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Počastili stoletnico Bohinjske proge
Kar okrog šeststo gostov se je minulo soboto z muzejskim vlakom popelja-

lo od Jesenic do N o v e Gorice po Bohinjski progi, ki praznuje stoletnico.

URSA PETERNEL

Jesenice - Slovesnosti ob
praznovanju so se pričele na
Jesenicah, kjer so prvi gostje vstopili na muzejsko lepotico. Na lokomotivo, ki jo
je vozil strojevodja Vojko
Dolžan s Hrušice, so pripeli
štirinajst vagonov, tako da je
kompozicija merila kar 250
metrov. Jeseničani so obudili preteklost z igranim prizorom, ko se je po Bohinjski
progi peljal prestolonaslednik Franc Ferdinand. Amaterski igralec jeseniškega
gledališča Milan Trkulja je
tako na osnovi teksta iz starega časopisa Slovenec pre-

bral nagovor množici na železniški postaji - in prav
tako kot pred sto leti brez
ozvočenja, kajti jeseniškim
organizatorjem jo je zagodla
tehnika. No, kasnejši slavnostni nagovori ministra za
promet Janeza Božiča, ki je
v imenu predsednika vlade
pozdravil zbrane, jeseniškega župana Borisa Breganta
in generalnega direktorja
Slovenskih železnic dr. Jožeta Jurkoviča so bili k sreči
že slišani prek ozvočenja.
Minister je izpostavil pomen in vlogo Bohinjske
proge, ki je pomembno soustvarjala zgodovino in prinesla razvoj krajem ob pro-

J^ENjcI

gi. V bodoče naj bi okrepili
predvsem njeno turistično
vlogo, pri obnovi pa računajo tudi na evropska sredstva. Osrednja slovesnost pa
je bila v Novi Gorici, kjer je
bil slavnostni govornik
predsednik vlade Janez Janša. Pa še nekaj zanimivih
podatkov o slavljenki: Bohinjsko progo so začeli graditi leta 1900, zgrajena je
bila v dobrih petih letih, delavci pa so pri delu uporabljali predvsem lopate, krampe in sarnokolnice. Njena
gradnja je bila tedaj vredna
2}o ton zlata. Proga se zače- 9
nja s Karavanškim predo- 3
rom na Hrušici.
|

Pravi poletni konec tedna
MATJAŽ G R E G O R I Č

Minuli konec tedna je minil
v znamenju cesmih zastojev
in gneče na kopališčih in v
turističnih krajih na Gorenjskem. Kolone vozil so se v

petek in soboto vile v smeri
proti morju, zato so nastajali
zastoji na celotni dolžini gorenjske regionalke ter na
cestninski postaji Torovo in
na koncu gorenjske avtoceste pred Ljubljano. V nedeljo

Cneča na kopališču... /FOTO TINADOKI.
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se je zaradi prvega vala motoriziranih turistov, ki so se začeli vračati, promet gostil v
obratai smeri proti predoru
Karavanke. Kljub gostemu
prometu na Gorenjskem že
dva tedna ni bOo hujše pro-

...in na cesti

metne nesreče. Sicer pa so
turisti in kopalci množično
zasedli vsa gorenjska kopališča, gneča je bila tudi na
obalah Blejskega, ki ima 24
in Bohinjskega jezera, ki ima
20 stopinj.
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TUDI V ŠVICARSKIH FRANKIH

Prešernovo gledališče najboljše v Umagu
Ansambel Prešernovega gledališča nadaljuje z uspešnimi
uprizoritvami na Mednarodnem festivalu komornih gledališč Zlati Lev v Umagu. Po dveh Grand Prix nagradah v preteklih letih so Kranjčani tudi na letošnjem, že 7. po vrsti, festivalu posegli po najvišji nagradi. V preteklem tednu se je v
tekmovalnem programu festivala zvrstilo štirinajst predstav
s treh narodnostnih območij (hrvaškega, slovenskega in
srbskega), strokovna žirija v sestavi Ivica Boban, režiserka
in redna profesorica na Akademiji za dramske umetnosti v
Zagrebu, dramska igralka Vera Zima in književnik ter teatrolog dr. Darko Gašparovič pa je nagrado na najboljšo predstavo v celoti podelila predstavi Drame Princes Elfride Jellnek, v režiji Ivice Buljana in izvedbi Prešernovega gledališča
Kranj. Slovensko krstno uprizoritev in sploh prvo uprizoritev
dela te kontroverzne avstrijske Nobelove nagrajenke za literaturo na slovenskih odrih smo v Kranju premierno videli
septembra lani. I. K.

GORENJSKA

KRONIKA
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jutri skupščina
Iskraemeco DUS

Obljube bohinjski
lepotici

Kazen za trgovino
z belim blagom

Pripravljeni na izzive
prihodnosti

i Do četrtka bo sončno. Postopoi mabošebdjvroče.

Na dnevnem redu jutrišnje skupšči-

v soboto je bilo izrečenih veliko ob-

Na Okrožnem sodišču v Kranju so v

Iskraemeco bosta zanimivi točki: let-

železnice in krajev ob njej. Občine,

obtožnica bremenila 16 kaznivih de-

ni izgube in odločitev o dokapitaliza-

naprej sodelovale, gradbeni dosežek

ljub o svetlejši prihodnosti bohinjske

no poročilo za leto 2005 s 735 milijo-

skozi katere poteka proga, bodo še

ciji matične družbe.

izpred Sto let pa naj bi vpisali v Unes-

cov seznam kulturne dediščine.

petek obsodili petnajsterico, ki jo je

janj tihotapljenja ljudi. Najvišja izrečena kazen je bila 4 leta in enajst mesecev zapora.

Znamo uresničevati svoje sanje, je
povedal predsednik uprave Hidrie iz

Zgornje Idrije Edvard Svetlik, ko j e
pretekli teden odpiral razširjeno

proizvodnjo lamel in rotorjev na )esenicah. V pnhodrtjih letih bo dobilo

8
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ne delničarjev družbe pooblaščenke

^

delo še dodatnih sto ljudi.

iy : jutri: sončno in mče

POLITIKA
Mirjam Jan Blažič
kandidatka za županjo
Škofja Loka • Kandidatka
Socialnih demokratov za
županjo Občine Skof)a
Loka s podporo Glasa
žensk Slovenije je mag.
Mirjam Jan Blažič. Po mnenju predlagatelja je dobra
poznavalka škofjeloškega
prostora, z dolgoletnimi
vsestranskimi izkušnjami
in s pragmatičnim in konstruktivnim delovanjem pa
lahko bistveno pripomore k
večji blaginji ljudi in hitrejšemu razvoju Škofje Loke.

Republike Slovenije, v organih občine pa je bila najprej
delegatka občinske skupščine, nato poslanka občinskega parlamenta in članica
Izvršnega sveta Občine
Škofja Loka, sedaj pa je svetnica v njenem občinskem
svetu. Bila je prva predsednica občinskega odbora za
plinifikacijo Škofje Loke.
Več let je delovala tudi v
občinskih in republiških
organih sindikata in vodstvu Socialnih demokratov
(prej ZLSD) na vseh ravneh
organiziranosti.

Blažičevo poznamo kot
nekdanjo direktorico podjetja LTH, od leta 1997 pa
dela v upravi Slovenskih železarn. Vrsto let je delovala v organih Gospodarske
zbornice Slovenije in njenem panožnem združenju
ter poslovnih skupnostih
za aluminij in livarne, združenju Manager in Društvu
livarjev Slovenije. V družbeno-političnem življenju je
bila je poslanka zbora občin

Danes opravlja naslednje
pomembnejše
funkcije:
tretji mandat je že občinska
svetnica, je tudi predsednica odbora Občine Škofja
Loka za stanovanjsko gospodarstvo,
predsednica
Društva livarjev Slovenije,
vodja slovenske delegacije v
Srednjeevropski
livarski
iniciativi M E G I in predsednica območne organizacije
Socialnih demokratov Škofja Loka.

DANICA ZAVRL Ž L E B I R

LjUSgANA

Zborovanje Jehovovih prič
Jehovove priče, organizirane so v 98.000 občinah v 155
državah sveta, se že pripravljajo na območna zborovanja, ki
bodo potekala pod geslom "Rešitev je blizu". Človeštvo se
mora namreč rešiti učinkov podedovanega greha. Na
zborovanje se pripravlja tudi okrog 2000 Jehovovih prič v
Sloveniji, ki so organizirane v 28 občinah. Začelo se bo v petek, 21. julija ob 9.30 v dvorani Haie Tivoli v Ljubljani. Tudi
v soboto in v nedeljo bo začetek srečanja ob pol desetih
dopoldne. V soboto bo značilni krst s potopitvijo, v nedeljo
pa bodo uprizorili dramo z biblično vsebino. J. K.

Osrednja knjižnica Kranj obvešča bralce, da so vsi njeni
oddelki In izposojevališča tudi v poletnih mesecih odprti po
običajnem umiku, to je vsak dan od ponedeljka do sobote;
Oddelki v Kranju

8.30-19.30
10.30-19.30
11,00-19.30
8.30-13.30

Izposojevališča
C E R K U E NA G O R E N J S K E M . Š E N Č U R
ponedeljek in sreda
torek, četrtek in petek

08.00-12.00 !
15.00-19.00 5

NAKLO, PREDDVOR, STRAŽIŠČE
ponedeljek in sreda
petek

14.00-19.00 f
08.00 - 13.00

JEZERSKO

ponedeljek in petek

Verski zakon znova jeseni
Z a d n j e z a s e d a n j e državnega zbora pred p o č i t n i c a m i si b o m o z a p o m n i l i zlasti po obstrukciji opozicije
in D e S U S - a ob z a k o n u o verski svobodi.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Ljubljana • Med odmevnejšimi zakoni, ki jih je na julijskem zasedanju obravnaval
državni zbor, je novela zakona o socialnem varstvu, ki
predvideva poostren nadzor
nad sistemom dodeljevanja
denarnih socialnih pomoči
in ustreznejšo ureditev pravice do družinskega pomočnika. Spet so poslanci odločali tudi o noveli zakona o
visokem šolstvu, na katerega je državni svet i2glasoval
veto. Z njo se država obvezuje, da bo financirala vseh
pet let bolonjskega študija,
ureja pa tudi nazive; višja in
visoka strokovna izobrazba
izpred bolonjske reforme
bosta ustrezali prvi stopnji
bolonjske izobrazbe, dosedanja univerzitetna izobrazba in visoka strokovna izobrazba s končano specializacijo drugi stopnji, tretji
stopnji pa magisterij in doktorat.

Sprejeti bo treba vsako
delo

moči vzeti vsako ponujeno
zaposlitev in primemo delo
ali začasno ali občasno humanitarno delo. Če bo odklonil, bo izbrisan iz evidence brezposelnih in bo
ob denarno podporo, tudi
če bo zavrnil delo. ki zahteva za največ dve stopnji nižjo izobrazbo od njegove.
Državni zbor je sprejel tudi
določilo, ki zvišuje koncesijske dajatve delodajalcev,
ki ponujajo študentsko
delo, in prerazporeja zaslužke. Četrtino slednjih
naj bi poslej namenili za
štipendije, po 37,5 odstotka
pa študentskim organizacijam i n servisom. Državni
zbor je sprejel tudi novelo
zakona o reviziji javnih naročil. Po novem velja, da se
postopek naročanja v izjemnih primerih, ko bi zahtevek za revizijo in ustavitev postopka ogrozila življenje in zdravje ljudi, nadaljuje. Naročnik mora v takem primeni dobiti soglasje vlade, s čimer pa se niso
strinjali v LDS in so glasovali proti noveli.

Med opaznejšimi je bila
tudi novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ki
med drugim določa, da bo
moral brezposelni prejemnik denarne socialne po-

O zakonu o verski
svobodi jeseni
Posebne pozornosti je bil
deležen zakon o verski svobodi. V drugem branju je
opozicija denimo predlaga-

Na vprašanja poslank in poslancev je v četrtek odgovarjal
premier janež Janša. Ob njem vodja njegovega kabineta,
Kranjčanka Nika Dolinar. / Foto: Tim oohi
la, da bi se državljani prostovoljno odločali, ali bi del dohodnine prispevali za financiranje verskih skupnosti.
Koalicijska večina je to dopolnilo zavrnila, kakor tudi
vse
druge
predlagane
amandmaje opozicije. Tretje obravnave zakona (ta je sicer potreben, ker je stari iz
leta 1976 zastarel in neskladen z evropskimi standardi
o verski svobodi) niso opravili, ker so poslanci opozicijskih strank LDS, SD in SNS
ter koalicijskega DeSUS-a
zapustili dvorano. Za obstrukcijo so se odločili z utemeljitvijo, da je zakon v ne-

skladju z ustavo, da verske
skupnosti postavlja v neenakopraven položaj in privilegira rimskokatoliško Cerkev, ne spoštuje pa tudi
ustavnega načela ločenosti
Cerkve od države. Zadnji
dan zasedanja državni zbor
ni tvegal glasovanja o tem
zakonu, pač pa so poslanci
izglasovali, da gre zakon v
ponovno obravnavo na eno
od jesenskih sej. Obstrukciji
DeSUS-a sicer v koaliciji
niso namenili posebne pozornosti, premier Janez Janša pa je dejal, da bo v parlamentu koalicija spet normalno delovala jeseni.

Škofji Loki hotel in bazen!

OBPeONJA KNJIŽNICA KRANJ

ponedeljek, torek, četrtek, petek
sreda Splošni in Študijski oddelek
sreda Pionirski oddelek
sobota

danica^avd@g-glas.si

16.00-19.00

MATEVŽ PINTAR

Škofja Loka - Tudi v tem
tednu smo na območju
Škof)e Loke spraševali, kaj
menite sodelujoči o turistični promociji Škofje
Loke in kaj od naštetega bi
najbolj nujno potrebovali v
Škofji Loki.
S turistično promocijo
Škofle Loke vas je zadovoljnih skoraj dve tretjini vpra-

šanih, natančneje, tri petine meni, da je v redu,
medtem ko vas je dobre 4
odstotke zelo zadovoljnih.
Nezadovoljna vas je slaba
petina vprašanih, desetina
pa meni, da je zelo slabo.
Zanimalo nas je tudi kaj od
naštetega sodelujoči menijo, da Loka najbolj potrebuje. Dobra polovica sodelujočih vas meni, da hotel, kar
55 odstotkov, tretjina da ba-

17,6%

pih hvaležni, če nam boste
ob ponovnem klicu odgovorili še na nekaj kratkih
vprašanj, kako lahko izboljšamo časopis. Hkrati ponujamo možnost tudi drugim
bralcem te nibrike, ki še niste naročniki časopisa, da
nas pokličete na telefon v
Klicni center slepih (51700-00) in se na časopis naročite ali si pri nas naročite
zastonj 4 številke časopisa.

Katero od nažtetih turističnih pridobitev
mesto Školja Loka najbolj potrebuje?

Kako ste zadovoljni s turistično
promocijo škofje Loke?

nisem
zadovoljen

zen, 5 odstotkov pa bi imelo boljšo gostinsko ponudbo z domačo hrano.
V prihodnji številki vam
razkrijemo mnenje Ločanov o pitni vodi in ali sodelujoči pijejo vodo iz vodovoda ali jo kupujejo v plastenkah.
Kot vedno bomo tudi tokrat vsem, s katerimi smo
se dogovorili za ponoven
klic, v Klicnem centru sle-

zelo slabo je
10^%

^ ^ ^

hrib

ne vem
8,6%
^ ^
zelo
^^^^^ zadovoljen

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
v redu je

: Knjigo Usode prejme Slavka Ržen iz Škocjana.

59.3%

N=442

N = 195
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info@g-glas.si

Novo otroško igrišče
v Lescah so dobili kar 3500 kvadratnih metrov veliko otroško igrišče s kopico igral.
URŠAPETERNEL

Lesce - Ob 14. juliju, prazniku Krajevne skupnosti Lesce,
so otroci Lesc i n njihovi starši dobili lepo darilo - novo
otroško igrišče pri Centru.
Kot je na odprtju dejal predsednik sveta Krajevne skupnosti Lesce Zlatko Kavčič, že
samo množica otrok in njihovih staršev na odprtju dokazuje, da so Lesce takšno
igrišče res potrebovale. Ideja
o gradnji je bila stara že več
let, delati pa so pričeli pred
komaj dobrim mesecem dni.
Igrišče je veliko kar 3500
kvadratnih metrov, na njem
so raznovrstna igrala, od toboganov, vrtiljakov, gugalnic, peskovnika, hišic do
mini kolesarske steze s prometnimi znaki. Poskrbljeno
je tudi za klopce, vodo i n
simpatične koše za smeh v
obliki živali. O b igrišču so
uredOi še parkirišče, celotna
naložba pa je bila vredna 40
milijonov tolarjev. Kot je dejal Zlatko Kavčič, pri pokriva-

nju stroškov računajo tudi na
sodelovanje Občine Radovljica. Župan Janko S. Stušek je
ob tem zatrdil, da "ni stroška, ki ga za otroke ne bi mogli poravnati, kajti generacija, ki raste, je največ, kar ima
občina". Kot je dejal, v občinskih programih to n i edino
igrišče, tako naj bi v bližnji
prihodnosti uredili tudi šolsko otroško igrišče, ki bo namenjeno nekoliko starejšim
otrokom, ter eksperimental-

no igrišče za gibalno ovirane
otroke, obe igrišči pri leški
osnovni šoli.
Ob prazniku krajevne
skupnosti je potekala tudi
osrednja proslava, na kateri
so podelili priznanja Nogometnemu klubu Lesce, Balinarskemu klubu Lesce in
Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Hlebce. Predsednik
sveta Zlatko Kavčič je ob tem
povedal, da bodo prihodnje
leto v Lescah pričeli gradnjo

Tako so po zapletih pri letošnji splošni maturi zagotovili pri ministrstvu za
šolstvo in šport.

