policija v Miamiju 17.00 Reševal-
ci živali 17.30 SOS v divjini 18.00 Čudo-
viti posnetki živali 18.30 Najbolj smešne 
žhrali sveta 19.00 Avstralski reševalci ži-
vali 19.30 Opičji posli 20.00 Veterinarji 
s Stevom Irv/inom 21.00 Živali v filmih 
22.00 Živalski policisti v Houstonu 
23.00 Živalska postaja 23.30 Opičji po-
sli 00.00 Urgentni primeri 00.30 Sodo-
bni veterinarji 01.00 Reševalci živali 
01.30 SOS 

N«tlonaJ6eo9r<|>hU 

08.00 Ustvarjeni za ubijanje: Skrito 
09.00 Super gripa 10.00 Smrtonosna 
pomorska katastrofa 11.00 Velika mesta 
12.00 Lovd na mofju 13.00 Ustvarjeni 
za ubijanje: Skrito 14.00 Super gripa 
15.00 Smrtonosna pomorska katastrofa 
16.00 živali, kot smo mi: Raba orodja 
17.00 Mrčes iz pekla: Žuželka na dan 
17.30 Krokodilske kronike lit: Kličem 
krokodile 18.00 Duracellove raziskave: 
Prvi vtisi 18.30 Zgodbe o neurjih: Cuna-
mi na in Lanki 19.00 Ustvarjeni za ubi-
janje: Skrito 20.00 Megagradnje: Prista-
nišče Rotterdam 21.00 Raziskovanje 
Zemlje: Raziskovanje udara asteroida 
22.00 Raziskovanje Zemlje: Raziskova-
nje Zemljinega jedra 23.00 Katastrofa v 
zraku: Brez nadzora 00.00 Raziskovanje 
Zemlje: Raziskovanje udara asteroida 

06.00 Škandal, krim. drama, ZDA, 1990 
07.45 Iz oči v oči, rom. drama, ZDA, 
1990 09.30 življenjska priložnost, krim., 
ZDA, 200311.15 David Copperfield, mi-
niserija, V8, 2. del, 1999 13.00 Naša 
sodni«, serija, ZDA, 1. sezona, 22. del 
14.00 Škandal, krim. drama, ZDA, 1990 
15.45 Iz oči v oči, rom. drama, ZDA, 
199017.30 življenjska priložnost, krim. 
drama, ZDA, 2003 19.15 Naša sodnica, 
serija, ZDA, 1. sezona, 23. del 20.15 De-
seti dovek, voj. drama, ZDA, 1988 22.00 
Težavna ženska, miniserija, Avstralija, 1. 
dei, 1998 23.15 Skrb za preživetje, dra-
ma, ZDA, 2003 00.45 Strasti Ayn Rand, 
biografija, ZDA, 1998 

TmvelChanell 

15.00 Potovanja 200615.30 Oddaljene 
obale: Kikladi 16.00 Svetovni popotnik: 
Japonska 17.00 Oddaljene obale: Samos 
17.30 Vožnja: Anglija 18.00 Nick San-
ders: ZDA 1 8 J 0 Popotnik: Amsterdam 
19.00 Oddaljene obale: Plomari 19.30 
Križarjenje: Queen Mary 2 20.00 Potova-
nje z ladjo: Fidži, Vanuatu 21.00 Tre-
king: Peru 21.30 Popotniki: Gvatemala 
22.00 Treking: Serengeti 22.30 Z vilica-
mi po Afriki: Madgaskar 23.00 Svetovni 
popotnik: Uganda, Kongo 

09.00 Pobeg na deželo 09.45 Vrtnarski 
izziv 10.15 Poročiva se 1 1 . 15 Najšibkej-
ši člen 12.00 Rojen in vzgojen 13.00 
Vedno odprta trgovina 13.30 Dvorec 
Grantleigh 14.00 Živalski park 15.00 
Otroški program 16.35 Divji šov 17.00 
Jaz tebi, ti meni 17.30 Dražba 18.15 Po-
beg na deželo 19.00 Glenovski monarh 
20.00 Otroci v 4. letu starosti 21.00 Po-
vabilo na ples 22.30 Lenny Hentv v delih 
23.00 Avtomobilizem 23.55 Povabilo 
na ples 00.30 Moška družba 

07.50 Samo Adria 08.00 Zajtrk prvakov 
09.00 Vroče 09.30 Navdušeni nad glas-
bo 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 ob 
10 h 11.00 Blok lestvica 12.00 Navduše-
ni nad glasbo 13.00 Samo Adria 13.10 
Navdušeni nad glasbo 14.00 Sobna raci-
ja 14.30 Navdušeni nad glasbo 15.00 
Ulov 15.30 Sobna racija 16.00 Navduše-
ni nad glasbo 16.30 Ulov 17.00 Naloži 
17.10 Navdušeni nad glasbo 17.50 
Mono 18.00 Samo Adria 18.05 Navdu-
šeni nad glasbo 19.00 Ličkov šov 20.00 
Samo Adria 20.05 Ličkov šov 21.00 
Klubska lestvica 22.00 Nateg, z Ashto-
nom 23.00 čas za žur 01.00 MTV ponoči 

O EURO ŠPORT 

08.30 Reli, pripravljalno poročilo pred 
dirico po Sardiniji 09.00 Nogomet: Od-
števanje pred svetovnim prvenstvom v 
Nemčiji 09.30 Nogomet: Legende sveto-
vnih prvenstev - Nemška enajsterica 
10.30 Nogomet: Legende svetovnih pr-
venstev - Brazilska enajsterica 11.30 No-
gomet, posnetek finalne tekme v ligi pr-
vakov 2005/06: Barcelona - Arsenal v Pa-
rizu 13.00 Tenis (ž), prenos četrtfinalnih 
dvobojev turnirja WTA v Rimu 15.00 Ko-
lesarstvo, prenos dvanajste etape 
Livomo-Sestri dirke po Italiji 17.30 Tenis 
(Ž), prenos Četrtfinalnih dvobojev tumirja 
WTA v Rimu 18.30 Nogomet (do 21 let), 
prenos tekme Argentina - češka na med-
narodnem tumirju v Toulonu 20.15 No-
gomet: Odštevanje pred svetovnim pr-
venstvom v Nemčiji 20.30 Tenis (ž), pre-
nos četrtfinalnih dvobojev tumirja WTA v 
Rimu 22.15 Poker, vrhunci tumirja ev-
ropske serije 2005/06 v Kobenhavnu 
23.15 Nogomet: Najboljši evropski klubi 
23.45 Reli, vrhunci uvodne etape dirke 
za svetovno prvenstvo po Sardiniji 00.15 
Ekstremni športi, odd. za drzne 

06.00 Poker: Zvezdniki 08.00 TV-pro-
daja 08.30 Poker: Zvezdniki 10.30 Rep.: 
Stadion Veltins v Gelsenkirchnu 11.00 
TV-prodaja 13.30 Športni kviz 16.00 Te 
nis (m), prenos četrlfinalnih dvobojev 
mastersa v Hamburgu 18.30 Nogomet-
ne novice 19.45 Bravo športni TV: Brazil-
ski nogometaši Ronaldinho. Ronatdo & 
Co. 20.15 Poker. Zvezdniki 21.30 Nogo-
met: 2. nem. liga, vrtiunci pravkar kon-
čane sezone 2005/06 22.30 športni kviz 
00.00 Erotični spoti 

06.00 Otroški program 07.50 Polna hiša 
08.15 Simpatije 09.00 Midve z mamo 
09.40 Glavca 10.00 Sirene, kom.. ZDA, 

199011.45 Otroški program 14.30 Pol-
na hiša: Oddaja za milijon dolarjev 
14.55 Simpsonovi 15.20 Jimova druži-
na 15.40 Novice 15.45 Sabrina-Naj-
stniška Čarovnica 16.10 Sedma nebesa 
16.55 Simpatije 17.40 Novice 17.45 
Midve z mamo: Ples hormonov 18.35 
Glavca: Vojna zaradi košarke 19.00 
Simpsonovi: Zadržana brata 19.30 čas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 
Lepo je biti milijonar, kviz z voditeljem 
Arminom Assingerjem 21.10 Novice 
21.15 Zares smešno 22.10 Kaj je nove-
ga 22.55 Smaonosno orožje 4, akc. film, 
ZDA, 1998 00.55 iudge Dredd, akc film, 
ZDA, 1994 

06.00 Videostrani 07.00 Vremenska pa-
norama 07.30 Vreme 09.00 6s v stiki 
09.05 Kuharski magazin 09.35 Drzni in 
lepi 09.55 Drzni in lepi 10.15 Julia 
11.00 Leteči reševalci: Grozljiva neza-
vest 1 145 Vreme 12.00 Primavera - Za 
vaše zdravje 12.55 Pogledi od strani 
13.00 Čas v sliki 13.15 Kuharski maga-
zin 13.45 Drzni in lepi 14.05 Drzni in 
lepi 14.25 Tessa - žhreti za ljubezen, 83. 
del 15.10 Julia, 152. det 15.55 Oddaja 
Barbare Karlich: Razumi že vendar! De-
nar ne pomeni sreče 17.00 čas v sliki 
17.10 Dobrod{>šla, Avstrija, mag. 18 J0 
Kakšno bo vr«me 18.25 Resnično.res 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 19.30 
Čas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Primer za dva: Popolna 
zmota 21.20 Dejstva - poseb. odd.: Pri-
mer Rudolf - prestolonaslednik je mrtev 
22.10 Cas v sli ki 2 2235 Belta Blod: Na-
sprotje ljubezni, krim., Nemčija, 2003 
00.05 Evromilijoni 00.10 (as v stiki 3 

09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do-
jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 
Naloga med štirimi stenami 11.30 Naj-
ino prvo stanovanje 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 0twer Geissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Naloga 
med štirimi stenami 17.30 Med nami, 
serija 18.00 Oobsf večer 18.30 Eksklu-
zivno 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
19.40 Dobri časi, slabi časi, 3489. del 
20.15 Lepo je biti milijonar, nagr. kviz 
21.15 Življenje in jaz: Družinska tolpa 
21.45 Jimmyja imajo vsi radi: Svoboda 
22.15 Ritin sv€t 22.45 Dotg jezik 23.15 
Petkova nočna poročila 00.00 Poročita 

09.00 Supermame 11.00 Pet na pel 
11.30 Nasmešek, prosim, razv. 12.40 
Želve nindže 13.05 Otroški program 
16.00 Nasmešek, prosim, razv. 17.00 
Pet na pet, kviz 17.30 jimova družina: 
Slab zgled 19.00 Selimo se 20.00 Poro-
čila 20.15 Mali vohuni, kom., ZDA, 2001 
22.05 Krik 2. srh., ZDA, 1997 00.20 Gib-
ljiva tarča, srh., tr., 2000 02.15 Poročita 

O RTL super 

07.00 Otroški program 14.00 Spužva 
Bob 14.30 Jimmy Neutron 15.00 Kamp 
Lazto 15.30 Kaj jez Andyjem 16.00 Div-
ji rački 16.25 Rožnati panter 16.40 
Smrkci 17.10 Benjamin Rožica 17.45 

Tik in Tak 18.15 Miki Miška 18.45 Vse-
mogočna Kim 19.05 Dnevnik zvezdni-
kov 19.20 Kaj je z Andyjem 19.45 Kamp 
Lazio, ris. 20.15 Otok zakladov, anim. 
film, ZDA, 2002 22.10 Vitezi za volanom 
23.05 Magnum 

09.30 Zmešnjava spotov 10.30 Lotta se 
zaljubi 11.00 Talk, talk. talk 12.00 
Avenzio, mag. 13.00 Sam. mag. 14.00 
Tako živi Nemčija 15.00 Sabrina, naj-
stniška čarovnica 16.00 čarovnice: Se-
dem smrtnih grehov 17.00 Taff, mag. 
18.00 Lotta se zaljubi 18.30 Simpsono-
vi: Bobovo maščevanje 19.00 Galileo 
20.00 Newstime 20.15 Prvi strel, srii., 
ZDA, 2002 22.00 Focus TV. mag. 23.05 
Poslednja patrulja, akc. film, ZDA, 2000 

08.20 Hughleyjevi 08.45 Varuška 
09.45 Sam svoj mojster 10.15 Živeti po 
želji 10.45 Nič ni brez okusa 11.20 Po-
polna večerja 12.05 Poročila 12.15 10 
razlogov, zakaj te sovražim, kom., ZDA, 
1998 14.05 Dr. Quinnova 15.05 McLeo-
dovi hčeri 16.00 Naša sodnica 16.55 Va-
ruška, serija 17.55 Poročita 18.00 Sam 
svoj mojster 18.30 Nič ni brez okusa 
19.00 Popolna večerja 19.45 Živeti po 
želji 20.15 Poštar, pusl film, ZDA, 1997 
23.25 SpiegelTV 

R«aHtyTV 

13.05 Reševanje živali 13.30 Anatomija 
katastrofe 14.20 Lovci na glave 14.45 
Svarilo pred viharjem 15.10 Mladi 
zdravniki 15.35 Utrip resničnosti 16.00 
RPA 16.25 Middiemore 16.50 Val zloči-
na 17.15 Klic 17.40 Policisti 18.05 V 
delčku sekunde 19.00 Živeti sanje 
19.50 Neverjetno 20.15 Katastrofe 
20.40 Pekel 21.05 Medicinski detektivi 
21.30 Pravičnost 22.25 Pokvarjena de 
kleta 22.50 Prevaranti 23.40 V delčku 
sekunde 

12.20 V vrtincu strasti, 33. del 13.10 
ženske s poslanstvom, 34. del 14.05 Ži-
veti, 19. del 15.00 Ljubezen )e nespa-
metna, 24. del 15.55 Laurita in Lorenzo, 
33. del 16.45 Laurita in Lorenzo, 34. del 
17.40 Ljubezen je polna presenečenj, 
56. del 18.35 Živeti, 19. del 19.30 Okus 
po tebi, 19. del 20.20 Maria Rosa išče 
ženo. 56. del 21.10 Ženske v vojni, 71. 
dei 22.05 Laurita in Lorenzo, 34. del 
23.00 Ljubezen je nespametna. 24. del 
23.55 Živeti, 19. del 

O Cartoon/tcm 

13.05 8illy in Mandy 13.30 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed. Edd in Eddy 15.35 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dextetjev laboratorij 16.50 Samuraj Jack 
17.15 Megas XLR 17.40 Billy in Mandy 
18.05 Hrabri kuiek 1830 Navidezni pri-
jatelji 18.50 DeKterjev laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Povver-
puff dekleta 20.35 Dexterjev laboratorij 
21.00 Povečava, krim., ZDA, 1966 22.50 
Spopad titanov, fam. film, VB, 1981 

Ufe<t«fUrti ft« od^aria n »pjuntrnC«. kt nasurte;« v tv po uVl|W<ku frt»l<«je. 
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06.20 Tedenski izbor 
06.20 Kultura 
06.30 Odmevi 
07.00 Zgodbe i2šl(otjl(e 
07.35 Pod k!obukom 
08.15 Kino Kekec: Presneti mu!d 

dan. nim(vps 08.15) 

Dvanajstletni George Je 
posebnež, Id preživlja veil-
ino časa sam, toda ko po-
stane tudi on žrtev tečne-
ga hišnilca J.B.-ja, se pridru-
ži skupini otrok iz naselja 
in kmalu postane njihov 
vodja. J.B.-ju gre mularija 
strašansko na živce, vedno 
znova jih preganja in jim 
grozi. Zato George skupaj 
s prijatelji sklene, da se mu 
bodo maščevali. In res, na-
zadnje jim uspe celo to, da 
hišnik izgubi službo. Toda 
ko se pojavi novi, se stvari 
še bolj zapletejo, saj mladi 
nadebudneži po naključju 
odkrijejo naropane drago-
cenosti in seveda posku-
šajo odkriti, kdo je predrz-
ni tat. S tem pa seveda 
sami sebe spravijo v ne-
varnost -

09.45 Kviz National Geographic 
Junior, 6/7 (vps 09.451 

10.25 Tedenski izbor 
10.25 Prvi in drugi 
10.45 Polnočni klub 
12.00 Tednik, pon. 
13.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Slovenci v Italiji (vps 13.10) 
13.45 Komisar Rex, avstrij.-nem. 

nan., 11/15, pon. 
14.35 Življenje kot v filmu, slov. 

mlad. film (vps 14.35) 
16.10 Umko, najboljša zabava za 

umne glave (vps 16.05) 
17.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Ozare (vps 17.15) 
17.30 Proslava ob15-letnicl 

pekrskih dogodkov, 
prenos (vps 1730) 

18.30 Risanka (vps 18.30) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.25 Utrip 
19.40 Vreme 
19.45 Šport 

20.00 Metod Pevec - Miha Hočevar: 
Se zgodi - 1 ep.: Sindrom 
obu^žanja (vps 20.00) 

20.25 Metod Pevec - Miha Hoievar: 
Se zgodi-3. ep.: 
Nataliteta (vps 20.25) 

21.00 Pesem Evrovizije 2006, 
prenos iz Aten (vps 21.00) 

00.00 Pajek, kan. film (vps 00.05) 
01.35 Dnevnik, vreme, iport, pon. 
02.20 Infokanal 

U-^tn.itvBn^otfffrH')* t» ki v Iv p»«(fi«tiih po/iMjirfi« fed4lOie 

06.30 infokanal 
10.05 Skozi {as 
10.15 Tedenski izbor 
10.15 Pesem Evrovizije 2006, 

posnetek predizboraizAten 
12.25 Cityfolk: Izbor desetletja-

Stockholm, dok. serija, 5/12 
12.50 Drugačna ženska, 

fr. drama (vpsT2.S5) 

DRUGAČNA Ž E N S K A 
Pred desetimi leti je imel 
Nicholas družino, ženo in 
otroka. Potem je postal 
Lea, "druga ženska*. Torej 
gre za transeksualca, ki ga 
v novi preobleki nihče več 
ne prepozna. Lea živi v Že-
nevi in je predstavnica 
družbe s farmacevtskimi 
izdelki. Ko pride službeno 
v Pariz, bi rada videla svoja 
otroka. Žena se je znova 
omožila, hčerka Emma je 
pianistka in sprva se Lea 
noče izdati; predstavi se 
kot glasbena novinarka. 
Emmi je Lea sinnpatična in 
odpelje jo k družini. 

14.40 Zdaj. odd. za razgibano 
življenje 

15.10 Riga: Svetovno prvenstvo 
v hokeju na ledu, skupina a, 
polfinale, prenos (vps 15.10) 

17.10 Nova Gorica: Nogomet, prva 
liga Simobii, Hit Gorica-
Maribor pivovarna Laiko, 
prenos (vps 17.10) 

19.10 Viborg: Liga prvakinj 
v rokometu, Viborg - Krim 
Mercator, finale, povratna 
teknia, prenos (vps 19.10) 

21.00 Skrivnost Wyverna, ang. nad., 

2., zad.de! (vps 21.15) 
21.55 Sobotna noc: Bast, konc. slov. 

skupine (vps 22.10) 

SOBOTNA NOČ: 
BAST 
Bast je eden najbolj nena-
vadnih in netipičnih slo-
venskih glasbenih projek-
tov. Bast je bend, ki je ča-
sovno umeščen v nedolo-
čen čas, kjer se prepletajo 
spoznanja iz preteklosti, 
izkušnje iz sedanjosti in 
občudovanja prihodnosti. 
Bast so: Ga! G)urin - bas, 
vokal, klavir, Boštjan Gom-
bač - vokal, pihala, tolkala, 
Aldo Ivančič - mix, Matjaž 
Manček - kitara, Andraž 
Mazi - kitara, Marjan Stanič 
-bobni, tolkala. 

22.55 Dok. odd. (vps 23.10) 
23.45 Dnevnik zamejske TV 

(vps 00.00) 
00.10 Infokanal 

07.30 TV prodaja 
08.00 Ringa-raja 
08.00 Nai mali svet, sinhr. ris. serija 
08.10 Poko, sinhr. ris. serija 
08.35 Brata Koa!č«k, sinhr. ris. serija 
08.45 Drobižki, sinhr. ris. serija 
08.55 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
09^5 Jaka na Luni, sinhr. ris. serija 
09.35 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
10.00 Barbie in morska deklica, 

ris. film 
11.20 Šolska koUrkarska liga 
12.20 Raketa pod kozolcem, pon. 
13.20 Naia sodnica, 5. del amer. nan. 
14.15 Providence, 4. del anf>er. nan. 
15.05 Rajski svet: Kakadu, dok. odd. 
16.10 Geo - spoznajte svet, dok. odd. 
17.1524 ur-vreme 
17.20 Štirje starši - eno dete, 

amer. film 

ŠTIRJE S T A R $ i - E N O DETE 
Neporočena Cara CIausen 
rodi deklico Jessico in jo 
da v posvojitev. Poleg 
tega se zlaže o identiteti 
dekličinega očeta Dana 
Schmidta in ga seveda ne 
obvesti o svoji odločitvi 
glede posvojitve. Ko dekli-
co po vseh pravilih posvo-
jita Robby in Jan DeBoer, 
se začnejo težave, saj Cara 
svojo odločitev obžaluje in 
hoče Jessico nazaj. 

19.00 24 ur 
20.00 Vzemi ali pusti 
20.45 Sobotni filmski hit: 

Usojena ljubezen, amer. film 

USOJENA U U B E Z E N 
Nekaj dni pred božičem 
ambiciozni Buddy Amaral, 
ki dela v oglaševalski 
agenciji, obtiči na letališču 
v Chicagu, od koder ga 
čaka let domov v Los An-
geles. Na letališču spozna 
Grega Janella in mu pre-
pusti svojo letalsko vozov-
nico. Nekaj ur kasneje le-
talo strmoglavi. Greg 
umre, za seboj pa pusti 
ženo Abby in dva majhna 
otroka. 

22.35 Balkan Inc., 9. del krimi serije 
23.30 Alias, 12. del amer. nan. 
00.25 Ljubezen prek pisem, 

amer. film 
02.00 24 ur, pon. 
03.00 Nô na panorama 

09.30 TV prodaja 
10.00 Vsi moji otroci, 

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

pon. 41. dela amer. nad. 
11.35 Vsi moji otroci, 

pon. 42. deta amer. nad. 
12.25 Vsi moji otroci, 

pon. 43. dela amer. nad. 
13.15Vsi moji otroci, 

pon. 44. dela amer. nad. 
14.00 Dannyjeve zvezde 
15.00 Umor, je napisala, 

8. del amer. nan. 
15.50 Hiilca na drevesu, amer. film 
17.30 Nemčija 2006, 

10. del dok. serije 
18.00 E+ 
20.00 Družinski film: Shrek, amer. 

film 

21.30 Dr. Vegas, zad. del amer. nan. 

D R . V E G A S 
Ogledali si bomo še zadnji 
del. Bili/ je ves iz sebe od 
veselja, ko izve, da bo v 
Metroju nastopil njegov 
idol Nick Crowley. Toda 
kasneje mora 8illy svoje-
mu najljubšernu pevcu 
povedati žalostno novico. 
Leta razvratnega življenja 
so na ostarelem rockerju 
pustila resne posledice. 
Tommy, ki bi rad vložil de-
nar v nov hollywoodski 
film, se speča z nekim film-
skim producentom. Duke 
mora medtem poskrbeti 
za producentovega sina. 

22.25 Zavite stopnice, 
kan.-amer. film 

4 

L 

ZAVITE STOPNICE 
Helen Capel je zaradi trav-
matične izkušnje v otro-
štvu nema. Dela kot nego-
valka v mračni graščini 
premožne Emme Warren. 
Graščina leži na osamlje-
nem otoku. Ko začne v 
okolici strašiti morilec, po-
stane Helen še bolj nepri-
jetno pri srcu. 

00.05 Oannyjeve zvezde, pon. 

07.15 Risanka 08.55 TV-prodaja 09J5 
Čarovnije, nad., Italija, 199811.15 Ma$-
eevalka, tel., Kolumbija, 2002 14.00 TV-
prodaja 14.30 Pa sem te. resn. serija, J. 
sezona, 19. del 15.00 Adijo pamet 
16.45 24 ur v življenju neke ženske, dra -
ma, Francija, 200218.30 Adijo pamet • 
ro<k 20.00 K-Pax, fant. drama. ZDA, 
2001 22.00 Maščevanje marincev, akc. 
film, ZDA, 2001 23.50 Reporter X 00.10 
K-Pax, fant. drama, ZDA, 2001 02.10 
Maščevanje marincev, akc. film, ZOA, 
200103.50 Reporter X, pon. 