Ljubljana - P r i izvedbi letošnje splošne mature je namreč prišlo do dveh resnih
kršitev izpitne tajnosti, in sicer pri tretji izpitni poli pri
predmetu psihologija in pri
drugi izpitni poli pri predmetu nemščina. Poleg tega
so predčasno prišle v javnost
teme oziroma naslovi nalog
z druge izpitne pole pri predmetu biologija. "Vsi, ki so
sodelovali pri pripravi in izvedbi mature, so delo opravili kakovostno," je kljub tem

zapletom na včerajšnji predstavitvi rezultatov letošnje
mature zatrdil predsednik
državne komisije sa splošno
maturo dr. Valentin Bucik.
" P r i ministrstvu smo z
doseženimi rezultati zadovoljni," je poudaril minister
za šolstvo in šport dr. Milan
Zver. O d 8346 kandidatov,
ki so splošno maturo opravljali prvič, jih je izpite
uspešno opravilo 7829 ali
93,81 odstotka (lani 91,51
odstotka). Zlatih maturantov je bilo 400 (lani 271), od
tega 276 deklet. V s e h 34

možnih točk je zbralo 41
kandidatov (lani 22). M e d
njimi so tudi tri Gorenjke,
i n sicer Duša Boškovič
Markež z Jesenic, Tjaša
PetroČnik iz Kamnika i n
Mihaela Tavčar iz Škofje
Loke. Poklicno maturo pa
je letos prvič v celoti opravljalo 10.054 kandidatov. Od
tega jo je uspešno opravilo
8781 kandidatov ali 87,34
odstotka. Zlatih maturantov pri poklicni maturi je
bilo 175, pri čemer se je
med 24 kandidatov z najboljšim uspehom vpisal

Železnikarji bodo še prodajali
BošrjAN BOGATAJ

Skofja Loka -

Razvojna agencija Sora v zadnjih letih v
skrbi za pospeševanje in razvoj podjetništva na Škofjeloškem, v sklopu projekta
Spodbujanje podjetništva na
Loškem izvaja tudi podjetniške krožke. " V pravkar končanem šolskem letu so krožki delovali na treh šolah, in
sicer na osnovni šoli Cvetka

Zaposleni v Iskraemecu v petek dobili plače,
prispevki pa spet niso plačani. Kdaj bodo plačani
računi dobaviteljev?
BOŠTJAN BOGATAJ

Brez dvomov v maturo
M A T E J A RANT

Jutri skupščina
Iskraemeco DUS

Golarja iz Škofje Loke,
osnovni šoli Železniki in
Žiri. Namenjeni so učencem
zadnjih razredov, ki na zanimiv način spoznavajo podjetništvo in podjetniško filozofijo," nam je povedal Rok
Šimenc, direktor Razvojne
agencije Sora.
Mladi so z različnimi tehnikami ustvarjanja idej poiskah poslovne ideje. Med
njimi so izbrali najboljšo in

pripravih načrt uresničitve.
Še pred pisanjem poslovnega načrta so izvedli anketo,
s katero so preverili, ali obstajajo kupci oziroma interes za določeno idejo. Tako
so škofjeloški učenci organizirali turnir v namiznem
tenisu, v OŠ Železniki so se
odločili za prodajo keramičnih posodic in keksov.
Svoj poslovni načrt so tudi
izvedli, saj so izdelke pro-

štiridesetih stanovanjskih
hiš, velike trgovske odpirajo
ali so jih že odprli štirje veliki trgovci, načrtujejo razširitev stare ceste skozi Kravjo
dolino, obeta za gradnja
nove ceste za Verigo, nujna
bo boljša prometna povezava med Hrašami in Hlebcami. V načrtih imajo tudi
gradnjo novih parkirišč na
mestu nekdanjega Elga in
stare pošte, kjer naj bi uredili tudi lep park.

tudi Jože Benedičič iz Kranja. Da bi se izognili zapletom pri splošni maturi, kot
smo jim bili priča letos, je
minister Zver napovedal,
da bodo v prihodnje izvedli
ustrezne ukrepe i n izboljšave. "Predvsem bo treba
izpopolniti sistem varovanja z okrepitvijo tako notranjega kot zunanjega nadzora. Treba bo zagotoviti zanesljivost vseh, ki sodelujejo pri pripravi i n izvedbi
mature."
Dijaki so si letos prvič svoje rezultate s pomočjo šifre
ogledali tudi prek spleta, in
to že ob 5. uri zjutraj. Direktor državnega izpimega centra Darko Zupane je ob tem
kot zanimivost navedel, da je
včeraj v prvih desetih minutah, ko so bili rezultati dostopni, to storilo kar 2500
kandidatov.

dajali na stojnici ob dnevu
odprtih vrat svoje šole. Prodali so vse, že jeseni pa se
bodo znova lotili prodaje na
tržnicah kmetijskih pridelkov i n izdelkov. Najštevilnejšo skupino so sestavljali
Žirovci. Z anketo so ugotovili, da si njihovi someščani
želijo izgradnje moto parka. Kljub zelo dobremu poslovnemu načrtu za postavitev i n delovanje moto parka poslovne ideje niso uresničili. .saj je za mlade podjetnike to vendarle prezahteven projekt. Morda bo
drugače že čez nekaj let.

Kranj - Na jutrišnji skupščini delničarjev dmžbe pooblaščenke Iskraemeco D U S
bo med tremi točkami najbolj zanimiva predložitev
letnega poročila za leto
2005 z 735 milijoni tolarjev
izgube in odločitev o dokapitalizaciji matične družbe.
Iz sindikata Iskraemeca so
sporočili, da bo D U S zaradi
grozečega stečaja družbe in
blokade izplačila plač moral
sprejeti ponudbo Kada in
Soda ter se odpovedati dokapitalizaciji in s tem večinskemu lastništvu. "Kapital
3000 malih delničarjev, ki
je združen v družbi Iskraemeco D U S , bo z izgubo
večinskega lastništva postal
t. i. mrtvi kapital. Ali gre za
razlastninjenje," se sprašuje Jože Petek iz sindikata, ki
napoveduje tudi tožbo proti
Kadu in Sodu.
Ali je velika izguba pri
dmžbah pooblaščenkah odvisna od položaja matične
družbe, smo vprašali v Domel, kjer poznajo podobno
lastniško strukturo. Domel
Holding združuje 1616 del-

ničarjev, ki so lastniki skoraj
51 odstotkov Domela. "Obstajajo fiksni stroški poslovanja holdinga in če ni prihodkov, seveda nastane izguba. Večstomilijonske izgube pa si ne znam predstavljati, še posebej ne takšne, ki bi bila velika kot proračun občine Železniki,"
nam je povedal Štefan Bertoncelj, podpredsednik nadzornega sveta Domel Holding. Zaposleni v Iskraemecu so v petek dobiL plače, čeprav je imela dmžba en dan
blokiran račun zaradi neplačanih prispevkov. Enako so
naredili ta mesec, zato so za
usodo plačil zaskrbljeni tudi
dobavitelji. Marjan Pogačnik, direktor Iskre Mehanizmi, ki je eden od dobaviteljev, nam je povedal: "Naše
tedenske račune v višini dobrih 10 milijonov tolarjev
Iskraemeco redno plačuje.
Kako bo ta teden, še ne morem povedati, upam pa, da
bodo v dmžbi pooblaščenki
toliko modri in ne bodo blokirali dogovora s Kadom in
Sodom ter bodo uvideli, da
sami odločajo o nadaljnji
usodi Iskraemeca."
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Literarni in likovni natečaj mladih
V okviru projekta Karavanke Natura 2000, ki je namenjen
promociji varovanja narave Karavank, so pripravili literarni in
likovni natečaj za mlade. Tema natečaja je mladi in narava v
Karavankah, njeno varovanje in spoznavanje. Natečaj z naslovom Ko me poigečka narava, se zasmejim, bo potekal od 15.
julija do 10. septembra. Mladi naj bi svoj odnos do narave v
Karavankah izrazili v proznih tekstih, pesmih, risbah in v drugih oblikah ustvarjanja. Najboljša dela bodo nagrajena in razstavljena, je povedal Uroš Brankovič iz Centra za trajnostni
razvoj podeželja Kranj, ki organizira natečaj. U. P.
PREDDVOR

Družine na Jakobu
Okrog 700 pohodnikov se je udeležilo 17. tradicionalnega
družinskega pohoda na Sv. Jakob nad Preddvorom, ki ga
tudi sicer obišče veliko ljubiteljev manj zahtevnih planinskih
tur. Med pohodniki je bilo veliko družin z majhnimi otroki.
Najštevilnejši sta bili Habjanova družina iz Dražgoš in Šavsova družina iz Preddvora. Turistično društvo Preddvor je
nagradilo pohodnike in priredilo zanje družabne igre, da je
čas hitro minil. Številni so se udeležili tudi maše v cerkvici
na jakobu. M. P.
KRANJ

Ljudje radovedni, uradnih pojasnil pa ni

info@g-glas.si

Novo parkirišče
pri zdravstvenem domu
URŠA PFrERNEL
Radovljica - Pri zdravstvenem domu in lekarni v Radovljici so prejšnji petek odprli novo parkirišče s 55 parkirnimi mesti. S tem naj bi vsaj
nekoliko omilili parkirne zagate zaposlenih in uporabnikov zdravstvenega doma, lekarne, pa tudi bližnjega kopališča. Kot je na odprtju dejal
radovljiški župan Janko S.
Stušek, je ureditev novega
parkirišča stala 17 milijonov
tolarjev, sofinancirali pa so jo
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gorenjske lekarne in Občina Radovljica. "V Radovljici
si prizadevamo, povečati število parkirišč tam, kjer jih
ljudje najbolj jx)trebujejo,
likrati pa si prizadevamo - in

to nam uspeva - da je parkiranje brezplačno," je poudaril
župan. Direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec
je ob tem povedala, da načrtujejo tudi povečanje prostorov
lekarne, direktor Osnovnega
zdravstva Gorenjske Jože Vetemik pa je napovedal, da bo
jeseni kraj dobil še enega zobozdravnika.
Občina Radovljica letos za
ureditev parkirišč namenja
44 milijonov tolarjev, jeseni
bodo tako uredili še dodatno
parkirišče na Gradnikovi ulid
v Radovljici ter parkirna mesta ob železniške postaje do
zapornic v Lescah. Načrtujejo
tudi gradnjo parkirišč na območju nekdanjega Elga v Lescah in pred stanovanjskimi
bloki v Zapužah.

Novo parkirišče so porisali in s svojimi vozili prvi zasedli
otroci iz radovljiškega vrtca.

Odprli Orožnovo kočo
Planinsko društvo Bohinjska Bistrica je postavilo kočo na kraju, kjer je stala prva postojanka
slovenskih planincev.
STOJAN SAJE

Veliko je vprašanj, kaj se je zgodilo z nedokončanim objektom
"na stebrih" na Zlatem polju v Kranju, ki so ga pred dnevi zravnali z zemljo. Sedanji lastnik je Hypo Leasing, ki je zemljo odkupil od prejšnjega lastnika ACC, d. o. o., ki je na tem mestu
želel odpreti avtomehanično delavnico s salonom. Poklicali
smo na Hypo Leasing in dobili kratek odgovor Tomaža Krajnčiča, vodje odnosov z javnostmi: "Glede na to, da gre za posel,
ki smo ga opravili za določeno stranko, tega pač ne moremo
komentirati." Po neuradnih Informacijah, ki krožijo v Kranju,
smo izvedeli, da naj bi na tem mestu zgradilo trgovski center
podjetje LIDL, na slovenskem predstavništvu podjetja LIDL v
Ljubljani pa v zvezi s tem prav tako ne dajejo Izjav. S. K.
RADOVLJICA

Turistični vodnik Po Deželi radovljiški
Prejšnji petek je v nakladi pet tisoč izvodov izšel turistični
vodnik za območje občine Radovljica z naslovom Po Deželi radovljiški. Avtor besedila In urednik je Toni Bogožalec Iz
Lokalne turistične organizacije Linhartova dvorana Radovljica. Linhartova dvorana Radovljica je tudi izdajatelj vodnika,
medtem ko je sredstva v celoti zagotovila radovljiška občina. Vodnik celovito predstavlja zemljepisni položaj območja in njegovo zgodovino, poglavja pa so razdeljena po vsebinskih območjih Lesce - center rekreacije, Begunje z muzejem, gradom Kamen In Avseniki, Brezje-slovensko narodno
svetišče, Kropa - zibelka kovaštva. Na koncu je v poglavju
Kod in kam nanizano nekaj gastronomskih značilnosti območja, predstavljene pa so tudi možnosti za športne In rekreativne dejavnosti, tradicionalne prireditve in znamenite
osebnosti teh krajev. Z Izkupičkom od prodaje bodo založili še izdajo v angleškem jeziku.U. P.
BOHINJSKA BISTRICA

O rebalansu proračuna
Še pred poletnimi počitnicami se bodo ta četrtek zbrali člani
Občinskega sveta Občine Bohinj in za spremembo obravnavali malce manj obsežen dnevni red od običajnega. Na
sporedu bo namreč trinajst točk: od predloga o rebalansu proračuna do predloga o spremembah v ŠRC Danica, govorili pa
bodo tudi o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj in - med drugim znova o izstopu Iz družbe Bohinj vodni park, d. o. o. V. S.

Planina za Liscem - Na idilični planini pod južniini pobočji
Črne prsti spet stoji Orožnova
koča. Prva koča, ki so jo odprli
pred 112 leti, je leta 1944 pogorela. Člani Planinskega društva
Bohinjska Bistrica so se leta
2005 odločili za gradnjo nove
stavbe. Že naslednje leto je dobik streho, lani in letos pa so jo
dokončali. Slovesno so jo predali namenu minulo nedeljo.
"Za gradnjo je najbolj 2aslužen pobudnik Alojz Budkovič.
Načrt je naredil naš član Milan Sorč, za prevoze materiala
je poskrbela Slovenska voj.ska.
Fundacija za šport pa je prispevala 8 milijonov tolarjev.
Hvaležni smo tudi vsem dnigim darovalcem in udeležencem pri prostovoljnem delu,"
je ob odprtju dejal predsednik

društva Lovro Vojvoda. V
imenu slednjih je Ivo Cundrič priznal, da ima predsednik med več kot 7000 delovnimi urami velik delež. Zato
mu je p>odaril portret s podpisom "Oče nove Orožnove
koče" in 20 let brezplačnega
bivanja v njej. Ob čestitkah za
opravljen dolg do Slovenskega planinskega društva je Vojvodo nagradil predsednik Planinske zveze Slovenije Franc
Ekar; predal mu je srebrni
častni znak PZS. Predsednik
gorenjskih planincev Marjan
Burja mu je izročil sliko lepega čevelj ca, darila pa so prinesli tudi planinci iz Slovenije in zamejstva. Poleg Vojvode sta prerezala trak pred vrati koče starosta bohinjskih
planincev Janko Lapajne in
vnuk načelnika SPD Peter
Orožen. Stavbo je blagoslovil

Odprtja Orožnove koče so se veselili številni planinci.

ki jih vodi Klemen Langus, igralki Anica Bajt in Stanka Zu-

pan ter povezovalec Samo
Gardener. Številne obiskovalce so zabavali glasbeniki Rado
Kravanja, Olga Vončina in
Tone Ravnik, domači planinci pa so jim tudi postregli.

nec, je pojasnil, da imajo v KS
Zminec kar 65 kilometrov lokabiih cest in javnih poti, kar
dve tretjini pa je še neasfaltiranih. Letos so asfeltirali tudi odsek Porobkar na Sv. Petra hrib,
v Bodovljali so na novo preplastili cesto mimo podjetja Termo (podjetje je plačalo 66 odstotkov investicije, preostalo
občina), v zaključni fazi je postopek za obnovo dotrajanega
mostu v Bodoveljski grapi (cesta bo za dva tedna popolnoma
zaprta za promet), prav kmalu

bo na vrsti tudi asfaltiranje
500-metrskega odseka L i. vojaške ceste zaradi potreb vaščanov Starega vrha, ki pozimi zaradi obratovanja smučišča težko pridejo v dolino. "Lani smo
uspeli z investicijo v izgradnjo
pločnika v spodnjem delu
Zminca, še leto nazaj pa z ureditvijo dveh odsekov v Sopotnici. Skupno sta letos za urejanje
cest občina in krajevna skupnost namenili 50 »nilijonov tolarjev, žal pa je denarja za vse
premalo," je še povedal Ferle.

župnik Jože Dolenc. Slovesnost so popestrili s kulturnim
sporedom pevci cerkvenega

pevskega zbora Sv. Nikolaja,

Naložba v prihodnost
BOŠTJAN BOGATAJ

Zminec - V soboto so se krajani Sv. Florijana nad Škofjo
Loko veselili odprtja nove lokalne ceste, ki s skoraj Irikilometrsko asfeltno prevleko povezuje
domačije z regionalno cesto
Škofja Loka-Gorenja vas. "Priprava na asfaltiranje je, kot je v
navadi padla na krajane. Pet
gospodinjstev je zbralo približno 12 milijonov tolarjev, glavnina del se je opravila v zadnjili
dveli letih. Občina je za asfalt-

no prevleko plačala okoli 15 milijonov tolarjev," nam je povedal Janez Kožuh z domačije
Okršljaji, ki leži najvišje med
vsemi domačijami, zato je
nove ceste še toliko bolj vesel.
"Resda na cestnemu odseku
manjka še del asfalta, vendar
nam je sedaj deževje ne bo več
v.seskozi uničevalo, hkrati pa
bomo pK)zimi lažje očistili
sneg. To je tudi naložba v prihodnost," pravi Kožuh.
Stanislav Ferle, predsednik
sveta kiajevne skupnosti Zmi-

GORENJSKA

Stoletnica na Hrušici

Obljube bohinjski lepotici

v sklopu praznovanj ob stoletnici Bohinjske
proge so na Hrušici na čelno stran Karavanškega
predora postavili spominsko ploščo.