10.00 Klepet z jasnovidko Maručo 
10.30 Rad igram nogomet 11.00 Sa-
dovi znanja 11.45 Nepremičnine 
11.57 Kulturno-umetniški utrinki 
12.00 Državni svet RS z vami 12.30 
Relax pa pika 12.45 Glasbeni mozaik 
12.30 Kako spodbujati inovativnost i 
javnimi naročili 14.00 Relax pa pika 
14.15 Finančna Pika 15.00 Do zdravja 
tudi tako 15.30 štiri tačke 16.00 Prvi 
na vasi 17.00 Kulturne drobtinice 
17.30 ABCD 18.00 Jana 18.30 Primor-
ski skladatelji 19.00 V harmoniji z na-
ravo 19.30 Toftalka 20.00 Vidiš 20.30 
Alfi Nipič 21.30 24 ur 22.30 Uspešnice 
dramskega gledališča Studenec 00.00 
^veti zdravo 00.30 Muitimediji 01.00 
Ekstra mag. 02.00 Sijaj 02.30 Reldx pa 
pika 

iTvPaprtia 
18.00 Akademija za zvezdnike, pon. 
19.00 Vrhunci angleške nogometne lige 
20.00 B. P. 20.30 Poklic mama 21.05 
Štirideset plus z Zvezdano Mlakar 22.00 
Adam in Eva z napako 22.00 3,4, zdaj 
00.30 Poročna avantura 00.35 Optika 
Sever 

Gorenjska TV 

09.00 Območno srečanje otroških fol-
klornih skupin 2006,2. del09 JO Kultur-
ni kažipot 09.40 Gorenjska TV poročila 
10.00 Mala Nika gre v šolo, glas. prav. 
10.40 Prava stvar. odd. o kuhar, moj-
strovinah 11.10 Med nami: Baletna uči-
teljica Vojka Kokošinek 12.00 Panorama 
Gorenjske 17.00 GTV mix 18.00 Syn-
genta svetuje: Herbicidi v koruzi 18.20 
60 let Tehniškega Šolskega centra Kranj 
18.30 Kulturni kažipot 18.40 Gorenjski 
tedenski pregled 19.00 Pravljične minu-
te 19.10 EkoŠola: Zeleni nahrbtnik praz-
nuje v Ljubljani 19.45 Duhovna misel, 
ver. odd. 20.00 Pri Gašperju s CIaudio 
21.00 Mednarodni dnevi mineralov, fo-
silov in okolja - Tržič 2006 21.30 Kame-
ra med vami 21.40 Gorenjski tedenski 
pregled 22.00 Iz medijev za medije, 
gost: Lado Ambrožič 23.00 Potep po 
Ljubljani: Ljubljanski grad 23.30 Kultur-
ni kažipot 23.40 Gorenjski tedenski pre-
gled 00.00 Aktualno v regiji 00.15 Pa-
norama Gorenjske 

I Deželna lohaTV 

17.00 Seja OS Cerklje 18.00 SKL 19.00 
Preprosto najboljši 20.00 Pravljica 
20.10 Razstave 20.35 Hej, ustavi konje 
22.00 60 let kovinarstva v Železnikih 
22.20 30. spominski pohod na Blegoš 

07.00 Videospoti 07.30 TV-prodaja 
08.00 Risanke 09.00 Rdeča preproga 
09.30 Nenavadno 10.00 Peta noč 
11.30 Stilist 12.00 Videospoti 12.30 
Vsa čuda sveta 13.00 TV-prodaja 13.30 
Martini World Circuit 14.00 Clairin por-
tret, srfi. drama, ZOA. 2001 15.50 5KL 
17.10 Izumi in izumčki 17.40 Potovalno 
luksuzni šov 18.30 Vibracije 19.30 Idol 
Gossip 20.00 Podalpski večer 21.30 Za 
teto in dušo 22.00 Videospoti 22.15 
Otroci koruze 666. groz., ZDA. 1999 
23.45 TV-prodaja 00.15 Z Net TV v noč 

07.10 TV-koledar 07.20 Telebajski 
07.45 Poročila 07.55 Rumenokljunec 
08.50 Nična ura 09.50 Poročila 10.00 
Briljantina 10.45 Kulturna poročila 
10.50 National Geographic Napad mr-
česa 11.45 TV-koledar 12.00 Dnevnik 
12.20 Ljubezen nima cene. tel,, Mehika 
13.05 Prizma 13.50 Klub zdrave pre-
hrane, dok. serija 14.15 Vrtnarski izziv 
14.50 Oprah Shovv 15.35 Poročevaki: 
Nerojene ženske 16.35 Poročila 16.50 
Urgenca. serija, ZDA, 11. sezona, 13. del 
17.40 Divja Evropa: Novo tisočletje 
1835 TV Bingo Shovt 19.15 Loto 19.30 
Dnevnik 20.05 Severina na Evrosongu 
21.00 Evrovizijska popevka 2006, pre-
nos iz Aten 00.10 Poročila 00.20 Kultur-
na poročila 

08.10 Ljubezen v zaledju, tel.. Hrvaška 
09.45 Težave s Hdrryjem, kom., ZDA. 
199511J5 Hišni ljubljenčki 11.55 Du-
hovni izzivi 12.10 Glas domovine 12.40 
Srečne številke, kom., ZDA, 2000 14.30 
Avtomagazin 15.05 Kralj komedije, 
kom. drama, ZDA, 1983 16.55 Orange 
County 17.40 Rokomet - finale pokala 
EHF 19.30 Svobodno območje 19.45 
Simpsonovi 20.10 Vaterpolo - zaključni 
tumir Evropske lige, prenos 21.30 Mož, 
ki je vedel premalo, kom., ZDA, 1997 
23.05 Newyorška policija 23.50 Izbra-
nec 00.35 Današnji šport 

'DH(ov«ry 
06.00 Razkritje Da Vincijeve šifre 07.00 
Zarote na sodišču: Zadnja ura Roberta 
Maxwella 09.00 lovci na skrivnosti: Ber-
mudski trikotnik 09.30 Lovci na skrivno-
sti: Po-šast jezera Ogopogo 10.00 Kako 
nastane... 11.00 Razbiti mit: Vojaško 
prečkanje mostu 12.00 Razkritje Da Vin-
cijeve šifre, dok. 13.00 Zarote na sodiš-
ču; Max-wellova zadnja ura 13.30 Zaro-
te na sodišču: Ruska podmornica Kursk 
14.00 Zarote na sodišču; Smrt Janeza 
Pavla 1.14.30 Zarote na sodišču; Da Vin-
cijeva šifra 15.00 Resnična Da Vincijeva 
šifra: Sveti gral 16.00 Resnična Da Vinci-
jeva šifra: Dan Brown 17.00 Smrtonosni 
ulov: Sreča je pomemben dejavnik 
18.00 Najbogatejši Evropejci: Prodajaki 
milijonov 19.00 Ekstremni stroji: Drzni 
letalci 20.00 Vaša izbira 23.00 Atentati: 
Atenat na Patricea Lumumbo 23.30 
Atentati: Atentat na Anvarja Al Sadata 
00.00 Brainiac: Nakupovalni voziček je 
raketa 01.00 Dirkači 02.00 Smetišče: 
Naprave iz odpadkov 03.00 Lovci na 
skrivnosti: Aurora borealis 03.30 lovci 
na skrivnosti: ličinki hipnoze 

hn\m\ pUMt 
09.00 Lovec na krokodile 10.00 Opičji 
posli 10.30 Družina prerijskih psov 
11.00 Planet 12.00 Reportaža Animal 
Planeta 12.30 Živali od A do 213.00 Ži-
valska policija v Miamiju 14.00 Divja 
Južna Amerika 15.00 Najbolj smešne ži-
vali sveta 16.00 Opičji posli 16.30 Druži-
na prerijskih psov 17.00 Planet 18.00 
Veterinarji s Stevom lrwinom 19.00 Ži-
vali v filmih 20.00 Ekvator 21.00 Narav-
ni svet 22.00 Gorila, gorila 23.00 Naj-
bolj smešne živali sveta 00.00 Ljudožer-
ci 00.30 Plenilčeva past 01.00 Živalska 
policija v Miamiju 02.00 Naravni svet 

08.00 Onstran strahu 09.00 Napad žu-
želk 10.00 Duraceilove raziskave: Prvi 
vtisi 10.30 Zgodbe o neurjih 11.00 Stro-
ji na morju 12.00 Megagradnje 15.00 
Raziskovanje nesreč: Pobegli vlak 16.00 
Katastrofa v zraku: Brez nadzora 17.00 
lov na lovca: ljudožerski tigri 18.00 
Skriti svet: Raj indijske vidre 19.0011.9. 
- razkrHje: Napad Al Kaide 20.00 Zmaga 
v Pacifiku: Invazija Japonske 21.00 Raz-
krivanje Da Vincijeve šifre 22.00 Leonar-
do: Mož za torinskim prtom 23.00 Skriv-
na biblija: Templjarji - božji bojevniki 
00.00 Večni Egipt: Iskanje izgubljenih 
grobnk 01.00 Divji seks: Nevarne usod-
ne ženske 02.00 Konec programa 

• HaHmark 

06.00 Mož z igrišča, drama, ZDA, 1993 
07.45 ljudje morja, fant. film. ZDA. 
1999 09.30 Izgubljena ljubezen, drama. 
ZDA, 2002 11 . 15 V Iskanju morilca, 
kom., ZDA, 1988 13.00 Mcleodovi hčeri, 
4. sezona, 1. del 14.00 Mož z igrišča, 
druž. drama. ZDA, 1993 15.45 Ljudje 
morja, fant. film, ZDA, 1999 1 7.30 Iz-
gubljena ljubezen, drama. ZDA. 2002 
19.15 Mcleodovi hčeri, 4. sezona, 1. del 
20.15 Zalivska vojna, miniserija, ZDA. 2. 
dei 22.00 Podtaknjeni umor, serija, VB. 
4. del, 2005 23.00 Boj za pravice, dra-
ma, ZDA, 2003 00.45 Od obale do obale, 
drama. ZDA, 2003 

Travel Chinell 

15.00 Potovanja 200615.30 Treking: 
Alpe 16.00 Novi Južni Vels 17.00 Bazar; 
Berlin 17.30 Sanjska potovanja; Tahiti in 
Bora Bora 18.00 Casino: Melburne 
18.30 Popotnik; Miami 19.00 Svetovni 
popotnik: Brazilija. Gana, Slonokoščena 
obala 21.00 Floydovanje: Durban 21.30 
Treking: Tanzanija 22.00 Križarjenje; 
Oueen Marv 2 22.30 Sanjska potovanja: 
Cape Tovvn 23.00 Svetovni popotnik: Ir-
ska 00.00 Casino: Melboume 00.30 Po-
tovanja 2006 01.00 X-Que$t 

09.50 Stacey Stone 10.15 Zavladaj šoli 
10.40 50/5011.05 Divji šov 11.30 Glas-
bena lestvica 12.05 Posebna glasbena le-
stvka 12.25 Metulji 12.55 Nekatere ma-
tere jih imajo 13.30 Potni list za Sonce 
14.00 Zdravniki 16.00 Iskanje pošasti 
Loch Nessa 17.00 Glasbena lestvica 
17.40 Čas, ki mineva 18.10 Moj heroj 
18.40 Povabilo na ples 20.00 Žrtve 
21.00 Evrovizija 00.00 To življenje 00.40 
Linda Green 01.10 Raziskovanje vesolja 
tv profitn-h p9 rr̂ jkci;« 

06.50 Samo Adria 07.00 Vžig 09.00 
Ustvarjanje filma: Misija: nemogoče 3 
09.30 Gol 10.00 Samo Adria 10.05 Top 
10 ob 10 h 11.00 Biok 11.50 Mono 
12.00 Blok lestvica 13.00 Samo Adria 
13.10 Navdušeni nad glasbo 14.00 Baj-
te 15.00 Adria Top 16.00 Ličkov šov, 
specialno 16.30 ličkov Sov 17.00 ličkov 
Šov. specialno 18.00 Ustvarjanje videa: 
Kanye Vifest - Touch The Sky 18.30 Gol, z 
nogometaši 19.00 Tedenski pregled no-
vic. z voditeljem Ivanom 19.30 ličkov 
šov, specialno: R&B scena 20.00 ličkov 
Sov 2030 MTV v živo; Koncert izvajalke 
Kellls 21.00 Tedenski pregled novic 
2U0 Glasba 22.00 MTV v živo 23.00 
DevetdeKta 00.00 MTV por>oči 

O EURO ŠPORT 

0830 Ekstremni športi 09.00 Nogomet: 
Najboljši evropski klubi 09.30 Reli, vr-
hunci uvodne etape dirke za svetovno 
prvenstvo po Sardiniji 10.00 Nogomet, 
posnetek toricove prijateljske tekme 
Nemčija • FSV Luckenv̂ alde iz Mannhei-
ma 10.45 Nogomet, posnetek finalne 
tekme v ligi prvakov 2005/06: Barcelona 
Atsenal v Parizu 12.15 Nogomet: Naj-
boljši evropski klubi 12.45 Motocikli-
zem, prenos kvalifikacij za VN Francije v 
razredih do 12S ccm in motoGP v Le 
Mansu 15.15 Kolesarstvo, prenos trinaj-
ste etape Alessandria-La Thuile (216 km) 
dirke po Italiji 17.30 Tenis (ž), prenos 
polfinaia turnirja WTA v Rimu 18.45 No-
gomet (do 21 let), prenos tekme Franci-
ja - Kolumbija na mednarodnem turnirju 
v Toulonu 20.30 Nogomet (do 21 let), 
vrhunci tekme Mehika - Nizozemska na 
mednarodnem turnirju v Toulonu 21.00 
Boks, prenos dvoboja C. Thomas (Fra) -
A. Servidei (tta) v peresni kategoriji iz 5t. 
Ouentina, Francoz Cyril Thomas in Itali-
jan Alberto Servidei se bosta nocoj po-
merila za naslov evropskega prvaka v 
peresni kategoriji 23.00 Ekstremni špor-
ti, oddaja za drzne 23.30 Reli, vri)unci 
druge etape dirke za svetovno prvenstvo 
po Sardiniji 00.00 Športna poročila 

06.00 Poker 06.45 TV-prodaja 08.45 
Reportaža 09.15 Moiociklizem 09.45 
Caravaning TV 10.15 Motorvizije 11.15 
Reli 11.45 Normalno 12.15 Motorvizije 
13.00 Tenis (m), prenos polfinaia v 
Hamburgu 15.10 Hokej na ledu: Sveto-
vno prvenstvo skupine A, prenos pivega 
polfinalnega dvot»ja v Rigi 17.45 Re-
portaža 18.15 Formula 3, posnetek dir-
ke v Oscherslebnu 19.10 Hokej na ledu: 
Svetovno prvenstvo skupine A, prenos 
druge polfinalne tekme v Rigi 21.45 
Športni kviz 00.00 Erotika 

06.00 Otroški program 11.00 SP v ja-
dranju 2006, prenos 12.55 Moje življe-
nje in jaz: Vzorčni poskus 13.20 Berlin. 
Beriin 13,45 Instant Star. mlad. serija: 
Celo bolje kot resnična stvar, 1. del 
14.05 Priijubljeni 14.50 Življenje je 
povsem mimo: Povsem majhna razlika 
1535 Absolutno relativno: Hladne noge 
16.00 Dva moža in pol: Moje najlepše 
doživetje ob koncu tedna 16.25 Small-
ville: Dogodki v ulki strahov 17.10 Ur-

genca 17.55 čarovnice, fant. serija: Gola 
dejstva 1B.40 Glavca 19.05 Mladi 
zdravniki: Moja vozovnica v Reno 19.30 
čas v sliki 19.53 Vreme 20.00 šport 
20.15 Lep? je biti milijonar, kviz z vodi-
teljem Arminom Assingerjem 21.00 Pe-
sem Evrovizije 2006, prenos iz Aten 
00.10 Podle igre 2. srh., ZOA, 2001 
0130 Državljan Kane, drama, ZDA. 2000 

06.10 Videostrani 07.00 Vremenska pa-
norama 07.30 Vreme 09.00 čas v siiki 
09.05 Harryjeve najljubše koče 09.30 
Tisoč rdečfc vrtnic cveti, film, Nemčija, 
195211.00 Kaj je novega, mucka, kom., 
ZOA/Francija, 196412.45 Zakladisveta -
dediščina človeštva; Staro mestno jedro 
Strassbourga 13.00 Čas v sliki 13.10 
Caf Meineid 13.30 Sedem let smole, 
kom., Avstrija. 1957 15.15 Belo-modre 
zgodbe: Msstni petelin/ Ksantipina opo-
roka 15.55 Narava na vrtu 16.25 Dežela 
In ljudje 16.55 Religije sveta 17.00 čas 
v sliki 17.15 Doživetje v Avstriji: Glasba 
pri štajerskem gostilničarju 17.45 Ljud-
ski odvetnik: Enake pravice za vse 18.20 
Bingo 19.00 Zvezna dežela danes. mag. 
1930 Čas if sliki 19.53 Vreme 20.00 Po-
gledi od strani 20.15 Najlepše darilo 
mojega življenja, kom.. Nemčija. 2003 
21.40 čas f sliki 21.55 Policisti iz Rosen-
heima: Izdajalski papagaj 22.40 Novin-
ka: Službeni izlet 23.30 čas v sliki 2335 
Hišnica: Vse bi bilo tako preprosto 002S 
Umor. je napisala: Uničena pri žwem te-
lesu 01.10 Najlepše darilo mojega živ-
ljenja, kon., Nemčija, 2003 02.35 Se-
dem let smole, kom.. Avstrija, 1957 

06.10 Popotovanja 06.40 TV-prodaja 
08.05 Dobri časi, slabi časi 10.45 Ka-
zensko sodišče 11.45 Družinsko sodišče 
12.45 Mladinsko sodišče 13.50 Hudi-
čevski sosedje: Pijanost 14.20 Življenje 
in jaz 14.50 Jimmyja imajo vsi radi: 
Svoboda 15.20 Ritin svet 15.50 Najbolj 
smešne zagate, razv. 16.20 Dolg jezik 
16.55 Smallville, fant. serija: Privlač-
nost 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 
20.15 Ugrabitev, akc. film, ZDA, 1997 
22.30 Najbolj smešne zagate, razv. 
23.30 Na.ibolj spektakularni policijski 
posnetki 00.30 Ugrabitev, akc. film, 
ZDA, 1997 

06.20 Jeff Corwin 08.05 Faktor X. serija 
09.45 Kutinja do nazga, kuhar. odd. 
11.00 Triki Jamieja Oliverja 12.00 Ku-
harski mojstri na obisku 13.00 Tron. zf. 
film, ZDA 1981 14.50 Mali vohuni, 
kom-, ZDA, 2001 16.30 Grom v raju 
17.10 Pustolovščina, d. o. o.: Maska gro-
zel8.05 Vohunke, serija 19.00 Teksaški 
mož postave: Pregon 20.00 Poročila 
20.15 Varuška, akc. kom., Indija, 2001 
23.40 Poročila 23.55 24 

O RTLsuper 

07.15 Otroški program 14.00 Power 
Rangers 15.00 legenda o zmaju 15.30 
A.T.O.M, 16.10 Pet junakinj 16.40 Raz-
iskovalci 17.15 Toggo 17.45 Tik in Tak 
18.15 Miki Miška 18.45 Vsemogočna 
Kim 19.05 Dnevnik zvezdnikov 19.20 
Mapad un-etnosti 19.45 Najb. smešne 

zagate 20.15 Pepejeve dogodivščine, 
ris. 22.05 Za prihodnost, srti., ZDA. 1996 

08.20 0. K. Garage, kom., Nem./ZDA, 
199610.00 Talk, talk, talk 11.00 Swilch 
1 1 30 Bo šlo? 12.00 Pocher se pripravlja 
na SP v nogometu 13.00 Simpsonovi. 
serija 1330 Dva moža in pol 14.00 Žena 
in otroci 14.30 Moja najstnica 14.55 
Glavca. serija 15.25 Orange County 
16.20 Gremo na Ibizo. kom., Nemčija, 
2003 18.00 lov za zakladom 19.00 
Talk, talk. talk 20.00 Nevvstime 20.15 
Ameriška pita, kom., ZOA, 1999 22.15 
Dogma, kom., ZDA, 1999 

09.05 Otroci našega časa 10.05 Spiegel 
TV 12.10 Stem TV. mag. 13.10 Živeti po 
želji 13.40 Nič ni brez okusa, kuhar. odd. 
14.10 Med redkvice 15.15 Mož z dvoj-
nimi možgani, kom., ZDA. 1983 17.00 
Brez oblačka 17.30 Popotovanja 18.00 
Čas za živali 18.30 Magazin o živalih 
19.15 Divja dnevna soba: leopard na 
povodcu 20.15 Nora odiseja, zif. kom., 
ZDA, 2000 22.00 SUddeutsche TV 00.05 
Sedma vrata, erot. film, Francija, 2000 
01.45 Usodna privlačnost, srii., Kanada, 
1999 

RMlltyTV 

11.00 Anatomija katastrofe 11.50 lovci 
na glave 12.15 čudaško 12.40 V delčku 
sekunde 13.30 Reševanje živali 13.55 
Zdravniške kartoteke 14.20 Študenti 
medicine 14.45 Medicinski čudeži 
15.35 Pogumni 16.00 Kritično reševa-
nje 16.50 Vihar 17.40 Napaka 18.05 
Divje vreme 19.00 Trki 19.50 KIk 20.15 
Zdravniške kartoteke 20.40 Čudaško 
21.05 Skrivnosti las Vegasa 22.00 Poli-
cistke 22.50 Motorji 23.40 Delo ni šala 
00.30 Vihar 

06.00 Laurita in lorenzo, 30.-34. del 
10.40 Punčka iz cunj, 86. del 11.40 
Naše skrivno življenje, 32. del 12.40 Lju-
bezen je nespametna, 20.-24. dei 16.55 
Velika pričakovanja, drama 18.40 Po-
redna dekleta, 6. del 19.05 Poredna de-
kleta, 7. del 19.35 Živeti, 7. dei 20.30 
Naše skrivno življenje, 32. del 21.20 
Punčka iz cunj, 86. del 22.15 Poredna 
dekleta. 6. del 22.40 Poredna dekleta, 7. 
del 23.05 Velika pričakovanja, drama 
01.10 Maria Rosa išče ženo, 52.-56. del 

O (artoon/tcm 

13.05 Billy in Mandy 13.30 Fantje tz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed. Edd in Eddy 15.35 Powerpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XIR 17.40 6illy in 
Mandy 18.05 Hrabri kužek 18.30 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo 19.20 Ed, Edd 
in Eddy 19.45 Fantje Iz soseščine 20.10 
Powerpuff dekleta 20.35 Deicterjev la-
boratorij 21.00 Okrepčevalnica, drama, 
ZDA. 1982 22.50 Medeninasta tarča, 
akc. film. ZDA, 1978 00.40 Žrtvovani, 
drama, ZOA, 1945 
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Po požaru spet delajo 
Jeseniški Kov i na r j e prejšnji teden prizadel požar, a glavni del proizvodnje je stekel že naslednji dan. 
Pr ihodnost podjetja ni ogrožena. 

U R Š A P E T E R N E I 

)esenice - Na začetku prejš-
njega tedna je prišlo do poža-
ra v podjetju Kovinar na Jese-
nicah. Pri obnovi proizvod-
nega objekta se je med varje-
njem na strehi vnela izolaci-
ja in izbruhnil je požar, ki ga 
je gasilcem k sreči uspelo po-
gasiti, še preden se je razširil 
na stroje v obratu za vlečenje 
žice in v spodnja nadstropja 
upravne stavbe. Kljub temu 
je škoda velika, po prvih oce-
nah na strehi od 2 0 do 25 
milijonov tolarjev, medtem 
ko škoda na strojih in nape-
ljavah še ni ocenjena. Zaradi 
izpada proizvodnje je podjet-
je izgubilo še dodatnih 2 0 
milijonov tolarjev, je povedal 
direktor Kovinarja Branko 
Pretnar. "Rad bi se zahvalil 
gasilcem in policiji za res hi-
tro ukrepanje; če bi se požar 
razširil na stroje in celotno 
upravno stavbo z računalniki 
in arhivom, si ne znam pred-
stavljati posledic," je dejal di-
rektor. 

In kaj požar ter posledična 
ustavitev proizvodnje jekle-
nih mrež za betonske arma-
ture v gradbeništvu pomeni 
za prihodnost podjetja? Po 

Direktor Kovinarja Branko Pretnar. 

direktorjevih besedah so že 
naslednji dan po požaru po-
poldne pognali tri od petih 
strojev. "Tako je dejanski iz-
pad v proizvodnji žice le en 
dan," je povedal sobesednik. 
Izpad so nadoknadili z de-
lom minulo soboto in nede-
ljo, že konec tega tedna pa 
naj bi pognali vseh pet stro-
jev. Tako bo 7 0 zaposlenih 
spet nemoteno delalo, po-
slovni partnerji - med naj-
večjimi kupci sta Merkur in 

Top Dom, veliko tudi izvozi-
jo na Hrvaško - pa ne bodo 
občutili izpada. Podjetje Ko-
vinar je sicer največji proiz-
vajalec armaturnih mrež za 
gradbeništvo pri nas in na 
območju nekdanje Jugosla-
vije. Letna proizvodnja znaša 
4 0 tisoč ton (pred tremi leti 
je dosegla že 67 tisoč ton), 
podjetje je vsa leta poslovalo 
uspešno, izjema je le lansko 
leto, ko so po direktorjevih 
besedah prvič poslovali z iz-

gubo, ki je znašala 3 0 0 mili-
jonov tolarjev. Vzrok je v gi-
banju cen žice, ki so se v na-
sprotju s pričakovanji v sezo-
ni znižale, zaradi česar se je 
zimska nabava zalog izkaza-
la za strateško napako. "A za-
radi tega podjetje ni v teža-
vah, leta in leta smo ustvarja-
li akumulacijo, nič pa nismo 
delili. Poslovanje se je letos 
že stabiliziralo," je poudaril 
direktor. Zaradi čedalje huj-
še konkurence, zlasti iz Itali-
je, pa so začeli razmišljati 
tudi o strateškem povezova-
nju. Po besedah Branka Pre-
marja bo nujna povezava z 
železarno oziroma dobavite-
ljem surovine, kajti razlika 
med ceno surovine in konč-
nega izdelka je premajhna 
za uspešno konkuriranje 
podjetjem z zaslombo v žele-
zarni. Direktor med potenci-
alnimi partnerji omenja itali-
jansko družbo Pittini in hr-
vaško Mittal iz Zenice, ki sta 
trenutno Kovinarjeva največ-
ja konkurenta. Branko Pre-
tnar pričakuje, da tx)do raz-
govore o strateškem povezo-
vanju zaključili že letos. Ko-
vinar je v stoodstotni lasti 
družbe Oniks, ta pa je v sto-
odstotni lasti zaposlenih. 

Nakljanski Jantar v Veliki Britaniji 
"Trdno s m o odločeni, da mrežo uporabnikov naših produktov na področju identifikacijskih s is temov 
razšir imo še na druge evropske trge," pravi Robert Grušovnik. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Naklo - Družba Jantar, ki jo 
je ustanovil Robert Grušov-
nik, razvija, proizvaja in trži 
elektronske sisteme za pri-
stopno kontrolo, registracijo 
delovnega časa, parkirne si-
steme in podobno. "Najbolj 
znane so prav gotovo regi-
stracijske ure za podjetja z 
brezkontaktnimi karticami, 
vse bolj pa prodirajo tudi si-
stemi na prsme odtise," nam 
je Grušovnik povedal o izdel-
kih družbe, ki ji zaupajo šte-
vilni uporabniki s področja 
bančništva, zavarovalništva, 
farmacije, živilske industrije 
in letalstva, med njimi tudi 
nekatera vodilna svetovna 
jx>djetja. 

Lani je družba zabeležila 
okoli 240 milijonov tolarjev 
prometa, Grušovnik pa pri-
čakuje nadaljnjo rast, saj se 
registratorji delovnega časa 
uporabljajo za avtomatsko 
obdelavo delovnih ur tako v 
majhnih kot velikih druž-
bah. "Imamo svoj razvoj tako 
na področju strojne kot pro-
gramske opreme. V začetku 
leta smo proisrvodnjo organi-

Tomaž Hribar, v ozadju pa referenčni elektronski sistemi 
za pristopno kontrolo in registracijo delovnega časa. 

zirali v drugi družbi, saj smo 
prerasli obrmiško dejavnost, 
čeprav imamo sedaj zaposle-
nih 10 ljudi. Poleg tega ima-
mo še veliko zunanjih sode-
lavcev," je še povedal Robert 
Grušovnik. 

Trgi družbe so po vsem 
svetu, zato so se prejšnji te-
den ponovno udeležili sejma 
IFSEC v Birminghanu. "Na-
men sodelovanja na sejmih 

je širjenje naših prodajnih 
poti, saj imamo zastopstva v 
šestih državah, na Hrvaškem 
pa imamo lastno podjetje," 
pravi Tomaž Hribar, ki je 
družbo predstavljal na sej-
mu. IFSEC je z več kot tride-
setletno tradicijo največji sve-
tovni sejem na področju var-
nosti, saj so samo lani zabe-
ležili prek 25.000 obiskoval-
cev. Osnovni cilj nastopa na 

sejmu je pridobitev zastopni-
kov za distribucijo izdelkov 
na novih trgih. "Ne moremo 
prodajati direktno končnim 
kupcem, saj ne gre za klasič-
no prodajo, ampak moramo 
zagotoviti tudi poprodajno 
podporo," je razložil Hribar. 

Hribar pravi, da je bilo na 
sejmu zelo aktualno Širjenje 
sistemov za čitalce prstnih 
odtisov, saj jim cena že pada. 
"Mi smo predstavili novo 
programsko opremo STOP 
za vstopno kontrolo, ki je iz-
redno poenostavljen. Vsak 
uporabnik s povprečnim teh-
ničnim znanjem si bo na-
mreč lahko sam vzpostavil 
sistem. Odziv na sejmu je bil 
odličen, vendar moramo do-
bro opraviti še posejemske 
aktivnosti," pravi Hribar in 
dodaja, da bodo podoben 
program pripravili tudi za re-
gistratorje delovnega časa. 
Veliko pozornosti je bila de-
ležna tudi novost - osebni 
sledilnik z detektorjem pad-
ca, ki v klicni center sam spo-
roči ob morebirnih težavah, 
na primer, srčnega bolnika, 
varnostnika ali drugega upo-
rabnika v težavah. 

Ič K O M E N T A R 
ROBERT M A J C - C B D O.D. 

Naložbena priložnost - ABN AMRO 

V edno večje povpraševa-
nje po energentih in su-
rovinah v zadnjem ob-

dobju njihove cene dviga v v&i-
ve. Ob tem dejstvu in vedno 
ve^em zavedanju tega proble-
ma na pomembnosti pridobi-
vajo čistejši in obnovljivi viri 
energije, ki jih lahko zajema-
mo iz stalnih naravnih proce-
sov, kot so sončno sevanje, ve-
ter, vodni tokovi, geotermalna 
energija in podobni. Med kon-
kretnimi poskusi uporabe či-
stejše energije pa je v zadnjem 
času že pri avtomobilskih pro-
izvajalcih mogoče zaslediti 
vedno več implementacij reši-
tev na podrot^u hibridnih po-
gonov. 

ABN Amro Clean Reneiva-
ble Energy Index Certificate 
(ISIN: NLooooo48j46)je 14. 
novembra 200^ izdal certifi-
kat, vezan na gibanje indeksa 
Reneivable Enei^, ki vključu-

je deset podjetij na področju 
pridobivanja energije iz vod-
nih virov, vetra, sončne in geo-
termalne energije ter proizvod-
nje gorivnih celic. Cena certifi-
kata je ob izdaji znašala 14,77 
EUR, trenutna tržna cena pa 
se giblje okrc^ 21,EUR, kar 
predstavlja približno 45-
odstotno rast i; pol leta. Izda-
nih je bilo 100.000 certifikatov 
brez dneva zapadlosti, z njimi 
pa se trguje na borzah v 
Frankfitrtu in Stuttgartu. 

Nadzorni organ: ATVP. Pofjanslu nasip 6, Ljubljana. 
Vit inlbnnadj; >vww.abnanironiaH(ets.com. www,finanztreff.de 
Avtor In podjetje CSD Gorenjska borzno posrednitica družba, d. d. kjer je avtor zaposlen, nista lastnika 
teh delnic. Avtor komentarja ne prejema pla^la na podlagi poslov s to delnico. 