č e bo uresničen vsaj del obljub, izrečenih m e d sobotno vožnjo prazničnega vlaka v počastitev
100-letnice bohinjske železniške proge, potem se njej in ljudem ob njej obetajo boljši časi.
programe, v katere so vključili
domače pevske, gledališke in
Organizatorji sobotnih sloglasbene skupine ter spomine
vesnosti ob 100. obletnid od- na zanimive zgodovinske doprtja gradbenega čudeža tistegodke.
ga časa, bohinjske železnice od
Pred stotimi leti je ljudem ob
Jesenic proti Trstu, Slovenske
progi dolga, neznana sopihajoželeznice in sedem občin ob
ča železna kača najprej pogaprogi niso pričakovali tolikšne- njala tudi strah v kosti, potem
p zanimanja. Bil je slovenski pa je prinesla razcvet Danes pa
praznik! Od Jesenic, od koder
strah pred takrat neznano poje krenil v3ak z okrog 600 gosd šastjo zamenjujeta bojazen
(običajno sprejme muzejski
pred ukinitvijo proge in hkrati
vlak okrog 150 ljudi), do Nove
upanje, da bo po Bohinjski proGorice so ga ob progi čakali
gi vozilo več vlakov in da kraji
ljudje, mu mahali, ploskali, vri- ob progi ne bodo več propadali,
skali, fotografirali, filmali in
ampak bodo zaživeli in napreuživali ob rezkih piskih dveh
dovali.
parnih lokomotiv. Na železniŽupani občin ob progi, v kaških postajah Bled, Bohinjska
terili se je v soboto ustavljal
Bistrica, Podbrdo, Most na
praznični vlak, so opozarjali,
Sod, Kanal in Nova Gorica pa
naj država končno uresniči obje praznični vlak s slavnostnimi ljube o modernizaciji proge in
potniki pričakalo na tisoče lju- njeni vključitvi v razvojne prodi. Na vlaku so bili različni ljud- grame države in območja, skoje. od politikov in poslovnežev
zi katera poteka. Tako je dejal
)ožE KOŠNJEK

skega kota in spodbujal Bohinjce, naj se intenzivno lotijo turizma. Bohinjci so mu sledili in
Bohinj se je v nekaj letih uvrstil
med najbolj priljubljene alpske
turistične kraje v avstroogrski
monarhiji. Dotlej je bil Bohinj
dostopen samo po cesti, Id jo je
v 18. stoletju zgradil lastnik bohinjskih železarn Zois," je dejala. Ob misli, da bi lahko ta proga tudi danes in v priliodnosti
pomenila kaj takega, se je vprašala, če se bo morda med tistimi, ki danes načrtujejo razvoj
države, naSel kakšen novi grof
Ceconi, ki bo dal progi nov začetek, za novo razvojno obdobje za prihodnjih sto let
Minister za promet Janez
Božič in generalni direktor Slovenskih železnic Jože Juikovič
sta v govorih na železniških postajah, na katerih se je ustavljal
vlak, poudarjala, da bodo država in železnice skupaj z lokal-

sti pami lokomotivi zamenjali
z dieselskimi, pridružil tudi
predsednik vlade Janez Janša.
Z vlakom je potoval do Nove
Gorice, kjer je bila osrednja
slovesnost ob stoletnici proge.
Pol^ predsednika Janeza Janše so govorili generalni direktor Slovenskih železnic Jože
Jurkovič in župana občin
Nova Gorica in Gorica Mirko
Brulc in Vittorio Brancati.
"Šele po nastanku samostojne slovenske države je interes
za ohranitev in posodobitev
proge Jesenice-Nova Gorica
povezal občine in zainteresirana podjetja ob progi, ki so
12. aprila 1996 ustanovili Forum za Soški koridor. Njegova posodobitev je bUa vključena v nacionalni program razvoja Slovenskih železnic," je
povedal v govoni v Novi Gorici predsednik vlade Janez Janša. Slovenske železnice mora-

Lojze Peterle je v Bohinju na svoje orglice zaigral ta čas zelo
aktualno pesem Tam kjer teče bistra Zilja.

"Štirje srčni možje", ki so pred 200 leti osvojili Triglav,
na bohinjski železniški postaji.

do železničarjev, ki so desetletja stregli lokomotivam in potnikom na tej progi. Po stotih letih
je na vlak znova sedel habsburški prestolonaslednik Franc
Ferdinand, ki so ga osem let
kasneje ubili v Sarajevu. V Bohinjski Bistrid sta se mu pridružila Franc Jožefi, in cesarica Elizabeta, v Mostu na Sod
pa tudi pokrovitelj praznovanja
stoletnice proge, predsednik
slovenske vlade Janez Janša.
Na vseh železniških postajah
so pripravili zanimive kulturne

nimi skupnostmi ob progi naredile vizijo razvoja krajev in
obdn ob progi, od Julijskih Alp
in Triglavskega narodnega
parka do Bleda in Boliinja ter
doline Soče. "In ko bomo v prihodnje, podnevi ali ponoči, prisluhnili žvižgu iz daljave,
bomo vedeli, da to ni poslednji
žvižg na Soškem koridorju," je
sklenil svoj govor Jože Jurkovič.

blejski župan Jože Antonič, za
katerega je bohinjska železnica
neizkoriščena priložnost Vlaki
ne bi smeli voziti polni le proti
Gorid, ampak tudi obratno.
Županja občine Bohinj Evgenija Kegl Korošec je povedala, da
je tri leta in pol trajajoča gradnja predora ponudila Bohinjcem veliko dolgoročnih priložnosti. "Poleg tega je grof Ceconi, ki je vodil izgradnjo tunela
in zaposlil veliko Bohinjcev,
znal kot veliki vizionar oceniti
izjemne naravne lepote bohinj-

Potnikom na jubilejnem vlaku se na Mostu na Sod, kjer so
zaradi velike požame nevamo-

Predsednik vlade Janez Janša z gosti na slovesnosti v Novi Gorici. / fom: jost Kosnjck

jo postati pomemben partner
slovenskega gospodarskega
razvoja. Naraščanje obsega
prometa niso v zadostni meri
spremljala vlaganja, kar bo
treba nadoknaditi v prihodnjih letih. Razveseljive so napovedi, da se bo revitalizadja
bohinjske železnice nadaljevala tudi po slovesnosti, je dejal Janša in pozdravil oblikovanje odbora, ki bo skušal bohinjsko železnico vpisati v
svetovno Unescovo kulturno
dediščino.

URŠA P E T E R N E L

Hrušica - Na Jesenicah so praznovanje ob .stoletiiid Bohinjske
železnice združili s proslavo ob
stoletiiid Karavanške^ predora. Predor, ki fx)vezuje Slovenijo in Avstrijo in je dolg kar
7976 metrov, je začetna točka
Bohinjske proge. V počastitev
stoletnice je v soboto zjutraj
mednarodni vlak iz Podrožce
ustavil na Hrušid - po besedah
jeseniškega župana Borisa Bre-

^ t a vlak na Hrušid ni ustavil
že sto let - in pripeljal goste iz
Avstrije. Med njimi je bil tudi
župan Šentjakoba Johann
Obiitschnig. Ob tej priložnosti
so odkrili spominsko ploščo na
čekii strani predora, to sta storila jeseniški župan in predstavnik Slovenskih železnic Janko
Paviič. V kulturnem programu
so sodelovali Mešani pevski
zbor Nagelj s Hrušice, Darka
in Gt€ga Krašovec, svojo točko
pa so pripravili tudi avstrijski
gostje. Zbrane so potem s po-

sebnim internim vlakom odpeljali na Staro Savo, kjer so si v
Gomjesavskem muzeju Jesenice ogledali multimedijsko
predstavitev zgodovine železarstva in stalno železarsko razstavo v Ruardovi graščini. Po ogledu so gostje spet vstopili na
vlak, ki jih je odpeljal na ogled
proizvodnje v Acroniju, potem
pa so se pridružili osrednji slovesnosti na železniški postaji.
Na Jesenicah je bila v sklopu
praznovanj v Centralni postav-

Ijalnid na ogled tudi maketa
miniaturne železnice, v Kosovi
graščini razstava ob stoletnid
Karavanškega predora, svojo
pot po Gorenjski pa je pričel
tudi obnovljen sanitetiii vagon,
preurejen v kino na tirih. V
njem si bodo obiskovala lahko
ogledali dokumentarnefilmeo
Bohinjski progi, in sicer do 20.
julija na Jesenicah na opuščenemtiruza Domino, od 21. do
27. julija na Bledu in nato še od
28. julija do 10. avgusta v Boliinjski Bistrid.

KRANJ

Motoristi so spoznavali Kranj

Ob nekdanjem starem plavalnem bazenu pri Supernovi v
Kranju je Moto klub Freising Riders minuli konec tedna
pripravil 8. mednarodni moto zbor. Na tej lokaciji je bil sicer
šele drugo leto po vrsti, saj so Freisingi prejšnja leta srečanje
motoristov pripravili v Škofji Loki. "Gre za mednarodno prireditev, motoristi prihajajo iz mnogih sosednjih držav, od Italije,
Avstrije, Nemčije, Češke, Ha^aške ... Tako nam, organizatorjem, kot našim gostom je še vedno malo žal zaradi stare
lokacije ob Sori, vendar očitno ne bo nič drugače, dokler v
Škofji Loki ne bo drugega župana in bomo tudi motoristi
zaželeni. Tudi sam bom spet kandidiral. Letos pa smo se pač
morali sprijazniti, da smo v Kranju, kjer imamo tudi na občini
več podpore kot v Škofji Loki," je ob letošnjem druženju motoristov v Kranju povedal predsednik MG Freising Riders Drago Leskovšek, ki je skupaj z drugimi člani kluba znova pripravil prijetno druženje za okoli 1300 motoristov. Nekaj več kot
tristo se jih je v soboto udeležilo tudi promocijske vožnje po
Kranju, kjer jih je v središču mesta (na sliki) pričakala tudi hladna osvežilna pijača. V. S.
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Bolezen ob
nepravem času
JOŽE M A R I N Č E K

Koper - "Zadnje priprave, ki
smo jih imeli v Kopru, so se
na koncu izkazale kot zelo
slabe. Na turnirju smo sicer
poskušali uigrati še nekatere
variante, a nas je napadla bolezen. Tako niti ene tekme
nista odigrala vratar Luka
Gerzentič in kapetan Andraž
Verač. Na drugem srečanju
ni bilo niti prvega centra Janeza Grašiča, za zadnjo tekmo pa smo komaj sestavili
moštvo, saj sta zbolela še Ne-'
ned Čemeka in Martin Puš.
Martin je bil v moštu, Nenad
pa ne. Tako smo morali vse
tekme igrati praktično z igralci, ki niso ravno nosilci
igre naše reprezentance, zato
tudi nekoliko slabši rezidtati

od pričakovanih. Kaže, da v
Kopru razsaja virus, saj so se
nad boleznijo pritoževali
tudi iz driigih reprezentanc.
Fantje so sedaj prosti do srede in upam, da se bodo do takrat že pozdravili," je po končanem mednarodnem turnirju v Kopru povedal selektor mladinske reprezentance
Tadej Peranovič.
Reprezentanca bo na prizorišče letošnjega evropskega mladinskega prvenstva v
Oradei (Romunija) odpotovala jutri. Za dva dni se bo
ustavila še v Beogradu, kjer
bo opravila tri treninge, prvo
tekmo pa bo igrala v predtekmovanju v soboto proti reprezentanci Slovaške. V skupini so še Srbija in Črna gora
ter Velika Britanija.

VESLANJE
BLED

Želijo si tudi finale
Naša veslaška reprezentanca mlajših članov se danes
odpravlja na prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva v belgijski Hazwinkel. Na sever Evrope bodo pod vodstvom trenerjev Dušana Juršeta, Robija Kraševca in Darka Goloba odpotovali tekmovalci, ki bodo nastopili v štirih čolnih. Dvojni dvojec bosta sestavljala Rok Rogelj (Ljubljanica) in Klemen Kogler
(Maribor), dvojni četverec Janez Zupane, Jernej jurše, Gašper
Fistravec (vsi Maribor) in Grega Kavaš (Bled), nastopili pa
bosta tudi dve posadki lahkih veslačev. V dvojnem dvojcu
bosta veslala Jure Cvet (Ljubljanica) in Luka Pristov (Bled), v
enojcu pa Rajko Hrvat (Izola). Svetovno prvenstvo mlajših
članov bo v Belgiji pod okriljem Mednarodne veslaške zveze
(FiSA) na sporedu drugič, skupno pa bo v Hazewinklu predvidoma nastopalo 784 veslačev iz 54 držav. Kot je pred
odhodom povedal trener Dušan Jurše, upajo na nastop v finalu, čeprav konkurence ne poznajo najbolje. V. S.
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Želi si postati najboljši
Patrick N a m m o u r je i5-letni fant, po rodu Libanonec, Američan in Francoz, ki je zaradi ljubezni d o

športa pred skoraj letom dni rodni Dubaj zamenjal za Bled.
TINATOSIČ

Bled - Patrick je tenis začel
igrati pri petih letih na domaČem igrišču v Libanonu,
kjer so z družino preživljali
poletja, ob vrnitvi v Dubaj pa
je nadaljeval treninge pri
bratovem teniškem ufitelju.
Najmlajši izmed štirih otrok
se je pri sedmih letih odločil,
da bo profesionalni igralec
tenisa, zato je pred dvema letoma začel sodelovati s trenerjem Igorjem Ibrišbegovičem, s katerim vsak dan trdo
dela za uresničitev zadanega
cilja. Kljub mladosti z menjavo okolja ni imel težav,
vse skupaj pa so mu olajšali
številni novi znanci, ki jih je
dobil ob prihodu v Slovenijo.
Kaj je bil vzrok selitvi in zakaj Slovenija?
"Po osmih mesecih vsakodnevnih treningov po loli
smo skupaj ugotovili, da je
podnebje v Dubaju prevroče,
poleg tega pa se tudi v šoli
niso mogli zadosti prilagajati športu. Za Slovenijo smo
se odločili, ker jo trener zelo
dobro pozna, saj je tu tudi
sam treniral več let. Predvsem pa je bilo zame pomembno, da se osredotočim

le na šport, in to je pomenilo
pustiti družino ter prijatelje
ob strani. Slovenija, posebno
Bled in Kranj, kjer treniram,
mi je zelo všeč. V Teniškem
klubu Kranj imajo zelo dobre pogoje za trening, okolica je zelo lepa, ljudje pa so
povsod zelo prijazni in resnično zelo skrbijo zame."
Kakšna je razlika v odnosu
do tenisa tukaj in v Dubaju?
"Tenis je v Dubaju priljubljen predvsem kot r^eativni šport, čeprav mislim, da
se bo to s časom spremenilo.
Poleg tega je tam pet mesecev letno prevroče za treninge, pokritih igrišč pa ni. Tukaj je tenis razvit tako na rekreativni kot tudi profesionalni ravni. Klima je odlična
in lahko treniram vse leto."
Kako poteka tvoj dan?
"Vsak dan je enak. Vstajam ob pol devetih in pridem
v Kranj ob desetih. Sledijo
dve do tri ure treninga in odmor za kosilo. Popoldne treniram na stadionu na Bledu
ali pa v fitnesu, količina tega
treninga pa je odvisna od obveznosti za šolo. Če je teh veliko in me čaka do žtiriumo
delo z inštruktorjema, je tre-

Patrick Nammour si želi najprej osvojiti katerega od
turnirjev, rad pa bi postal tudi eden najboljših tenisačev na
s v e t u . / Folo: Titu Doki

ning krajši, a intenzivnejši, v
nasprotnem primeru pa je
daljši. Kadar zvečer nisem
preutrujen, odidem na pico v
najljubšo picerijo, kjer se počutim že skoraj kot doma."
Kakšni pa so tvoji načrti za
prihodnost?
"V tem letu se še ne morem pohvaliti z vidnejšimi re-

zultati, saj je igrati na mednarodnih turnirjih precej drugače, kot sem bil vajen prej.
Vendar sem iz turnirja v turnir boljši, zato mislim, da
bom kmalu tudi kakšnega
osvojil. Rad bi postal eden izmed najboljših igralcev, da bi
bila starša in celotni Libanon
ponosni na moje dosežke."

Monika blesti na dolgih progah
M e d t e m ko so se drugi slovenski plavalci ta konec tedna merili na državnem prvenstvu v Ravnah na
Koroškem, je dobitnica bronaste medalje z mladinskega evropskega prvenstva Monika Močnik

BALINANJE
KRAN)

Polovični uspeh domačih
Balinarji BK Planina so kot organizatorji sobotnega tekmovanja trojk na 4. memorialu Matjaža Jurgeleta lahko
zadovoljni le na pol; po organizacijski plati je bilo tekmovanje na ustrezni ravni, tudi udeležba je bila solidna - od
osemnajst prijavljenih se je tekmovanja udeležilo štirinajst
ekip, pod pričakovanji pa je bil uspeh domačih balinarjev,
saj so morali balinišče zapustiti že v predtekmovanju. Zmagala je trojka Rogovile iz Prebačevega, drugi pa so bili balinarji reške ekipe Kukoljani. i. B.

GOLF
BLED, M O K R I C E

Naslovi prvakov na Bled
Minuli teden je na igrišču v Mokricah potekalo Mladinsko
državno prvenstvo 2006 do 18 let v golfu. Med n . in 13. julijem se je za naslove prvakov borilo 54 igralcev in igralk. V
močni konkurenci so bili absolutno najboljši igralci iz Golf
kluba Bled, ki so osvojili vse naslove. Mladinski je pripadel
16-letnemu Jaku Vidmarju, ki je premagal Dejana Robido na
drugem in favoriziranega domačina Sebastijana Ajstra na
tretjem mestu. V konkurenci mlajših mladincev je bil najboljši Tim Gornik pred Aljažem Brumnom in Žigom
Avscem. Med dečki pa je naslov prvaka osvojil Žan Luka
Štirn pred Joškom Janušem in Lukom Brazmom. T. T.

tekmovala na evropskem mladinskem prvenstvu v daljinskem plavanju.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Radovljica - Kot je dejal Monikin trenei iz plavalnega
kluba Žito Gorenjka Radovljica Miha Potočnik, ima plavalka pred seboj napomo poletje: poleg na evropskem
mladinskem prvenstvu v
maratonskem plavanju na 5
km bo nastopila tudi na maratonu na 10 km, čakata pa
jo še evropsko člansko prvenstvo v Budimpešti in za
konec še svetovno prvenstvo
za mlade plavalce v Riu de
Janiem. Monika blesti v plavanju na dolge proge (bronasta medalja je za 800 m
prosto), sedaj pa se bo pripravljala zlasti na 1500 m
prosto. Daljinsko plavanje
na 10 km, v katerem se preizkuša, je postalo tudi olimpijska disciplina, pravi direktor slovenskih plavalnih reprezentanc Ciril Globočnik,
ki ocenjuje, da ima Monika
tu dobre možnosti, uvrščena
je tudi v ekipo za svetovno
prvenstvo v Melboumu, id je

prvo sito za olimpijske igre
2008 v Pekingu. Z Moniko
smo pred novo preizkušnjo
na kratko poklepetali še o
njenem zadnjem bronastem
dosežku.
Je bron na 800 m prosto na
evropskem mladinskem prvenstvu tvoja prva medalja s
tako pomembnega tekmovanja?
"Ja, prva, lani sem bila na
mladinskem prvenstvu enajsta."
Kakšni so tvoji največji dosežki?
"Nisem še nastopila na veliko članskih tekmah, tako
denimo lani v Trstu, pa na
sredozemskih igrah, kjer
sem bila peta na 1500 m, sicer pa so moji največji dosežki medalje z državnih prvenstev."
Letos boš državno prvenstvo
izpustila, ker greš na daljinsko plavanje. Ali v tem vidiš
kak poseben izziv?