Delnice Telekoma 
tudi državljanom 
Država bo pri prodaji svojega deleža v Te lekomu 
ponudila del delnic tudi državl janom. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Vlada se je v okvi-
ru gospodarskih in socialnih 
reform že ob koncu lanskega 
leta odločila za lastninjenje 
največjih gospodarskih 
družb v lasti države, v četrtek 
pa je za prodajo državnega 
deleža v delniški družbi Tele-
kom Slovenija sprejela že 
tudi strateške usmeritve. Kot 
je razvidno iz njih, bo napro-
daj celotni delež, poleg 62,53 
odstotka v neposredni držav-
ni lasti še 11 ,61 odstotka v la-
sti Slovenske odškodninske 
in Kapitalske družbe. Uprava 
družbe bo delnice čim prej 
uvrstila na Ljubljansko bor-
zo. Država bo zase zadržala 
25-odstotni lastniški delež 
in še eno delnico. Deset od-
stotkov delnic bo v dveh de-
lih ponudila državl janom, 
najprej od pet do deset od-
stotkov vsem pod enakimi 
pogoji, potlej pa še skupno 
do pet odstotkov tistim, ki 
bodo v prvem krogu kuplje-
ne delnice obdržali vsaj tri 
leta. Strateškemu investitor-
ju, ki bo moral izpolnjevati 

vladne zahteve, bo prodala 
39 odstotkov delnic, lahko 
pa tudi manj , če jih bodo 
temu primemo več odkupili 
državljani. Investitor bo naj-
prej pridobil 25-odstotni de-
lež dmžbe, tri leta kasneje 
pa bo lahko kupil še preosta-
li del. Za izbor najboljšega 
ponudnika bo država objavi-
la mednarodni razpis. Iz 
kandidature bo izločila pod-
jetja v večinski državni lasti 
ali v večinski lasti drugega 
operaterja elektronskih ko-
munikacij, hkrati pa bo pri-
pravila tudi vse potrebno za 
uvrstitev državnega deleža 
na slovensko borzo in eno 
od mednarodnih borz. Če 
nobena ponudba ne bo pre-
segla najnižje prodajne 
cene, ki jo bo določila vlada 
na podlagi skrbnega pregle-
da, cenitve državnega pre-
moženja in tečajev delnic na 
borzi, bo del delnic s popu-
stom znova ponudila v od-
kup državljanom, preosta-
nek pa uvrstila na eno od 
večjih evropskih borz. Pro-
dajni postopek bo vodila po-
sebna komisija. 
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Znižal i dodatno premijo za krave dojilje 

Vlada je na četrtkovi seji s spremembo uredbe o neposred-
nih plačilih za goveje in telečje meso znižala dodatno naci-
onalno premijo za krave dojilje z 22,94 na 15.70 evra. In kaj 
je razlog za znižanje? Bruseljska administracija je namreč 
ugotovila, da Slovenija kot osnovo za dodatno nacionalno 
premijo lahko upošteva le 24,15 evra in da premija lahko 
predstavlja le 65 odstotkov osnove. Ker Slovenija v letu 2003 
ni Izvajala tega ukrepa, je bila premija predlani lahko le na 
ravni 55 odstotkov in lani na 60 odstotkih, letos pa na 65 od-
stotkih. Če bi naša država kot osnovo za izračun želela ohra-
niti 50 evrov, bi za razliko od 15,70 do 22,94 6vra morala pri-
glasiti bruseljski administraciji državno pomoč. Na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se za to mož-
nost niso odločili, ampak so raje predlagali znižanje premi-
je. Prispevek Evropske unije k premiji se s tem ne bo spre-
menil in bo znašal 175 milijonov tolarjev, slovenski pa se bo 
znižal skupno za 150 milijonov tolarjev. C. Z. 

( R ) 
RADI(s)DMEV 

RADIO C E R K N O , D. O. O. 
PLATIŠEVA UUCA 3 9 . 

5 2 8 2 C E R K N O 

TEL.: 0 5 / 3 7 3 4 7 7 0 
FAX: 0 5 / 3 7 3 4 7 7 1 

E-POŠTA: INFO@RAOIOODMEV.NET 

90.g. 97.2, 99.5, 103.7MHZ UKV, STEREO, RDS 

Delavska hranilnica 

SPOŠTOVANE OBČANKE IN 
OBČANI GORENJSKE! 
DELAVSKA HRANILNICA, d. d., Ljubljana je odprta svojo poslovno 
enoto ludi v Kranju, na Slovenskem trgu 6. 

Zadovoljni smo, da smo vam lahko približali bančne in 
druge finančne storitve. 

Od 15. maja 2006 dâ e vam ponujamo bančne In 
druge finančne storitve, ki nimajo konkurence na bančnem trgu: 

PROVIZIJA za plačilo pokižnic do 30.6.2006 
znaša samo 80,00 SIT (0,33 EUR) 

- DEPOZITNO VARČEVANJE: v SIT Od 3,20 % lio 4^0 %, 
v EUR od 2,30 % do 3,60 %. 

• PRAVA KREDITNA PONUDBA ZA VAS. 
7 velikih ugodnosti ob odprtju multivalutnega osebnega računa 

Z veseljem vas pričakujemo na Slovenskem trgu 6, 
v Kranju vsak delovni dan od 8.00 do 17.00 ure in ob sobotah 
od 8.30 do 12.00 ure, tel.: 04/236 20 48, 
eoočta:elvls.durakovic@delavska4iranllnlca.sl. 

i 
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Konec kampanje za subvencije 
Včeraj, 15. maja, se je končal rok, do katerega so kmetje lahko vlagali zbirne vloge za neposredna 
plačila V kmetijstvu. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Elektronsko izpolnje-
vanje vlog, ki je bilo letos pr-
vič obvezno, je na Gorenj-
skem potekalo na enajstih lo-
kacijah kmetijske svetovalne 
službe, pri tem pa je trinaj-
stim svetovalcem pomagalo 

imeli letos kar dva meseca in 
pol časa za oddajo vlog, kam-
panja je bila v pravem času, 
od 1. marca do 15. maja, letos 
je bil čas še posebej prime-
ren, saj so na kmetijah zara-
di dolge zime nekoliko kas-
neje začeli s spomladanski-
mi deli na travnikih in poljih. 

Stane Rupnik 

še sedem zunanjih sodelav-
cev. Kot je povedal Stane 
Rupnik, vodja oddelka za 
kmetijsko svetovanje pri 
Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Kranj, je izpolnjevanje 
potekalo dobro oz. celo bolje, 
kot so pričakovali. Kmetje so 
za razliko od prejšnjih let 

Ker so ozimna žita zaradi 
dolge zime precej slabo pre-
zimila, so bili nekateri nižin-
ski kmetje v dvomih, ali jih 
pustiti ali posejati kaj druge-
ga; to pa je vplivalo tudi na iz-
polnjevanje vlog, v katerih 
morajo med drugim navesti 
tudi podatek o vrsti kxJture. 

Približno toliko vlog 
kot lani 

In koliko kmetov je oddalo 
vlogo? V kmetijsko gozdar-
skem, zavodu do konca prejš-
njega tedna še niso razpola-
gali z natančnimi podatki, do 
3. maja je vlogo oddalo 3.461 
vlagateljev, predvidevajo pa, 
da bo vseh okrog štiri tisoč 
oz. približno toliko kot lani. 
Zamudniki imajo še vedno 
čas za oddajo vloge, skrajni 
rok je 9. junij, vendar bodo 
za vsak dan zamude prejeli 
za odstotek nižje plačilo. V 
zavodu na podlagi izkušenj 
iz prejšnjih let pričakujejo, 
da jih bo manj kot deset. 

Prekrivanje Cerkov 

Elektronsko izpolnjevanje 
vlog so spremljale le manjše 
težave z računalniško aplika-
cijo, neažurnimi registri, ne-
usklajenimi grafičnimi eno-
tami rabe kmetijskih zem-
ljišč (Gerki) in z vnašanjem 
velikih Gerkov. Večina vlaga-
teljev je pravočasno uskladila 
Gerke, nekateri so to morali 
storiti v času kampanje, bilo 
pa je tudi nekaj primerov 
(namernega) prekrivanja 
Gerkov, ko sta za isto površi-
no uveljavljala plačilo dva 
vlagatelja. Če se v takih pri-

merih medsebojno nista 
uskladila, ne bo nihče upra-
vičen do plačila. 

Pričakujejo manj napak 
"Če ne bo kakšne sistem-

ske napake, pričakujemo le-
tos pri vlogah manj napak 
kot prejšnja leta," je dejal 
Stane Rupnik in poudaril, 
da je računalniška aplikacija 
opozorila kmete na večino 
napak že pri elektronskem 
vnosu, ne pa na vse. Kmetje 
so letos že sedmo leto zapo-
red izpolnjevali zbirne vlo-
ge, v tem času so se marsi-
kaj naučili, kmetijska sveto-
valna služba pa je tudi letos 
pripravila na to temo več 
predavanj. 

Pomoč pri razpisih 

Elektronsko izpolnjevanje 
vlog je bila letošnja najpo-
membnejša naloga kmetij-
ske svetovalne službe, zdaj 
pa jo že čaka nova, to je po-
moč kmetom, ki bodo kan-
didirali za denar na podlagi 
razpisov za naložbe v kmetij-
ska gospodarstva in za do-
polnilne dejavnosti. Razpisa 
bosta odprta do 29. maja, za 
prvega pričakujejo okrog 
dvajset vlog, za drugega naj-
manj šest. 

Zbornica podelila priznanja 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na slovesnosti ob šesti obletnici delovanja podelila 
priznanja dvaindvajsetim zaslužnim posameznikom. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Z Gorenjskega 
sta priznanje na predlog 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Kranj prejela Marija Ka-
lan, sp>ecialistka za rastlinsko 
pridelavo v zavodu, in kmet 
Bogomir Bajd iz Seničnega, 
predsednik tržiškega odbora 
izpostave in član sveta kranj-
ske območne enote zborni-
ce, na predlog Kmetijske za-
druge Medvode pa Janez 
Podgoršek iz Vodic, predsed-
nik odbora izpostave Šiška-
Bežigrad. 

Kot so zapisali v obrazloži-
tev, Marija Kalan izhaja s 
kmetije na Rupi, v vsej svoji 
poklicni karieri se ukvarja s 
kmetijskim svetovanjem, še 

Priznanje za življenjsko 
delo je prejel dr. Franc Za-
gožen, eden od pobudni-
kov za ustanovitev kmetij-
sko gozdarske zbornice v 
Sloveniji. 

Bogomir Bajd (v sredini) na seji sveta kranjske območne 
enote zbornice v pogovoru z Janezom Erženom. 

zlasti z reševanjem tehnolo-
ških problemov pri pridelavi 
poljščin in travinja ter z izob-
raževanjem. Njena predava-
nja so dobro obiskana in za-
nimiva, v zadnjem letu je ve-
liko predavala o izvajanju do-
bre kmetijske prakse pri 
gnojenju, varstvu rastlin in 
navzkrižni skladnosti. Vsako 
leto organizira testiranje 

škropilnic ter tečaje za ekolo-
ško kmetovanje in za upora-
bo fitofarmacevtskih sred-
stev, na zavodu uvaja upora-
bo računalniškega programa 
za izdelavo gnojilnih načr-
tov, sodeluje pa tudi v regij-
ski komisiji za ocenjevanje 
škod po naravnih nesrečah 
in po divjadi ter v zbornič-
nem odboru za krompir. 

Bogomir Bajd je praktično 
iz nič postavil temelje današ-
nje kmetije, na kateri obdelu-
jejo 23 hektarjev kmetijskih 
zemljišč ter redijo goveda, 
prašiče in plemenske svinje. 
Uredili so tudi klavnico in 
mesno predelavo, pri tem pa 
so občutili spreminjanje 
predpisov in neživljenjske 
rešitve. Bogomir že drugi 
mandat vodi odbor tržiške iz-
postave zbornice, v zbornici 
je član strokovnega odbora 
za dopolnilne dejavnosti, za-
dnja dva mandata je tudi 
predsednik Kmetijske zadru-
ge Križe. 

Kot so v obrazložitev zapi-
sali v medvoški kmetijski za-
drugi, Janez Podgoršek s 
pronidjivim in kritičnim od-
nosom do kmetijske proble-
matike aktivno vpliva na de-
lovanje odbora zbornične iz-
postave Šiška-Bežigrad. Že 
17 let je dejaven v zadružnih 
organih, je član občinskega 
sveta, v prejšnjem mandatu 
je v občini vodil tudi odbor za 
kmetijstvo. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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9. ŽIČniška naprava • vlečnica "Ruteč' 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 412/0. 411/2. 411/1, 
402/1 401/4 in 403/0, vse k. o. PODKOREN. 

b) Značilnosti žičniške naprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjinni 
značilnostmi; 

- vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 vstopna, 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 726 m; 
- pogon: električni - elektromotor 75 kW (spodaj); 
- višinska razlika; 235 m; 
- zmogljivost; 900 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-23/2004-2-0510 

z veljavnostjo do 23. 1. 2006. 

10. Žičniška naprava - vlečnica "Zelenci" 

a) Lokacija žičniške naprave; 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 402/2, 406/0, 
407/0, 637/3, 637/1 in 635/2, vse k. o. PODKOREN. 

b) Značilnosti žičniške naorave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave; enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 365 m; 
- pogon: električni - elektromotor 37 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 120 m; 
- zmogljivost: 900 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-02/2006-3-0510 

z veljavnostjo do 19. 12. 2007. 

11. Žičniška naprava - vlečnica "Kolovrat" 

9) Lpkggii^ žičniška ngprgvg: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 602/0, 601/0 in 
603/0, vse k. o. PODKOREN. 

b) Značilnosti žičniške naprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 497 m; 
- pogon: električni - elektromotor 30 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 74 m; 
- zmogljivost: 933 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351-21 /2002, z veljavnostjo 

do 10. 1. 2007. 

12. Žičniška naprava - vlečnica "Pehta' 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 582/0, 593/2, 
592/0, 593/1, 593/3, 594/2 in 594/1, vse k. o. PODKOREN. 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi; 

- vrsta žičniške naprave; sidrna vlečnica: 
- število postaj; 1 x vstopna. 1 x izstopna; 
- vodilo; jeklena vrv; 
- dolžina proge: 616 m; 
- pogon: električni - elektromotor 45 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 105 m; 
- zmogljivost: 1000 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351-911/2002-2, z veljavnostjo 

do 23. 12. 2007. 

13. Žičniška naprava - vlečnica "Bedanc" 

a) Lokacija žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 580/2, 580/1, 
572/0, 574/0, 802/0 in 577/0, vse k. o. PODKOREN. 

b) Značilnosti žigntšK? ngpr^vg; 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna. 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge; 754 m; 
- pogon; električni - elektromotor 45 kW (spodaj); 
- višinska razlika; 110 m; 
- zmogljivost; 935 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351 -22/2002 z veljavnostjo 

do 10. 1. 2007. 

14. Žičniška naprava - vlečnica "Ptanica" 

a) Lokacija žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1306/2, 1306/1 in 
1302/1, vse k. o. RATEČE. 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi; 

- vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna. 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 270 m; 
- pogon; električni - elektromotor 15 kW (spodaj); 
- višinska razlika; 50 m; 
- zmogljivost: 290 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-6/2005-3-0006110 

z veljavnostjo do 6. 1. 2007 
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Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb (Ur. I. RS. št. 126/2003; v nadaljevanju 2ŽNP0) ter 16. člena 
Statuta Občine Kranjska Gora (UVG 17/1999, 28/2000 in 15/2002) 
je Občinski svet na svoji 35. seji dne 24. aprila 2006 sprejel 

ODLOK 
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav 

v Gozd Martuljku, Kranjski Gori, Podkorenu in Planici 

I. Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za 
graditev žičniških naprav - vlečnic za prevoz oseb na smučiščih v Gozd 
Martuljku. Kranjski Gori, Podkorenu in Planici (v nadaljevanju: konce-
sija). za katere so ob uveljavitvi ZŽNPO imeli lastniki veljavno obrato-
valno dovoljenje (v nadaljevanju; žičniške naprave). 

Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem 
odtoku, nt gospodarska javna služba. 

2. člen 
(lokacije žičniških naprav) 

Lokacije posameznih žičniških naprav so navedene v prilogi tega od-
loka. 

3. člen 
(značilnosti žičniških naprav) 

Značilnosti posameznih žičniških naprav so navedene v prilogi tega 
odloka. 

II. Podelitev koncesije 

4. člen 
(način podelitve) 

Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli 
brez javnega razpisa. 
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge iz tretjega 
odstavka 76. člena ZŽNPO lastniku žičniške naprave z upravno od-
ločbo. ki jo izda pristojni organ Občine Kranjska Gora. 

5. člen 
(pogoji za koncesionarja) 

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti, 
- da ima poravnane vse davke, prispevke in dnjge obvezne dajatve, 
- da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega 

postopka. 
- da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav, 

- da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične 
zmogljivosti za opravljanje koncesije. 

Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora najkas-
neje v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, 
ki bo obratovala z žičniško napravo in izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka lega člena. 

6. člen 
(koncesijska pogodba) 

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za 
žičniške naprave iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesi-
jsko pogodbo. 

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan. 

7. člen 
(pristojnost) 

Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pris-
tojna Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine 
Kranjska Gora. 

III. Pogoji koncesije 

8. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za dobo 15 let. 

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa kon-
cesijske pogodbe. 

Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ 
za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. 

Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega 
člena vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka. za katerega je 
bila pridobljena koncesija. 

Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje 
žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno 
obratovala v času podaljšanja koncesije. 

Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ 
Občine Kranjska Gora. 

Koncesija se v času podaljšanega trajanja izvaja pod pogoji koncesi-
jske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi. 

9. člen 
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem) 

Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z vel-
javnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

10. člen 
(prenos koncesije) 

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s so-
glasjem Občinskega sveta Občine Kranjska Gora. 
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11. Člen 
(prenehanje koncesije) 

Koncesijsko razmerje preneha: 
zaradi prenehanja koncesijske pogodbe, 
zaradi stečaja koncesionarja, 
z odvzemom koncesije. 

12. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 
- s potekom časa koncesije, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe, 
- s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe, 
- Iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava. 

13. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncedent z odločbo odvzame koncesijo: 
- če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristo-

jnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in 
njeno obratovanje, 

- če najkasneje v dveh letih ne začne z obratovanjem žičniške 
naprave (razmere pa so to omogočale), pa ne pride do spo-
razumne razveze koncesijske pogodbe. 

- če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, 
pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače. 

- je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši 
žičniški napravi alt napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar ob-
stoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo 
oziroma zmogljivejšo napravo v šestih mesecih po dokončnosti 
odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi. 

V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar prav-
ico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi 
odvzema koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima z razgra-
ditvijo žičniške naprave. 

Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu 
koncesije. 

14. člen 
(odstranitev žičniške naprave) 

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti 
žičniško napravo in vse objekte, ki jo sestavljajo, razen če se s konce-
dentom ne dogovorita drugače. 

Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, 
odstranitev objektov in naprav koncesije ter vzpostavitev prvotnega 
stanja na vseh zemljiščih iz 2. člena tega odloka. 
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski 
pogodbi. 

IV. Končna določba 

15. člen 
(uveljavitev) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Gorenjske. 

Številka: 007/4-1/2006-RP 
Datum: 26. 4. 2006 

Župan 
Jure Žerjav, prof. 

PRILOGA - žičniške naprave - vlečnice, ki so predmet odloka 

1. Žičniška naprava - vlečnica "Martuljek" 

a) lokacija žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 616/0, 670/1, 619/0, 
620/5. 688/11, 620/9 in 620/3. vse k. o. GOZD. 

b) Značilnosti žipniškg ngprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 
- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna. 1 izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 561 m; 
- pogon: električni - elektromotor 60 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 111 m; 
- zmogljivost: 847 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-65/2005-2-0006110 z 

veljavnostjo do 7. 12. 2007. 

2. Žičniška naprava - vlečnica "Kekec" 

a) Lokacijg žipnigke naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 750/10, 750/9, 
179/1, 167/2, 171/2,171/1, 173/1, 172/0.174/3,175/0, 176/1, 
176/2, 178/3, 177/2, 178/2. 154/0 in 155/1, vse k. o. KRANJSKA 
GORA. 

b) Značilnosti žičniške naprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 * vstopna, 1 * izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 593 m; 
- pogon: električni - elektromotor 45 kW (spodaj); 
- višinska razlika; 133 m; 
- zmogljivost: 851 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-53/2005-2-00061100 

z veljavnostjo do 7. 11. 2007. 

3. Žičniška naprava - vlečnica "Mojca T 

a) Lokacija žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 167/1, 168/0, 171/1, 
169/0, 173/1, 172/0, 174/3, 175/0, 176/1, 178/3, 157/0 in 
156/1, vse k. o. KRANJSKA GORA. 

b) Značilnosti žičniške naorave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna; 
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- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 230 m; 
- pogon: električni - elektromotor 7,5 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 40 m; 
- zmogljivost: 432 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351-180/2003-2, z veljavnostjo 

do 29. 10. 2008. 

4. Žičniška naprava • vlečnica "Rožle' 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 750/9, 750/8, 
167/1, 168/0, 171/1, 169/0, 173/1, 172/0, 174/3, 175/0. 176/1, 
178/3, 156/1, 158/1 in 842/1, vse k. o. KRANJSKA GORA. 

I?) Značilnosti žipnigke naprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 vstopna, 1 izstopna; 
- vodilo; jeklena vrv; 
- dolžina proge: 551 m; 
- pogon: električni - elektromotor 45 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 113 m; 
- zmogljivost: 900 oseb na uro; 
številka obratovalnega dovoljenja 351 -48/2002, z veljavnostjo do 25. 
1. 2007. 

5. Žičniška naprava - vlečnica "Mojca M" 

a) Lokacija žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 750/8, 167/1, 
168/0, 171/1, 173/1, 163/0, 162/1, 162/2, 161/2, 160/2. 
160/1, 158/1, 159/0, 842/1 in 503/1, vse k. o. KRANJSKA GORA. 

b) Značilnosti žičniške naprave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: enoosebna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 448 m; 
- pogon: električni - elektromotor 40 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 76 m; 
- zmogljivost: 900 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 2672-6/2005-2-0006110, 

z veljavnostjo do 6. 1. 2007. 

6. Žičniška naprava - vlečnica "Preseka" 

a) Lokaciia žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 739/0 , 744/0, 
743/2, 742/2. 877/2, 740/0, 750/5, 750/16, 540/0. 535/2, 
534/2, 534/3, 534/1, 533/1 in 532/2, vse k. o. KRANJSKA 
GORA. 

b) Značilnosti žičniške naorave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 * vstopna, 1X izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 806 m; 
- pogon: električni - elektromotor 64 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 185 m; 
- zmogljivost: 900 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351 -852/2002-3, z veljavnostjo 

do 5. 12. 2007. 

7. Žičniška naprava - vlečnica "Tinkara" 

a) Lpkagiia žičniške naprave; 

žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 750/5, 552/0, 
553/1, 550/0, 553/2, 554/1 in 554/2, vse k. o. KRANJSKA 
GORA. 

bi Značilnosti žičniške naorave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 x vstopna. 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 313 m; 
- pogon: električni - elektromotor 17 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 68 m; 
- zmogljivost: 650 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351 -197/2003-2 z veljavnostjo 

do 3. 12. 2008. ' 

8. Žičniška naprava - vlečnica "Brsnina" 

a) Lokaciia žičniške naprave: 

Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 737/2, 737/1, 
736/0, 750/2, vse k. o. KRANJSKA GORA in 381/0, 380/3, 
380/2, vse k. o. PODKOREN. 

b) Značilnosti žičniške naorave: 

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi: 

- vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica; 
- število postaj: 1 vstopna. 1 x izstopna; 
- vodilo: jeklena vrv; 
- dolžina proge: 452 m; 
- pogon: električni - elektromotor 30 kW (spodaj); 
- višinska razlika: 108 m; 
- zmogljivost: 500 oseb na uro; 
- številka obratovalnega dovoljenja 351-852/2002-2 z veljavnostjo 

do 5. 12. 2007. 
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Lepi v poletje 
R U Ž I C A S U V N I K , DR . M E D . 

S P E C DERMAROVENEHOUOGIN JA 

Celulit 

Celul i t je s p r e m e n j e n vi-
dez kože, ki je videti valovita, 
zadebeljena, opazne so vdol-
binice, koža je neelastična in 
s p o m i n j a na p o m a r a n č n i 
o lupek . Pojavlja se na vseh 
predelih telesa, kjer je pod-
kožnega maščevja nekaj več: 
n a s tegnih. zadnjici , spod-
n j e m delu trebuha in na nad-
lakteh. S p r e m e m b a videza 
kože ni povezana z debelost-
jo, imajo ga tudi suhe ženske 
in zelo redki moški (2 odstot-
ka). G r e za povečan obseg 
maščobnih blazitiic, ki nasta-
nejo zaradi povečanega obse-
ga maščobnih celic, v katerih 
s e kopiči jo za loge m a š č o b 
(trigliceridov). 

Vzroki za nastanek celulita 
še niso popolnoma razjasnje-
ni. Nagnjenost k celulitu pri-
n e s e m o na svet (dednost), 
p r ipomore jo še h o r m o n s k i 
dejavniki, nepravilna prehra-
na, telesna konstitucija, pre-
majhen vnos tekočin, kajenje 
in uživanje alkoholnih pijač 
in premalo gibanja. Ker vzro-
ki še niso povsem razjasnje-
ni, tudi ni učinkovite metode, 
ki bi enkrat za vselej odpravi-
la to nadlogo. 

Stanje izboljšajo številne 
kozmetične in fizioterapevt-
ske metode, ki izboljšajo pre-
krvl jenost in pospeš i jo pre-
snovo maščob. Masaža, limf-
na drenaža, segrevanje z in-
frardečo svetlobo, ultrazvok, 
nizkoenergetski laserj i , en-
dermologija, presoterapija .... 
so postopki, ki se že več let 
bolj ali m a n j u s p e š n o upo-
rabljajo. Na voljo je tudi nekaj 
invazivnih anticelulitnih ki-
rurških posegov, liposukcija, 
kar pa ni čisto brez nevarno-
sti, možni so resni zapleti. 

Številni kozmetični proiz-
vodi, ki jih je na trgu iz dne-

va v dan več, so kombinacija 
snovi, ki kot-aktivne učinko-
vine prehaja jo skozi kožo v 
n jene g lobl je dele , usn j ico , 
kjer s p o d b u j a j o odvajanje 
odvečne tekočine, aktivirajo 
krvni obtok in spodbuja jo 
raztapljanje maščob. 

Sončenje 

Lepa in zagorela polt naj bi 
bUa znak zdravja. Morda s m o 
zagoreli r e s videti bolje, ven-
dar je zagorelost le obramba 
kože pred UV žarki. UV žar-
ki povzroča jo porjavelost s 
pomočjo stimulacije melano-
dtov. Dokler je naša izpostav-
ljenost U V žarkom zmerna , 
organizem s pomočjo obno-
vitvenih procesov ohranja pr-
votno stanje oz. zdravo in 
lepo kožo. Čezmerno, prepo-
gosto, nepravilno izpostavlja-
nje soncu pa privede do okva-
re kože. Akutne okvare kože 
so rdečine in opeklina, kar je 
gotovo izJcusil vsakdo od nas. 
Kronične okvare pa so izguba 
prožnosti kože, ponekod za-
debelitve, ponekod stanjša-
nje, razširitev in prosevanje 
žilic, t e m n e in svetle lise in 
pege, s taranje in g u b a n j e 
kože. O k v a r e kožnih struk-
tur, ki s o posledica preko-
m e r n e g a sončenja, imajo za 
pos ledico povečano pojav-
nost kožnega raka. Zlasti so 
ogrožen i svetlopolti l judje. 
Z m o t n o je mnenje , da je iz-
postavljanje U V žarkom v so-
lari ju v a r n o pr idobivanje 
zagorelosti. Noben solarij ne 
daje "varne porjavelosti". 