"Na svetovnem mladinskem prvenstvu ne poznam
toliko konkurence, tako da ne
vem, kaj naj pričakujem. O
kakih mestih ne bi rada govorila, želja mi je priti blizu
osebnih rekordov, morda jih
tudi izboljšati. Upam. da mi
bo uspelo obdržati formo do
konca avgusta."

•T*" i
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Monika Močnik

/ Foto: Corazd

"Nič ne vidim, prvič bom
plavala na daljinskem. Slednje mi ustreza, saj sem dobra
na dolge proge (800, 1500
m). Bom videla, kako se bom
tam počutila, saj se tu ne plava v bazenu, pač pa v morju
ali ježem. Nič ne pričakujem,
grem samo poskusit"
Kakšni so tvoja pričakovanja
na tekmovanjih, Id te letos še
čakajo?

Letos bo torej bolj malo počitnic, ker imaš toliko obveznosti?
"Res je, treba je že zgodaj
začeti, ker so potem pomembne tekme, svetovno člansko prvenstvo v Melboumu, v
Helsinkih pa evropsko v 25m bazenih, na to se bo treba
kar trdo pripravljati."
Ti takšen način življenja
ustreza, se ti ni odveč odrekati v prid plavanja?
"Napomo je usklajevati šolo
in plavanje, vendar kar gre. Jeseni bom v drugem letniku
srednje ekonomske šole v Radovljici. Vsaj blizu imam, pet
minut do šole in do bazena."
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Izza računalnika na kolo

GORENJSKI SEMAFOR
KOLESARSTVO

6. kolesarska dirka na Stari vrh

Rok Tehovnik iz Medvod je pred tremi leti sklenil, da sedenje za računalnikom zamenja za kolesarjenje, v soboto pa je slavil na dirki za pokal Slovenije na Stari vrh
VILMA STANOVNIK

Poljane nad $kofjo Loko "Proga od Poljan proti Starem vrhu mi očitno "leži",
saj je ravno prav strma in na
delih tudi bolj položna. Tudi
vreme je bilo za dirko dobro,
le v zadnjem klancu mi je
bilo že pošteno vroče. Sicer
pa je bila organizacija odlična, več si pač udeleženci ne bi
mogli želeti," je po zmagi na
6. kolesarski dirki na Stari
vrh povedal 23-letni študent
geodezije iz Medvod Rok Tehovnik in priznal, da mu kolesarstvo pomeni vedno več.
"Najprej sem pred tremi leti
začel zgolj za rekreacijo, ker
sem se naveličal sedanja pred
računalnikom. Šlo mi je vse
bolje, posebno ko mi je na pomoč priskočil tudi trener Savčanov Marko Polanc, tako da
je sedaj vse skupaj postalo
bolj resno. Nisem pa se še odločil, kako bo v prihodnjih letih," je še dodal Rok, sicer
član ŠD Energija in priznal,
da se je za kariero vrhunske-

ga športnika morda odločil
malo prepozno.
Tudi večina drugih kolesarjev in kolesark, ki je v soboto
nastopila na dirki na Stari
vrh, ni med najbolj znanimi
kolesarskimi imeni, saj je bila
dirka • čeprav je štela za pokal
Slovenije - v prvi vrsti namenjena rekreativcem. "Naše
dirke se je navadno udeleževalo okoli sto kolesarjev, tudi
zato ker šteje za pokal Slovenije. letos pa jih je v Poljane
prišlo kar 180. Lanski rekord
Maria Vračiča (25:32) sicer ni
bil izboljšan, se mu je pa
zmagovalec s časom 25:59
močno približal. Organizatorji smo se potrudili, da so
vsi prijavljeni dobili praktična
darila, najboljši po kategorijah pa tudi pokale. Vsaj mesec dni smo se pripravljali na
dirko in sedaj lahko rečem,
da je dobro uspela, tekmovalci SO zadovoljni in to je bil
tudi naš cilj. Za pomoč pri
organizaciji bi se rad zahvalil
PGD Poljane pa tudi vsem
sodelavcem, saj nas pri takšni

VN Knittelfeld (ena izmed osmih najbolj elitnih dirk v
Avstriji): 5. R. Jerše (Swiag Teka), 7. Hlebanja (1. v kategoriji do 23 let). M. B.

VATERPOLO
Tristar mladinski turnir v Kopru
Kar 180 kolesarjev se je podalo iz Poljan skozi Volčo, Kraje
in Javorje na Creblico pod Starim vrhom.
dirki mora sodelovati kar
okrog trideset," je v imenu
organizatorjev povedal Andrej Dolenc.
Kolesarska dirka na Stari
vrh pa je le ena od tradicionalnih prireditev ŠD Poljane.
"Zelo delovna je tudi naša
alpska smučarska šola, imamo nogometno in floorbail

SMUČARSKI TEK

KOLESARSTVO

SlLBA

KRANJ

Priprave ob morju

Koren blestel
na Nizozemskem

Tekaško smučarski klub Bled, ki ima med 150 člani okrog 40 tekmovalcev, je že desetič organiziral poletne priprave mladih športnikov na hrvaškem otoku Silba. Predsednik in trener Vinko Poklukar je pohvalil prizadevnost 15 udeležencev. Tekačem na smučeh, med katerimi so bili tudi člani mladinske državne reprezentance Alenka Čebašek, Domen Potočnik in Matija Rimahazi ter
članica B reprezentance Ana Poklukar, sta se pridružila dva veslača in hokejist. Desetdnevne treninge so usmerili v splošno fizično pripravo In razne aktivnosti v vodi. Ob ugodnih vplivih na
zdravje športnikov zaradi spremembe klime je bilo bivanje ob
morju koristno za večjo homogenost v klubu, saj so se mladini
pridružili tudi starši in prijatelji. Odrasli so zapolnili čas tudi z rednimi pohodi po številnih otoških poteh. S. S., fbto: M. Z.

PLAVANJE
RADOVLJICA

v nizozemskem Valkenburgu
se je končalo evropsko kolesarsko prvenstvo za mlajše
člane in mladince. Slovencem
se tokrat ni uspelo povzpeti
na stopničke in tako se po štirih letih v domovino vračajo
brez odličja. Najvišjo uvrstitev je dosegel Kristjan Koren,
ki je med člani do 23 let pokazal dve odlični vožnji. Savčan,
ki bo novembra dopolnil 20
let, je kronometer končal kot
peti (Simon Spilak je bil 7.,
Miha Švab pa iS.) in bil s 25.
mestom najboljši izmed varovancev Martina Hvastja tudi
na cestni dirki (Jože Senekovič je bil 68., Miha Švab, Grega Bole, Vlado Kerkez, Simon
Špilak in Ino Aldo Ilešič pa so
odstopili). Po pričakovanjih
kranjskega stratega Marka
Polanca so naslopili mladinci. V kronometru je bil Blaž
jarc 15., cestno dirko pa je poleg slednjega (24. mesto)
končal le še Marko Kump, ki
je bil 13. Kranjčan Sebastjan
Bauman je bil eden izmed
številnih kolesarjev, ki žal niso
videli cilja. M. B.

Največ naslovov v Radovljico
Z nedeljskimi podelitvami kolajn se je v Ravnah na Koroškem
končalo letošnje absolutno državno prvenstvo v plavanju. Med
slovenskimi klubi pa so bili na koncu najuspešnejši plavalci
Žita Corenjke Radovljice, ki so prvenstvo končali s skupaj 20
zmagami v članski konkurenci. Najbolj zadovoljna je bila Sara
Isakovič, ki je osvojila kar pet posamičnih naslovov državne
prvakinje, poleg tega pa še dva v štafeti. V. S.

Zmagovalci po kategorijah: ženske A - Katja Šorli (KD
Brda Dobrovo), ženske B - Rada Žakelj (Pekarija Magušar),
master H - Tone Gartner (Češnjica), master C - Franci Zaje
(Hrast Dob), master F - Silvo Zaje (Hrast Dob), master E Zoran Šorli (KD Brda Dobrovo), master D - Bojan Ropret
(Sambi), master C - Lucijan Premrn (Izvir Vipava), master
B - Simon Alič (ŠD Paklenk, master A - Mitja Oter (KK Postojna), amater C - Danijel Vinčec (ŠD Sokol), amater B Rok Tehovnik (ŠD Energija) • absolutni zmagovalec, amater A Rok Grilc (KK Olimp 2004 Krško), dečki in deklice A Tilen Jereb (ŠD Poljane), dečki in deklice B - Janez Biček
(Knape), MTB ženske - Vida Kalan (Škofja Loka), MTB moški -Tilen Hočevar (Hoko Tržič). V. S.

sekcijo, veliko planincev in še
nekatere druge sekcije. Poleg
kolesarke dirke organiziramo
tudi Visoški tek, ki je letos štel
tudi za pokal Gorenjske in
Slovenije. Na mnogih prireditvah sodelujejo tudi časomerild iz Timing ŠD Poljane," je dodal predsednik ŠD
Poljane Aleš Šubic.

Rezultati: Japonska: Avstralija 5:17 (1 : 3,1 : 4,1 : 5, 2 : 5),
Slovenija : Turčija 15 : io (2 : i, 3 : 3, 2 : 2, 8 : 4), Japonska
Turčija 15 : 6 (5 : 3,1 : n, 5 : i, 4 : i), Slovenija : Avstralija 3
i6 ( i : 6,2 :5, o : 2, o : 3), Avstralija : Turčija i6 :8 (6 : 2,3
3, 2 : 2, 5 :1), Slovenija : Japonska 6 :15 (2 : i, 3 : 6, 9 :4,1
4). Končni vrstni red: 1. Avstralija 6, 2. Japonska 4, 3. Slovenija 2, 4. Turčija o.). M.

Mini vaterpolo, Ptuj
Rezultati: No name 84 : Terme Ptuj o : 2 (2 : 5,1 : 6), Kranj
75 : Terme Ptuj 2 : o (4 : o, 6 : i), Kranj 75 : No name 84 2:
o (6: o, 6:2). Vrstni ned: i. Kranj 75 (20 točk), 2. Terme Ptuj
(15 točk), 3. No name 84 (io točk), j. M.

DOZ I VITE
AVSTRIJSKO KOROŠKO
s kartico "Karnten Card"

Preko sto najlepših in najzanimivejših izletniških točk,
o d prevoza z g o n d o l a m i prek p l o v b e p o jezerih p a vse d o muzejev s koroško kartico " K a r n t e n C a r d " je v s e b r e z p l a č n o in pri
45 partnerskih podjetjih

s posebnimi popusti.

Koroška kartica "Karnten Card"
vam privarčuje veliko denarja!
že pri obisku samo dveh izletniških točk se koroška kartica " Karnten
Card" lahko obrestuje. Peljite se na p r i m e r z grossglocknersko gond o l o v H e i l i g e n b l u t u in obiščite kapniške j a m e v Železni Kapli.

Izletniške cilje in zanimivosti lahko koristite brezplačno, kolikorkrat
želite, in sicer do 26. oktobra 2006.
C e n a kartic: odrasli 11.740 SIT/49 EUR,
otroci (letniki 1991-99) 5.750 SIT/24 E U R

POSEBNA UGODNOST ZA NAROČNIKE
GORENJSKEGA GLASA in ožje družinske člane:
za 1.200 SIT/5 EUR nižja cena kartice.
Kartice lahko v Sloveniji kupite s a m o v m a l o o g l a s n e m o d d e l k u
Gorenjskega glasa na Zoisovi 1 v Kranju vsak delavnik o d 7. d o 13.
ure. Informacije t u d i po tel. 0 4 20 14 247.

GG
mali oglasi
04/201 4247,
e-posta: malioglasi@g-glas.si
www.g0renj5kiglas.si

s
KRiniNAL
KRANJ

Vlom v gostinski lokal
V noči na četrtek je neznani storilec vlomil v gostinski lokal
na Slovenskem trgu. Po pregledu notranjosti je vzel in si prilastil denar, video projektor znamke Hitachi, večjo količino
cigaret različnih znamk in alkoholne pijače. Lastnika je
oškodoval za okoli 700.000 tolarjev.

simon.subic@g-glas.si

Gorenjske ceste
nevarne bolj kot lani

Vrtnaril bo
Neznani storilec je v noči na petek prišel do vrtnarskega
centra v Kranju. S silo je vstopil v objekt in ukradel denar,
računalnik in drugo računalniško opremo. Nepridiprav je
povzročil kar za okrogel milijon škode.

Vlomil v hišo
Neznanec storilec je v noči na soboto pristopil do okna
stanovanja v stanovanjskem bloku v Kranju, s silo odprl
okno in vstopil v stanovanje. Pregledal je notranjost in si
prilastil digitalni fotoaparat, Mp3-predvajalnik, akustično
kitaro in nekaj oblačit. Lastnika je oškodoval za približno
400 tisočakov škode.

Izginil šolski kawasaki
S petka na soboto ponoči je dolgoprstnež prišel do poligona avtošole v Kranju in iz tam postavljenega kontejnerja, ki
ga je s silo odprl, ukradel motorno kolo znamke kawasaki
KLE 500, sive barve, z registrsko številko KR D3-78. Zraven
so izginili še motoristična jakna, čelada in rokavice. Lastnika je oškodovan za 800.000 tolarjev. M. G.

Gorela gozd in trava
Zaradi suhega vremena je tudi na Gorenjskem velika nevarnost požarov v naravi. Minuli konec tedna je zagorelo več
manjših požarov. V nedeljo dopoldne je zagorelo v gozdu
na planini Krstenica v občini Bohinj. Gasilci PGD Stara
Fužina in Bohinjska Bistrica so s pomočjo vojaškega
helikopterja požar lokalizirali, ker pa ponekod še tli podrast,
so delavci Triglavskega narodnega parka ostali na požarni
straži, v ponedeljek zjutraj pa nadaljevali intervencijo. Nekaj
po četrti popoldne se je gozd vnel tudi v Bačnah na območju občine Gorenja Vas-Poljane. Gasilci PCD Gorenja
Vas, Poljane, Trebija in Hotavlje so požar pogasili in prekopali podrast. Proti večeru je zagorela trava ob železniški
progi na Bitnjah, občina Bohinj, ki so jo pogasili gasilci PGD
Gradišče in Nomenj. M. C.

Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila v prvem polletju nekoliko slabša kot lani, prometni
policisti so napisali že več kot 5.000 plačilnih nalogov za prekoračitev hitrosti.
MATJAŽ G M G O R I Č

Kranj - Prometni policisti
so tudi na Gorenjskem v
ponedeljek zaključili s poostrenim nadzorom hitrosti, Id so ga izvajali v okviru
akcije Hitrost - počasneje je
varneje.
Kot je povedal prometni
inšpektor Boštjan Omerzel
s postaje promerne policije
v Kranju, so v akciji sodelovali vsa razpoložljiva tehnična sredstva, mobilni radarski sistem provida je bil
na delu od 6 do 8 ur dnevno, radar v civilnem vozilu
multanova 15 ur, skupaj 9
laserskih merilnikov pa
tudi do 45 ur dnevno. "Že v
času akcije smo ugotovili,
da policisti zaradi prekoračene hitrosti kaznujejo od
40 do 60 voznikov dnevno,
kar je več kot običajno.
Kljub temu v zadnjih štirinajstih dneh na Gorenjskem ni bilo prometne nesreče s hujšimi posledicami," ocenjuje trenutno prometno stanje na gorenjskih
cestah Omerzel.
Policisti opažajo, da je
vse več promemih nesreč.

pri katerih je bila vzrok tudi
prekoračena hitrost, povezanih z alkoholom. Zanimivo je, da v zadnjem času
policisti obravnavajo predvsem voznike, ki so popili
toliko, da so jim policisti izmerili koncentracijo tik
pod dovoljeno mejo, druga
skupina pa so takšni, ki so
napihali krepko prek dovoljenega. V letošnjem prvem
polletju so izdali že več kot
5.000 plačilnih nalogov tistim, ki so preveč pohodili
plin, in okoli 1.000 odločb
za prekrške ter manjše število obdolžilnih predlogov.
Med kaznovanimi je bilo
med 10 in 15 odstotkov tujcev. Na gorenjski avtocesti
je bilo tudi nekaj primerov,
ko so vozniki avtomobile
pognali prek 200 kilometrov na uro.
Policisti so tudi med tokratnim poostrenim nadzorom hitrosti opazili, da prisotnost policije na cestah
dobro vpliva na zmanjšanje
hitrosti, saj vozniki ob pogledu na policijsko patruljo
vozijo bolj previdno.
Prometna varnost na gorenjskih cestah je bila sicer v

Na gorenjskih cestah so v okviru poostrenega nadzora
hitrosti intenzivno merili vsi radarji; mobilni radarski sistem
provida je nekajkrat na avtocesti zabeležil tudi hitrosti tik
pod ali celo prek 200 kilometrov na uro. /fo<o: Tma dom
prvi letošnji polovici nekoliko slabša kot v primerljivem
lanskem obdobju. Do konca
prejšnjega tedna je umrlo 12
ljudi, lani 10, število hudo
poškodovanih v prometnih
nesrečah je bilo približno
enako, zmanjšalo se je le
število lažje poškodovanih.
Polemi meseci so glede prometne varnosti najbolj kritični, saj je promet najgo-

stejši. Policisti sicer pričakujejo, da se bo stanje stabiliziralo, vendar s trenutnim stanjem varnosti niso zadovoljni. Ob tem upajo, da bo proti kršilcem prometnih predpisov zalegla vsaj zakonodaja, ki poenostavlja izrekanje
kazni v obliki kazenskih
točk skupaj z izročitvijo plačilnega naloga že na mestu
prekrška.

Kazen za trgovino z belim blagom
Na okrožnem sodišču Kranj je bila v petek razglašena sodba skupini tihotapcev ljudi.
VALERIJA Č E N Č U R

Za počitnice v Grčiji, Tuniziji, Turčiji in
na Hrvaškem: Poreč, Rovinj, Pula,
Rabac, Krk, Murter, Biograd,
Brač, Hvar, Korčuia.
Za odhode v juliju in avgustu!
P L A Č I L O NA 12 O B R O K O V !
lijil www.ailisei.ii

161:080/1056

TURISTIČNA

AGENCIJA

ODISEJ

Kranj - Predsednica senata
Marjeta Dvornik je v petek
na okrožnem sodišču v Kranju prebrala sodbo petnajsterici, ki jo je obtožnica
bremenila iG kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi. Med
obtoženimi so bili tudi trije
tuji državljani. Najvišjo kazen štiri leta in enajst mesecev zapora je dobil 32-letni
Nermin Lovič iz Jesenic.
Drugi, ki so tudi bili v postopku, so dobili od enega

do dveh let zapora, nekateri
pa le pogojno kazen. Za
taka kazniva dejanja je sicer
zagrožena kazen od enega
do osem let zapora. Vsi morajo plačati tudi denarne
kazni, ki se gibljejo od 100
do 500 tisoč tolarjev. V primem, da kazni ne bodo plačali, se jim bo vsakih neplačanih 10 tisoč tolarjev kazni
spremenilo v en dan zaporne kazni. Obsojeni sodelovanja v hudodelski združbi,
naj bi med marcem in septembrom 2005 na ozemlje

Slovenije nezakonito pripeljali vsaj 51 tujih državljanov. Te osebe so bile brez
potrebnih dovoljenj za
vstop ali bivanje v Sloveniji.
Nekaj časa so jih na območju Slovenije skrivali in jih
nato prepeljali čez državno
mejo. Pot, po kateri so ilegalce pripeljali, naj bi potekala od Hrvaške prek Slovenije v države zahodne Evrope. Za storitve naj bi obtoženi zaračunavali od 100 do
1.800 evrov na osebo. Hudodelsko združbo so s poli-

cijsko akcijo razkrili konec
septembra 2005.
Sodnica Dvornikova je
petkovi na razglasitvi sodbe
prebrala še krajšo obrazložitev: "Postopek je bil zelo
obsežen. Tožilec je senat
prepričal o svojih trditvah v
obtožnici, saj je bilo dokazno gradivo v celoti pridobljeno zakonito in tehtno."
Manj prepričljiv se jim je
zdel edino del, kjer je bilo
navedeno, da naj bi v hudodelski družbi delovale tudi
ženske.

JESENICE

KRANJ

Ogenj v delavnici

Odpeljal s kraja nesreče

V četrtek nekaj pred polšesto zvečer so ognjeni zublji zajeli
objekt poleg stanovanjske hiše na Murovi ulici. Lastnik
je stavbo uporabljal kot priročno delavnico. Pri pregledu
električne omarice so kriminalisti ugotovili, da so kabli
ožgani, kar je posledica kratkega stika. Iz omarice se
je ogenj razširil na lesene stene in ostrešje. Jeseniškim
gasilcem je uspelo ogenj pogasiti, kljub temu pa je nastala
Skoda, ocenjena na približno milijon tolarjev. M. G.

V četrtek zvečer ob približno 20.15 se je na ulici Janeza
Puharja zgodila prometna nesreča, v kateri je bila lažje
poškodovana peška. Neznani voznik kolesa z motorjem
je trčil vanjo in s kraja nesreče odpeljal v smeri Primskovega. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče policisti prosijo
omenjenega voznika ali morebitne priče, da pokličejo na
telefonsko številko 113 ali PP Kranj na telefonsko številko
04/268-15-99. M. C .

Naj bazen gorenjske 2006

A
Gore«jska>
Skrivnostna

in

Gorenjska turistična zveza, Koroška 27, 4000 Kranj, tel: 04/20-10-^00, faks: 04/20-10-^01, www.gorenJska.si, e-pošta:

GG

iepa.

gtz@siolnet
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"Kranjski letni bazen
postaja vedno bolj

priljubljena vodna

sprostitvena točka z a
domačine in goste iz
drugih krajev."

Letno kopališče Kranj
leži v najpomembnejšem
in največjem športnem
kompleksu v Kranju. Bazen so začeli graditi med
2. sv. vojno, leta 2003 pa
je bil posodobljen. V tem
kompleksu so še stadion,
ki so ga začeli graditi leta
1957, nogometno, košarkarsko in rokometno
igriSče, sodobne atletske
naprave s tartansko stezo ter teniška igrišča.
V sklopu letnega kopališča so veliki plavalni bazen olimpijskih dimenzij
in dva otroška bazena.
Lani je zaradi slabega

vremena kopališče obiskalo malo več kot 26.000
obiskovalcev. Vsi bazeni
so ogrevani, njihova temperatura pa se giblje med
26 in 29 stopinj C. Otroci
se lahko brezskrbno igrajo v ločenih otroških bazenih. Njihova globina je
med 70 in 120 cm. V velikem bazenu, ki je globok
220 cm, so postavljena
vodna igrala od trampolina do plezalne gore in "Saturna".
Dodatna ponudba kopališča je igranje namiznega
tenisa. Če vam je preveč
vroče, pa si lahko najame-

te senčnike in ležalnike.
Ob bazenu je okrepčevalnica, kjer si lahko privoščite osvežilne pijače ali pa
prigriznete sendvič ali
pico.
Kopališče je urejeno in
čisto, za varnost pa skrbijo
reševalci iz vode, ki so neprestano na preži. Parkirišče je tik pred samim bazenom, obiskovalci pa lahko
pustijo svoje jeklene konjičke tudi na drugI strani
objekta pred pokritim
olimpijskim bazenom.
Med počitnicami je organizirano tedensko plavalno varstvo med 8. ims.
uro, lo-urni plavalni tečaj
ter dnevi plavanja. V okviru vaterpolskega kluba
pa se med n . in 12. uro
otroci lahko naučijo veš-

čin tega športa v vaterpolski šoli.
V času od 28. do 30. julija bo kranjski bazen gostil državno prvenstvo za
dečke; če vas zanima to
tekmovanje alt pa kakšna
druga informacija, lahko
pokličete na tel. št.
04/20-14-429, kjer vam
bo prijazna receptorka
postregla z informacijami.
Kopališče ponuja tudi
ugodnosti za študente,
upokojence, večje skupine in družine. Bazen je
odprt med tednom od 9.
do i8. ure, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa
med 9. in 20. uro. Možno je tudi nočno kopanje
vsak dan med 20. in 22.
uro.

Urejenost bazena in okolice

•

Dostopnost in parkirišče

• i 0 2 03 0 4 O5

Gostinska ponudba

•

i D a

0 3 0 4

O5

1 • 2 • 3 .• 4 O 5

Dodatna ponudba
• i 0 2 03 0 4
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, anaimacijski
programi, drugo)
Urejenost spremljajočih projektov D i D a
0 4 O5
Ime in priimek:
Naslov:

Št. Mobitela:

Davčna številka:

Akcija traja od 11. julija do 29. avgusU. Glasujete lahko vsak teden tako. da
je Število glasovnic neomejeno. Glasovnice lahko poiljete na naslov Gorenjska turistična zveza. KoroSka cesta 27. 4000 Kranj, ali oddate v nabiralniku
Gorenjske turistične zveze na istem naslovu. Zaključna prireditev bo konec
avgusta na enem od predstavljenih bazenov, kjer bomo med vsemi poslanimi glasovnicami izžr^li nagrajence ter podelili priznanje za "naj" bazen
Gorenjske 2006.
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SL01
06.25 Tedenski Izbor
06.25 Kultura
06.30 Odmevi
07.00 Mladost M Stopnicah, mlad.
nad., 4/6 (vps 07.00)
07.30 Pravljice iz lutkarjevega vozKkajutk. nan., 9/10 (vps 07.30}
07.55 5ola prvakov, ris. nan., 18/26
(vps 07.50)

POŠKODOVANI
ZMAGOVALEC
Eiik sije na tekmi velikega
finala zvil nogo, zato m u
zdravnik naroči, naj se n e
napreza s hojo. Vsi člani
Colombusa pridejo prostovoljno na trening, saj
so razočarani nad i z i d o m
tekme proti San Podesti...
08.15 Berlin, Berlin, nem. nan.,
10/39 (vps 08.15)
08.40 Jezus in Josefine, dan. otr.
nad., 23/24
09.00 2og3rija - ko igra se mularija,
olr, moz. odd., 10. del
09i5 Obtskvakvariju,pouč odd., 7/17
09.30 Fliper in Lepaka, ris. nan., 3/13
09.55 Odd. za otroke
10.45 Tedenski izbor
10.45 Ledena doba, ang. znan. odd.
11.40 Pri Jožovcu z Natalijo
13.00 Poroaid, iport, vreme (vps 13.(X>)
13.15 Sedma mo^ osamosvojitve - tvdnevnik 19.7.1991 (vps 13.15)
13.50 Nekaj minut za domaeo glasbo
14.05 ljudje in zemlja, odd. TV Koper-Capodistria, pon.
15.00 Poroeila, promet (vps 15.00)
15.05 Mostovi - hidak: Moj gost,
moja gostja... - vend gem (vps
15.05)
15.40 Sola prvakov, ris. nan., 7/26.
pon. (vps 15.40)
16.00 Risanka
16.05 Mate sive celice, kviz, pon. (vps
16.05)
17.00 Novice, slov. kronika, 5port,
vreme (vps 17.00)
17.40 Zasebno Življenje umetnine:
No^na straža, ang. dok. serija
(vps 17.40)
18J0 2rebanjeastrainlotd (vps 1830)
18.402ogi(a,ris.(vps 18.40)
18.55 Vreme (vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19.35 Vreme, magnet, špon
20.00 Sedmi pe^at: Varuh du5, koprod. film (vps 20.00)
21.30 Kratki filnn (vps 21.30)
22.00 Odmevi, kultura, §port, vreme
(vps 22.00)

22i5 Oogville, dan.film,pon. (vps
22.55}
01.50 Sedma mo^ osamosvojitve tv-dnevnik 19.7.1991, pon.
02.20 Dnevnik, vreme, magnet,
iport, pon.
03.20 Infokanal

SLO 2

02
POPTV

06.30 Infokanal
09.00 Zabavni infokanal
ll.lOTedenski izbor
11.10 Koncert 6pack (ukur

06.45 24 ur. pon.
07.45 Monk, pon. 9. dela amer. nan.
08.35 Vihar ljubezni, pon. 41. dela
kotumb. nad.
09.30 Pot usode, pon. 120. dela braz.
nad.
10.25Tv-prodaja
10.55 Čista nedolžnost, pon. 17. dela
meh. nad.
11.45 Barva greha, pon. 70. dela
braz. nad.
12.40 Rajski svet: Tigrov t<mpelj,
dok. odd.
13.45 Tv-prodaja
12.05 Brarie Ron^el izza odra
14.15 Monk, 10. del amer. nan.
13.30 Teknna, debatna odd. za mlade 15.10 Barva greha, 71. del braz. nad.
14.25 Vizum za prihodnost, bos. hu- 16.05 Čista nedolžnost, 18. del meh.
mor. nad., 3/30
nad.
15.15 Kolesarska dirica po Franciji,
17.00 Pot usode, 121. del braz. nad.
prenos (vps 15.15)
17.55 24 ur-vreme
17.55 Tedenski izbor
18.00 Vihar ljubezni, 42. del kolumb.
17 J 5 Dober dan, Koroška
nad.
18.25 Mostovi - hidak; Moj gost,
19.00 24 ur
moja gostja... - vend gem...
20.00 Naša mala klinika, 6. del slov.
19.00 Slabenje, novoz. nad., 17/20,
nan.
pon. (vps 19.00)
20.50 Tv-kriminalka: Ujeti v ognju,
20.00 Nova gorica: liga prvakov v
amer. film
nogometu, Hit Gorica - linfield, prenos (vps 20.00)
22.00 Brez smrti zemlja nikdar ne
postane domovina, dok. odd.,
pon. (vps 21.00)
22.55 Slovenska jazz scena; Zlatko
Kauči^ - Nonine zgodbice, pon.
(vps 22,00)

m*

SLOVENSKA JAZZ
SCENA: ZLATKO KAUČIČ
-NONINE ZGODBICE
Zlatko Kaučič v e l j a za
enega opaznejših evropskih j a z z o v s k i h bobnarj e v in tolkalcev. Na svoji
več k o t 20 let trajajoči
umetniški poti j e sodeloval s p r i z n a n i m i jazzovskimi glasbeniki, omenimo j i h le nekaj: A r c h i e
Shepp, S t e v e Lacy, Paul
Bley ir^ DuSko Gojkovfč.
Tokrat se Z l a t k o Kaučič
predstavlja v d v e h vlogah: k o t skladatelj i n izvajalec. Poleg n j e g a v
glasbeno z a n i m i v e m projektu, i m e n o v a n e m Nonine zgodbice, nastopajo
še: Emanuele Cisi (saksofon), K o m o r n i o r k e s t e r
GD N o v a (dirigent: J u r i j
Križnič), Dekliški p e v s k i
z b o r Z K D N o v a Gorica
(zborovodji: Matjaž Sček,
M i r a n Rustja) in tolkatski
K o m b o šole Zlatka Kaučiča.

00.20 Dnevnik zamejske TV (vps
00.15)
00.45 Infokanal

Urtdniitvo 00{«v*r)* vpre^rtnbe ki utiineja v (v prfrgamih po /«k*iu(ku 'edi^Cjt

KANALA
07.35 Tv-prodaja
07.40 Snorčki, ris. serija
08.05 Paldca, ris. serija
08.30 Oliver in njegovi, zad.del
mlad. nan.
08.55 Glavca, 13. del mlad. nan.
09.20 Entrada • kuhinja latinske
Amerike, kuhar. odd.
09.50 SP V nogometu, Japonska:
Avstralija, pon.
11.55 Tv-prodaja
12.25 Srečna linija
13.25 Mladi in nemirni, 187. del
amer. nad.
14.15 Vsi moji otroci, 85. de! amer.
nad.
15.05 Tv-prodaja
15.35 Zvezdna vrata, 13. del amer.
nan.
16.30 Caroline v velemestu, 10. del
amer. humor. nan.
17.00Seinfeld, 15. del amer. humor,
nan.
17.30 Sami doma, 1. del amer. humor. nan.
18.00 E+
20.00 Pravi seks v pravem mestu:
Nev^York,3.del amer. nan.
20.50 čedni fantje, dok. odd.
21.45 Jag, 88. del amer. nan.
22.35 Will in Grace, 24. del amer. humor. nan.
23.05 Ta nora služba, 7. del amer.
humor. nan.
23.35 Vsi županovi možje, 4, del
amer. humor. nan.
00.05 2relo 3, amer. film

UJETI V OGNJU
V Las Vegasu j e v s e prip r a v l j e n o za slavnostno
o d p r t j e hotela, katerega
lastnik j e Oliver Sioan.
Vendar pred slovesnostjo
prav nič ni tako, kot bi moralo biti, saj težavam kar ni
videti konca. Najhujše pa
je, k o v zgornjih nadstropj i h i z b n j h n e požar. Ogenj
h i t r o uide iz nadzora, ker
pa alarmi ne delajo, se
gostje nemoteno zabavajo. Ko ljudje le dojamejo,
za kaj gre, j e prepozno.
Ujeti so, zato bodo za preživetje morali združiti vse
svoje moči. Sloan posumi,
da j e bil požar podtaknjen.
22.25 Zakon in red: Enota za posebne
primere, 12. del amer. nan.
23.15 Na kraju zlodna, 2. del amer.
nan.
00.10 Prijatelji, 19. de! amer. humor,
nan.
00.40 24 ur, pon.
01.40 No^na panorama

0630 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05
Galaks^a Iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 Sto
iztožb, stostrasti. tel., Italija. 200109J0 Tvprodaja 10.00 Mdščevdlka, tei„ Kolumbija,
2002 lOiS Adijo pamet 12.05 Tv-pnjdaja
12i0 Galaksija iger Tri v vrsto, Spomin in
Mala Sola 1335 Callas za vedno, biograf,
film, ZOA, 2002 15.25 Tv-prodaja 16.00
Martenna 16i5 Risanka 17.20 Maš^evalka,
tel., Kolumbija, 2002 18i0 Adijo pamet
20.00 Baltski vihar, akc drama, VB/Nemdja,
2003 22.00 Skozi oko zasledovalca, srh.,
VB/Kanada, 1999 2330 Baltski vihar, akc
drama, VB/Nem5ja, 2003 0130 Skozi oko
zasledovaka,sih., VB/Kanada. 1999

08.15 Relax pa pika. 0830Turistične zvezde
09.00 Postavni siudk) 0930 Evropski večeri
lojzeta Peterleta 11.00 Za vas in mesto,
kmet^oddajal2J)0Reldxpapika.12.15
Glasbeni mozaik 1430Z igro do pismenosti
15.00 Turistidie zvezde 1530 Majina Koroška potopisna reportaža 16.00 Relax pa
pika. 16.15 Kultu mo-umetniiki utrinki
1630Sadoviznanja 17.00 Jana 1730Kultume drobtinice 18J)0 Do zdravja tudi tako
1830 Tretja dimenzija 19.00 Klepet z jasnovidko Manito 1930 ABCD 20.00 Relax pa
20.15 Ekio sklad 2030 Sijaj 21.00
zdravo 2130 24 ur 2230 Uspeien
obrtnik 23.00 Prevedeno 00.00 Dižavni svet
RS z vami 0030 Turi^e zvezde
Tv Paprik«
09.00 Paprika poletje - glasbene želje 0930
Anketa 10.00 N a g i ^ igra 1030 Anketa
1045 Glasbene želje 11.45 Poletna želja
1330 Paprica poletje - zelo resno o -1430
Glasbeni trenutki 17.00 Paprika poletje glas. želje 1730 Paprika pdetje - anketa
18.00 Paprika poletje - nagr. igra 19.00 Paprika poletje • anketa 19.15 Paprika poletje •
glas. želje 20.00 Poletna želja 20.05 Paprika
poletje - Miss laguna 2030 Paprika poie^
21.00 Stibka preobrazba 21.10 Optika Sever 2130 lepo je biti miss 22.00 StUska preobrazba

V d r u g e m filmu j e bil žrtev
morskega psa šerif Brody,
sedaj pa tarči požrešne
pošasti postaneta Brodyjeva sinova Sean in Mike.
Fanta delata v zabaviščr i e m parku na Floridi, kjer
sta prisiljena podoživeti
g r o z o o b srečanju z velik i m belim morskim psom.
Ko odprejo
velikanski
podvodni park, tja pomot o m a zaprejo mladiča
morskega psa, ki v ujetništvu pogine. Zato njegova
mama napove maščevanje.