Prekomerna poraščenost 

Velikokrat nas spremembe 
na koži begajo, vznemir ja jo 
in pogosto delajo negotove. 
Nekatere naše težave so lah-
ko zelo moteče. Med takšne 
zagotovo spada prekomerna 
poraščenost, predvsem po ti-
stih delih telesa, ki jih odkri-
jemo svetu. Ta težava se po-

javlja tako pri ženskah kot pri 
moških. Lahko spremlja bo-
lezenska stanja, največkrat pa 
moti p redvsem iz estetskili 
vzrokov. Najpogosteje gre za 
podedovano lastnost kože, 
redkeje pa je čezmerna po-
raščenost ali pa poraščenost 
na neznači lnih mest ih , pri 
ženskah npr. na l i d h , nad 
zgorn jo ustnico, p r s n e m 
košu, dojkah ... odraz bole-
zensk ih s p r e m e m b , zaradi 
pret iranega delovanja hor-
monov - čezmernega delova-
nja m o š k i h hormonov . V 
takšnili primerili vodi zdrav-
l jenje specialist endokrino-
log, bolnice pa uporabl ja jo 
različne metode odstranjeva-
nja dlačic (epiladja, depUadja 
...), kar je pa pogosto zamud-
no in boleče, predvsem pa za-
časno. Le elektro epiiacija 
ima trajni učinek, vendar je 
pri tem posegu potrebno vsa-
ko dlačico posebej uničiti s 
posebno elektrodo. Poseg je 
boleč, neredki pa so tudi 
stranski učinki (brazgotine, 
obravanost kože, infekdje). 

Lasersko odstranjevanje 
dlačic je trajnejša metoda. 
Primerjabie študije so doka-
zale, da je pri trajnem odstra-
njevanju dlačic najuspešnejši 
diodni laser visokih energij . 
Ob vsakem posegu se del dla-
čic dokončno uniči . Po več 
posegih lahko z diodnim la-

ser jem d o s e ž e m o 8 0 - 9 0 % 
uspeh. Laserska energija de-
luje skozi površ ino kože na 
vse dlačne mešičke, uniči pa 
le tLste, ki so v trenutku pose-
ga v aktivni fazi rasti. Laserski 
žarek se m o č n o absorbira v 
r javem k o ž n e m p igmentu 
melaninu, ki je zgoščen v dla-
kah. Pri tem pride do toplo-
tne okvare dlake in okolice, 
kar prepreči nadal jn jo rast 
dlačic. Običajno je potrebnih 
nekaj ponovitev, da unič imo 
korenine vseh dlačic. Nova 
tehnologija, ki omogoča kom-
binadjo laserske in radiofrek-
venčne energije, je primerna 
tudi za tanke in svetle dlačice. 

Zdrav l jen je z l a se r j em je 
treba načrtovati. Vsa j nekaj 
tednov pred laserskim zdrav-
l jenjem se je treba izogibati 
sončenju. Prav tako je prepo-
vedano dlačice puliti oz. upo-
rabljati drugo obliko epilad-
je. Po p o s e g u je obdelani 
predel nekol iko pordel in 
otekel. Sončni opeklini podo-
bna rdečine ob iča jno m i n e 
po nekaj urah. Nestrokovno 
opravljen poseg lahko prive-
de do opeklin in brazgotinje-
nja . T e m n e j š e ali svetle jše 
lise, ki se lahko pojavijo po 
l a s e r s k e m zdrav l jen ju , po 
nekaj mesec ih izginejo. Po-
stopek je hiter in učinkovit. 
Zdravilišče Rogaška 
Zdravstvo, tel.: oj/8u ^020 

Zaščitni ukrepi 
Zaradi s trmega naraščanja pojavnosti vseh oblik kožnega 
raka tudi v Sloveniji strokovni kolegij za dermatologi jo sve-

tuje naslednje zaščitne ukrepe: 

• aktivnosti v naravi načrtujte izven dnevnega č a s a naj-

bolj aktivnega sončnega sevanja, 

• sončnim žarkom se izogibajte med deseto in šestnaj-
sto uro, 

• upoštevajte "pravilo sence" : kadar senca telesa posta-
ne krajša od dolžine telesa, poiščite naravno ali umet-
no senco, 

• zmanjša j te izpostavljanje sončni svetlobi z gosto tkani-
mi oblačili, klobuki s širokimi krajci, dolgimi hlačami, 
dolgimi rokavi, senčniki, 

• dos ledno ščitite otroke pred sončnimi žarki, 

• uporabljajte zaščitna očala, ki o m o g o č a j o 9 9 - 1 0 0 % za-
ščito pred UV žarki, 

• kadar ste na prostem, v e d n o namažite Izpostavl jene 
dele telesa s primernimi zaščitnimi sredstvi, ki vsebu-
jejo zaščito pred UVB žarki in so na ovojih označeni z 
oznako SPF (sun protection factor) najmanj 15 in obe-
nem zaščito pred UVA žarki, običajno označeno s PFA 
(protection factor UVA), 

• na kožo je treba nanesti zadostno količino zaščitnega 
sredstva trideset minut pred izpostavl janjem UV žar-
kom, nato vsaki dve uri oz. takoj po kopanju ali obi-
lnem znojenju, 

• uporaba kemičnih zaščitnih sredstev ni namenjena na-
domeščanju naravne zaščite in podal jševanju izpostav-
ljanja s o n č n e m u UV sevanju, 

• ne uporabljajte kemičnih zaščitnih sredstev pri dojen-
čkih do šes tega meseca starosti, 

• v d n e v n e m tisku in drugih medijih je m o g o č e dobiti 
podatke o dnevnih vrednostih UV žarčenja. Gre za UVI 
(UV indeks) za posamezna območ ja naše države. UVI 
je označen s številkami od 1 do 10 . Pr iporočamo upoš-
tevanje zgoraj navedenih ukrepov zmeraj , kadar je UVI 
večji od 3. 

Tako zelo ugodno ni bilo k nikoli... 

M A J S K A R A Z V A J A N J A 
v Termah Zreče 03. 05. - 30. 05.2006 
Ceiu v k l j u č i ^ 
- 3 ali 5x polpenzion 
- neomejeno kopanje v termalnih bazenih 

? neomejen vstop v Savna vas 
- 1X- fokolattna obloga (45 min.) 
Cena (OKIIO V TLW>POMEIIM JOWY; 
Vile Terme Z r e č e ' " 
Hotel Dobn>va2000— 

3dni 
srr 6 

JS.IOO 24.500 lOia* -SftH 

S d n i 
srr € 

)-38.S00 ISO,« 
-senee- 3s.soo i4s,i4 00.600 56.500 «577 

Rezervacije neaelja-ittrtck: D O D A T N I 1 0 % p O p U S t . 
Ostali popusti se izklju6ijcjo. 
Dopladlo: 
- turistična taksa, namestitev v enoposteljni sobi 

V Tel.: 03 757 60 00, 01 23^9 264, www.lerine-zrece.3i, www.rogla.̂ i y 

KOZMETIKA 
BARBARA WEBER, s.p. 
HAFNERJEVO NASELJE 2, 
4220 SKOPJA LOKA, TEL.: 0 4 / 5 1 3 6 3 0 0 

\̂ ^v\̂ .î ^orln;lcij;̂ -ncl/ŝ l̂o l̂•\̂ t•lH•r 

Vi J 

m 
KDAJ V SOLARIJ? 
Mnogi si pred odhodom na morje želijo nabrati nekaj barve v solariju. Mnenja glede tega 
so različna; zagovornikov solarija je prav toliko kot tistih, ki mu nasprotujejo. Solarij in sonce 
dajeta drugačen lip zagorelostii jPri naravni zagorelosti (UVA in UVB žarki) pigmentne celice 
dobijo spodbudo; in sprostijo njelanin. Koža je sprva pordela in sčasoma potemni. V solariju pa 
s tevzpcstav i jen i -^o UVA žarkom, zato bo barva polti drugačna. Najbolj znani so nam UVA 
in UVB ž a j ^ J ^ B žarko^l^^^ opekline kože. UVA žarki pa kožo starajo in smo jim 
vzposta\4jeni však dan, tudi tedaj, ko sonce ne sije. Uporaba solarija nam omogoči nastanek 
zaSčite pred soncem,jpoizvaja pomemben vitamin D3, pomaga pri hujšanju, izboljša 
razpoteženje, daje-adrav in spočit videz. Učinki UV sevanja na zdravje so tudi medicinsko 
dokazani, saj zdravijo kar n e ^ j kožnih bolezni, kot sta luskavica in akne. Že z rahlo porjavelostjo 
bomo lahko dalj časa uživaU.Tia naravnem soncu, vendar je treba upoštevati zlata pravila 
za pravUlK) sončenje. Zato nikoli ne pretiravajte, saj se je sondti treba pametno. To pa pomeni, 
ne več kot eno sončejiji; ria dan ter največ deset sončenj v roku dveh do treh tednov. 

V sedmih letih je z vašo pomočjo brezplačno 
letovalo več kot 5.000 socialno ogroženih otrok. 

Vabimo vas, da jim tudi letos skupaj ^ ^ 
omogočimo nepozabne počitniške dni. 

Prispevke lahko nakažete na račun-ft. 
02222 0010224921, sklic: 0001202006010. 

m lev 

i k - s o n c r 

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

Niioiilo !> ol))ivo iiireitmjmo M leltlonu M/20I-42-00. (aksu 04/201-<2-l3 3li osebno ni Zoiiom I 
v Kralju ô  (» poiii - do ponMeliU m teirtia do U.OO utel Cma ogtdiov m ponudb v rubfiM: iiieino u9odna 

JANEZ R O Z M A N S.P. - R O Z M A N BUS, L A N C O V O 91, 
4240 RADOVLJICA. TEL: 04/53-1S-Z49 
Nakupovalni izleti - Trst 24. 5.; Lenti; 3.6.; Madžarske toplice 
25. 5 - 28. 5 ,1 . 6. - 4. 6, 29. 6. - 2. 7.; Arizona (Bosna) 4. 6; Peljeiac 
17. 6. - 24. 6.; Cardaland 26. 6. 

K U L T U R N O D R U Š T V O LOŠKI O D E R , ŠKOFJA LOKA, S P O D N J I 
T R C 14, 4220 ŠKOFJA LOKA 
Četrtek, 18.5., ob 20.30: Martina Šiler REVKJAVIK, krstna uprizoritev, 
gledališka skupina Teater Frnikula in Loški oder, režija: Miha f Kalan, 
scenografija: fabkru, kostumografija: b.a.f.t.a., glasba: Vid Ahafič, 
Uroš Strnad, Kitty, video: Jan Dolinar, Drugo Oko, igrajo: Bojan Tram-
puš, Iztok Drabik, Petra Klanšček in Igor Jelene, PREMIERA, za IZ-
VEN. Petek, 19. 5., ob 20.30: Martina Siler: REVKJAVIK, drama, režija: 
Miha f Kalan, za IZVEN. Sobota, 20. 5., ob 20.30: Martina Šiler: REV-
KJAVIK, drama, režija: Miha f Kalan, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I 
GLASOV kažipot BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Naše deklice z vžigalicami 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica v sodelovanju z N a t a š o 
Kranjc, ki vodi študijske bralne krožke kranjske regije, vabi 
na predstavitev knjige N a š e deklice z vžigalicami in pogov-
or z Vlasto Nussdorfer , v iš jo državno tožilko in generalno 
sekretarko nevladne organizaci je Beli obroč. Pogovor o žrt-
vah z lorab in nasil ja s o pripravili v Kulturnem d o m u na 
Kokrici v torek, 16 . ma ja , ob 18. uri. Če imate odveč mehke 
igrače, jih lahko darujete za male žrtve zlorab. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - Otroški oddelek jeseniške knjižnice vabi na ustvar-
jalne delavnice v torek od 14 .00 do 15.30 - barvanje kamnov, v 
sredo od 1 6 . 0 0 do 17 .30 - denarnice iz moosgumija , v četrtek 
od 15 .00 do 16 .30 - izdelava nakita, v petek od i 6 . o o do 17 .30 -
šivamo. Ura pravljic bo v četrtek od 1 7 .00 do 17.45. 

Koroška Bela - Ustvarjalna delavnica bo v torek od 1 5 . 0 0 d o 
16 .30 . 

Hrušica - Ustvarjalna delavnica bo v sredo od 1 6 . 0 0 do 17.30. 

Žirovnica - Ustvarjalna delavnica bo v četrtek od 1 6 . 0 0 d o 
18 .00 . 

Radovljica - Lutkovno igrico za otroke, stare vsa j 3 leta, z 
n a s l o v o m Mel je , m e l j e ml inček b o d o otroci Lutkovne 
delavnice prvega, drugega in tretjega razreda O Š Gorje odi-
grali v Knjižnici A. T. Linharta v četrtek, 18. maja ob 17 . uri. 

jezikamo jezike 
Kranj - Učenci in učitelji jezikov iz O Š Škofja Loka - Mesto 
vas vabi na jezikovni večer jez ikamo jezike. Prireditev bo v 
četrtek, 18. maja, ob 18. uri v večnamenskem prostoru O Š 
Škofja Loka - Mesto šole . 

IZLETI 
Na Kras 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v soboto, 
20 . maja , izlet na Kras - po poti šmarnic . Odhod avtobusa 
bo ob 6. uri iz zgornje posta je na Hrušici. Prijave z vplačili 
zbirajo na upravi društva d o četrtka, 18. maja , do 12 . ure. 

Pohod treh src 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 20. maja, na 
pohod treh src (Radenci-Kapelski vrh-Janžev vrh-Radenci). In-
formacije in prijave z vplačilom zbira do četrtka, dne 18. maja, 
Franci Erzin, tel. 041/875 8 12 . 

Tura na Kurji vrh odpade 
Kranj - PD Iskra Kranj o b v e š č a , da tura na Kurji vrh, ki bi 
morala biti 20 . maja, zaradi velike količine snega odpade. 

Planinski izlet na Blegoš 
Žabnica-Bitnje - DU Žabnica-Bitnje vabi na planinski izlet na Ble-
goš. Odhod avtobusa bo v torek, 23. maja, ob 7. uri iz Stražišča 
(AP pri cerkvi) in na vseh postajališčih proti Ško^i Loki. Prijavite 
se na tel. 2311-715 od srede, 17. maja do petka 19. maja. 

OBVESTILA 
odprta vrata vojašnice 
Bohinjska Bela - Iz vojašnice na Bohinjski Beli sporočajo , da 
bodo od 16 . d o 19. maja odprli vrata za ogled dela v gorskem 
bataljonu Slovenske vojske. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
w w w . m s - k r a n j . s i 

mimozi mn<* es«. ct*««««* j i t. 

Muzejski dan 
Jesenice - Cornjesavski muzej J esen ice vabi na Mednarodni 
muzejski dan v četrtek, 18. maja . Tema: muzeji in mladi. 

Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji 
Zgornja Radovna • Ob dnevu muzejev bo v četrtek, 18 . maja, 
od 14. do 17. ure Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačij i . 

Koča na Gozdu odprta 

Gozd - Koča na Gozdu je odprta vsak dan d o 30. septembra. 

Ko je najstnik zaljubljen 
Kranj - Danes, v torek, 19 . maja ob 19. uri organizira ZDI -
KROG v Gimnazij i Kranj večer za starše z nas lovom: Ko je 
najstnik zaljubljen. 

PREDAVANJA 
Albanija, dežela bodočnosti 
Žirpvnica - Prosvetno-kulturna sekcija Društva upokojencev 
Žirovnica vabi svoje člane in s impatizer je v torek, 15. maja , 
ob 18 . uri na predavan je A lbani ja , deže la b o d o č n o s t i . V 
Čopovi rojstni hiši bo predaval Justin Zorko. 

O vvaldor^ki šoli 
Bled - Misel, društvo ljubiteljev waldorfske pedagogike, vabi 
v torek, 16 . maja, ob 18. uri v čitalnico na Bledu na drugo 
predstavitev projekta waldorfske šole za Gorenjsko. 

Motnje vida in bolezni oči 
Kranj • Koronarno društvo Kranj vabi v sredo, 17. maja, ob 
18 . uri vabi na predavan je v d v o r a n o D o m a krajanov na 
Pr imskovem. Predavateljica bo prim. mag. Dragica Kosec, 
dr. med. Vstop je prost. 

Dojenje 
š k o f j a Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
s r e č a n j e v petek, 1 9 . m a j a , o b 1 6 . 3 0 v prostor ih 
Zdravstvenega d o m a Škofja Loi<a. T e m a srečanja bo: prvi 
tedni z novorojenčkom. Vabl jene bodoče, doječe in druge 
matere , dobrodošl i tudi dojenčki in malčki. Informaci je -
tel. 5 1 0 8 0 0 1 (Irena). O s n o v n e informaci je o dojenju so na 
voljo tudi na spletni strani: http://www.dojenje .net , zavihek 
Vprašanja . 

Harmon/ program - Pašman 2006 
Naklo - Vabljeni na predstavitev letovanja na otoku P a š m a n , 
ki bo jutri, v sredo, 17. maja s pričetkom ob 19 . uri v Vita 
Centru Naklo. 

Resnice in zmote o osteoporozi 
Naklo - Kaj nam krade kalcij, kako sami pripravimo naravne 
kalcijeve pripravke in jih d o b i m o zastonj. O novih dognan-

MSORA M SORA, Z.O.O., Žiri 
Trg svobode 2, Žiri 

Zaposli 

PRODAjALCA V TRGOVINI Z ŽIVILI 
PRODAjALCA V TEHNIČNI TRGOVINI 
DELAVCA NA SUŠILNICI LESA 
za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas 

O d kandidatov pričakujemo: 

. poklicno ali srednjo šolo ustrezne usmeritve 
• vozniški izpit B kategorije 
• poznavanje osnov dela z računalnikom 
• zaželene so delovne izkušnje s področja trgovine, 

lahko tudi začetniki 
• veselje do dela, vestno delo In pripravljenost 

na stalno Izpopolnjevanje 

za delo na suSilnici teso: 
• zaželena je usposobljenost s področja lesarstva, 

lahko tudi nekvaliriclrani delavci 
• veselje do dela, vestno delo 

Kandidati naj pošljejo ponudbe do srede, 24. maja 2006, 
na naslov M SORA, z.o.o., Ziri Trg svobode 2, 4226 2iri. 

LOTO 
Rezultati 39. kroga • 14. 5. 2006 

1. 5. 14. 20. 33, 34. 37 in 35 SEDMICE Ni l 

Lotko: 
5, 5. 3. 8. 6. o LOTKA NI! 

Garantirani sklad 40. kroga za Sedmico: 62.000.000 SIT 
Predvideni sklad 40. kroga za Lotko; nS.ooo.ooo SIT 

jih, katera hrana spodbuja povečanje kostne gostote, č e m u 
se izogniti, bo predavala Sanja Lončar v četrtek, 18. maja, ob 
19 . uri v Vita Centru Naklo. 

(Po)moč numerologije 
Š k o f j a Loka - Predstav i tev knjige avtor ice Ta je Veroti 
" ( P o ) m o č numerologi je bo v četrtek, 18 . maja, ob 18. uri v 
Gas i l skem domu na Trati. 

Preventiva pred zasvojenostjo 
Radovljica • KD Sotoč je v a s vabi jutri, v sredo, 17 . maja ob 
1 9 . 3 0 v S lomškovo dvorano v Župni j skem d o m u v Radovlji-
c o na predavanje dr. Karla Gržana z nas lovom Preventiva 
pred zasvojenost jo . 

Vrednostni papirji in vzajemni skladi 
Radovljica • V knjižnici A. T. Linharta bo danes , v torek, i6 . 
maja , ob 1 9 . 3 0 predavala Jožica Vavpotič Slapar o alterna-
tivnih načinih dolgoročnega varčevanja . 

Zadovoljna partnerja - srečna družina 
Ško^a Loka - LAS v tednu družine pripravlja pogovor z dr. 
Dragom Jerebicem iz Zakonskega in družinskega inštituta 
Krog iz Kranja na t e m o : Z a d o v o l j n a partner ja • s r e č n a 
družina, ki bo v Kašči jutri, v sredo, 17. maja, ob 19 . 30 in na 
Radiu Sora v četrtek, i8 . maja ob 17 . uri. 

Predavanje Bogdana Žorža 
Preddvor - O Š Mati je Val javca Preddvor organizira ciklus 
štirih predavanj B o g d a n a Ž o r ž a . Z a d n j e p r e d a v a n j e bo 
potekalo v četrtek, 18. maja , ob 18. uri v glasbeni dvorani 
šole Preddvor na t e m o : Postavljanje meja . 

KONCERTI 
Letni koncert 
Ško^a Loka - Glasbena šola Škofja Loka vabi na letni koncert 
G o d a l n e g a orkestra, ki bo v četrtek, 1 8 . maja , ob 1 9 . 3 0 v 
Kristalni dvorani na Mestnem trgu v Škofj i Loki. 

Orgelski koncert 
Ljubljana - Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava in Slovensko 
orgelsko društvo vabita na orgelski koncert avstrijskega organista 
Franza Danksagmiillerja, profesorja za orgle in improvizacijo na Vi-
soki šoli za glasbo v Lubecku. Koncert t » v četrtek, 18. maja, ob 
18.30 v kapeli Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. 

RAZSTAVE 
Okno v svet - l o o let bohinjske železnice 
Bohinjska Bistrica • Gorenjski muzej vabi na odprtje razs-
tave Okno v svet - 1 0 0 let bohinjske že leznice v Muzeju 
T o m a ž a Godca v Bohinjski Bistrici. Odprli jo bodo v petek, 
19 . maja, ob 18. uri. 

G G I IZLETI • . ^ • . 

Iz let z a velike fn male • • 

MINIM0MD05 •• 
In CELOVEC 
Termin: sobota, ao.mcUa 2006 
Program: 
odhod ob 8 . 0 0 - ogled starega n jes tnega jedra Celovca in 
njegovih znamenitost i , povezanih tudi z zgodovino naših 
prednikov - neda leč s tran: park M i n i m u n d u s , svet v 
malem. 

Cena: 
Odrasli : ^.'^OO S i t (13,77 eur) pri udeležbi 45 oseb . 

Naročniki G C : 1 0 % popusta 

Otroci: 2 . 5 O O S i t (10,43 eur). 

Otroci naročnikov C C : lO % popusta . V ceno je vštet av-

tobusni prevoz, v s e cestnine in parkirnine, o snovno ne-

z g o d n o zavarovanje, DDV, vodstvo in organizacija izleta. 

Doplalila: 

Minimundus : odrasli 1 2 eur, otroci od 6 -15 let 7 eur 

Prijave: 

Gorenjski glas: 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 ; narocnine@g-glas . s i 
Plačilo v agenciji Linda, Staneta Žagar ja 32, Kranj: 
0 4 / 2 3 5 84 2 0 ali 0 4 1 / 2 4 8 773 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ms-kranj.si
http://www.dojenje.net
mailto:narocnine@g-glas.si
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K MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Dojenje in miti o idealnem 
materinstvu (1) 

Nobenega dvoma ni, da je 
materino mleko najboljša hra-
na za dojenčka. Zato ne bom 
pisala o tem, kajti za to so po-
klicani drugi. Me pa moti ne-
kaj stvari, ki so se napletle okrog 
dojenja, ki posledično vplivajo 
tako na mame kot na otroke. 
Vprašanje, ki ga največkrat sli-
ši novopečena mamica, se na-
mreč glasi: Ali še dojiš? Če je 
odgovor "da, seveda"je deležna 
navdušenja občinstva, če je od-
govor nikalen, pa bo slišala 
kakšen vzdihljaj in nadaljnja 
vprašanja o tem, zakaj ne. Bog 
ne daj, da bi katera zavrnila 
dojenje, že v osnovi je to za ne-
katere neizprosen minus, znak 
sebičnosti in nesposobnosti za 
materinsko vlogo. Ampak tega 
itak nobena mamica ne pove 
naglas, čeprav mnoge povedo, 
da je bilo dojenje težavno in 
hudo naporno. Pa ne zato, ker 
tega ne bi znak, ampak zato, 
ker mora biti za uspešno doje-
nje izpolnjenih kar nekaj pogo-

jev. Nasveti, ki jih zasledite vse-
povsod in so v prid dojenju, so 
sledeči: primemo jesti, veliko 
piti, še več počivati in nič se "se-
kirati". To je idealno za kak 

drug svet. V tem življenju pa je 
tako, da ima večina žensk poleg 
skrbi za dojenčka še skrb za vso 
družino, za majhne otroke ali 
večje šolaije, kar nekaj mamic 

je študentk in zdi se mi. da je 
tale počitek za večino ljudi ne-
dosegljiva želja. Dojenčki se se-
veda med seboj razlikujgo, in 
to je še eden izmed pomembnih 

faktoijev, ki vpliva na to, ali bo 
dojenje potekalo tako, kot 
mora. Nekateri večjokajo, dru-
gi manj, tretji veliko spijo, ne-
kateri skoraj nič. Eni so rojeni 

jedci in sesalci, drugi so leni, da 
se jim komaj ljubi odpreti usta. 
Ampak, za vse je materino 
mleko najboljša hrana. Iz tega 
sledi, da ga je treba imeti, pa če 
ga imaš ali pa nimaš. Da je 
vsaka ženska sposobna dojiti, je 
bilo že večkrat povedano in na-
pisano. Prav tako, da je nasta-
janje materinega mleka odvis-
no od povpraševanja, kar po-
meni, da mora otrok čim več-
krat sesati, ker s tem povzroča 
nastajanje novega mleka. No. 
pri nekaterih to pomeni, da so 
otroci praktično 24 ur na prsih 
in posledica tega je največkrat 
izmučena mama. 

V Sori so se srečali 
mladi folkloristi 
MAJA BERTONCELJ 

Sora - V Sori je letos potekalo že 
8. srečanje otroških folklornih 
skupin, tretjič z mednarodno 
udeležbo. Poleg treh domačih 
folklornih skupin (mlajše in 
starejše otroške ter mladinske) 
so se s plesom in petjem pred-
stavili še mladi folkloristi iz Fu-
emitza in Železne Kaple v Av-
striji ter Trsta v Italiji. 

"Če bi imeli prostor, bi jih 
povabili še več, saj je bilo zani-
manje iz tujine kar veliko. 
Takšnih prireditev z otroško 
folkloro v Sloveniji manjka in 

že l imo si, da bi to srečanje 
morda že prihodnje leto pre-
raslo v dvodnevni festival," je 
povedala Alenka Pentie, vodja 
otroške folklore v Sori. V tem 
kraju v medvoški občini ima 
folklora že več kot tridesetletno 
tradidjo, zanimanje med otro-
ki pa je zelo veliko, tudi zato, 
ker ne gre le za ples in učenje, 
temveč tudi za druženje in 
spoznavanje starih običajev. 
Sicer pa so na srečanju navdu-
šili mladi fentje iz Fuemitza, ki 
neguje jo poseben nemški 
ljudski ples, imenovan "šuh-
plateln". 