09.00 Mozaik kulture: Petelinji za^ v kr)|igi
in filmu 0930 Ste vedeli?, svetoval, odd
09.45Gorenjskiobzomik:januar2006,2.del
10.00 Apolon: Tanja 2agar 11.00
Videostrani 17.00 Solinarski festival 2006
18.00 Sprejemi odliAijakov pri gorenjskih
županih 1825 Spomini mame Manke, humor. ser^ 18.45 Gorenjski obzornik: januar
2006,3. de! 19.00 Iz občinskih klopi: seja
mestnega sveta mestne obfine Kranj 19.15
Večer ljudskih pesmi 19.45 Pravljične
minute za najmlajše 20.00 2upan pred
kamero: Janez Stular, župan občine Naklo
21.05 Ali veste?, zaključek svetovalne ser^
2145 Gorenjski obzornik januar 2006,3. del
22.00 Poletni mozaiJc 22.05 Veter nosi pesem mojo: Igor Podpečan 23 JO Toftalka,
razv. odd, 2345 Gorenjski obzornik: januar
2006,3. del 00.00 Iz obftnskih klopi: seja
mestnega sveta mestne obfine Kranj

12.00 Videostrani 18.00 Seja OS $koQa
loka; 6. julij, 2006,3. deli 9.00 Preprosto najbo^ 20.00 Asova gnbanica 2035 Odprtje
razstave Jožeta Quhe 21.00 Poklič me nocoj
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tatovi: Rop najve^ nemške banke 14.00
14.55 Simpsonovi 15.20 Kaj je, očka? polnoma 2230 Dušni pastir 23.20 T. V.
O eBCPrim«
Smetišče; Ognjena maŠtna 15.00 Brainiac
15.40 Novice 1545 Sabnna, nnlada ča- Kaiser
rovnica: Kriv! 16.10 Sedma nebesa: Rdeče
09.00 Vrtovi 09.30 Jaz tebi, ti men
18.00 Seja OS Sko^a Loka 19.00 Prepros- 16.00 Posebna vozila: Napoma vožnja
1030 Močni fantje 11.00 Hiše brez manir nogavice 1635 Simpatije: Karnfia iz ploto najboljši 20.00 Oldtimeiji 20.05 Jesu- 17.00 Ameriške mašine: Roadster 32
lus Pragensis, razstava 20 J5 Gorenjska, 18.00 Ekstremni stroji: Rekord zemeljske 11.45 Najšibkejši člen 1230 Poljubi me. čevinke 17.40 Novice 17.45 Čarovnice:
Kale 13.30 2,4 otroka 14.00 Dva tisoč Kdo se boji čmega moža? 1835 Kolesar- 07.00 Otroški program 14.00 Spužva
ker smo tu doma 20.35 Poklia me nocoj hitrosti 19.00 Razbiti mit: Nogometna
žoga na helij 20.00 Ameriški čoperji: Iz- akrov neba 15.00 Žrtve 16.00 Denar n^ stvo, prenos iz Gradca: Dirka v starem delu Bob 14.30 Cosmo in Wanda 15.00
21.35 Razstava MiraKačarja
polnjena želja 21.00 Kako nastane .,.
podstrešju 1630 Vrtovi majhnega nnestž mestu 19.30 čas v sliki 19.53 Vreme
Kamp Lazlo 15.30 Dekliške zadeve
21.30 Kako nastane... 22.00 Ameriške 17.00 Domovi pod kladivom 18.00 Por- 19.55 Money Maker 20.00 Šport 20.15 16.00 Popolni vohuni 16.25 Tex Avery
mašine 23.00 Tekma v sestavljanju mo- ridge 1830 2,4 otroka 19.00 Avtomobili- Policijska enota Kitzbtihel: Izvir smrti
16.45 Težave z Nevvtonom 17.15 Be05.55 Dobro jutro na Met TV 07.30 Tv- torjev 00.00 Tožilci: žrtev brez obrambe zem 20.00 Z nogo v grobu 21.00 Kumar- 21.00 Novice 21.10 Trautmann: Zadnja njamin Rožica 17.50 Mala morska dekliprodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 09.10 01.00 Cezoceanka - Queen mary 2:2. del jevi na št. 42 2130 Hitri šov 22.00 lenny srajca nima žepov, krim., Avstrija, 2002 ca 18.20 Pepe in Max 18.50 Skriti kotič2230 Alarm za Kobro 1123.40 Oetekiiv- ki 19.15 Anakonda Angela 19.45 SpužHenry v delih 22.30 Liga genllemenov
Son<eskušnjaveJ11.del 10.00 Vsa čuda 02.00 Posebna vozila: Vozilo za Erica
ki iz Hamburga
23.00 ljubezen
va Bob, risanka 20.15 Hrošč v Monte
sveta 1030 Martini VVorId Circuit 11.00 Claptona
Cailu, kom., ZDA, 1977 22.20 čisto poGlasba brez meja 11.30 TV-prodaja
polnoma 22.50 Dušni pastir 23.20 T. V.
12.00 Vibracije 13.00 Potovalno luksuzni
O MTVAMa
Kaiser
šov 1330 Alfi Nipič s prijatelji 14.50 Enkrat v življenju, krim. drama, ZDA, 2000 12.00 Reševalci bivali 12.30 Najbolj
06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo Adria 09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in
16.55 Sonce skušnjave, 112. del 17.50 smešne živali sveta 13.00 Čudoviti po- 08.00 Zajtrk prvakov 09.00 Vroče 0930 lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 Vihar ljuIšče se: 2iv ali mrtev, krim. drama, ZDA, snetki živali 13.30 Opi^i posli 14.00 Re- Glasba Non Stop 10.00 Samo Adria 10.05 bezni 11.45 Vreme 11.55 co 12.25
1987 19.40Zdteloindušo, 11. del 20.10 portaža Animal Planeta 1430 Živali od A Top 10 ob 10 h 11.00 Ročk lestvica 12.0C Hladni vulkani, vn>či izviri, dok. film 13.00 08.55 Varuška 09.55 Sam svoj mojster
Oražen Zeči*!. koncert 2235 Oierry falis, do Z15.00 Ekvator 16.00 Živalska policija Glasba Non Stop 13.00 Samo Adria 13.10 Časvsilki 13.15 Kuharski magazin 13.40 10.25 Živeti po želji 10.55 Nič ni brez
srh., ZDA, 2000 00.35 Special, serija iz v Miamiju 17.00 Reševalci živali 17.30 Glasba Non Stop 1330 Cas za žur 14.00 Dizni in lepi 14.00 Drzni in lepi 14.20 Vi- okusa 1 U 5 Popolna večerja 12.10 Posveta šovbiznisa 01.05 Tv-prodaja 0135 SOS v divjini 18.00 čudoviti posnetki živa - Glasba Non Stop 1430 ličkov šov 15.0C har ljubezni, 169. in 170 del 16.00 Odda- ročila 12.15 Mcleodovi hčeri 13.10
Vno^
li 1830 Najbolj smešne živali sveta 19.00 Samo Adria IS.IOGtasba 1530 Devetde- ja Barbare Karlich: PoroS se z menoj' Že- Naša sodnica 14.05 Dr. Ouinnova 15.05
Družina prerijskih psov 1930 Opifji posli seta 16.00 Glasba Non Stop 18.00 Samo lim si zakon 17.00 čas v sliki 17.10 Do- McLeodovi hčeri 16.00 Naša sodnica
20.00 Oceanske avanture 21.00 Ljudo- Adria 18.05 Adria Top 20, z voditeljico Gi- brodošla, Avstrija, mag. 18.20 Kakirw bo 16.55 Varuška, serija 17.55 Poročila
žerci 2130 Plenilčeva past 22.00 Živalski gio 19.00 Novo 19.40 Glasba Non Stop vreme 18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 18.00 Sam svoj mojster 18.30 Nič ni
polidsti v Houstonu 23.00 Živalska posta- 20.00 Samo Adria 20.05 Glasba Non Stof. 19.00 Zvezna dežela danes, mag. 1930 brez okusa, kuhar. odd. 19.00 Popolna
06.50 Tv-koledar 07,00 Dobro jutro
21.00 Divji modeli, narava s Steve-O-jen- Časvsliki19.53Vreme19.54Money Ma- večerja 19.45 Živeti po želji 20.15 Mid09.05 čarovnije, nad., Italija 10.00 Pon>- ja 00.00 Urgentni primeri
in Chrisom Pontiusom 2130 W Andyjč ker 20.00 Pogledi od strani 20.15 Univer- ve z mamo: Dolina solz 21.10 Stem TV,
fila 10.10 Komisar Rex, serija, ZOA, 7. seMilonaktsa 22.00 Divji modeli 22.30 Sov zum: Gorile mojega dedka, dok, film
mag. 22.05 Nepravici za petami, dok.sezona 11.05 Vrnitev v divjino, dok. serija
National Geographic
21.05 Porofilo 22.00 čas v sliki 2 2230 rija 23.00 Potovanje v prejšnje življenje
Andyja Milonakisa 23.00 Devetdesete
12.00 Dnevnik 12.15 Tv-koledar 1230
VViesner sprašuje, intervju: Novinarka Ur- 23.55 Poročila
Proti vetru, tel., Mehika 13.20 Oprah
08.30 Najbolj neverjetni trenutki 09.00 00.00 MTV porK>d
šula Sienzel 23.05 Po dolgem in počez,
Shovv 14.05 Porodila 14.20 Nevami do- Katastrofa v zraku 11.00 Sekunde do kadok. film: Budova borbena nuna 00.00
kaz: Zgodba o lori Jackson. drama, ZDA, tastrofe 12.00 RazislcovanjeZemIjel3.00
O EURO ŠPORT
čas v sliki 3 00JO Kolesarstvo, vrhunci iz • ReantylV
199816.00 Poročila 16-15 Dva moža in Živali, kot smo mi 14.00 Katastrofa v zrapol. humor, serija, ZOA, 2. sezona 16.40 ku 16.00 Popolnoma divje 16.30 Kačji
08.30 Najboljši iportni pnzori. izbor najza- Gradca: Dirka v starem mestnem jedru 13.05 Reševanje Živali 1B.30 Zdravni00.30 Tenis: Generali open 2006, vrhunci kovi zapiski 14.20 Brodolom 1445 HujVila Marija, tel, Hrvaška 17.30 Hrvaška pastirji; Na pot po klopotače 17.00
nimwejSih utrinkov preteklega tedna m
danes 17.55 Barabe in princese, humor, Ustvarjeni za ubijanje: Ujede 18.00 Lovci Eurosportu 09.00 Ekstremni športi 0930 01.30 Oddaja Barbare Kariich
šanje 15.10 Zaobljuba 16.00 Jane Goldserija, Hnfaška, I sezona 18.35 Malo me- na morju: Potop Wilhelma Gustloffa
man 16.S0 Val zločina 17.15 Oko za oko
Nogomet (do 19 let): EP, posnetek tekme
sto: Zlarin 19io Novke iz znanosti 19.30 19.00 Zfvali, kol smo mi: Posvojitev
1740 Policisti 18.05 Anatomija kataČeška - Poljska 11,00 Odbojka (m); SvetoDnevnik 20.10 6rovnije, nad., Italija, 8. 20.00 Raziskovanje Zemlje: Preživetje
strofe 19.00 Dirka 19.50 Mladi zdravnivna liga, posnetek tekme Srbija in Cm2
sezona, 12. del21.05 Fokus 22.00 Poroči- 21.00 Katastrofa v zraku: Usodna varč- gora • Poljska iz Vršca 12.30 Atletika, vr- 09.00 Točno ob devetih 0930 Woj dojen- ki 20.15 Napaka 20.40 Middlemore
la 22.15 Kulturna poročla 222S življenj- nost 22.00 Katastrofa v zraku: Zamenjana hunci mitinga v Lozani 1430 Biljard, vr- ček 10.00 Družinsko sodišče 11.00 Nalo- 21.05 Mejna policija 21.30 Pokvarjena
ska odločitev, drama, VB/Francija, 2000 identiteta 23.00 Interpol preiskuje; Eno- hund dnjge^ dne odprtega prvenstva Se- ga med štirimi stenami 1130 Najino pnro dekleta 22.00 Mestni utrip 222$ Medi00.10 Zbirni center, zf. drama, Jugoslavi- smerna vozovnica 00.00 Katastrofa v zra - veme Amerike v las Vegasu 16.00 Hokei stanovanje 12.00 Opoldanski magazin
cinski detektivi 2230 Prevaranti 23.40
ja, 1989 01.45 Dva moža in pol, pon. ku: Usodna varčnost 01.00 Katastrofa v na travi (m), prenos tekme Nizozemska - 13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko so- Na zmenku
02.05 Zakon in red, pon.
zraku: Zamenjana identiteta 02.00 lovci Pakistan na turnirju prvakov v Terrassi
dišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 Mlana morju
1730 Snooker l e ^ m i dvoboji 1830 dinsko sodiJče 17.00 Natoga med štirimi
Romantka
Najboljši športni prizori, izborr)djzaninnivej- stenami 17.30 Med nami, serija 18.00
ših utrinkov preteklega tedna na Eurospor- Dober večer 1830 Ekskiuzivno 18.45 Po- 12.20 V vrtincu strasti, 80. del 13.10
tu 19.00 Atletika, prenos mitinga lAAF Su- roaia 19.05 Ek5pk)zivno 19.40 Dobri časi, Ženske s poslanstvom, 81. del 14.05 Ca08.00 Tv-vodnik 0835 Tv-koledar 0845
slabi časi, 3536. del 20.15 Na kraju ztoči- Iypso, 16. del 15.00 ljubezen je nespaTelebajski 09.10 Grdi M 0935 Ruine- 0745 Legenda o brezglavem jezdecu, per Grand Prix DN Galan v Stockholmu
nokljunec 10.30 Popotniki skozi čas,
srh. drama, ZDA, 1999 0930 Mojster za 2130 Boks, prenos dvoboja G. Drozd (Rus; na: Miaml: Požar 21.15 Dr. House, serija metna, 71. del 1535 Laurtta in Lorenzo,
mlad. serija 10.55 Življenje pred nami, glasbo, kom.. KanadJ,199811.15Maldo- - P. Melkomian (Rus) v lahko-tezki katego- 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon in red 80. del 16.45 Laurita in Lorenzo, 81. det
17.40 ljubezen je polna presenečenj,
nad., Francija 11.45 Vobunke, serija, ZOA nadov čudež, drama, ZOA, 2002 13.00 riji v Hamburgu 2330 Biljard, prenos tret- 00.00 Porodila 00.35 Dr. House
103. del 18.35 Sončnice za Lucijo, 16.
12.35 Columbo: Staromodni umor, krim,, Naša sodnica, serija, ZDA, 3. sezona, 24.jega dne odprtega prvenstva Sewme Amedel 19.30 Okus po tebi, 66. del 20.20
ZDA. 197613.45 Oliver in njegovi, humor, del 14.00 Afera v Nairobiju, pust. drama, rike v las Vegasu
MariaRosa išče ženo, 103. del 21.10
serija, ZDA 14.10 Samo bedaki in konji: ZDA, 198515.45 Ed, serija, ZDA, 2. sezoŽenskevvojni, 116. del 22.05 Laurita in
Božič 1981, humor, serija, VB 1430 M. A. na, S. del, 2001 1645 Varianova vojna,
09.00 Pustolovščina veledružina 11.00
S. H., humor, serija, ZOA 15.15 Poročila za drama, ZDA, 200119.15 Ed, serija, ZDA, 2.
Pet na pet 11.30 Korak za korakom 12.40 lorenzo, 81. del 23.00 ljubezen je negluhe 15.30 Midve z mamo, serija, ZOA, sezona, 5. del, 2001 20.15 Noč volkov, 06.00 Nogomet, posnetek prijateljske
Otroški program 16.00 Nasmešek, pro- spametna, 71. del 23.55 Catypso. 16. del
A. sezona 16.20 Tree Hill serija, ZDA, 2. pust. drama, ZDA, 22.00 Divizija, krim. tekme VfB Stungart - Bešiktaš Istanbul sim! 17.00 Pet na pel 1730 Korak za kosezona 17.00 Globalni klepet 1730 Vrt- serija, 3. sezona, 19. del 23.00 Do konca 08.00 Tv-prodaja 08.30 Reportaža: Sumo rakom: čedno dekle 18.30 Jimova družiO Caitoon/tcm
narski izziv 17.55 Lov na starine 18.25
sveta, miniserija, V8.1. del 00.45 Zločin in 09.00 Poker 11.00 Tv-prodaja 13.30
na: Spolnost in odprtost 20.00 Poro^la
Geniji 19.00 Tenis - ATP Eumir Umag, pre- kazen, zgod. drama, ZOA
Športni navijač 1430 Športni kviz 1745 20.15 Srečno doma 22.15 Dopust za Čim 13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Donos 21.00 Film 2235 Zakon in red: Pred
Motociklizem, §oIa endura s Thomasom nižjo ceno 23.15 Napoma služba v zaba- godivščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz
poroto, serija, ZDA. 3. del 23 J!5 (mi gad.
Ramsbacherjem in predstavitev motorjev* viščnem parku 00.15 Poročila
soseščine 1445 Navidezni prijatelji
hun)or. serija, 3. sezona, 1. del 00.00 Poaprilia tuono 1000 R in /amaha MT-01
15.10 Ed, Edd in Eddy 15.35 Juniper lee
ročila 00.10 24, serija. ZDA, 4. sezona, 13,15.00 Pustolovščina: Inke 1530 Treking: 18,15 Poker 20.15 Pfkado, prenos turnir16.00 Hi Hi Puffy Ami Yumi 16.25 DvojO
RTlsuptr
del 0035 Saj veš, kako je..., humor, seri- Malavi 16.00 Svetovni popotnik: Potap- ja v Blackpoolu 22.15 Moški TV 2245
čka 1630 Povverpuff dekleta 17.15 Roja, ZDA 01.20 Oz, serija, ZDA
botboy 17.40 Megas XLR 18.05 Samu07.00 Otroški program 14.00 Spužva
ljači 17.00 Caprice potuje; Costa Del Sol Športni kviz
raj Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50
Bob 14.30 Cosmo in VVanda 15.00
17.30 Golf v Kaliforniji 18.00 Sanjska poDeirterjev laboratorij 19.05 Johnny BraKamp Lazlo 15.30 Dekliške zadeve
tovanja: 8ig Sur 1830 Popomiki: Antigva,
vo 19 JO Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz
16.00 Popolni vohuni 16.25 Tex Avery
Gvatemala 19.00 Oddaljene obale: Turčija
16.45 Težave i Newlonom 17.15 Be- soseščine 20.10 Povverpuff dekleta
06.00 Vohuni, 7. del 07.00 Drzni tatovi: 19.30 Sanjska potovanja: Big Sur 20.00 06.00 Otroški program 07.55 Rebelde
Rop največje nemške banke 08.00 Sme- Pustotovšfina 21.00 Oddaljene obale: 0- Way 08.15 Polna hiša 08.40 Simpatije njamin Rožica 17.50 Mala morska dekli- 20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 The
09.25 ^rovnice 10.10 Glavca 1030 Co- ca 18.20 Pepe in Max 18.50 Skrili kotič- Happening. drama, ZDA, 1967 2235
tišče: Ognjena mašina 09.00 Surova nara- per. Sirija 22.00 Carrera Mediterrana
The Teahouse of the August Moon, drava: Premikanje 10.00 Ekstremni stroji: le- 22.30 Križarjenje: Queen Marv 2 23.00 lumbo: Umor v pastelnih barvah, krim.. ki 19.15 Anakonda Angela 1945 Spužma, ZOA, 1956 00.55 Many Rivers to
deni gospodar 11.00 Ameriški čoperji: Iz- Svetovni popotnik: San Francisco OO.OO ZDA, 1971 11.45 Otroški program 1430 va Bob, risanka 20.15 Hrošč v Monte
Cariu, kom., ZDA. 1977 22.20 Čisto po- Ooss.kom..ZDA.195S
Polna hiša: Michelle iŠČe novo mamo
pohjena želja 12.00 Vohuni 13.00 Drzni Žejni popotnik: Madeira
lOriteLiilOV
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06.20Tedenski Izbor
06.20 Kultura
06.30 Odmevi
07.00 Igrajmo se gledalilie,
Igr. serija, 2/13 (vps 07.00)
07.25 Prgišče priljubljenih pravljic,
Iutk.nan.,3/13(vps07.20)
07.40 Sola prvakov,
ris. nan,. 22/26 (vps 07.35)
08.00 Berlin, nem. nan., 14/39
{vps 08.00)
08 J5 Radovedni Taiekrsvinfnik
08.50 Alice in Kajetan Čop:
Vesela hiSica-neumni princ,
lutk. nan., 5/23
09.10Glasb«ne pravljice Mike Make:
Mamica, 2ab.odd., 4/12
09.20 Bisergora, lutk. igr. nan., 15/15
09.35 Zgodbe iz školjke
10.15 Sožitja,
svetovalna odd.TV Maribor
11.30 Slovenskivenček:
Gorenjska, zgodovina
narodno-zabavne glasbe
12.30 Stara tita za vse vefneiase,
dok.feljton
lJ.OOPoroflla, šport, vreme
(vps 13.00)
13.25Teden5ki izbor
13.25 (ezplanke: Zambija
14.30 V živalskem vrtu, avstral. dok.
serija, 2/17
15.00 Poroflla, promet (vps 15.00)
15.05 Mostovi-Hidak: Potepanjab3rangolasok(vps 15.05)
15.35 Nove Hlapifevedogodivšfine,
ris. nan., 18/26
(vps 15.40)
16.000biskval«ariju, poučna odd.,
8/17, pon. (vps 16.05)
16.05 Fliper in Lopaka,ris.nan., 4/13
(vps 16.10)
16.30JezuslnJosefine,dan.otr.
nad.,24.,zad.del
(vps 16.35)
17.00 Novice, slovenska kronika,
šport, vreme
(vps 17,00)
17.35 Bili smo mladi takrat, dok.
odd. (vps 17.40)
18.05 Kako živijo slovenski gradovi:
Blejski grad (vps 18.05)
1g.35TraktorTom,ris.(vps 18.40)
18.55 Vreme (vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19J5Vreme, magnet,šport
20.00 Pod žarometom (vps 20.00)
20 JS Velika Imena malega ekrana:
Andrej Stojan (vps 20.55)
22.000dmevi, kultura, šport, vreme
(vps 22.00)
22.50 Einsteinova enaiba življenja in
smrti, ang. znan. odd.

06.30 Infokanal
09.00 Zabavni infokana
11.30 Otroški infokanal
12.30 Zabavni infokanal
15.30 Tedenski izbor
15.30 Labirint« mare, glas. odd, TV
Koper-Capodistria
16 J5 Aritmija
17.00 Studio City
18.00 Slovenski magazin-Obala z
Istro
18J0 Mostovi-Hidak: Potepanjabarangolsok
19.05 Aleksander Marodič Mali
oglasi: Zapestnica, izvirna
tv-nan., (vps 19.05)

(vps 22.50)
23.35 Bili smo mladi takrat,
dok. odd., pon.
00.05 Kako živijo slovenski gradovi:
Blejski grad, pon.
00.40 Dnevnik, vreme, magnet,
šport, pon.
01.40lnfokanal

23.00 Folkest: Skupina Pipedovvvn
(škotska), odd.
TVKoper-Capodistria
(vps 23.00)
00.25 Dnevnik zamejske TV
(vps 23.05)
00.50 Infokanal

ZAPESTNICA
Slabo plačani in osebno
neiznajdljivi uslužbenec
najde dragoceno zapestnico. Najprej sanjari, kako
bo zapestnico prodal in si
privoščil sanjsko življenje.
Vendar se stvari prav
zaradi njegove nerodnosti prav nepričakovano

POP
06.45 24UR, pon.
07.45 Monk, pon. 13. dela amer. nan.
08.35 Vihar ljubezni, pon. 45. dela
kolumb.nad.
09J0 Pot usode,
pon, 124. dela braz. nad.
10.25 Tv-prodaja
10.55 (ista nedolžnost, pon. 21. dela
meh. nad.
1145 Barva greha,
pon. 74. dela braz-. nad.
12.40 RajskisvetVetkivvstone, dok. odd.
13.45 Tv-prodaja
14.15 Monk, 14. del amer. nan.
15.10 Barva greha, 75. del braz. nad.
16.05 Gsta nedolžnost,
22. del meh. nad.
17.00 Pot usode, 125. del brat nad.
17J5 24UR-vreme
18.00 Vihar ljubezni,
46.delkolumb.nad.
19.00 24UR
20.00 Naša mala klinika,
10.delsk)v.nan.
20J0 Preverjeno
2U5 Življenjska zgodba:
Salomonova sodba, amer. film

20.00Vizum za prihodnost,
bosan. humor, nad., 4/30
(vps 20.00)
20.45 Dediščina Evrope: Medičejci,
amer.nad.,4.,zad.del,pon.
(vps 20.50)
21.40 Na poti, nizoz. film
(vps 21 JO)
NA POTI
'Zgodba' tega izjemnega
nizozemskega dokumentarca pripoveduje o potnikih na slovitem Rembrandt Expressu, ki vozi
od Alp pa do Severnega
morja. Dogajanje je omejeno na potnike v vlakovnih oddelkih, ki skozi
okna brzečega vlaka gledajo očem Izmikajočo se
pokrajino ob reki Ren,
hkrati pa je to potovanje
tudi njihovo osebno potovanje, njihova refleksija
o življenju, ki ga živijo, o
ciljih, ki jih želijo doseči,
ali pa so nad svojimi pričakovanji že povsem obupali. Udobnost potovanja
z vlakom in čas, ki jim je
na voljo, sta zanje pravi
izziv in priložnost za soočenje s samim seboj.

SALOMONOVA SODBA
Robbinsovi uživajo tipično družinsko življenje.
Ko pa hčerka Cassie nenadoma pade v nezavest, se
začne njihova trnova pot
Preiskave pokažejo, da
ima dekle levkemijo. Življenje ji lahko reši le presaditev kostnega mozga.
Cassiejin mlajši brat je
edini ustrezni darovalec...
23.15 Zakon in red: Enota za posebne
primere, 14. del amer. nan.
00.05 Na kraju zMna,
4. del amer. nan.
NA KRAJU ZLOČINA
Na zadnjem sedežu očetovega avtomobila najdejo
mrtvs^d otrokd. C3th6rin6
odkrije,da se zgodba,ki jim
jo pove oče Paul VVinston,
ne ujema s sledmi, ki jih
forenziki najdejo v avtomobilu. Medtem Nick in Sara
preiskujeta smrt ženske, ki
jo najdejo v jezeru„
01.00 Prijatelji, 22. del amer. hum. nan.
01.30 24UR, pon.
02.30 Nočna panorama