V Sori s e je predstavilo šest otroških folklornih skupin, 
tudi domačini (na sliki), /fmo: Ma|i Bctoncdi 

Svetel dan za Tanjo in Domna 
v poldrugem mesecu je bilo zbranega dovolj denarja, da sta slabovidna Tanja Oranič in Domen 
Bremec dobila računalnika s povečevali. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih Kranj je 
ta teden srednješolki in osnov-
nošolcu izročilo napravi, s ka-
terima bosta lahko brala moč-
no povečan tisk in tako v šoli 
lažje sledila vrstnikom. Oba sta 
namreč slabovidna in obisku-
jeta redni šoli. D o m e n tretji 
razred osnovne šole v Kranju, 
Tanja g imnazi jo v Ljubljani. 
Napravi sta prevzela v dmžbi z 
darovalci, ki so v kratkem času 

zbrali 2 ,9 milijona tolarjev, 
društvo je dodalo še 6 1 0 tisoča-
kov s svojega računa in tako je 
bilo dovolj denarja za kar dva 
računalnika s povečevali in 
ustreznima programoma. 
Slednja sta ob prevzemu zbra-
n i m predstavila uvoznika, 
predsednik društva Frand Pire 
pa se je v imenu svojih dveh 
mladih članov zahvalil za po-
moč, ki je Domnu in Tanji po-
lepšala ne le ta dan, pač pa kar 
nekaj prihodnjih dni. Med da-
rovald sta bila tudi dva l i o n s 

kluba, kranjski in kranjskogor-
ski, več podjetij, tudi Sava Tires 
in Hidria Peries (ter njuna sin-
dikata), kjer sta zaposlena Do-
mnova starša, pa osnovna šola 
Simona Jenka (s 4,5 tone zbra-
nega starega papirja in za 6 0 0 
tisočakov v denarju za pomoč 
sošolcu se je odrezal zlasti 3. c 
učiteljice Danice Šmid). Hu-
manitarna akdja je bila na za-
četku namreč mišl jena zgolj 
za Domna, ker pa so se ljudje 
tako darežljivo odzvali, je bilo 
denarja dovolj za dva. Kar tret-

j ino vsega pa je prispeval en 
s a m človek, 92-letru Danijel 
Šinigoj, stanovalec doma sta-
rejših v Medvodah, ki se je v 
mlajših letih v Skofji Loki sre-
čeval s slepimi in slabovidnimi 
otroki in jim želi s svojimi pri-
hranki pomagati Tudi on se je 
udeležil majhne slovesnosti ob 
predaji pripomočkov, ob kateri 
so se prireditelji zahvalili dona-
torjem in pripravili tudi zabav-
ni program. Z odlomkom iz 
komedije ga je poživila gorenj-
ska komedijantka Jana M i i t 

KRANJ 

U s p e š e n kulturni maraton 

V soboto je v s tarem m e s t n e m jedru Kranja potekal že dru-
gi kulturni maraton. Pevski zbori, folkloristi, plesalci, glas-
beniki, celo Juan Vas le in tudi tisti, ki so poskrbeli za orga-
nizacijo in tehnično podporo dogodka, so "tekli" za izgrad-
njo nove, funkcionalne in akustične koncertne dvorane, ki je 
Kranj ne premore . "V glasbi današn jega združenega kon-
certa v simbolični dvorani na Glavnem trgu v Kranju je med 
vrst icami zap i sano , naj naziv Prešernovo m e s t o ne bo le 
napis na tablah, a m p a k s inonim za mesto , ki živi In cveti od 
kulture," je v nagovoru povedala Petra Kejžar, predstavnica 
civilne iniciative za izgradnjo koncertne dvorane. Dogodka 
s e je v s o n č n e m dopoldnevu udeležilo veliko ljudi, civilni 
iniciativi pa je v p o d p o r o za izgradnjo dvorane uspe lo zbrati 
že več kot dva t i soč podpisov ljudi. "Na svidenje na mara-
tonu številka tri, v novi koncertni dvorani ali na prostem," je 
še napovedala Kejžarjeva. S. K. 

KAMNIK 

Srečanje ljubiteljev starodobnih vozil 

Društvo s tarodobih vozil Kamnik, ki ga vodi Miroslav 
Vrhovnik, je minulo s o b o t o organiziralo že drugi Festival 
predvojnih starodobnih vozil Kamnik, ki se ga je udeležilo 
skoraj petdeset lastnikov predvojnih motorjev, avtomobilov 
in drugih vozil - med njimi tudi avtobusa - iz vse Slovenije. 
Zaradi tehničnih težav gostov iz Italije letos ni bilo. Staro-
dobna vozila, med katerimi je najstarejše nosilo letnico 1 9 1 1 , 
s o s e na kamniškem G l a v n e m trgu začela zbirati že v 
dopoldanskih urah, preden pa s o se v koloni, razvrščena po 
starosti, s svojimi lastniki odpravila po kamniški okolici, so 
bila deležna š e blagoslova s strani tunjiškega župnika Pavla 
Juhanta. Ljubitelji starodobnikov s o se nato s svojimi lepotci, 
zloščenimi in urejenimi do potankosti, z glasnim hupanjem 
poslovili od množice gledalcev, s e ustavili na malici v Termah 
Snovik in s e nato podali še v Kamniško Bistrico, kjer so jih 
čakala priznanja organizatorjev in zabavno srečanje. J. P. 
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Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 2 0 1 4 2 4 9 
fax: 2 0 1 4 2 1 3 

Mali oglasi se sprejemajo: Z3 objavo v petek -
v stedo do 13.30. In za objavo v toreli, do pet-
ka do M.OO! Delovni fas. od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. - 1 5 . uie. 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0.. 
Begunjska 2 
GSM; 041/436-544 
Tel.: 04/ 53-17-460 

PRODAMO HiSO: 
RADOVLJICA (VRBNJE): Na robu ni-
selja prodamo dvodružinsko, 14 let 
staro hlSo(dvojfelc), v bistvu ločeno 
dvo- in trisobno stanovanje -f neizde. 
lana mansarda 100 mz in klet, parce-
la meri 357 mj, cena; 50.000.000 SfT 
PRODAMO STANOVANJE: 
BLED: v večstanovanjski hiši stari pri. 
bi. 70 let, prodamo pritlično i-sobno 
stanovanje v izmeri 38 mj, popolno-
ma obnovljeno leU 2004, cena: 
15.500.000 SIT. 

KRANJ: Šorlijevo naselje, 2ss, 54 m2, 
4/4 nads., 1.1968, obnovljeno 1.1997, 
lep razgled, vzdrževan blok, cena: 
18.500.000 SIT 

w ww. k r-ne premic ni ne.; 
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PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - VALJAVCEVA: 72 m2. 3SS s 
shrambo, I. 1961, obnovljeno 2000, 
nadstropje 3/4, delno opremljeno, 
cena: 28,8 mio SIT 
MOJSTRANA; 44 m2. iS. I. 1980, 
nadstropje l/a, opremljeno, razgled 
na gore, nujno prodamo, cena: 13,5 
mio SIT 
RADOVLJICA; 50 m2, 255, I. 1985. 
nadstropje P/4, neopremljeno, delno 
obnovljeno, velik balkon, lastniško 
parkirno mesto, cena: 20,5 mio SIT 
PRODAMO HIŠE 
JAVORNIK; 131 m2, na parceli 997 
m2,1.1900, samostojna, kmečka, ob 
glavni cesti. Možnost ločene prodaje 
pripadajočega in v celoti zazidljivega 
sadovnjaka. Cena: 16.550.000 SrT. 
KRANJ - STIMŽIŠCE: 164 m2. na par. 
celi 430 m2.1.1940.1/2 samostojne 
hiše, ob glavni cesti, cena: 35 mio SIT 
MOJSTRANA; 60 m2, na parceli 203 
m2,1.1966,1.2005 obnovljene insta-
lacije, lep razgled na gore, cena: 27 
mio SIT, 
SUTNA; 250 mz na parceli 555 m2. 
sončna lega, 3. gradbena faza, mo-
derna zasnova, varčni ogrevalni si-
stem. dovoljena poslovno-stanovan-
jska raba, ugodna cena: 37 mio SIT 
TRŽIČ; 170 m2, vrstna hiša v starem 
mestnem jedru, možnost dveh sta-
novanj, cena: 19 mio SIT 
PRODAMO ZEMgiSČE 
BLEJSKA DOBRAVA; 406 rm, v mir. 
nem vaškem okolju. Priključki na 
elektriko, vodovod in telefon so v bli-
žini. Dovoljena gradnja enostano-
vanjske hiSe v treh etažah. Cena: 11 
mio srr. 

JESENICE; več zazidljivih parcel na 
sončni legi: parcela 1.062 m2 • 13 mio 
SIT, parcela 1.075 ni2 . 14,5 mio SIT, 
parcela 891 m2 • 15,5 mio SIT. parcela 
485 m2 - 16.838 SIT/mz, parcela 
1.802 m2 -14.432 SIT/m2 
PSEVO; 3004 m2. delno zazidljiva 
(900 m2), preostalo gozd. Sončna 
lega, razgled na Sorško polje. Name-
njena za vikend. Cena: 8.800.000 
SIT. 
ZG. BESNICA; 873 m2, zazidljiva, del. 
no ravna, delno strma, dostop po po-
bočju, mima lokacija, skoraj zadnja v 
vasi. Svetla ]užna stran. Cena: 12 mio 
srr. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
KRANJ, BEGUNJE, LESCE, NAKLO, 
ŠENČUR; različne površine, različne 
namembnosti • trgovine, pisarne. 
Ureditve po željah najemnikov. Tudi 
v novogradnjah. Ugodne najemnine! 

www.gekkoprojekt.si 
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STANOVANJA prodamo 
KRANJ - Sorlijevo n.; 2ss, 54,5 m2, 2. 
nad, 1.1972. Stanovanje je potrebno 
obnove, je v prijetnem in mirnem 
okolju Kranja. Cena 22 mio SIT 
(91.804 EUR) 

KRANJ - Partizanska; prostorna gar. 
sonjera. 28 m2 + 6 m2 kleti, adapti-
rano I. 2003,1 nad., nizek blok. takoj 
vseljivo, v ceni lastniško parkirno 
mesto. Cena 14,3 mio SIT (59.673 
EUR) 
SKOFJA LOKA • Partizanska c.; 52,84 
m2,1 . 1975, 2,5ss, 2. nad. od 10, vpi. 
sano v 2K, prevzem takoj, cena 23 
mio SIT (95.977 EUR) 
KRANJ • Planina II: 2+2SS, 102,49 
m2,3. nad. od 7,1.1982, ZK, parkiriš-
če pred blokom, cena 28 mio SIT 
(116.842 EUR) 

KRANJ - Planini (1; 1 SS, 72,07 mj. 7. 
nad.. 1.1982, urejeno, vredno ogleda, 
cena 23,5 mio SIT (102.237 EUR) 
KRANJ • Planina I; 60,80 m2, 2ss, 
adaptirano 1.2002.7. nad., VREDNO 
OGLEDA, cena 22 mio SIT (91.804 
EUR) 
KRANJ • Planina I; 39 m2 * klet (8 
mz), 1,5 SS, adaptirano 2006, visoko 
pritličje, brez balkona, cena 16,8 mio 
SIT (70.105 EUR) 

KRANJ • Planina I; 3SS. 88,11 mz. I. 
1977,11. nad., 2 balkona, vzdrževano, 
cena 23,5 mio SIT (98.064 EUR) 
KRANJ . Planina I; 2ss, 61,40 m2,1. 
76, 1. nad./11, v celoti obnovljeno, 
cena 24,3 mio SIT (101.402 EUR) 
HISE prodamo 
KRANJ - Primskovo; dvostanovanj-
ska hiša, 1. 1954. 140 m2 stanovanj-
ske površine v dveh etažah, parcela 
velika 703 m2, cena 44,3 mio SIT 
(184.861 EUR) 

KRANJ; v vrstni pozidavi Primskovo, 
ob Zadružni in jelenčevi ulid so na 
voljo Se štiri enote dvojčkov in ena 
samostojna hiša s po 120 do 160 m2 
stanovanjske površine - vse zgrajeno 
do tretje, podaljšane faze. Parcele so 
velike od 255 do 561 mz. Cene od 39 
do 58,4 mio SIT (16Z.744 EUR do 
243.775 EUR). Kupci ne plačajo pro-
vizije. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
iKOFJA LOKA • Sveti Duh; stavbno 
zemljišče 974 mz, ob zelenem pasu. 
Dovoljena so stanovanja, kmetije, 
protzv. dejavnosti, šport in rekreaci-
ja. Ravna, sončna lega. Cena 
z6.360.00 SIT (110 EUR/mz). 
PODVIN - MOSNJE; 510 mz, sonč-
na, ravna parcvia praviln« oblik« na 
območju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiš. Cena 
IZ mio SIT (50.075 EUR). 
CERKLEJ NA GORENJSKEM; 3703 
mz, zemljišče znotraj poselitvenega 
območja, za poslovne dejavnosti, 
lahko v dveh delih, cena 16.775,00 
SIT(70 EUR)/m2 
ZGORNJI BRNIK; 6431 mz, zemljiš-
če znotraj poselitvenega območja, za 
poslovne dejavnosti, lahko v dveh 
delih, cena 16.775.00 SIT(70 
EUR)/m2 
POSLOVNI PROSTORI - oddamo 
KRIŽE • okolica; 100 mz. avtomeha-
nična delavnica z utečenim poslom, 
v obratovanju, s parkiriščem, lahko 
tudi kot skladišče, najemnina 1.438 
SIT(6 EUR)/mz 

www.svet-nepremicnine.$i 
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STANOVANjA PRODAMO 
TRŽIČ • center, i-sobno. 32,)5 m2. 
kletno, obnovljeno v celoti I. 2006, 
cena: 9 mio SIT (37.S56.33 EUR) 
KRAN} • Planina I, z-sobno. 60 m2.1. 
nad.. 1.1.1977, ZK, v celoti obnovlje-
no, cena: 24 mio SIT (100.150,22 
EUR) 
TRŽIČ • Preska, 2-sobno, 47.67 m2, 
pritličje, obnovljeno I. 2003. vrt v 
uporabi, cena: »3.5 mio SIT 
(56.334.50 EUR) 
KRAN} • Planina II. 2.5-sobno, 69.36 
m2.11/7.1. i. 1981. opremljeno, cena: 
23 mio SIT (95.977,30 EUR) 
KRANI - Planina I, 3-sobno, $5,78 
m2. Xl/i2,1. i. 1977. 2 balkona, cena: 
23.5 mio SIT (98.063,76 EUR) 
HISE PRODAMO 

ŽIROVNICA • Breg. stan. hiša. nad-
standardna. 300 m2 biv. površine, 
garaža in gosp. poslopje 80 m2. 
pare. 500 m2,1.1. 2005. cena: 43 mto 
SIT (179-435.82 EUR) 
BISTRICA PRI TRŽtCU - i/2 stan. 
hiše. pritličje, 100 m2. pare. 540 m2, 
I. obnove 2003, cena: 27 rnio SIT 
{112.669 EUR) 
MLAKA PRI KRAN|U - stan. hiša, 
dvojček. 86 m2, pare. 507 m2. I. I. 
1990. obnovljena I. 2005, cena; 35 
mio SIT (146.052,41 EUR) 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO • zazidljiva parcela, 676 
m2. cena: n.35 mio SIT (70.06 
EUR/m2) 

CERKL)E - zazidljiva parcela, 647 m2. 
cena: 31.153,20 SIT/m2 (130 
EUR/m2) 
SLED • bližina alpskih blokov, zazid-
ljiva parcela. 740 m2, komunalno 
urejena, cena: 47.928 SIT/m2 (200 
EUR/m2) 
LOKA PRI TRŽIČU - zazidljiva parce-
la, 18.000 m2. primerna za poslovno 
dejavnost, ravna, sončna, vsi pri-
ključki. cena: 19.171.20 SIT/m2 (80 
EUR/m2) 

/ww.eko-hisa.si 
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Ul. Juleta Cabrovška 34.4000 Kranj 
email: info@lda-nepremicnine.si 

PE Kranj. Planina 03. Kranj 
tel.. 04/2351 000. CSM 041/331 886. 

041/754-674. 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
BL£D - ALPSKI BLOKI: 2'Sobno stano-
vanje v pritli^u v »zmeri 5145 m2, teto 
izgradnje 1974. mirna k)kkija, cena: 25 
mio SIT (104 323,15 EUR) 
KRANJ - PLANINA III: enosobno stano-
vanje, predelano v 1.5-sobno, v tretjem 
nadstropju nizkega bloka, v izmeri 43 
m2, leto izgradnje 1985. cena: 18 mio 
SIT (75112,67 EUR) 
TRŽiC • RAVNE • 2SS. v mansardi (nad 
trgovino), v izmeri 63 m2. leto izgradnje 
1983. cena 17 mio SIT oz. 70.939,74 
EUR 
STANOVANJA KUPIMO 
Za znano stranko nujno KUPIMO TRI-
SOBNO STANOVANJE (možnost tudi 
2-*-2) V Kranju. Zaželena lokacija je S del 
mesta - Zlato polje. Vodovodni Stolp. 
§oHijevo naselje . 
Za znano stranko nujno KUPIMO 
DVO- AU VEČJE ENOSOBNO stano-
vanje na PLANINI i. južna tega. 
HiSEPRODAMa 
DRULOVKA PRI KRANJU • Dvojček 
(montažna hiša) v izmeri 309 mz bival-
ne površine (pritTičje. nadstropje, man-
«frla. * »44 m? fcl^i. pripa-
dajoča parcela 353 m2. Leto izgradnje 
1989 Možnost ureditve v dvostano-
vanjsko hišo! Cena: 49,5 mio SIT 
(206.559.84 euR) 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
KRANJ • ZLATO POgE, v cebti adapti-
ran 2006, leto izdelave: 1978 v izmeri 30 
m2, priti)^, primeren za storitveno de-
javnost. frekventna lokacija, vseljivo ta-
koj. cena n.2 mio SIT oz. 46.736,77 
EUR 
KRAN) - STOLPNICA, v celoti opre-
mljen in adaptiran poslovni prostor. 
LAHKOTUDI KOT STANOVANJE, v iz-
meri 83.94 m2. letnik 1964, cena: 
32.184.610.00 SIT oz. 134.304.00 EUR 
TPC LESCE, leto izdelave 2005. v izme-
ri 78.85 m2. primeren za pisarniško de-
javnost, cena 27.943.17840 SIT 
(116.641.76 EUR) 

rv/v^.ida-nepremicnine.si 
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KUPIMO: 
ENOSOBNO in Stirisobno stanovanje, 
hišo do 55 mio in hišo do 75 "lio SfT. 
Takojšnje pla6lo. 
STANOVANJA PRODAMO 
CERKLJE: enosobno. 37 m2, adapt. 
2000.15 mio SIT {62.594 EUR) 
TRŽIČ: Bistrica, enosobno. 40 m2.1.75. 
13,5 mio SIT (56.335 EUR) 
SORUJEVa dvosobno, 57 m2, adapt. 
in oprem, 1999, nova kuhinja, odlika 
tokadja, 26 mio SIT (108496 EUR) 
RADOVLJICA: dvosobno. 46 m2, I. 
1961. 2. nad, dobra k>kacija 18 mio SIT 
(7S113EUR) 

ŠKOFJA LOKA: Groharjevo, dvosobno. 
61 m2, priti., adapt. 96. dobra lok., 23 
mio SIT (95.977 EUR) 
VODOVODNI STOLP: trisobno. 75 
m2. I. 62. adapt. 2006. 27 mio SIT 
(112.669 EUR) 
PLANINA 2: trisobno, 89 m2. adap. 03. 
284 mio SIT (118.511 EUR) 
PUNINA 1: trisobno, 89 mz. L 1979, 
25.9 mio Srr (118.511 EUR) 
PLANINA j : tnsobno, 73 m2,1.87.nizek 
blok. 24,5 mio SIT (122.237 EUR) 
PLANINA 1: tnsobno, 78 m2, adapt. 04, 
24,5 mio SIT (102J237 EUR) 
KAMNIK: trisobno, 83 m2.1.1970, takoj 
vseljivo. 26 mio SIT (108496 EUR) 
HiSE-PRODAMa 
PRIMSKOVO: 1/2 hiše. 65 m2.1.1960, 
150 m2 parc^, garaža, dobra k>kacija. 
16.9 mio SIT (70.522 EUR) 
KRANJ: samostojna, 150 m2, parcela 
450 mz, 1.35, delno adapt. 2005, sonč-
na lega. 30 mk> SIT (125.188 EUR) 
HRASTJE: sodobna, končna, razgibana 
arhitektura, I. 2000. k-*-p-fm, parcela 
600 m2.85 mio SIT (354.699 EUR) 
BRITOF: samostojna, L 1980. parcela 
500 m2.65 mio SIT (271240 EUR) 
SKOFJA LOKA: smer Gorenja vas, sa-
mostojna. 280 m2. parcela 980 m2, 
sončna lega ob reki. 1.79. adapt. 2000. 
56 mio SfT (233.684 EUR) 
BLED: prodamo enostanovanjsko mo-
derno hišo, I. 95. izdelana leta 2005. 
cena 43 mio SIT (179436 EUR) 
ŽELEZNIKI: prodamo samostojno, I. 
2000. 84 m2. pare 925 m2. 59,91 mio 
SfT (250.000 EUR) prin^mo za počit-
niško d^avnost 

KRANJ: dvostanovanjska 11954. pare 
700 m2.150 nu, večnamenska garaža 
z uporabnim dovoljenjem, 44.233 mio 
srr (184.584 EUR) 
PARCELE-PRODAMO 
BRITOF-VOCE. 619 m2. nasePje novo-
gradenj. 36.000 srr (150 EUR)/m2 
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PRODAM 
PLANINA, enodružinska hiša, 120 
mz, parcela 177 m2, L 92. skrbno 
vzdrževana, cena 42,5 mio SIT 
(177.000 EUR) 
RUPA, starejša hiša. tloris 215 mz, I. 
66, parcela 815 m2. v slabem stanju, 
cena 39.3 mio SIT (163.800 EUR) 
APNO, zidan vikend 80 m2, parcela 
1187,1.77. sončna, lepa lokacija, cena 
36 mio SIT (150.000 EUR) 
RUPA, zazidljiva parcela. 996 m2. 
ravna, el., voda in plin na parceli, 
cena 200 EUR/mz 
SKOPJA LOKA, zazidlj. parcela, 3400 
mz. vsi priklj., cena 26.360,40 SIT 
(noEUR/m2) 
PLANINA. 2SS. 2. n/2. L 51, delno 
prenovljeno. 69 m2, cena 19 mio SIT 
(79.100 EUR) 
ODDAM 
VISOKO, 3SS. 110 m2 in vrt. v P hiše. 
1.85.2 park. mesti, opremljeno, lepo, 
cena: 119.820 SIT/mesec (500 
EUR/mesec) 
VISOKO, 3SS, 135 m2, M v hiši, 1 
park. mesto, opremljeno, novo. 1.03, 
cena: 155.766 SIT (650 EUR/mesec) 
KUPIM 
PLANINA, 1- ali i.5 sobno stanovan-
je. nižje nadstropje ali dvigalo 
KRANJ in okolica. RADOVLJICA. 
ŠENČUR I- ali i,5 sobno stanovanje 
NOVOGRADNJA - 3 hiše 1.2006. po-
datke poiščite na 

www.tr idanepremicnine- i j . s 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-pošta: 
info(g)fesst.si 
Internet: 

ZA ZNANE STRANKE VZAMEMO V 
PRODAJO VEČ VRST STANOVANJ 
IN STANOVANJSKIH HlS. 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - bližina letnega kopališča: 
garsonjera. 28.00 m2. klet 6.00 m2. 
I. izgradnje 1960. cena >4,3 mio SIT 
(59672.84 EUR) 
KRANJ - Pbnina L: enosobno stanovan-
je. 39.00 m2, obnovljeno 1.2005/2006. 
cena 16.7 mio SIT (69687.87 EUR) 
KRANJ • sevemi del: trisobno stanovan-
je. III. nadstropje, 74,80 m2, obnovljeno 
2003. cena 25,9 mio SIT (108.079 EUR) 
KRANJ • Drulovka: garsonjera, I. nad-
stropje več stanovanjske hiše. I. iz-
gradnje 1990. balkon, plin do vrat, 
cena 15.3 mio SIT (63,845,77 EUR) 
KRANJ • Planina i: trisobno stano-
vanje, 78 m2. V. nadstropje. I. izgrad-
nje 1974. cena 23.9 mio SIT (99.733 
EUR) 
KRANJ - Planina II, dvosobno stano-
vanje z dvema kabinetoma, 95,94 
rT»2, IV. nadstropje, I. izgradnje 1980, 
cena 25.9 mio SIT (108.079 EUR) 
KRANJ: dvosobno stanovanje v 
stanovanjske bloku, 54.00 m2, I. iz-
gradnje 1980. vsi priključki, cena 21 
piio SIT (87.63145 EUR) 
KRANJ: dvosobno stanovanje. VII. 
riadstropje. 60.80 m2, I. izgradnje 
1979, obnovljeno 2002, vsi priključki, 
cena 22 mio SIT (91.804.37 EUR) 
KRANJ: dvosobno stanovanje. I. nad-
stropje večstanovanjske stavbe, 
46,06 m2.1. izgradnje 1990. obnovl-
jeno 2005, vsi priključki, cena 17.5 
mio SIT (73.026.21 EUR) 
HISE PRODAMO: 
KRANJ: dvostanovanjska hiša, pritlič-
je DO m2 bivalne površine. I. izgrad-
nje 1939. obnovljena, .cena 54 mio 
SIT (225.338.01 EUR) 
TUPALIČE - novogradnja 2006: dva 
dvojčka. 205 m2, parcela do 420 mz. 
lil. gradbena faza. cena 37mio SIT 
(154.398.26 EUR) in ena enota dvojč-
ka v izmeri 205 m2, parcela 420 mz 
(tlorisi v pisarni), cena 39 mio SIT 
(I62.744.'2 EUR) 
LANCOVO: visoko pritlična stano-
vanjska hiša + 2 garaži v kleli, I. iz-
gradnje 1980. vsi priključki, cena 55 
mio SIT (229.510,93 EUR) 
DOVJE MOJSTRANA: hiša -f resUvraci-
ja z apartmaji. I. izgradnje 1992 na 
parceli »700 m2. vsi priključki, cena 
239.640.000.00 SIT (1.000.000,00 
EUR) 
ODDAMO V NAJEM: 
RADOVLJICA: urejena enostanovan-
jska hiša z vrtom, (za starejši par). I. 
izgradnje 1955, najemnina 72.000,00 
SIT oziroma 300,00 EUR, varščina. 
KRANJ - DRULOVKA: zgornja etaža 
hiše. opremljeno 4-sobno stanovan-
je, 130 m2. cena 105.000,00 SIT s 
stroški (45.000.00 SIT) (625,94 EUR) 
PARCELE: 
ZBILJE: zazidljiva parcela v izmen 
510 m2, cena 32.351.00 SIT/mz 
035.OO EUR/m2) 

wv/w.fesst .s 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-glds.si 

www.gorenjskiglds.$i 

ATRIJ sz. z.0.0. 
ZE Ljubljana. Vojkova 63, 
Tel.: 01/530 92 90. 
530 92 92.041/329'79. 
e-pošta: info^sz-atrij.si 

3KOFJA LOKA - Podlubnik 3SS 77 
mz vpisano v zk v visokem pritličju 
stolpnice 1.1977, vsi priključki, cena 
24.500.000 SIT (102.236.69 EUR) 
COZD MARTULJEK samostojna 
nedokončana hiša I. 2001 K+P-t-M 
pribl. 180 mz. parcela 601 m2 -»-
gozd 3500 m2, lepa lokacija, cena 
71.892.000 SIT (300.000 EUR) 
Za znane stranke iščemo več stano-
vanjskih enot v Kranju In okolici ter 
v Kranjski Con. 

www.sz-atr i j . s 

L O I ^ 
n e p r e m i č n i n s k a « 

d r u ž b a i 

Zevnikova ul. 11. Kranj. PE Stritarjeva ul 8.. 
Kranj, tei.; 041/347 323, 04/2362 890 

HIŠE PRODAMO 
RETHČE pri Sk. Loki. hiša I. 1978. 180 
m2, delno adaptirana na parceli 900 
m2. ob zelenem pasu. cena: 54 mio SIT 
(225.338 EUR) 
HOTEMAŽE. montažna, letnik 1978. 
delno adaptirana 2005,150 mz uporab-
nih površin, garaža, nov nadstrešek za 
dva avta. lepo urejena okolica, ravna 
parcela 885 mz. odlična lega na robu 
vasi, cena: 49 mio SIT (204474 EUR) 
STANOVANJE PRODAMO 
SKOPJA Loka. Poljanska c , 2.5-sobno 
50 mz. pritličje meščanske hiše. adapti-
rano 2001. pokrita terasa, klet 60 m2 
(možnost preureditve v dve sobi), pod-
streha. 2x parking. vrt 60 m2. cena: 18.5 
mio SIT (77.199 EUR) 
CERKLJE, dvoinpolsobno 63 m2, man-
sardno. v poslovno-stanovanjski hiši. 
adaptirano 2004. CK. klima, parking. 
cena: 21 mio SIT (87631 EUR). 
PARCELE PRODAMO 
SnŠKA VAS nad Cerkijami, vikend par-
cela 530 m2, sončna lega z odličnim 
razgledom, dostop urejen. Cena: 
22,766.06 srr/m2 (95 EUR/m2) 
VIKEND PRODAMO 
JOST • Planica prodamo delno zidan vi-
kend letnik 1985, 80 m2 bivalne površi-
ne. na parceli 1200 m2. prisojna lega. 
cena 38 mio SIT (158.571 EUR) 
AMBROŽ pod Krvavcem, nov^radnja 
vikend hiše, pod. IV. gr. feza. 100 mz bi-
valnih površin, na parceli 556 m2, cena: 
26 mio srr (108.500 EUR) 
HiSE KUPIMO 

Za nam znanega kupca kupimo stano-
vanjsko hišo z vsaj 500 mz zemljišča do 
surosti 35 let, Kranj z okolico, v cenov-
nem razredu do 45 mio SIT (187.782 
EUR). 
STANOVANJE KUPIMO 
Za nam znane kupce nujno kupimo v 
Kranju garsonjero do 2,5-sobno stano-
vanje. 

mp PROJEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO HISO 
NAKLO OKOUCA; 200 mz, 
parcela 1076 m2. garaža 2x, 1. 83. ob-
novljena I, 05. čudovita lokacija, cena; 
47.928.000.00 SIT (200.000.00 EUR). 
Možna menjava za boljše 2ss v Kranju, 
z dopbčikxn! 

-STRAŽISČE PRI KRANJU; 300 mz. par-
cela 980 m2, 1. 1985. K-i-P+M. cena: 
67.099.200.00 srr (28O.OC».OO EUR) 
RETEČE; samostojna 240 rm. parcela 
900 m2,1, 1978. delno obnovljena I. 
2002, Cena: 55.117.200,00 SIT 
(230.000,00 EUR) 
KRANJ OKOUCA; dvojček, 105 m2, 
P-fN. parcela 508 m2.1.86, obnovljena 
I. 2005. cena: 34.987.440.00 SIT 
(146.000,00 EUR) 
KRANJ OKOUCA; stanovanjsko-
poslovni objekt. 450 mi stanovanjskih 
površin. 800 m2 posl. prostorov, parce-
la 1580 m2. III. grad. faza, I. 05. cena; 
219.989.520,00 srr (918.000 EUR) 
PRODAMO STANOVANJE 
KRANJ Planina 3, 3ss. 73 m2. 4. nad, 
lepo urejeno, leto izg. 1987, cena 
22.500.000 srr (93.750 EUR) 
KRANJ Planina 1:2ss, 61 mz, zaprt bal-
kon. obnovljeno 2002, cena 22.000.150 
SIT (91.805 EUR) 
RADOVLJKA 2ss. $0 mz, sončna lega. mir 
no okolje, sončna lega, obnovljeno 2005. 
cena 20.513.184.00 SIT (85.600 EUR) 
TTIŽIČ RAVNE; 3SS. 79,25 m2. prenov-
ljeno 99. 2. nad.. CK plin, cena: 
17.014̂ 140 srr (71.000 EUR) 
PRODAMO ZEMgiSČA 
BRITOF; ekskJuzivno prodamo več par-
cel, pribl. 540 m2, cena: 34.748,00 
Srr/m2 (145 EUR/m2) 
BASELJ; parcela 1151 m2, v celoti zazid-
ljiva, cena. 26.360.40 SIT/m2 (110 
EUR/mz) 

SASELJ. parcela 500 m2. v cek>ti zazidlji-
va. cena: 19.171.20 SrT/m2 (80 EUR/mz) 
SKOFJA LOKA-SORA; parceb 2142 rm. 
v ceksti zazidljiva, mirna lokacija, cena 
i4.900Srr/m2 (65 EUR/mz) 
NUJNO KUPIMO VEČ STANOVANJ 
KRANJ IN OKOUCA; NUJNO KUPI-
MO DVO-, TRI- afi VEČSOBNO STA-
NOVANJE. 

DRUGO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NAJDETE NA NA5| SPLETNI STRANI 

www.mp-projekt.st 

N E P R E M I Č N I N E 
STANOVANJA 
P R O D A M 

DVOSOBNO, stanovanje. 5 5 m2. na 
Drulovki, luksicno opremljeno, vseljivo 
takoj. 9 0 5 1 / 6 0 7 - 2 1 3 . 04 1 /70-55 -
71 eoo439r 

K U P I M 

GARSONJERO, ali I ss v Skolji Loki. 
takojšnje plačilo z gotovino. « 
040/885-226 «004434 

ODDAM 

E N O S O B N O . stanovanje. 3 8 m2. v 
Podlubniku Škofja Loka. za daljše ob-
dobje. « 041/632-577 6004?M 

KtKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: info®k3-kem.si 

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje, 
na Valjavčevi v Kranju, cena 7 2 . 0 0 0 
SfT/mes + stroški. S 041/661-007 

61»*446 

N A J A M E M 

STANOVANJE, v občini Cerklje ali 
Šenčur, za štiri člansko družino. 9 
041/977-026 600440? 

HIŠE 
P R O D A M 

HIŠO. z gospodarskim poslopjem v 
Britofu v izmeri 1 3 5 6 m2. lepa lokacija, 
a 040/537-387 600444» 

PRODAMO poslovno stavbo 
v Kranju velikosti 1 0 5 8 m 2 , 

III. p o d a l j š a n a f a z a z v s e m i 

priključki in l a s t n i m parkir-

nim pros torom.Odl iČen pri-

s t o p d o o b j e k t a . M o ž e n ta-

k o j š e n p r e v z e m . 

V e č I n f o r m a c i j n a t e l . : 

0 4 / 2 3 3 2 8 7 7 p o 2 0 h a l i 

č e z d a n n a 0 4 1 / 6 5 0 6 6 7 . 

K U P I M 

HIŠO. z večjim vrtom na Gorenjskem. 
» 0 3 1 / 5 3 9 - 1 0 4 eocKirss 

VIKENDI, APARTMAJI 
K U P I M 

KRANJ, okolica kupimo bivalni vikend 
ali manjšo hišo. lahko tudi polovico no-
vejše hiše z zemljiščem do 3 0 mk> SIT, 
• 03 1 /22 1 -057 8004430 

POSLOVNI PROSTORI 
K U P I M 

GOSTINSKI LOKAL, BIFE, na območ-
ju Kranja, šilra: RESNA 0004424 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR, v centru Šen-
čurja. pribl. 50 m2. novo. pritličje, tuš. 
WC. CK. KTV. 9 0 3 1 / 6 7 1 - 3 3 9 

«004410 

I T D N E P R E M I Č N I N E , d . 0 . 0 . 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23^1-120. 

04/23-66-670 
o4V755-3t9€i 040/204-661 , 

041/900-009 
e-po&ta: itd.nepremicnine^siol.nct 

www.itd*plu$.si 

liši 

N A J A M E M 

GOSTINSKI LOKAL. BIFE. na območ-
ju Kranja. 9 031 /497-610 v>o**n 

M O T O R N A 
VOZ ILA 

AVTOMOBILI 
P R O D A M 

AUDI A4 AVANT 2.5 TDl OUATmO, I. 
99. triptronic. modre barve, vsa opre-
ma, cena: 1 .800.000,00 SIT, 9 
0 3 1 / 6 1 1 - 1 1 3 «004426 

FORD ESCORT 1 .8 CKLXD. 1. 9 1 . 
140.000 km. met. sive barve. reg. do 
8/06. cena: 160 .000.00 SIT. 9 
041/262-477 00044?« 

HVUNDAI ACCENT LS 1 .3 . I. 98. 
130.000 km, opravljen glavni servis. 8 
novih gum. strešno okno. 9 051 / 3 5 3 -
1 5 3 6004417 

i R ; H O N D A . Ž I B E R T 
Srečko Žibert. s.p. Britof 173. 

4000 Kranj. Tel.: 04/23-43-100 

Prodam; 
Honda accord karavan dizel. I. 2005, 
redno sen/isiran 
hlonda Gt-V dizd. i. 2005, kot nov. 
redno servisiran 
Honda accord 2.0 comfbrt, I. 2003. 
29.000 km 
Renault dio ),216V. 1.2003, klima, ABS 
Peugeot 206 5v, 2 ^ Hdi, 1.2002/03. vsa 
oprema 

CITROEN SAXO 1.0,95.000 km, 1.00. 
mod. 01.. 3v. srebrn, servis, knjig., cena 
590.000 sit. 9 041 727-128 60C?473 

HVUNDAI GETZ1.3. 1. 04. srebrne 
barve. 5 vrat, klima, kot nov. 8 
041/227-338 eoc44S6 

LADA NIVA. I. 96. 72.000 km. reg. do 
1 1 / 0 6 . dobro ohranjena, cena: 
430.000.00 srr. 9 031/S27-806 

«0044 

OPEL VECTFtA karavan 2.0 DTi CDX. 
I. 00, 156 .000 km. 16V. vsa možna 
opedma. avtomatska klima, tempomat. 
xenon. 9 040/33-33-44 «0C4449 

(šK^KlTr^S^ 

P R O D A J A I N M O N T A Ž A : 
- pnevmatike in platišča. 
• amortizerji TMO>«O(V; hiiri servis vozil 
• avtooplika. vse za podvozje vozil 
- izpušni sistemi, katal izaloi^ 
Tol. 04/25 7S 052 
Hrtp://www.agg3nlar.$l ^ 

PEUGEOT 206 1 .4 5v. let. 99. srebr-
ne barve 126.000 km. Cena 890.000 
SFT. 9 040/703-206 

RENAULT CLIO. 62.000 km. zelo 
ugodno, 1 .2 RN, I. 99/2000. metaUk 
siebme barve, daljinsko centralno zakle-
panje. temna stekla. 2. lastnik, servisna 
kn|ga. Nataša. 9 031/784-820«oo4oei 

RENAULT TVVINGO 1 .2 . I. 00. 
40.000 km. dobro ohranjen, živo ru-
mene barve. 9 041 /262-811 «004238 

ŠKODO FEUCUA. 1. 96. 1 10 .000 km. 
9 040/866-697 6004415 

VW PASSAT 1 .6 . 1 .92 . klima, servo vo-
lan. ABS. el. stekla. DZ. redno servisi-
ran. 300.000 srr in VVVVento 1.9TDiz 
vso opremo. S 041/718-019 ooo«432 

K U P I M 

ŠKODO. Felicia ali Favont po možnosti 
z vlečno kljuko, cena do 50.000 SIT. 
9 040/873-099 «004442 

AVTOPELI IN OPREMA 
P R O D A M 

LETNE GUME. 1 7 5 / 7 0 / 1 3 SAVA EK-
ACT. rabljene, in prtljažnik za HVUN-
DAI PONY. 9 031 /329-207 600«438 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
K U P I M 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi totatka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 9 03 1/770-833 «003955 

G R A D B E N I 
MATER IAL 

GRADBENI MATERIAL 
P R O D A M 

SUHE. mecesnove ptohe. cca 2 m3. 
debeline 50 mm. 9 041/450-680 

«0043»« 

KURIVO 
P R O D A M 

DRVA. metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 9 041/718-019 «004431 

S T A N O V A N J S K A 
O P R E M A 
POHIŠTVO 
P R O D A M 

SEDEŽNO GARNITURO. 3x2 m. ka-
kovostna izdelava, prevleka v oranžnih 
tonih, z izvlečno francosko posteljo, 9 
031/671 -890 eoo42w 

K U P I M 

ODKUPUJEM VSE STAREJŠE POHI-
ŠTVO, Od 70 let (Skrinje, omare. mize. 
postelje idr). 9 041 /745-535 «004380 

GOSPODINJSKI APARATI 
P R O D A M 

OGRODJE, za kombiniran, zidan šte-
dilnik iz nerjaveče pločevine. 9 
040/370-556 «00442. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:info@lda-nepremicnine.si
http://www.frast.s
http://www.tridanepremicnine-ij.s
mailto:narocnine@g-glds.si
http://www.sz-atrij.s
http://www.mp-projekt.st
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PRALNI STROJ, fn hladilnik 170 I G o 
renje, 9 041 /878-494 OCKM̂OU 

OSTALO 
PRODAM 

TURIZEM 
NUOtM KLIMATIZIRAN APARTMA. 
za lotni dopust na otoku Pagu. Novalja, 
9 04/51-91-676. 051/60-39-67 

6004210 

TROGIR. Marina oddamo 4 apartma-
ie. 30 m od rnor^. Klima, parkirišče, 
žar sat TV. « 00385-21/889-361 

6004374 

HOBI 
KUPIM 

STAR DENAR, srebrr îke. zlatnike ter 
druge stare stvari (srebmino. porce-
lan). »040/388-682 «004463 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVE LETI, starega kuža. zlati prlnaša-
tec. « 031 /364-895 ooo4?53 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

OBRAČALNIK, in Izkopalnik krompirja 
za kuRivator Gorenje, okrogli priMop, 
«04/588-01-24 60044so 

PAJEK SIP. 3,40 m in VZ zgrabl)alnik 
ter BCS kosilnico. 9 040/661-859 

6004460 

SAMONAKLADALKO SIP. 16 m3, in 
trositec za gnoj ZT. 9 031/491-028 

6004457 

TRAČNI OBRAČALNIK. 2,2 m. 9 
051/377-723 60W43ft 

TROSILEC. hlevskega gnoja VTG 
2700 na dva pokončna valja. 9 
051/230-044 6004430 

VITLO NAKLADAČ. in kupim telička 7 
dnJ. 9 031/685-105 ©oo444is 

KUPIM 

KOSILNICO SIP 165, na 4 diske ali 
BCS. 9 04/53302-19 ooo44i2 

OBRAČALNIK, pajek. šir. 5.20 m. v 
okvari. 9 041 /503-776 ooo44»e 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOBRO, domače žganje, 9 04/251-

1 8 - 5 7 6001444 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA, simentalca. starega 2 mese-
ca. 9 04/25-21-024 «oo444i 

BIKCA, simentalca. težkega 200 kg. 
zvečer, 9 031 /528-904 6O04443 

BURSKA KOZLA, lanska In letošnje 
mladičke, 9 040/873-099 

6004451 

JAGNETA. za zakol. 9 04/595-79-
6 2 6004437 

KOZO. In kozličke, 9 031/452-238 
00(M43b 

KOZO, srnaste pasme, staro tri leta In 
mtadičko staro tri mesece, 9 
041/825-687 600446? 

PRAŠIČE, različno težke In pripeljem 
na dom. «041/724-144 

6004702 

RJAVE, GRAHASTE, ČRNE IN BELE. 
kokoši, cepljene prodajamo vsak de-
lavnik od 8.-17. ure. sobota od 8.-13. 
ure. Perutninarstvo Gašperiin. Moste 
99 pri Komendi. « 01/83-43-586 

ooo4:r2a 

TELICO. simentalko, brejo 8 mesecev 
ali menjam o dogovru, « 03 1/538-
4 9 0 6004460 

TEUCO. simentalko. brejo v 9. mese-
cu, «031487-080 6004461 

TELIČKO, simentalko. težko 140 kg. 
«04/518-20-54 600446» 

KUPIM 

BIKCA, mesne pasme, teže 150 do 
250 kg. « 041 /608-642 «004435 

BIKCA, simentatea. starega do 15 dni. 
« 031/245-415 60044Ž/ 

BIKCA, simentalca ali teličko, lahko je 
križanec, star do 3 tedne. « 
031/378-946 6004440 

BIKCA, simentalca in prodam silažne 
bale. « 031/568-140 eoo44S8 

KRAVO, z mlekom. « 031/710-970 
6004406 

BETONSKE STEBRE, za kozolec. 4 
kom. « 04/514-72-94 C0044?0 

STROJI 

B i e s i M 

J E R N d.ao^ U z « 4 0 0 0 K M N J _ 
T E i - ^ F A X t o ^ / e a n š - i e a 

o a i v i i a < a i y 3 B O . i s a 
• F T I A I L I P M M L B A L O L . N A « 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

DEKLE ALI FANTA, za delo v go^in-
stu z znanjem tujega jezika (nemščina). 
Piuntar Jože s.p.Sv. Duh 21. Škofja 
Loka. « 041/691-246 6004249 

GOSTINSKI LOKAL, v centru Kranja 
takoj zaposli prijetno dekle za strežbo 
pijače. MBM d.o.o., Prešernova 16, 
Kranj,« 041/787-059 «004318 

INTERSPORT d.o.o., Betonova 2, 
Kranj, gostišče Dežman na Kokrici za-
posli usposobljenega pKopeka in na-
takarja/ico s triletno prakso v strežbi 
hrane, zagotovljen dober OD. Inf. od 
9.do22. ure. « 04/204-90-706004250 

ZA DELO V STREŽBI, iščemo nata-
karja/ico ter kuharja. Benz d.o.o.. 
Glavna cesta 43. Naklo, « 051/312-
440 90041»? 

ZAPOSLIMO PRODAJALCA/KO, 
mesa In mesnih izdelkov, delo v TC 
Mengeš. Mešanja Gregorc, Gdntška c. 
102. Krani. « 041 /635-033 60044«« 

ZAPOSLIMO PRODAJALKO, z izkuš-
njami v živilski trgovini na nedoločen 
čas. Pekarna Zevnik d.o.o., Ljubljan-
ska c. 36a, Kranj. « 04/23-55-150, 
031/506-691 «004400 

ZAPOSLIMO PRODAJALKO, živilske 
stroke na relaciji Bled-Kranj-Šk. Loka. 
Resne ponudbe na naslov: MAK - Mer-
cator. Škofjeloška 20, Kranj 60044C>4 

VOZNIKA C. kategorije, večji del vož-
nja po Sloveniji, zaželena tudi E kat., 
Agro mobil d.o.o.. Letališka 37, Šen-
čur, « 041 /698-385 6004224 

VOZNIKA KAMIONA, za mednarodni 
transport zaposlim, C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje Boris s.p., Avtopre-
voznik. Valburga 1 5 a. Smlednik, « 
041/622-529 eoo4oi9 

ZAPOSLIMO VOZNIKA. C in E kat. in 
strojnika gradbene mehanizacije z iz-
kušnjami. Vloge in informacije na na-
sk>v: Tehr>ocar d.o .0., Brode 20, škof-
ja Loka. « 04/61S-41-00 6004?08 

Mesars tvo Anton Cadež s .p. 
Visoko 7 g , 4 2 1 2 Visoko 
T e l e f o n : 0 4 1 / 6 2 & - 2 9 7 

V trgovini z živili-mesnici 
zaposlimo v e č 

mesafjev - prodajalcev, m 

STE ZA DENAR PRIPRAVLENI DE-
LATI?, Če je odgovor DA, pokličite! 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Virma-
še 170. Škoria Loka. « 040/304-270 

60047&1 

ZA NEDOLOČEN ČAS, zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogrni in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o.. Žirovnica 87, « 
041/793-367. 04 0/666<J45 ©004429 

FANTA ZA POMOČ, na kmetiji išče 
kmetija Gregorc, Sp. Brnik 3, « 
041/273-341 60042J6 

KOSEU DUPLJE d.o.o., 2g. Duplje 
91, Duplje zaposli oblikovalca kovin na 
področju izd. in monl. ventilacijskih na-
prav. pogoji: pok. šola oblikovalec ko-
vin, OŠ z možnostjo prulčitve, « 
04/257-62-10 6004403 

AVTOMEHANIKA. s prakso. d6k>vno 
mesto v Lescah in voznika C ali E kate-
gorije v mednarodnem transportu red-
no zaposlimo. Vrba. d.o.o.. Struževo 
4. Kranj. «041/6 14-722 

600433« 

FRIZERSKI STUDIO ŽAN LUKA. iz 
Kranja. Maistrov trg 8, zaposli za dolo-
čen čas frizert̂ o z nekajletnimi izkuš-
njami, « 051 /360-566 «004422 

ZAPOSUM SLIKOPLESKARJA. Rih-
tai^č Jurij ml. s.p.. Goiniška 13, Kranj, 
« 041/631-089 0004070 

ZAPOSLIM SLIKOPLESKARJA. v 
Kranju, Janez Jaklič ml.s.p., Bičkova 
ulica 1, Kranj, « 041/654-594 

6004340 

ZAPOSLIMO MEHANIKA, tovornih 
vozil, pooblaščen servis Deutz motor-
jev. Agro mobil d.o.o.. Letališka 37, 
Šenčur. « 041/698-385 «004220 

IŠČEMO STRUGARJA. delavca za 
dek) na stoiznih avtomatih, starost do 
35 lel, BVG d.o.o.. Savska cesta 16. 
Kranj, « 04/280-51-10 «004447 

ZAPOSLIMO ELEKTROINŠTALA-
TERJA, ali elekirotehnika. možnošt 
priučitve. lahko pripravnik, Janez Valter 
s.p., Zg. Duplje 24. Duplje. « 
041/760-616 0004UI 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče 
delo - pomoč pri učenju. « 040/381-
295 00044I8 

IŠČEM DELO. kot kuharska pomočni-
ca, imam izkušnje, lahko honorarno.« 
0 4 1 / 5 4 0 - 3 6 3 «0044«4 

IŠČEM DELO. vsa gospodinjska dela 
ter pomoč pri oskrbi in negi bolnika 
(bolničar), okolica Kranja in Škofje 
Loke, « 040/501-566 60044ib 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
PRODAM 

PODJETJE, z odlično vpeljano dejav-
nostjo na dobri lokaciji - samo resni, 
gotovina dec. 06, « 041/419-888 

Ugodni avtomobilski in goto* 
vinski krediti do 7 fet, za vse 
zaposlene in upokojence tudi 
09 . do 50 % obremenitve, 
star kredit ni ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vašega 
vozila, ter leasinge za vozila 
stara do 1 0 let. Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske »evilke: 
02/252-48-26,041/750-560, 

041/331-991. fe*: 02/252-48-23 
KtifcoMC Robtrt Mimiki ul » , MMibor 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTIRAMO HIŠE, in celotna stano-
vanja, Megamatrix. d.o.o.. Staretova 
39. Kranj, « 041/570-957 «00*37* 

AU ŽELITE, na novo pobarvati fasado 
in lesen napušč? Ugodno! Megama-
trix, d.o.o., Staretova 39. Kranj. « 
041/570-957 6004375 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih ptošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik. « 01/839-46-14. 
041/680-751 6004379 

BYTYQI OČE )N SIN d.n.o., Cegelnl-
ca 48 b, NakJo vam nudi vsa gradbena 
dela, notranje omete, fasade, adapta-
cije, novogradnje, hitro in poceni, « 
051/354-039.041-593-492 0004453 

IZVAJAM, slikopteskarska dela. barva-
nje napušča, beljenje fasad, kitanje in 
beljenje notranjih povšin, dekorativni 
opleski, Pavec Ivo s.p., Podbrezje 
179, Naklo. « 031/39-29-09 «004??» 

IZVAJAMO, vse vrste adaptacij, hiš, 
stanovanj, kopalnic. Izvajamo nadzor, 
izvedbo projektne dokumentacije. 
Komplet inženiring, d.o.o., Kidričeva 
75, Škofja Loka. « 04/51-30-580, 
041/344-628 6OO395« 

IZVAJAMO OD TEMEUEV DO STRE-
HE. notranje omete, fasade, adaptacije, 
kamnite šterpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z na^m ali vašim materialom. 
SGP Bytyqi Skala, d.n.o., Struževo 3 a, 
Kranj, « 041 /222-741 «004175 

NUDIMO MARKIZE, oz. TENDE. 18 
% popusta, na izbiro 200vzon::ev, Be-
čan Matjaž s.p., Mala vas 3a, Ljublja-
na, www.roletarstvo-bercan.si. « 
01/565-32-32, 041/630-700 600445a 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI. z 
r^brizgavanjem epok^ emajlne prevle-
ke. Izkušnje In jamstvo. IDEJA. Žiga 
Snoj s.p.. Brilejeva 16. Ljubljana. 9 
041/592-169 «ooo«i 

VARUJEM OTROKE, na vašem domu 
v kranju in okolk:!. sem zanesljiva, od-
govorna z izkušnjami. Pogoj tedensko 
plačilo, za najmanj 1 leto in 1000 
Srr/ura. « 041/419-437 «004373 

ZAKUUČNA DELA:, montaža sten in 
stropov Knauf, Armstrong, izdel. pod-
streh in adaptacije, laminatl. okna, vra-
ta, streš. okna Velux. pleskanje. Mar-
kotič Slavko s.p., Suška c. 28, 
Šk.Loka, « 04/515-22-38, 041/806-
751 0004413 

RAZNO 
PRODAM 

MOTORNO ŽAGO. Stihi 041 in bojier 
zavikend, « 031/641-410 6oo44n 

ZASTAVA. Jugo 45 1.90 in cisterno za 
vodo 11001. « 031/241-473 

6004439 

Z A H V A L A 
Obstal jc tvoj korak, 
utihnil je tvoj gfas, 
svetla zvezda na nebu govori nam. 
da tam ni več bolezni in trpljenja. 

Po težki bolezni nas je zapustil naš dragi 

C I R I L R E M I C 
4 . 1 1 . 1 9 4 5 - 2 . 5 . 2 0 0 6 

Iskrena zahvala sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
svete maše in sveče. Posebna zahvala župniku iz Cerkelj za pogrebni obred, gospodom lazaristom 

za darovano sveto mašo, gospodu Bizantu za nagovor pri maši. Hvala sestram usmiljenkam. 
Krščanskemu bratstvu bolnikov in invalidov, pevcem, trobentaču, pogrebniku, bolnišnici Golnik 

odd. 300 . Zahvala g. Rafku iz KBBI za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste Cirila pospremili 
na zadnjo pot v tako velikem številu. Zahvala Še enkrat imenovanim in neimenovanim. 

Žalujoči njegovi 

V SPOMIN 

Pojdem ko pride moj maj, 
pojdem na rožne poljane, 
kjer najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj. 

Pojdem v kraj vseh krajev 
pojdem v maj vseh majev... 
Ne kličite me nazaj. 

(T. Kuntner) 

Danes, 1 6 . maja 2 0 0 6 , mineva žalostno leto. ko je nehalo biti 
plemenito srce n a š e m u dragemu 

JOŽETU ERLAHU 
Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

V S I NJEGOVI 
Struževo, miaj 2 0 0 6 

V SPOMIN 

Danes, 1 6 . maja 2 0 0 6 , mineva eno leto, odkar nas je za vedno 
zapustila naša draga m a m a , žena in stara m a m a 

GIZELA PUŠAVEC 
p. d. Bankova m a m a 

Hvala vsem, ki postojite ob n jenem grobu, ji prižgete svečko ali 
pa se z lepo misl i jo spomnite lianjo. 

VSI NJENI 
Hudo pri Tržiču 

Po nebu lastovke lete, 
se lepega dneva vesele, 
le tebe Ančka ni nazaj, 
odšla si v daljni, daljni raj. 

V SPOMIN 

V četrtek, 18. maja 2 0 0 6 . bo minilo 11 let, odkar nas je zapusti-
la in odšla v večno življenje nadvse dobra žena in mamica 

A N I C A PINTAR 
iz Podlubnika 349 

Ančka, iz dneva v dan te bolj pogrešam in ne m i n e dan, da ne 
bi bila pri meni v misl ih. Počivaj v miru. 

Tvoj mož Jože 2 otroci 

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 

ZAHVALA 

V 65. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, brat in stric 

JANEZ T E P I N A 
IZ Stražišča, Pševska cesta 1 9 

Iskrena hvala vsem, ki ste bili v težkih trenutkih z n j im in z 
nami . Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Lepo se zahvaljujemo intenzivnemu oddelku SploSne 
bolnišnice Jesenice, posebej pa še dr. Jerajevi za nego in skrb. 

Kjerkoli si , boš vedno v naših s r d h ti, m o j mož. naš at i . . . 

Žena Jana, hčerka Alenka in sin Janez 
StražiŠČe, 11. maja 2 0 0 6 

http://www.roletarstvo-bercan.si
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A N K E T A 

Kranj potrebuje 
več prireditev 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Ta teden gorenjska 
prestolnica diha s Tednom 
mladih, prireditvijo, ki s 
pravim srčnim utripom živi 
že vrsto let. Pa ima Kranj 
tudi v drugih dneh leta do-
volj prireditev? 

Damjan Časnik: 

"Prireditev je premalo. Več 
bi jih moralo biti v starem 
mestnem jedru, ki pa je, žal, 
tudi slabo dostopno. Morda 
bi to lahko rešili z minibu-
som. Želim si predvsem pri-
reditev v stilu Tedna mladih." 

Simona Kern: 

"Prireditev je dovolj. Lahko 
pa bi bilo še več zabavnih in 
glasbenih dogodkov oziro-
ma več takšnih, kot so 
Kranjska noč. Noč Radia 
Belvi, Teden mladih in Kran-
fest." 

Sandi Markišič: 

"Prireditev je premalo, lah-
ko bi se dogajale tudi med 
tednom. Za vse to je nujen 
nov kulturni dom. Posamez-
ni umetniki, tudi neznani, bi 
se lahko predstavljali tudi 
na uličnih prireditvah." 

Branko Mervič: 

"Premalo jih je, predvsem 
tistih za bolj zahtevno publi-
ko. Sam pogrešam koncerte 
resne glasbe. Popularna 
glasba pa si že utira pot po 
raznih prireditvah in veseli-
cah." 

Anja Zupan: 

"Premalo je prireditev. Po-
grešam več koncertov do-
brih slovenskih izvajalcev. 
Želim si čim več prireditev, 
takšnih kot je Teden mla-
dih. Še vedno pa v Kranju ni 
primerne dvorane." 

zlet v geološko preteklost 
Razstava mineralov in fosilov v Tržiču je privabila mlade in starejše. Mnoge smo srečali ob ogledu 
Dovžanove soteske. 

S T O J A H S A J E 

Tržič, Dolina - Dvorana trži-
ških olknpijcev, kjer so v so-
boto in nedeljo potekali 34. 
Mednarodni dnevi minera-
lov, fosilov in okolja, je že prvi 
dopoldan sprejela številne ob-
iskovalce. Ustavljali so se ob 
bogato založenih stojnicah, 
kjer je bilo mogoče najti vse 
od dragocenih kamnin in 
okamnin pa do cenenega 
okrasja. Miran Rezar iz Ljub-
ljane, ki razstavlja že več kot 
dvajset let, je menil, da je prav 
slednjega preveč. Sam vztraja 
pri ponudbi mineralov z vse-
ga sveta, med katerimi je bil 
tokrat največ vreden kremen 
iz Brazilije. Upokojeni geolog 
prof. dr. Stanko Buser iz 
Ljubljane je izrazil obžalova-
nje, da po zaprtju rudnika 
Trepča ni nikjer videti edin-
stvenih sestavljenih minera-
lov s Kosova. Ugotovil je, da je 
razstava bolj zanimiva za lju-
biteljske zbiralce in občudo-
valce novosti. Letos je bila 
atraktivna delavnica Prirodos-
lovnega muzeja Slovenije, 
kjer sta bodoča geologa Dam-
jan in Dejan ob pomoči Anke 
izpirala granate in zlato v pe-
sku iz reke Drave. Bodoči ru-
darski tehnik Tadej Zupan je 
moral odgovarjati na števihia 
vprašanja o delu in življenju v 
mdniku Velenje; tokrat je 
predstavljal šolsko zbirko mi-

Velenjski dijaki so se ustavili ob geološkem stebru v Dovžanovi soteski. 

neralov in fosilov, lani pa svo-
jo. Da je zanimanje za geolo-
gijo živo že med osnovnošol-
ci, so potrdili člani krožkov 
Mojca, Katarina, Matjaž in 
Erazem iz OŠ Upnica ter 
Luka in Matej iz OŠ Komen-
da - Moste. Kot so priznali 
Andree in Maurice Marchal 
ter Philippe Gasperment iz 
francoskega mesta Sainte-
Marie aux Mineš, je tržiška 
razstava manjša od njihove, 
vendar je odlično organizira-
na in tudi dobro obiskana. 

Konec tedna niso sameva-
le niti poti nad Cadovljami. 

Od tam so vodniki peljah ob-
iskovalce skozi Dovžanovo 
sotesko do vasi Dolina. Alojz 
Hostnik jim je na triurnem 
izletu predstavil geološko 
preteklost in zanimivosti o 
tukajšnjih prebivalcih. Da-
nes jih je v dveh zaselkih le 
še okrog 200, zato so veseli-
jo gostov. Kot je povedala 
Vlasla Meglič, so članice po-
deželskega društva Svit na-
pekle pecivo, Anja in Nastja 
pa pomagata pri prodaji jedi 
in pi jač Turistična vodnica 
Marjelka Rakovec je ocenila, 
da take ponudbe manjka v 

Tržiču. Med sobotnimi obis-
kovalci je bilo veliko mladih. 
Ravnateljica Šolskega centra 
Velenje Mateja Klemenčič je 
zaupala, da so obiski soteske 
del vsakoletne dediščine iz-
obraževanja v praksi. Ob 
enem od nahajališč fosilov 
smo srečali tudi srednješolce 
z Jesenic. S parkirišča so od-
hajali v avtobus člani Dru-
štva upokojencev iz Šmart-
nega pri Slovenj Gradcu. 
Mojca Zdovc je pojasnila, da 
jih čaka po ogledu razstave v 
Tržiču še obisk nekdanjega 
taborišča v Podljubelju. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, v torek, bo precej jasno. Jutri, v sredo, bo spre-
menljivo oblačno s posameznimi plohami ali nevihtami. 
V četrtek bo sončno, toplo in vetrovno. 

Agencij« RS 24 oVotic. Urjd za Mctcorlogijo 
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NA K O N C U 

Veliko majhnih družin 
Včeraj, 15. maja, je bil mednarodni dan družine. 

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

Kranj - Po podatkih držav-
nega statističnega urada 87 
odstotkov prebivalstva v 
Sloveniji živi v družinah. 
Število družin se povečuje, 
a so manjše . Povprečna 
družina šteje 3,1 člana, pov-
prečna družina z otroki 
pa 3,4 člana. Največ družin 
(53 odstotkov) še vedno 
predstavljajo poročeni pari 
z otroki, vendar nj ihovo 
šte-vilo počasi upada. Vse 
več je družinskih skupno-
sti, v katerih partnerja nista 
poročena, imata pa otroke. 
Skoraj vsaka peta družina 
v Slovenij i je enostaršev-
ska, število teh družin na-
rašča, v obdobju med po-
pisoma 1 9 8 1 in 2 0 0 2 se 

je skoraj podvojilo. 86 
odstotkov enostarševskih 
družin predstavljajo matere 
z otroki. 

V družinah z otroki se 
število otrok zmanjšuje, po-
večuje pa se njihova pov-
prečna starost. 4 9 odstot-
kov družin ima enega otro-
ka, 42 odstotkov dva, 9 od-
stotkov pa tri ali več. Take 
družine, Id v Sloveniji velja-
jo za velike, niso pogoste, 
največ jih je na območj ih 
s tradicionalno visoko rod-
nostjo, na Goren j skem v 
občinah Gorenja vas-Pol-
jane in Železniki. Če .so v 
teh družinah otroci mlajši 
od 18 oz. 2 6 let, prejmejo 
dodatek za veliko družino. 
Lani ga je prejelo 2 4 . 9 6 2 
družin. 

Čestitamo mladoporočencem 

Škofja Loka, 13. maja - Poročili so se Boštjan Konjar in Jana 
Potočnik, Primož Rihtar in Saša Steiner ter Primož Čermelj 
in Polona Kropar. Gorenjski glas vsem mladoporočencem 
prisrčno čestita in jim s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarja polletno naročnino časopisa. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 37 novorojenčkov. 
V Kranju je na svet prijokalo 12 deklic in 13 dečkov. Najtežji 
je bil korenjak s 4 .6 10 grami porodne teže, najmanj pa 
deklica z 2 .740 grami. Na Jesenicah je zajokalo 3 dečkov 
in 7 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3.800 gramov, 
najlažji pa deček z 2.790 grami. 
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m . î a 



GLASBA, TV 
šE EDEN POD STREHO 
v soboto je bil v Športni dvorani na Bledu večer 
za sladokusce narodno zabavne glasbe. 

TV Slovenija bo iz Alpskega večera predvajala dve oddaji, ki 
bosta premierno na sporedu 9. in 16 . junija ob 20 . uri. Na 
sliki: Čuki. 

Prireditev sta vodila Magdalena Kropiunlg in Vinko Simek 
(na sliki spredaj). Nasvidenje čez leto dni, na 2 1 . Alpskem 
večeru! S . K., / f««: couzd kjvj« 

Ž r e b a m o Apocalyptico in Fanfare Ciocarl ia 

Romska godba na pihala Fanfare Ciocarlia prihaja v ljub-
ljanske križanke 26. maja (ob 2 1 . uri), Apocalyptica pa 5. 
junija. Bralcem bomo podelili nekaj vstopnic, nagradni 
vprašanji pa se glasita: 'Bo z Romi nastopila tudi Esma 
Redžepova?' ter 'Je Apocalyptica že nastopila v Sloveniji?' 
Odgovor pošljite v obliki s m s (do 23. maja) na številko 
0 3 1 / 6 9 11 11 za fonfire ali apoca. Zadeva naj izgleda za 
prvega takole: (šifra) fanfare + (odgovor) da/ne + vaše 
ime in priimek, za drugega pa: (šifra) apoca + (odgovor) 
da/ne + vaše ime in priimek. 

Med izžrebanimi za koncert Apocalyptice pa bo nekoga 
doletela še dodatna sreča in se bo na dan koncerta sre-
čal s člani benda. A. B. 

G l a s o v a n j e prek mobilnikov v rokah Planeta 

Podjetje Planet 9 je bilo tudi letos izbrano za nosilca 
mobi lnega g lasovanja v Slovenij i , sa j je po besedah 
organizatorja izbora pesmi Evrovizije Slovenija med teh-
nično najbolje pripravljenimi državami. Mobilno glaso-
vanje bo slovenskim gledalcem v pomoč pri izbiri zma-
govalca tako na predizboru, ki bo 18. maja (zanesljivo 
tudi z Anžejem Dežanom s pesmijo Mr. Nobody), kakor 
tudi na finalnem izboru, ki bo 20. maja. Uporabniki Mo-
bitela, Debitela in Izimobila bodo glasovali s pomočjo 
klica z ukaznim nizom v obliki *3 io*zaporedna številka 
pesmi# , npr. * 3 i o * i # za glas, dan prvemu nastopajoče-
mu. Glasovanje bo o m o g o č e n o tudi uporabnikom Si-
mobil Vodafona, ki bodo na številko 3 1 0 poslali SMS-
sporočllo z zaporedno številko pesmi. Enotna cena po-
sredovanega glasu bo 150 SIT (0,63 EUR) z DDV. B. B. 

Zlatko Dobrič nocoj na Deželni televiziji 

V oddaji Pokliči me nocoj, ki bo na sporedu danes zve-
čer ob 20.30, bo Viktorija Petek gostila pevca Zlatka Do-
briča. V svoji karieri se Zlatko, ki je znan po duhovitih 
pesmih in videospotih, lahko pohvali s kar 19 projekti in 
dobro obiskanimi koncerti. A. H. 

KAMNITI SPET V ZAGREBU 
Še mesec in pol nas loči od koncerta legendarnih The Rolling Stones, ki bodo 5. julija nastopili na 
stadionu Maksimir v Zagrebu. Predskupina bodo novi upi z otoka Kaiser Chiefs. 

Igor Kavčič 

Ne gre dvomiti , 
da bo prvo ju-
lijsko sredo sta-
dion, ki sprej-
m e 5 5 . 0 0 0 lju-

di, poln do zadnje špranje. 
A Bigger Bang, kot so Sto-
nesi po svoji zadnj i plošči 
poimenovali veliko turnejo, 
ki so jo začeli lani poleti v 
Z D A z dvema razprodani-
m a koncertoma v Bostonu 
in jo nadaljevali v južni 
Ameriki ter v Avstraliji (do-
slej jih je videlo že prek 4 
mili jone ljudi) bo tudi v Ev-
ropi kot kaže doživela "veli-
ki pok". Na pogled sicer osi-
veli, v svojem delovanju pa 
ravno nasprotno, fant je 
bodo obredli prek 2 0 evrop-
skih držav. Evropski del naj 
bi začeli j imija v Barceloni, 

Organizatorji iz Zagreba so na novinarski konferenci 
predstavili rock'n"roll spektakel, kakršnega doslej na 
Hrvaškem š e ni bilo. / foio: cofaid KavM 

a znajo zaradi Richardsove 
poškodbe nekaj začetnih 
koncertov prestaviti na ko-
nec, Zagreb pa bo na vrsti 
kot petnajsti. Organizatorji 
se znajo pohvaliti, da bodo 
Stonesi igrali na odru, širo-

kem kar 6 2 metrov, globo-
kem 28 in visokem 25 me-
trov, 55 metrov oddaljen od 
glavnega pa bo v sredini sta-
diona še manjši oder. Men-
da bodo o p r e m o pripel jal i 
na kar 8 2 vlačilcih. 

Z n a n o je, da The RoUing 
Stones znajo na svojih kon-
certih pripraviti iz jemno 
vzdušje, bržkone tudi zato, 
ker od 2 0 do 25 skladb, ki jih 
ponavadi igrajo, le tri, štiri 
"skinejo" z zadnjega albu-
m a , preostali repertoar pa 
obsega njihove bolj ali manj 
velike uspešnice. Da je zani-
manje za zagrebški koncert 
veliko, pove tudi podatek, da 
so že prvi dan prodali več kot 
3 0 0 0 vstopnic, od tega okrog 
eno četrtino v Slovenijo. 
Cene vstopnic se gibajo od 
1 3 .000 do dobrih 1 6 . 2 0 0 to-
larjev, V.I.P. tribune pa bodo 
tokrat vredne nekaj čez 
6 6 . 0 0 0 tolarjev. Več poda-
tkov o prodajnih m e s ^ na 
www.eventim.s i , marsikaj 
zanimivega pa boste izvedeli 
tudi na spletnih straneh 
organizatorja koncerta 
www.kdz.hr. 

Kraljica romskih pesmi v Ljubljani 

Slovito romsko "trubaško" zasedbo, ki bo nastopila 2 6 . 
maja v ljubljanskih Križankah FANFARE CIOCARLIA (na na-
slovnici), bo na ljubljanskem koncertu "pospremila" tudi 
pevka Esma Redžepova. Obeta se odličen koncert za ljubi-
telje zvoka medenine in romskega melosa. Že 4 0 let Esmo 
in njen orkester vabijo v Berlin, Pariz, na Dunaj, v severno 
Ameriko in Avstralijo. V sedemdesetih je imela turnejo po 
Indiji, kjer so ji nadeli veličastno ime Kraljica romov. 

Zece Prajini (v dobesednem prevodu 'deset polj') je vasi-
ca, ki šteje s a m o dobrih štiristo duš. Leži na vzhodu Ro-
munije, s a m o lučaj od meje z nekdanjo sovjetsko republi-
ko Moldavijo. O b m o č j e je ze lo odmaknjeno in njegovi 
prebivalci so revnejši kot drugod v državi. Ob večerih, ko 
se veter poleže, je mogoče slišati zvoke fanfar daleč na-
okrog. To je dom dvanajstih romskih glasbenikov, ki se-
stavljajo godbo na pihala, omenjene FANFARE CIOCAR-
LIA, ki prihajajo konec maja v Slovenijo. A. B. 

M A R K O 
ZJUTRAJ 

NA NAJBOU POSLUŠANEM* 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

Nagrade: 
1. nagrada: 3 CO-ji zabavne g lasbe 
2. nagrada: 2 CD-j2 zabavne g lasbe 
y nagrada: i CD zabavne g lasbe 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestai/ljeno iz črk z oštevilče-
nih polj in upisono if kupon iz križanke, ter VAŠO DAVČNO 
ŠTEVILKO) pošljite na dopisnicah do srede. 37. maja 2006. na 
Gorenjski glas. Zoisova 1, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stav-
bo na Zoisovi 1. 

NJEGOV 
mr&i 

Željko joksimovič 
v Križankah 27. maja 2006 



KU LTU RA 
ŠKOFJA LOKA 

Krst Reykjavika 

V četrtek, 18. maja, ob 20.30 bo gledališka skupina Tea-
ter Frnikula v koprodukciji z Loškim odrom v dvorani 
Loškega odra krstno uprizorila dramo mlade slovenske 
avtorice Martine Šiler Rey<c/aW/c. Dramo ene najboljših 
slovenskih dramatičark mlajše generacije je režiral Miha 
Kalan, v njej pa bodo zaigrali Bojan Trampuš, Iztok Dra-
bik, Petra Klanšček in Igor jelene. I. K. 

P R O S T V S T O P 

pr< Rd*oi Osiil^ PSiaO] 

o 1b-Rock. MC UZ. & The Kc«ashr*ow Barvi 

o Dijotld bwxf 

o Oub. OrijmtiBatt, _ 

o Kotarka. odbo|ca bdd 

o PRESENEČENJE 
Rdeča Ostriga, Štcofja Loka 

T. ^ S L O V E N S K I 

fiiesta K r a n j a 

Izberite najljubše likovno delo 
v Gorenjskem glasu sodelujemo na likovnem bienalu tudi 
letos. Skupaj z organizatorji smo spodbudili bralce k 
obisku razstav in s tem dali svoj doprinos h kulturnemu 
utripu gorenjske prestolnice. Razpisali smo glasovanje za 
najljubše likovno delo po izboru bralcev Gorenjskega glasa. 
Glasovnice zbiramo še do jutri, to je do srede, 17. maja. 
Med ocenjevalci bomo ta četrtek izžrebali tri prejemnike 
likovnih del po izboru Likovnega društva Kranj in razglasili 
najljubše likovno delo bralcev. Rezultate bomo obelodanili v 
četrtek, 18. maja, ob 19. uri, na odprtju razstave Urške Nine 
Ciglar v Mali galeriji v Kranju. Vabljeni. 

medijski sponzor 

Gorenjski Glas 

Gorenjski Glas 
CLftSOVALNI KUPON 
Med likovnimi deli na 7. bienalu mesta Kranj 2006 in med 
spremljevalnimi razstavami mi je bilo najbolj všeč delo: 

Inaslov ali kratek opis dela in avtot) 

Moji podatki: 

(inie. pr i imek, potni naslov) 

Izpolnjen kupon prinesite ali pošljite na dopisnid na naslov: 
Gorenjski glas d o. o., Zoisova 1,4000 Kranj. Pravila nagradnega 
glasovanja so na voljo v Gorenjskem glasu, v oddelku za marketing. 

NA TAMBURAŠKI FESTIVAL 
V soboto, 20. maja, ob 20. uri bo v dvorani Kulturnega doma v Predosljah 1. mednarodni tamburaški 
festival. 

Igor Kavčič 

Na Gorenjskem 
deluje kar nekaj 
t a m b u r a š k i h 
skupin, bodisi 
s a m o s t o j n i h 

bodisi v povezavi s katero od 
folklornih skupin. Tambura-
ška skupina pri FS Iskrae-
meco neprekinjeno deluje 
že dvajseto leto, odkar jo je 
nekaj zanesenjakov ustano-
vilo na pobudo Jožeta in Ma-
rije Šenk. Prvi dirigent je biJ 
Damir Zajec, sledili so Ema 
Fajfar, Tomaž Kukovič, od 
leta 2 0 0 4 pa jo vodi Janez 
Šter, ob članu skupine Bra-
neta Gašperšiču moj tokrat-
ni sogovornik. "Leto, ko je 
Janez prevzel vodenje skupi-
ne, je bilo po svoje tudi pre-
lomno za našo skupino, saj 
smo se močno pomladili in 
prenovili naše vrste, zadnje-
ga pol leta pa pri nas deluje 
tudi mlajša skupina s tam-
buraši začetniki," je povedal 

Brane, Janez pa dodal, da so 
se prav zaradi večje populari-
zacije tamburaštva na Go-
renjskem odločili organizi-
rati prvi tovrstni festival na 
Gorenjskem. "Damir Zajec 
nam je pomagal pri kontak-
tih s skupinami in selekdji, 
od desetih povabljenih sku-
pin pa se jih je odzvalo šest," 
razlaga Janez in ob tem do-
daja, da brez pomoči mno-
gih, ki so finančno podprli 
festival, ne bi šlo. 

Tako bodo poleg domače 
skupine v soboto nastopili še: 
gostje s Hrvaške, KUD Var-
teks iz Varaždina, Tambura-
ška skupina Bisernica iz Re-
teč, Tamburaška skupina Ka-
šarji iz Žirovnice in Brezni-
ce, KUD Ivan Lončarič, Tmi-
če iz Marjete na Dravskem 
polju in Viniški tamburaši iz 
Vinice. V okviru dveumega 
programa se bo vsaka skupi-
na predstavila s tremi sklad-
bami različnih zvrsti, cxl ljud-
skih, priredb zabavnih pesmi 

Glavna akterja pri pripravi festivala, Janez Ster in Brane 
Gašperšič. 

in popevk do sodobne avtor-
ske glasbe. Po besedah sogo-
vornikov za skupine predvi-
devajo tudi strokovno preda-
vanje Damiija Zajca o tam-
buraštvu, koncert pa naj bi 

tudi posneli in ga dokumen-
tirali na zgoščenki. Dodala 
sta le še to, da bodo vstopnice 
v predprodaji že v četrtek in 
petek od 18. do 19.30 v KiJ-
tumem domu v Predosljah. 

PESEM VELIKE DRUŽINE 
Stojan Saje 

Kulturno društvo 
Zali rovt Tržič in 
tržiška izpostava 
Javnega sklada kul-
turnih dejavnosti 

sta priredila v petek 8. med-
narodni koncert učiteljskih 
pevskih zborov. Občinstvo v 
Osnovni šoli Bistrica je doži-
velo pester nastop raznolikih 
zborov, ki so ob prihodu 
skupaj zapeli kanon Tika-
taka. Od gorenjskih zborov 
so nastopili Vokalno instru-
mentalna skupina Zali rovt 
Tržič, ki jo vodi pobudnik 
srečanj StaneGrum, Učitelj-

ski pevski zbor KUD Bistrica 
Tržič (Monika Donko), Žen-
ski pevski zbor Koledva 
Glasbene šole Radovljica 
(Egi Gašperšič) in Učiteljski 
ženski pevski zbor OŠ Šen-
čur (Alenka Kem). Iz Italije 
je prišel Mešani pevski zbor 
staršev Ensemble iz Romja-
na, iz Avstrije Moški pevski 
zbor Jepa iz Baškega jezera, 
iz Madžarske pa Ljudski 
pevski zbor OŠ Kossut Lajos 
iz mesta Dabas. Občinstvo 
so najbolj ogreH z napevi iz 
Dalmacije hrvaški gostje 
Ženska klapa Mareta iz Ba-
kra in Moška klapa Reflil iz 
Hreljina. Pesem velike dru-

Ženska klapa Mareta iz Bakra 

žine, kot je koncert označil 
župan Pavel Rupar, so z na-

stopi povezali recitatorji in 
plesalci iz OŠ Tržič. 

P o 5 l u § A 3 ^ f M e K C H E 



MULARIJA, KINO, RADIO 
SEJALI SOLATO IN LOČEVALI SMETI 
Otroci iz vrtca Nevlje so celoletno akcijo spoznavanja in varovanja narave zaključili s čisto pravim 
ekološkim sejmom. 

lasna Paladin 

Nevlje - Prostori 
vrtca Cepetav-
ček v Nevljah so 
bili pred dnev i 

napolnjeni s s to jn icami in 
r a ^ č n i m zelenjem ter mali-
m i nadebudnimi prodajalci, 
ki so mlade sadike in pridel-
ke narave prodajali s v o j i m 
staršem. V vrtcu je n a m r e č 
skozi vse leto potekal projekt 
Ekologija, s katerim se je 43 
otrok iz Nevelj , K a m n i k a , 
Tuhin j ske doline in drug ih 
okoliških krajev seznanjalo z 
živo in neživo n a r a v o ter 
ohran jan jem čistega narav-
nega okolja. " N a š i m otro-
k o m s m o naravo skušali pri-
bližati z opazovanjem okolja 
v vseh letnih časih, obiskom 
gozda z gozdarjem, branjem 

zgodb iz knjig, čistilno akci-
jo, obiskom ekološke kmeti-
je, s a j e n j e m razl ičnih se-
m e n , izdelavo regratovega 
s i rupa, zb i ran jem in razvr-
ščanjem odpadne embalaže, 
o b i s k o m ekološkega otoka, 
izde lovanjem papirja, obis-
k o m A r b o r e t u m a in š e in 
še," je hitela naštevati vodja 
vrtca Jožica Mihelič in doda-
la, da so zelo uspešno sode-
lovali tudi s starši, kar se je 
pokazalo tudi na množič -
n e m obisku ekološkega sej-
ma. Na n j e m se je dalo po-
skusiti zeliščni kruh in me-
tin čaj ter kupiti sadike raz-
ličnih zelišč in rož ter upo-
rabne izdelke iz različne em-
balaže. "Meni je bilo najbolj 
všeč, ko s m o iz odpadne em-
balaže sestavili robota. Upo-
rabili s m o različne škatle in 
plastenke," je povedala šes-

Na se jmu s o sodelovali vzgojiteljice in straši , a glavni pro-
dajalci svojih izdelkov s o bili otroci. 

tletna Ž a n a Drolc iz Vrhpolj. 
Kako pa lahko sama skrbi za 
čisto naravo.' "Odpadkov ne 
s m e m o metati kar naokoli 
in tudi p lastenke sodi jo v 

TISOČ UGANK 
Na valovih poletja ŠOLARJE 
Učenci v oddelkih p o d a l j š a n e g a bivanja na v s e h pod-
ružnicah in matični Osnovni šoli S i m o n a jenka Kranj Beseda na K 
s o s e pod m e n t o r s t v o m učiteljev prepustili poletnim konča s e na O , 
va lovom in ustvarili veliko zanimivih izdelkov, kot s o v m e s O je In L, 
papirnate ladjice, ribice iz mavca , risbice z morskimi kaj neki je to? 
motivi, v i seče ribice ... Razs tavo Izdelkov s o odprli s Ugotovite pravilen odgo-
kulturnlm p r o g r a m o m v četrtek v Stebriščni dvorani vor In nam najkasneje do 
Mestne hiše v Kranju, og ledate pa si jo lahko do 18 . petka pošljite S M S z vse-
maja . Razstava poteka v času Tedna družine in Sveto- bino ug+reš i tev+ime in 
vnega dneva muze jev , ki je v le tošnjem letu posvečen priimek na številko 
mladim. S . K. 0 3 1 / 6 9 1 1 1 1 . Nekdo bo 

prejel knjižno nagrado. 

Rešitve nagradne križanke Didakta Pravilna rešitev prejšnje 

Če ste križanko rešili pravilno, ste dobili ges lo Prijatelj- "ganke se glasi c i g a r ^ . 

s t v o in š o l a za vi le . Obljubil i s m o v a m tri pr iv lačne ^ t J L n a W n e " 

knjižne nagrade (Lisjak Luka, Povej ml, kako je, če si ve-

lik, Ut i ša jmo nasil je) , ki jih poklanja za ložba Didakta. 
Srečni nagrajenci s o tokrat Luka Laiič, Špe la Z u p a n In 
Nina Bele. Nagrade b o s t e prejeli po pošti . A. H. WWW.G0RENJSKICLAS.S 1 

KiNO SPORED 1 

KINO CENNR, KRANJ 

Torek, 16.5. 
17.00 
TVOJI, MOJI, HAIINI 
19.00 in 21.00 
FILM, OA TE KAP 4 
Sreda. 17.5. 
18.00 
Tvoji, moji, najini 
20.00 
FILM, DA TE KAP 4 
Četrtek, 18. S. 
1530,1830 In 21 JO 
DAVINCUEVA5IFRA 
Petek, 19.5. 
1630,1930 In 22 JO 
OAVINCIJEVASIFRA 
Sobota, 20.5. 
13J0,16J0,19J0in22J0 
OAVINCUEVA ŠIFRA 
Nedelja, 21. S. 
12.30,1SJ0,18J0in21J0 
DAVINCIJEVASIFRA 
Ponedeljek, 22.5. 
1SJ0,18J0ln21J0 
DAVINOJEVAJIFRA 

KINO ftlEZAR, JESENICE 

Petek, 19.5. 
18.00 2ADNJI UDAREC drama 
20.00 INSAJDER, trii. 
Sobota, 20.5. 
18.0OZA0NJI UDAREC, drama 
20.00 INSAJDER, trii. 

KiNO S0RA,$K0FJA LOKA 

Sreda, 17.5. 
20J0CEZ30IN5EPRITASTARIH, 
tom. kom. 
£etitek,18.5. 
20J0ČESKE SANJE, dok. film 
Petek, 19.5. 
18J0 LEDENA DOBA 2, kom. 
2030 INSAJDER, trli. 
Sobota, 20. S. 
17.00 in 18.30 LEDENA DOBA 2, 
kom. 
20.30 fEZ 30 IN SE PRI TASTARIH, rom. 
kom. 
Nedelja, 21. S. 
18.30 LEDENA DOBA 2, kom. 
20J0INSA)DER,tril. 

LINHARTOVA DVORANA, RADOVUlCA 

Četrtek, 18.5. 
20.00 OBUPNA BELINA, film. gled. 
Petek, 19.5. 
20.00 INSAJDER 
Sobota, 20.5. 
18.00 INSAJDER 
20.15 OBUPNA BELINA 
Nedelja, 21.5. 
18.00 OBUPNA BaiNA 
20.00 INSAIDER 

Petek, 19.5. 
18.00 in 20.30 LEDENA DOBA 2, amer. 
anim. kom. 
Sobota, 20. S. 
20J0 LEDENA DOBA 2, amer. 
anim. kom. 
Nedelja, 21.5. 
18.00 LEDENA DOBA 2, amer. 
anim. kom. 
20J0 POŽARNI ZID, amer. akc.triL 

svoj zabojnik. Pa raje hodi-
m o peš kot z avtomobilom!" 
je še povedala ter odhitela 
nazaj za svojo stojnico pro-
dajat sadike solate. 

-sum-
Kino Center in 
Gorenjski glas 

Odgovorite na vprašanje, 
pošljite s m s In morda bo-
ste m e d tremi nagrajenci, 
ki pre jmejo po dve brez-
plačni vstopnici za pred-
stavo v Kinu Center. 

Vpiši ges lo KINO > odgo-
vori, pripiši svoje ime in 
pr i imek > In pošlj i S M S 
na številko 0 3 1 / 6 9 - 1 1 - n 

Kolikokrat na leto greste v 
Kino Center v Kranju? 

In kolikokrat v Kolo-
sej v Ljubjano? 

Med glasovalci b o m o iz-
žrebali tri prejemnike po 
2 vstopnic za ogled kate-
regakoli filma v dneh od 
torka, 23. do 28. 5. 2 0 0 6 v 
kinu Center v Kranju. 

V nagradni Igri lahko so-
delujete z enim sms-om z 
vsake telefonske številke. 
Odgovore bomo zbirali do 
petka, 19.5 . 2 0 o 5 do 12. ure. 

Rezuitatl bodo objavljeni 
v Gorenjskem glasu v to-
rek 23. 5. 2006 , nagrajenci 
bodo obveščeni tudi po te-
lefonu, vstopnice pa pre-
vzamejo z osebnim doku-
mentom pred predstavo. 

Nagrajenci tega tedna pa 
so jani Oblak, Tina Turk 
Belič in Andre ja Panker. 
Ž e l i m o v a m obilo prijet-
nih uric v Kinu Center. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 

Radi bi vas opozorili na sredino okroglo mizo na t e m o Od-
padki na Gorenjskem. Med 16 . in 18. uro bodo v studiu žu-
pani občin Jesenice, Radovljica, Naklo In Tržič ter sekretar-
ka na Ministrstvu za okolje In prostor Bernarda Podllpnik 
odgovarjali na vaša vprašanja. 

Na radiu spremljajo tudi dogajanja na Tednu mladih v 
Kranju, ki iz dneva v dan privabljajo več obiskovalcev. 
V četrtek ob 9.20 vas vabijo k poslušanju in sodelovanju 

v oddaji Trgovanje z vrednostnimi papirji. 
V petek ob 9.20 pa pripravljajo še eno okroglo mizo, to-

krat na temo Javne parkirne površine In promet v starem 
mestnem jedru Kranja. Seveda ste vabljeni k sodelovanju 
tudi pri tem pogovoru, ki ga bo vodil Iztok Golob. 

Radio Ognjišče, 104,5 lOSi 9 
(http://radio.ognjisce.sl/oddaje/index.php) 
Torek - Ob 9.30 bo mbrika Zrno prava, ob 13 .30 bodo pred-
stavili Dobrote slovenskih kmetij. 
Sreda - ob 13. url bo oddaja z narodnozabavno glasbo -
Naše viže. 

Četr tek-ob 11 .25 se bodo o Žepnicah - žepnih knjigah Mla-
dinske knjige pogovarjali z gostjo Ano Ugrinovič. Pogleda-
li bodo, kaj je bilo Izdanega d o danes In kaj načrtujejo. 
Petek - v jutranji prometni rubriki Na potek boste slišali, 

' kaj narediti ob zastoju, okvari, nesreči ali požaru v predo-
ru. Prisluhnite enkrat med 6. in 8. uro zjutraj. V Knjižnih 
minutah ob 1 1 . 15 P® l^oste izvedeli nekaj več o življenju In 
delu slovenske pisateljice Zofke Kvedrove. 
Sobota - v oddaji Misijonska obzorja ob 8. url boste lahko 
prisluhnili pogovoru z misljonarko v Angoli, s. Zvonko Ml-
kec, ki se te dni mudi v Sloveniji. Ob 21.15 bodo predstavili 
čas, v katerem je živel svetniški kandidat dr. Jakob Ukmar. 
Nedelja - v oddaji Sakralna glasba ob 9. uri boste posluša-
li nekaj pesmi z zgoščenke, ki jo je izdal komorni zbor 
Ipavska. Mesto Celje, Knežje mesto ob Savinji, je postalo 
škofovsko mesto, njen prvi škof pa dosedanji mariborski 
pomožni škof dr. Anton Stres. V nedeljo popoldne o b šti-
rih pa bo slovesnost ob ustanovitvi, ki jo bodo neposred-
no prenašali na radijskih valovih. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

Sreda - ob 8.05 bodo spregovorili o nevšečnosti , ki s e jI 
reče ' zgaga". Četrtek - ob 9. url o pravilih In običajih ra-
teške kmečke ohceti. Petek - o b 12 . url pripravljajo ogla-
šanje o poskusu, da bi s e gorenjski maturantje s p lesom 
četverk uvrstili v G u l n e s s o v o knjigo rekordov. Sobota -
1 1 . ura je rezervirana za Tednik občine Naklo In tamkajš-
nje aktualnosti. Nedelja - 1 7 . ura je namenjena reportaži 
z županovega teka. Ponedeljek - ob 8.05 rubrika J e j m o 
malo, j e jmo zdravo. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 

V torek ob 9. uri s e bodo v oddaji aktualno pogovarjali o 
Aninem skladu In tako zaznamovali mednarodni teden 
družine, o družini pa bodo ob 13. 15 razmišljali tudi malčki 
Iz enote vrtca Pikapolonica v Retečah - v oddaji Velike be-
sede iz malih ust. V sredo ob 9. url bodo predstavili škof-
jeloški Mestni pihalni orkester, ki bo konec tedna s koncer-
tom proslavil svoj 130 . rojstni dan. Planet glasbe m e d 17. 
In 19. uro pa posvetil 7. dijaškemu Živ žavu In skupinam, 
ki bodo v petek nastopile na vrtu Rdeče Ostrige. V četrtek 
bodo dopoldne namenili muzejem v naši okolici in tako 
počastili mednarodni dan muzejev, ob 1 1 . uri odgovarjali 
na vaša vprašanja In pobude, ob 16 .30 pa z aktivisti loške-
ga Lasa predstavili sobotno dogajanje na Mestnem trgu 
združeno pod nas lovom Trenutki za tkanje družinskih 
vezi. V petek ob 9. url bodo nekaj minut več namenili po-
hodom v škofleloško hribovje, š e zlasti odprtju Valentino-
ve In Lovske poti, ne zamudite pa tudi dveh rednih oddaj: 
izbora Dogodka, ki odmeva, ob n . 3 0 In pregledne teden-
ske oddaje Od petka do petka - tednik ob 12 .30 . Sobotna 
športna oddaja med 16 .30 In 18. uro bo spet polna šport-
nih dogodkov od blizu in daleč, Desetnica vas bo po i 8 . uri 
popeljala po stopničkah glasbene lestvice, nedeljska aktu-
alna tema ob 9. uri pa bo nekakšen zaključek mednarod-
nega tedna družine. 

http://www.G0RENJSKICLAS.S1
http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://radio.ognjisce.sl/oddaje/index.php
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.radio-sora.si


AVTOMOBILIZEM 
VRNITEV ODPISANIH 
Opel se vrača v terenski razred z novo Antaro 

O Matjaž Cregorič 

Nemški Opel bo 
po nekajletni od-
sotnosti po preki-
nitvi proizvodnje 

terenca frontere, spet vstopil v 
množico terencev, tokrat s 
povsem novim avtomobilom 

(i65kW/224KM), ki bo na vo-
ljo s samodejnim menjalni-
kom. Vstopni model bo prav 
tako poganjal bencinski mo-
tor z gibno prostornino 2,4 
litra (i04kW/i4iKM), verjet-
no pa bo najbolj zanimiv 
2,0-litrski turbodizel, katere-
ga moč se bo na kolesa pre-
našala s petstopenjskim roč-

antara, ki so g v konceptni 
verziji predstavili lansko je-
sen na salonu v Frankfurtu. 
Letošnjo jesen bo anatara na-
red za serijsko proizvodnjo, 
informacij o prihodu na slo-
venski trg za zdaj še ni. Anta-
ra je 4.57 metra dolg dinamič-
no oblikovani terenec s šport-
nim pridihom, kar naj bi nav-
duševalo širši krog kupcev, 
hkrati pa ima tudi značilnosti 
potovalnega avtomobila. Za 
pogon so predvideni trije mo-
torji, najzmogljivejši bo 3,2-
litrski bencinski šestvaljnik 

nim ali samodejnim menjal-
nikom. Antarin aktivni štiri-
kolesni pogon bo zagotavljal 
izboljšano vozno dinamiko 
in stabilnost vozila pri po-
speševanju. Elektronsko 
nadzorovano hidravlično iz-
ravnalno gonilo vsakokrat 
poskrbi za najboljšo razpore-
ditev navora med prednjo in 
zadnjo osjo. Varnostni paket 
vključuje tudi zavorni sistem 
ABS ter program stabilnosti 
vozila ESP, sicer pa pri Oplu 
obetajo bogato serijsko opre-
mo za varnost in udobje. 

KRATKE NOVICE 

Renault na fi lmskem festivalu 

Že od leta 1983 je Renault stalen partner najprestižnejšega 
filmskega festivala na svetu. Za 24. leto zvestega partnerst-
va je francoski avtomobilski proizvajalec pripravil 100 kovin-
sko temno modrih avtomobilov vel satis z zmogljivim 3,5-
litrskim V6 bencinskim motorjem, ki so okrašeni s protoko-
larnimi zastavicami na prednjih blatnikih in značilnimi zla-
timi palmovimi listi na bokih. Tudi letos bodo avtomobili 
odigrali zvezdniško vlogo, saj bodo od 17. do 28. maja letos 
po sloviti Croisette prevažali filmske zvezdnice in zvezdnike 
svetovnega slovesa. 

Nov oblikovalski center General Motorsa 

General Motors je v nemškem Riisselsheimu odprl nov 
sodoben oblikovalski center, ki z že obstoječimi sorodnimi 
objekti obspga 70 000 kvadratnih metrov površin. V Riis-
selsheimu trenutno skoraj 350 ljudi razvija in sooblikuje 
modele znamk Saab, Opel, Vauxhall in nekaj določenih 
modelov znamke Saturn. 

Logan zanimiv tudi v Nemči j i 

Deset mesecev po pričetku prodaje modela Dacia Logan v 
Nemčiji ima ta avto tudi na največjem evropskem avtomo-
bilskem trgu naraščajoč tržni uspeh. V prvem trimesečju 
letošnjega leta je bilo prodanih preko 1 . 100 avtomobilov, od 
tega samo v marcu 550. V nemški podružnici Renaulta so 
zato svoje letošnje prodajne cilje za Logan povečali s pet na 
šest tisoč avtomobilov, prav tako nameravajo okrepiti pro-
dajno-servisno mrežo za znamko Dacia, ki trenutno šteje 
130 pogodbenih partnerjev s skupno 250 prodajnimi mesti. 
M. C. 

LEV ŠE VEDNO RENČI IN GRIZE 
Test: Peugeot 307 i,6 XT 

O Matjaž Cregorič 

Francoskemu Peugeotu 
je kar nekaj let uspelo 
opazno nastopati v 
spodnjem srednjem 

razredu, Id ga predstavlja mo-
del 307. Ko je bil nov, je kar 
čez noč postal prodajna uspeš-
nica, prepričeval je predvsem 
z dopadljivo in brezčasno obli-
kovano zunanjostjo. Avtomo-
bilsko kolesje se seveda vrti hi-
treje, kot bi si želeli proizvajal-
ci, zato je treba neprestano 
skrbeti, da štirikolesniki osta-
nejo v dobri kondidji. Uspeh 
peugeota 307 gre nedvomno 
pripisati tudi pestri izbiri karo-
serijskdh različic, ki pokrivajo 
precej širok krog potreb in že-
lja uporabnikov, vse pa so lan-
sko leto morale tudi na manj-
šo lepomo operadjo. Z njo so 
oblikovala poskrbeli, da je 
sprednji del videti bolj agresiv-
no, saj je z masko hladilnika, 
ki je videti kot veliko žrelo, av-
tomobil zdaj bolj podoben rjo-
večemu levu in prilagojen sve-
žim oblikovnim smernicam, 
ki so bile nakazane z mode-
lom 407. Z izjemo spreme-

T E H N I Č N ! PODATKI 

njenega sprednjega dela so vsi 
drugi karoserijski deli ostali 
bolj ali manj nespremenjeni, 
f>odroben pogled razkrije 
manjše spremembe zadnjih 
lud, medtem ko je nekaj sve-
žine, predvsem pa bolj kako-
vostne materiale in temeljitej-
šo izdelavo mogoče opaziti v 
notranjosti. K vsemu seveda 
sodijo tudi nove barve in vzor-
d obla2dnjenja sedežev in no-
tranjih oblog. Armaturna 
plošča je zasnovana v redo-
ljubnem slogu in najbrž so se 
Francoa nekaj naučili tudi od 
pregovorno redu zapisanih 
nemških tekmecev. 

Mere: d. 4,211 š. 1,746, 
Prostornina prtljažnika; 
Teža (prazno v./dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o- ioo km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

v. 1 ,510 m, medosje 2,608 m 
341/1328 I 

1270/1770 kg 
štirivaljni, bencinski, i6V 

1587 ccm 
80 kW/no KM pri 5750 

147 pri 3900 
190 km/h 

10 ,0 s 
5,0/10,0/7,0 l/lOO km 

4.250.000 tolarjev 
Peugeot Slovenija, Ljubljana 

Med glavnimi lastnostmi, ki 
jih je treba ceniti pri petvratni 
izvedbi peugeota 307, je nedvo-
mno prostorna potniška kabi-
na, v kateri so dodatni dolžinski 
centimetri med drugim na vo-
ljo tudi zaradi nakazanih eno-
prostorskih atributov, kar avto-
mobil dokazuje ne samo z viši-
no, ampak tudi s številnimi od-
lagalnimi predali in policami. 

Čeprav 1,6-litrski bencinski 
štiriv^jnik ni najšibkejša mo-
toma možnost, se zdi, da je pe-
ugeot 307 s tem pogonskim 
strojem nekoliko podhranjen. 
Na papirju se 1 10 konjskih 
mod sicer sliši dokaj obetavno, 
tudi številke o pospeških in 
končni hitrosti niso slabe, toda 
realnost je taka, da motor za-
hteva veliko priganjanja in mu 
sorazmerno kmalu zmanjka 
sape. Morda so temu kriva ne-
koliko preveč na dolgo preraču-

nana prestavna razmerja, pred-
vsem v vzponih je treba precej 
kmalu prestaviti navzdol in 
tudi med potovalno vožnjo se 
zdi, da štirivaljniku, ki ima za-
dostno zalogo moči za neza-
htevne voznike, manjka ener-
gije-

Podvozje pri tem avtomobilu 
prenese veliko več, kot so mo-
torne sposobnosti, lega na cesti 
je dolgo časa nevtralna, brez-
hibno držanje smeri je privzgo-
jeno in vožnja je na splošno do-
volj lahkotna. K pohvalam je 
treba pripisati dovolj dobro za-
loženost za varnost in udobje, 
saj v nivoju, ki ga označujeta 
črki KT, ne manjka skoraj nič 
od t i s t ^ kar pričakuje povpre-
čen kupec v tem razreda Ne-
kaj težav zna povzročati le ce-
novna umestitev, kajti 307 ni 
več najmlajši, zato ima z neka-
terimi tekmed kar precej dela. 

AVTOHISA KAVCIC d.o.o. 
Milje 45. 4212 Visoko 
Tel.: 04 275 93 00 

ČASTITUIVI PRVAKOV JUBILEJ 
Volkswragen Golf z dizelskim motorjem slavi 30 iet, v Nemčiji bo srečanje lastnikov. 

C^ Matjaž Cregorič 

Konec poletja avto-
mobilsko že precej 
oddaljenega leta 
1 9 7 6 je nemški 

Volksvvagen prvič predsta-
vil golfa z dizelskim motor-
jem in še enkrat zaznamo-
val avtomobilsko zgodovi-
no. Nemški proizvajalec je 
takrat za golfa prvič razvil 
dizelski motor za osebna 
vozila, ki je bil s svojim 
temperamentom in uglaje-
n i m tekom primeren za 
manjše avtomobile. Pogon-
ski stroj je pri 1,5 litra gibne 
prostornine dosegel moč 37 

plinskega olja na l o o kilo-
metrov, kar je bilo za ta-
kratne čase naravnost 
osupljivo. Zaradi oblemice 
modelov golf GTI in golf D 
bo letošnje leto prav poseb-
no: 21 . maja bo na stadionu 
Veltins Arena v nemškem 
mestu Gelsenkirchen sre-
čanje, na katerega so vablje-

ni vsi vozniki in ljubitelji 
golfov, ne glede na to ali vo-
zijo prvo ali peto generaci-
jo. Cilj tega enodnevnega 
srečanja je na enem mestu 
spet zbrati čim večje število 
golfov, Volksvvagen pa ob 
muzejskih avtomobilih ob-
ljublja tudi svetovno premi-
ero novega modela. 

kilovatov, (50 KM) in je 805 
ki logramov težkega golfa 
lahko pognal do hitrosti 
140 kilometrov na uro, kar 
je bilo primerljivo z bencin-
sko različico. Občutno bolj-
ši pa je bil dizelski golf pri 
porabi goriva, saj je v pov-
prečju zahteval le 6,5 litra 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 

Delavska cesta 4 
4000 K R A N J 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
www.avtohlsavrtac.si 

http://www.avtohlsavrtac.si
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NAGRADNA KRIŽANKA 
KAR SE V LES3 DOGOVORI, TO ZAGOTOVO DRŽI! 

LM3, d.oe..U»c«0«Mtbwc«v34.Pr»atranet( 

TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, 
tel.: 04 2042 714 

AKCIJA !!! 
OD 16. 5. 2006 DO ODPRODAJE ZALOG 
LAMINATI 
• LAMINAT HARO AC3/31 KLIK BUKEV 

cena: 1.990,00 S 1 W • 20 % nora cena: 1590.00 SIT \m euri /m' 
• UMINAT AC4/32 ČEŠNJA. JAVOR. HRAST. BUKEV 

cena: 2.390,00 SIT/m^-18.7 % nora cena: 1.990.00 SIT { m i m /m' 

PARKETl 
• PARKET UMELNI HRAST RUSTIK KV. 16 16 7L 

cena: 2.190,00 SIT/m' - 27.4 % nora cena: 1.590.00 SIT i m i m / m ' 
m PARKET GOTOVI DVOSLOJNI HARO ZA TALNO GRETJE HRAST. BUKEV 

cena: 9.790,00 SIT/m^ • 26.5 % nora cena: 7.190.00 i3o.o m) SIT/m' 
• PARKET GOTOVI PANELNI HARO 4000 KLIK BUKEV COUNTRV LAK 

1095 180 X 13 Dora cena: 4.990,00 (zo.sz i m SIT/m' 
• PARKET GOTOVI PANELNI HARO 4000 KLIK BUKEV FAMILV U K 

2200 X 180 X 13 nora cena: 5.390.00122.4« m) SIT/m' 
• PARKET GOTOVI PANELNI HARO 4000 KLIK GOR. JAVOR TREND 

LAK 1095 X 180 x 13 ali 2200 x 180 x 13 
nora cena: 5.990,00 uAji EUM SIT/m' 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO 4000 KLIK DIM. HRAST LAK tundra 
2200 X 180 X 13 nora cena: 5,990.00 t24.0Riiii sIt/m' 

* Vse cene veljajo za gotovinsko plačilo. 
* Vse cene so v SIT in vključujejo 20% DDV. 
' Cene v evrih so informativnega značaja, preračunane po centralnem 

paritetnem tečaju. 

NOVO, NOVO 
BANKREDIT DO 300.000,00 SIT 
ODPLAČILA DO 24 MESECEV, DO 6 MESECEV BREZ OBRESTI 
PRI NAS KUPUENO BU60 VAM TUDI POLOŽIMO!!! . 

Okenske police EDER HELOPAL - kuhinjski puttl • barve S A D O U N 

Za reševalce križanke smo pripravili šest lepih nagrad: 
1. nagrada* bon za nakup vvrednosti lOOOO STT / 4173 EUR 
2. nagrada-bon za nakup vvrednosti 7J)OOSrr /29^1 EUR 
3. nagrada - bon za nakup v vrednosti 5.000 STT / 20.78 EUR 
4h S. In 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
31. maja 2006, na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4001 Kranj. p. p. 124. 
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Zoisovi 1. 



DRUŽABNA KRONIKA 

CITROENI IN TRIJE PSI 
M e d p r v o m a j s k i m i prazniki s o lastniki in ljubitelji c i t roenov , p r e d v s e m s p a č k o v , že 4 1 . okupiral i 
Lanterno. S r e č a n j a s e j e letos udelež i lo 238 a v t o m o b i l o v , 6 0 9 ljudi, trije psi , od s t a r o d o b n i k o v 77 
s p a č k o v , 2 6 dyan, pet ami jev , tri ž a b e (DS) , tri je mehar i j i , dva pu j sa (HY) in d v a f u r g o n a . 
Z a nekatere pri jeten konec t e d n a , za v e č i n o pa živl jenjski stil. 

Po lona Ba ldas in 

Že pred prazniki se je na ce-
stah (Idjub slabi vremenski na-
povedi) proti obali opazno po-
večalo število vseh vrst dtroe-
nov, ki so se v koloni pomikali 
proti hrvaški Istri. Tam so se 
že pripravljali na petdnevno 
prvomajsko sreijmje Citroen 
kluba Sk)venije (CKS). ki ga že 
vrsto let organizirajo na Hrva-
škem. Pred časom so letovali v 
Kanegri, kasneje pa se je sreča-
nje predvsem zaradi ugodnej-
šili cen pteselUo v Lantemo. 

Uradni del se je začel že v 
petek s krstom novopečenih 

članov kluba. Ti so morali za-
peljevati dekle v spačku in pri 
tem ostati neopazni za mi-
moidoče. Zabavno, zanimivo 
in sploh ne preprosto. Na-
slednji dan je v dopoldan-
skem času potekal vsakoletni 
občni zbor, člani pa so si 
medtem lahko postregli s piv-
cem in sendviči. 

Lastniki citroenov pa vsako 
leto čakajo na spretnostno 
vožnjo, ki jo organizira sekci-
ja Koper. V slalomu med ko-
lički in parkiranjem spretni 
vozniki ne smejo izgubiti žo-
gice, položene na sprednji 
del avtomobila, zmaga pa ti-
sti, ki najhitreje in brez na-

pak prevozi progo. Na večeru 
sekdj pa postavijo posamez-
ne sekcije predstavitvene stoj-
nice. Letos so Vrhničani po-
stregli še z vmešanimi jajčki 
in popečenimi 'šnitami', Ko-
prčani pa pripravili ribji bro-
det s polento. Srbski klub je v 
kotličku kuhal golaž, poskr-
bel pa je tudi za pijačo. 

Tokrat so na pobudo Ma-
rinke Dolenc iz sekdje Mari-
bor in Irene Oblak, članice 
radovljiške sekdje, ki je med 
drugim že babica, svoj 'štant' 
prvič postavili tudi letniki 66 
- generadja spačkarjev starih 
med 35 in 45 let. Tokrat se jih 
je zbralo na kupu 17, sicer jih 

je več. So najbolj dejavna ge-
neracija v CKS nasploh, vese-
li pa jih dejstvo, da se nad d-
troeni navdušuje vedno več 
mladih. 

Radovljiška sekdja je v ne-
deljo popoldne kljub dežju 
organizirala tekmovanje v 
ringu (krogu), ki je v resnid 
šestkrat šest metrov velik 
kvadrat, v katerem mora voz-
nik v najhitrejšem možnem 
času obrniti svoje vozilo. Sre-
čanje se je zaključilo z razgla-
sitvijo rezultatov in blatnim 
koncertom dua Double Tro-
uble, ki sta na srečo v suhem 
vremenu igrala vse tja do pol 
pete ure zjutraj. 

Občni zbor so od leve proti desni vodili: Dean Mermolja in 
Ervin Turk (sekcija Koper), predsednik CKS Aljaž Stare 
(radovljiška sekcija) ter Valter Karaš (Koper) / fom: poioiu uiakit 

Letnik 66: Pero Četkovič, Marinka Dolenc (po očetu Corenj-
ka), Irena Oblak, novinar Gorenjskega glasa Igor Kavčič, 
Maša Karaš (Corenjka, poročena s predsednikom koprske 
sekcije) in Miloš Djakanovič - Džika. 

Na spretnostni vožnji se je odlično odrezala Tanja Perko, člani- Srbi so se srečanja udeležili v velikem številu, na večeru sek-
ca radovljiške sekcije, ki je na srečanju prejela kar dve medalji, cij pa so v kotličku kuhali golaž in stregli z rakijo'... 

... Radovljičanl pa so se odločili za pražen krompir in klobase. Duo Double Trouble je 'deloval' do pol petih zjutraj. 

VRTIMO GLOBUS 
Spontana Elle 

Vse od maja lani, ko se je avstralska ma-
nekenka Elle MacPherson razšla z dolgo-
letnim partnerjem, švicarskim finančni-
kom Arpadom Bussonom, so mediji ugi-
bali, kdo bo naslednji osvojil srce lepotice, 
znane pod vzdevkom "Telo". Videvali so 
jo v družbi številnih moških, a Elle zatrju-

je, da je že nekaj časa samska, obstaja pa mnogo ljudi, ki 
jI veliko pomenijo. Pravi, da je zanjo to obdobje neomeje-
nih priložnosti za spontan seks. Prepušča se trenutnemu 
razpoloženju In v posteljo skoči vsakič, ko si zaželi. 

Sean je najbolj seksi upokojenec 
Sean Connery je po mnenju Britancev naj-
bolj seksi upokojenec. Za nekdanjega Ja-
mesa Bonda je glasovala več kot polovica 
anketiranih, sledi mu Patrick Stewart, 
znan Iz serije Zvezdne steze - Nova gene-
racija. Tretje mesto je zasedel zvezdnik fil-
ma Ko jagenjčki obmolknejo Anthony 

Hopkins. Na ženski lestvici so prva tri mesta zasedle igral-
ke Helen Mirren, Honor Blackman in Diana Rigg. Na dnu 
lestvice je pristala nekdanja premierka Margaret Thatcher 
in tako postala najmanj seksi britanska upokojenka. 

Kylie s smehom do zdravja 
Da je smeh najboljše zdravilo, verjame 
tudi avstralska pevka Dannii Minogue, 
sestra bolj znane Kylie Minogue. Dannii, 
ki je sestri ves čas zdravljenja stala ob 
strani, je povedala, da je Kylie v najhuj-
ših trenutkih pomagal smeh. Skupaj sta 
se preoblačili v smešna oblačila, gledali 

angleško komedijo Little Britain In norčavo plesali. Če-
prav so bili zdravniki optimistični, je ob pogledu na ljub-
ljeno sestro, ki se bori z rakom, trpela. Šele ko je bole-
zen premagala, sta sestri spet normalno zadihali. 

Take That spet prijatelji 

mi 

m 
Robbie VVilliams se je prvič po enajstih letih 
srečal z drugimi člani skupine Take That, ki 
je v devetdesetih letih obnorela dekleta. Za-
radi hudih sporov je leta 1995 skupino za-
pustil in začel samostojno kariero. Kot 
kaže, sta z Carjem Barlowom končno za-
kopala bojno sekiro in se sestala v nekem 

londonskem hotelu. Robbie je očitno nervozen fente čakal v 
baru, ko so prišli, so se nemudoma nasmejali in objeli. Ob-
staja tudi možnost, da bodo spet nastopili v polni zasedbi. 

Kako se ubraniti poletne vročine v "uniformirani službi", 
ima predlog umetnica Alenka Peternel iz Zgornjih Rut, ki 
je simpatično Nino oblekla kar v barve. Nina je bila nav-
dušena, policisti in drugi, ki so v Kranjski Gori videli nje-
no 'poletno' uniformo, pa menda tudi nimajo nič proti. 
/ Foto-.Vitmi Stanovnik 