KANALA

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05
Galaksija Iger, pon. 08.10 Tv-prodaja
07.35 Tv-prodaja
08.40 Sto izložb, sto strasti, tel,, Italija,
07.40 Snorčki, ris. serija
2001 09J0 Tv-prodaja 10.00 Mai^al08.05 Paiaca,sinh. ris. serija
ka, tel., Kolumbija, 2002 10.55 Adijo pa08.30 Super punce, sinh.ris.serija
met 12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija
08.55 Glavca, 17. del mlad. nan.
iger Spomin, Tri v vrsto In Mala šola
09.20Entrada-kuhinja latinske
13.45 Ponovno rojen, rom. kom., ZDA,
Amerike, kuhar. odd.
15.
09.50 SP v nogometu, Tunizija:
ševanje,(
Savdska Arabija, pon.
sanka 17 JO Maščevalka, tel., Kolumbija,
11.55Tv-prodaja
2002 18.20 Adijo pamet 20.00 Paradi!
rom. drama, Italija/Izrael/Frandja, 2001
12.25 Srečna linija
21 JO Kitajska udarna enota, akc. film,
13.25 Mladi in nemimi, 191. del
Hongkong, 2000 23.00 Paradiž, rom. draamer. nad.
14.15 Vsi moji otrod, 89. del amer. nad. ma, kopr., 2001 00.30 Kitajska udarna
enota, akcfilm,Hongkong, 2000
15.05 Tv-prodaja
15.35Zvezdna vrata, 17.delamer.nan.
16.30Carolinevvelemestu,14.del
amer. humor. nan.
08.45 Relax pa pika. 09.00 Turistične
17.00 Seinfeld,
zvezde 09.30 Državni svet RS z vami
10.00 Potuj z mano 10J0 Uspešnice
19. del amer. humor. nan.
dramskega gledališč Studenec 12.00 Re17.30 Sami doma,
lax pa pika. 12.15 Glasbeni mozaik 1445
5. del amer. humor. nan.
Relax pa pika. 15.00 Turistične zvezde
18.00 E-i
15.30 Rekonstnjkcija kapele v gradu
20.00Akcija:Rambo3,amer.film
NovoCelje16.00 Reportaža iz los Angelesa16JOTurističnezvezde17.00Klepetz
jasnovidko Mamčo 17J0 Štiri tačke
18.00 Jana 18J0 Poslovni studio 19.00
Skivenska glasbena lestvica 20.00 Uspešni obrtnik - obrtnik leta 20 JO Pogovor
Borut Pahor 21.00 Jana 21 JO 24 ur
22JO Poskivni studio 23.00 Poslovni ritmi 2345 Pozdrav iz dežele 00.00 Nepremičnine 00.15 Turistične zvezde 00.45
RAMB03
Relax pa pika, 01.00 Glasbeni mozaik
Po vseh vojnih dogodivščinah se je Rambo prostovoljno umaknil na Taj10.00 Pesem poletja - predstavitev gosta
sko, kjer živi v budističnem
10J0 Pesem poletja - predstavitev vseh
samostanu in goji borilne
treh pesmi 11.00 Glasbeni kviz 12.10 Poveščine. Medtem sovjetski
letna želja 12.15 Glasbene urice 17.00
general s svojo vojsko že
Gledalci izbirajo 17 JO Anketa 18.00 Pedevet let okupira odročni
sem poletja - predstavitev gosta 18.30
predel Afganistana. Da bi
Predstavitev vseh treh pesmi 19.00 Glastemu naredili konec se tja
beni kviz 20.00 Poletna želja 20.05 Papnnajprej odpravi Trautman,
ka poletje-kont. oddaja 20.30 Paprika
pole^-nagr.igra21.00Paprikapole^nato pa še Rambo, da bi
kont.oddaja2130Paprikapoletie-nagr.
rešil prijatelja in nekdanjeigra22.00Paprikapolet)e-potetni nasvet
ga vojaškega poveljnika.
22.30 Paprika poletje - kont. oddaja
23.00 Glasbena noč
21.45JA6,90.delamer.nan.
22J5V/ill in Grace, 2. del amer. humor, nan.
23.05Ta nora služba,9. del amer.
09.00 Do tiste stezke..., ekotoška pravljihumor. nan.
ca 09 JO Ste vedeli?, svetov, odd. 0945
23J5 Vsi županovi možje, 6. del
Gorenjski obzornik - febniar 2006,3. del
amer. humor. nan.
10.00 Parada humona 2006,2. del 11 JO
00.05 Mlade In bogate, amer. film Videostrani 17.00Cena slave 18.00 Vredno je stopiti noter: Čebelarski muzej
18J0 Spomini mame Manke, humor, seMLADE IN BOGATE
rija 18.45 Gorenjski obzornik - februar
Prijateljice Nell, Jenny in
2006, 4. del 19.00 Iz občinskih klopi
Stream obiskujejo zase19.15 Jana: Tvoje življenje, tvoja kreadja
bno srednjo šolo. Počasi
19.45 Pravljične minute za najmlajše
20.00 Apoton: Mana Spik 20 JO Pevski
končujejo šolanje in si potaborvSentvklu
2006 21.05 Mozaik kulskušajo zagotoviti vpis na
ture:
Osebni pravni svetovalec 21J5 Ste
katerega od boljših kolivedeli?, svetov, odd. 2145 Gorenjski obdžev. Učni uspeh pa ni edizornik - f t o r 2006,4. del 22.00 Poletni
no, kar jim roji po glavi. Semozaik 22.05 Znani in neznani obrazi:
veda razmišljajo o spolnoBojan Ukar22J5 Domafi talenti, 1. del
sti In fantih. Stream prijaglas. prireditve 23J0 Ste vedeli?, svetov,
teljicama prizna, da še ni
odd. 2340 Gorenjski obzornik - febniar
2006,4.del00.00l2obfinskihkk)pi
doživela orgazma...
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Anakonda Angela 19.45 Spužva Bob,
vozaa19J0Razb(ti mit 204» Ameriški čop- potovanja: Avstralija 20.00 Vodnik: Ana 20.15 Predsednikov otrok, kom.,
erji: Sanjski motor 21.00 Kako nastane... glija 21.00 Globalni nomad: Kitajska
22M Predetovaki vozi, dok. serija 23.00 21.30 Potovanja 2006 22.00 Pus- 06.00 Otroški program 07.45 Princ z Bel ZDA, 19% 22.10 Cisto popolnoma
Tekina v i«tav^nju motorjev 00.00 Dr G: tolovščina 23.00 Svetovni popotnik: In- Aira 08.10 Raymonda imajo vsi radi
Medidnska izvedenka 01.00 Veto neba: dija 00.00 Žejni popotnik: Normandija 08.30 Moja mučna družina 08.50
Gradnja Airbusa A380 02J)0 Posebna vozSa
Čarovnice 09 J5 Glavca 10.00 Polidjska
03.00 Surova narava: Ekstremni življenjski
enota Kitzbiihel: Vaba 10.45 Pravi pri- 05.20 Taff 06.05 Hiša dražb 07.05 lotpogoji 04.00 Ekstremni stroji: ReSevalna
jatelji, akcijska serija: Avstrija proti ta se zaljubi 07.40 Galileo 08.40 Naredi
vozila 05.00 Ameriški čopetji: Fantazijski 09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski Nemaji, zab. odd. - voditelj: Christian sam 09.05 Priznanje 10.00 Zmešnjava
izziv 10.15 Težka selitev 11.15 Na- Clerici 11.45 Kolesarstvo - Tour de spotov 11.00 Talk, talk, talk 12.00
jšibkejši aen 12.00 Popcom 13.00 Do- France 2006, prenos 16. etape: le Bourg Avenzk), mag. 13.00 Sam, mag. 14.00
bro življenje 13.30 Vikarka iz Dibleyja d'0isans-la Toussuire 17.15 Sabrina, Tako živi Nemaja 15.00 Sabrina, mlada
14.00 Dnevnik velikih mačk 14.30 Vet- mlada čarovnica 17.40 Novice 17.45 čarovnica 16.00 Čarovnice, serija 17.00
12.00 Reševalci živali 12J0 Najbolj erinarji 15.00 Otroški program 17.00 Čarovnice 18.30 Glavca 19.00 Simp- Ta(f,mag. 18.00 lotta se zaljubi 18.30
smešne živali sveta 13.00 (udoviti pos- Vrtnarski izziv 17J0 Dražba 18.15 Beg sonovi 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme Simpsonovi: lisina skrivna vojna 19.00
netki žhfali UJO Opiiji posli 14.00 nadeželo19.00Zdravniki 19.30 Majhni 19.55 Money Maker 20.00 Šport 20.15 Galileo, mag. 20.00 Newstime 20.15
Oceanske avanture 15.00 ljudožerci angeli 20.00 Zemeljske sile 21.00 Sev- Na kraju zlofina 20.55 Novice 21.05 Na Škrlatna plima, akc. film. ZDA, 1995
15J0Plenilčevapast16.002ivalska poli- erni medvedi 21.30 Divjina 22.30 kraju zloana, krim. serija 21.55 Pod 22.30 Izselitev v Gano
cija v Miamiju 17.00 Reševala živali lažnivec 23.00 Življenje JacksonaPol- lupo pravice 22.40 Brez sledi 23.25
06.50Tv-koledar07.00 Dobro jutro. Hr- UJO SOS v divjini 18.00 (udoviti po^ loda M JO Skupni prijatelj 00.40 Strah Dotik zla, krim., VB, 2004
vaška 09.10 (arovnije, nad., Italija netki živali 18J0 Najbolj smešne Živali
08.55 Vamška 09J5 Sam svoj mojster
10.00 Poroaia 10.10 Komisar Re*, seri- sveta 19.00 Družina prerijskih psov 19 JO
10J5 Živeti po želji 10.55 Nič ni brez
ja, Avstrija, 7. sezona, 8. del 11.05 Dnev- Opj^t posli 20.00 lovec na krokodile
nik velikih maat, dok. serija 12.00 Dnev- 21.00 Življenje sesalcev 22.00 Živalski 06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo 10.10 Julia 10.55 Leteareševald11.45 okusa 11.25 Popolna večerja 12.10
nik 12.15 Tv-koledar 12 JO Proti vetra, polidsti v Houstonu 23.00 Živalska posU- Adria 08.00 Zajtrti prvakov 09.00 Vroče Vreme 12.00 Bregenški slavnostni tedni Poroaia 12.15 Mcleodovi hčeri 13.10
tel., Mehika 13.20 OprahShow 14.05 ja 23.30 Opičji posli 00.00 UrgeMni 09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 2006 13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski Naša sodnka 14.05 Dr. Ouinnova 15.05
Poročila 14.20 Zaporniške skrivnosti, primeri OOJO Sodobni veterinarji
Adria 10.05TOP 10 Ob 10hn.00 Glas- magazin 13.45 Drzni in lepi 14 JSTessa Mcleodovi hčeri 16.00 Naša sodnica
drama, ZDA, 199716.00 Porofila 16.15
ba Non Stop 13.00 Samo Adria 13.10 -živetiza ljubezen, 124.del15.10 Julia, 16.55 Varuška, serija 17.55 Poroaia
Dva moža in pol, humor, serija, ZDA
Glasba Non Stop 13.30 Devetdeseta 193. del 15.55 Oddaja Barbare Kariidi 18.00 Sam svoj mojster 18.30 Nič ni
16.40 Vila Marija, tel, Hrvaška 17.30
14.00 Glasba Non Stop 14 JO fas za žur 17.00 Cas v sliki 17.10 Dobrodošla, brez okusa 19.00 Popolna večerja,
Hnraška danes 17 JS Barabe in princese, 06.00 Katastrofa v zraku 07.00 Resnični 15.00 Samo Adria 15.10 Glasba 15.30 Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme kuhar. odd. 19.45 Živeti po želji 20.15
humor, serija. Hrvaška, 2. sezona 18 J5 Serengeti 08.00 Potovanje v Amazonijo Udcov ŠOV16.00 Glasba Non Stop18.00 18.30 Dober nasvet: Za potrošnike Na kraju zloana: Prelepa za smrt 21.10
Malo mesto, rep.. Hrvaška: Zaovozd 09.00 Najboljša naftna ploščad 14.00 Samo Adria 18.05 Klubska lestvica 18.48 loto 19.0« Zvezna dežela danes, Zakon in red: ZloSnskl um: Kriva igra
19.15loto 19.30 Dnevnik20.106r0v- Megagtadnje 11.00 Sekunde do katas- 19.00 Vroče, vroa spoti 19.30 Glasba mag. 19.30
Cas v sliki 19.53 Vreme 22.05 Privid zloana
1
nije, nad., Italija, 8. sezona, 8. del 21.05 trofe 12.00 Raziskovanje Zemlje 13.00 Non Stop 20.00 Samo Adria 20.05 Glas- 19.54»
I Money Maker 20.00 Pogledi od
Bane turizma 22.00 Poročila 22.15 Kul- Potovanje v Amazonijo 14.00 Najboljša ba, popularni videospoti domaah in tu- strani 20.15 Zvezdna nočobVrbskem
turna poročila 22.25 Kruti policaj, akc naftna ploščad 15.00 Megagradnje jih zvezdnikov 20.15 Mono 20.30 jezeru 22.00 Cas v sliki 2 22.30 Svesrh., Hongkong, 1992 00.10 Zadnji rez, 16.00 Popolnoma divje UJO Kačji pa- Poroaio s festivala 21.00 Udov šov
Seks
akc srh,, Kanada/Nemčija, 2004 02.00 stirii: Skrivnosti strupa 17.00 Ustvarjeni 22.00 Glasba 22.30 Od razvaline do n angleška kraljeva družina
viharjem 13.05 Reševanje živali 1
Dva moža in pol, humor, serija, ZDA za ubijanje: Mraz 18.00 Hitlerjeva poto- umetnine: VB 23.00 Udiov šov 00.00
Zdravnikovi zapiski 14.20 Smučaiska se02.20 Na kraju zloSna, krim. serija, ZDA pljena skrivnost 19.00 Potovanje v MlAfponoa
zona 14.45 Hujšanje 15.10 Zaobljuba
Amazonijo: Višave 20.00 Plenila v vojni
16.00 Jane Goldman 16.50 Val zloana
21.00 Megagradnje: letalo Airt>us A380
09.00 Točno ob devetih, magazin 09.30 17.15 Oko za oko 17.40 Polidsti 18.05
22.00 Megagradnje: Največja igralnica v
Moj dojenček 10.00 Družinsko sodišče Anatomija katastrofe 19,00 Policisti na
Havajih 19.25 Polkija 19.50 KIk 20.15
08.00 Tv-vodnik OSJO Tv-koledar Vegasu 23.00 Interpol preiskuje: Pok- 08 JO Ekstremni športi 09.00 Nogomet
08.40 Telebajski 09.05 Grdi raček varjeni policist 00.00 Megagradnje: (do 19 let): EP, posnetek tekme Poljska - 11.30 Najino prvo stanovanje 12.00 Divje vreme 21.05 Poatniike nočne
09.30 Rumenokljunec 10J5 Popotniki letak) Airbus A380 01.00 Megagradnje: Avstrija v Poznanu 10J0 Kolesarstvo, Opoldanski magazim3.00 0lhietGeisNaj
v
e^a
igralnica
v
Vegasu
02.00
H
i
d
ervrtiunci včerajšnje petnajste etape Gap- sen 14.00 Kazensko sodišče 15.00
skozi čas, serija 10.55 Življenje pred
>d'Huez (187 km) dirite po Frandji Dnižinsko sodišče 16.00 Mladinsko
nami, nad. 11.45 Vohunke, serija, ZDA jeva potopljena skrivnost 03.00 Poto- rAlped
I Kolesarstvo, pripravljalno poročilo sodiSCe 17.00 Naloga mc<) štirimi stena12.30 Columbo: Pozabljena dama, vanje v Amazonijo 04.00 Interpol
in prenos 16. eUpe Bourg d'Oisans-la mi 17 JO Med nami, serija 18.00 Dober
ktim., ZDA, 197514.05 Oliver in njegovi, preiskuje 05.00 Megagradnje
Toussuire (182 km) dirke po Franciji večer UJO Ekskluzivno 18.45 Porodla
1 strasti, 76. del 13.10
humor, serija, ZDA 14.25 Samo bedaki
17J0 Biljard, vrhund odprtega pnrenst- 19.05 Eksplozivno 19.40 Dobri časi, 2enske s poslanstvom, 77. del 14.05 Cain konji 14.55 M.A.S.H. 15.20 Poročila
va Avstrije v Rankvieilu 18.00 Nogomet slabi <asi, 3532. del 20.15 Zabavna odd- lypso, 12. del 15.00 ljubezen je nesza gluhe 15.30 Midve z mamo, serija,
ZDA, 4. sezona 16.20 Tree HIH, serija, 06.00 Škandal, krim. drama, ZDA, 1990 (do 19 let): EP za dekleta, prenos polfi- aja o osemdesetih 21.15 Naš novi dom pametna, 67. del 15.55 laurita in
ZDA, 2. sezona 17.05 Globalni klepet 0745 Samorogovo potovanje, 2. del nalne tekme v 5vid 20.00 Jadranje: Za 22.1S Stem TV, magazin: Operadja v lorenzo,76.del16.45lauriteinloien17.35 Mali mestni vrtovi 18.00 lov na 09.30 Zmenek na slepo, rom. kom., kulisami Alinghija 20.05 Sredni izbor živo 00.00 Poroaia 00. J5 V imenu za- zo, 77. del 17.40 ljubezen je polna pre) Geniji, zab. kviz 19.05 ZDA, 200311.15 Baskervilski pes, dra- športov na Eurosportu 20.15 Golf, vrtiun- kona: Neporavnani računi 01.25 Zlata senečenj, 99. del 18 J5 Sončnice za lucijo, 12. del 19.30 Okus po tebi, 62 del
poroaia 19.10 Smricci,ris.seri- ma, Kanada, 2000 13.00 Naša sodnica, d tumirja US PGA Tour John Deere Classic
20.20 Maria Rosa išče ženo, 99. del
19JS Zivljenje z Bonnie, humor, seri- serija, ZDA, 3. sezona, 20. del 14.00 vSilvisu21.15Golf,vrhund odprtega pr21.10 Ženske v vojni, 114. del 22.05
ja, ZDA, 2. sezona 20.05 Nogomet - Škandal, krim. drama, ZDA, 1990 1 5.45 venstva Škotske 21.45 Jadranje: iSAF
Laurita In lorenzo, 77. del 23.00
Hnraški superpokal, prenos: Dinamo - Ri-Ed, serija, ZDA, 2. sezona, 1. del, 2001 Wo(td Matdi Radng Tour pred Splitom In
jeka 21.55 Na kraju zločna, krim. serija, 1645 Naša sodnica, serija, ZDA, 3. se- vrgund tekmovanja na Bodenseeju 09.00 Menjava žensk 11.00 Pet na pet Ljubezen je nespametna, 67. del 23.55
ZDA, 5. sezona, 18. del 2245 (mi gad, zona, 21. del 17.30 Zmenek na slepo, 22.00 Kolesarstvo, vrtiund današnje 16 11 JO Korak za korakom 12.40 Otroški Calypso,12.del
humor, serija, VB, 2. sezona, 2. del rom. kom., ZDA, 2003 19.15 Ed, serija, etape Bouig d'0isans-la Toussuire (182 program 16.00 Nasmešek, prosimi
23.20 Poroaia 23.30 Kronika 53. ZDA, 2. sezona,1.del, 200120.15 Poto- km) dirice po Frandji 23.30 Dnevnik Jen- 17.00 Pet na pet 17.30 Korak za kopuljskegafilm,festivala 2345 24, serija, vanje V meseani, kom., ZDA, 2000 22.00saVoigta o diri(l po Franciji 23.45 Biljard, rakom: Kandidat za poroko 18 JO JlmoZDA, 4. sezona, 8. del 00.30 Saj veš, Divizija, krim. serija, 3. sezona, 12. del vrhundtumirjavOriandu
va družina: Menjava 20.00 Poročila
;.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Dokako je..., humor, serija, ZDA 00.55 Oz, 23.00 Divizija, serija, ZDA, 3. sezona, 13.
20.15 Zvezdna vrata: Obleganje 21.10 godivšane kralja Arturja 14.20 Fantje iz
del, 2003 00.00 Nepričakovana
serija, ZDA 01.50 Poioaia
Zvezdna vrata: Grob v templju 22.05 soseščine 14.45 Navidezni prijatelji
ljubezen, drama, ZDA, 2003 01.45 PotoAndromeda 23.55 Poročila 00.05 Mu- 15.10Ed,EddinEddy15.35Juniperlee
16.00 Hi Hi PuffyAmiYumi 16.25 Dvo06.00 Poker 08.00 Tv-prodaja 08.30
jčka 16.50 Povrepff dekleta 17.15 RoReportaža 09.00 Poker 11.00 Tv-prodabotboy 17.40 Megas XIR 18.05 Samuja 12.00 Normalno 12.30 Tv-prodaja
raj Jack 18.30 Navklezni prijatelji 18.50
1345 Tuning TV 14.30 Športni kviz
14.00 Potni list Tanzanija 15.00 Žejni 16J0 Tenis (m), prenos tumirja ATP v 07.00 Otroški program 14.00 Spužva Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Brapopotnik: Cile 16.00 Svetovni popotnik: Stuttgartu 19.15 Reportaža: Širše, nižje, Bob 14.30 Cosmo In Wanda 15.00 vo 19 JO Ed, Edd in Eddy 1945 Fantje iz
kičopeiji: Motor za B«yjaJoe)a 12J)0Vohu- Vietnam 17.00 Caprice potuje: Majoriia hitreje 1945 Tuning TV 20.15 Mo- Kamp lazlo 15.30 Dekliške zadeve sosešane 20.10 Povverpuff dekleta
ni, 3. del 13.00 Vojaški stroji 21. stoletja UJO Popotniki: Avstralija, Bangkok in torvizije: Bentley azure cabrio 21.15 16.00 Popolni vohuni 16.45 Težave z 20JS 0«*teijev laboratorij 21.00 Mar14i)0 Smetišče: Dirite na ledu 15.00 Braini-Himalaja 18.00 Z vilicami na poti: Delhi Motodklizem, predstavitev motorja Newtonom 17.15 Benjamin Rožica lowe, krim., ZDA, 196922.35 The last
acl6J10Rides17.00 Ameriške mašine:Alu- 18.30 Popotniki: Vanuatu 19.00 Oddal- aprilia tuono 1000 R 22.15 Moški TV 17.50 Mala morska deklica 18.20 Pepe Run, krim., ZDA, 1971 00.10 The Passin Max 18.50 Skriti kotiaci 19.15 word is Courage, vojnifilm,VB, 1962
mitub 18.00 Ekstrennni stroji: ReSevalna jene obale: Grški otoki 19.30 Sanjska 22.45 Spoitni kviz

m

05 J5 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tvprodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV
09.10 Sonce skušnjave, 107. del 10.00
PodalpskivečerlUOTv-prodaja 12.00
Stilist 12.30 Vibradje 13.30 Usodna
oboževalka, srh. drama, ZDA, 2002
15.10 lepa soseda 16.40 Sonce skušnjave, 108. dd 17.35 Postmoitem,srii.,
ZDA, 1998 19.30 izumi in izumčki, 12.
del 19.55 Luknja, kriminalka, VB, 2001
21.45 Vnetljivo, pog. oddaja, z Robertom Roškarjem 22.35 Norih šest, akc

njo*

o
o

ČETRTEK 20.7.
SL01

06^0 Tedenski izbor
06^0 Kultura
06 JO Odmevi
07.00 Mladost na stopnicah, mlad. nad.,
5/6 (vps 07.00)
07 JO Pravljice iz lutkarjevegavon^ka,
lutk.nan.,10.,zad.ep. (vps
0730)
0750 Šola prvakov, ris. nan., 19/26 (vps
07i0)
08.10 Berlin, Berlin, nem. nan., 11/39
(vps 08.10)
0835 Pepi vse ve o arhitekturi, poutzab.odd. (vp« 08.35)
0855 Potepanja: Žimsko veselje, »grano
dok. odd.,6/17 (vps 08i5)
09^5 Berlin, Berfin, nem. nan., 1/39
(vps 09.25)
09i0 Odd. za otroke
10^ Kino Kekec (čarovnica, ki to nI
bila, kanad. film, pon. (vps 10.30)
12.00 Pod žarometom, pon.
13.00 Porodila, šport, vreme (vps 13.00)
13.15 Tedenski izbor
13.15 Dmžinske zgodbe
14.05 Film pred oltarjem, dok. odd. (vps
14.05)
15.00 Poroftla,prorTiet (vps 15.00)
15.05 Mostovi-hidak; Pod drobnogledom-nagy t alait (vps 15.05)
15.40 Tracey Mcbean,ris.nan., 25/26
(vps 15.40)
ISiO Risanka
16.00 Tracey Mcbean, ris. nan., 26., zad.
det (vps 16.00)
16.10 Gakiunk>r Konec, izrael. kraiki
film (vps 16.10)
16J5 Slovenski vodni krog: Savinja,
pon.(vp5l6J5)
17.00 Novice, slov. kronika, iport, vreme
(vps 17.00)
17 JO Jasno in glasno: Motnje hranjenja, koni. odd., pon. (vps 17J0)
18.20 Duhovni utrip, pon. (vps 18.20)
18.40 Mer1in,i:udežnikuža,ris.(vps
18.40)
1835 Vreme (vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19J5 Vreme, magnet, spon
20.00 Tednik (vps 20.00)
21.00 Razkrivanje izgubljenega easaRupnikova linija in preobrazba
Pivke, dok. feljton, pon. (vps
21.00)

21.20 Osmi dan (vps 21.20)
22.00 Odmevi, kultura, šport vreme
(vps 22.00)
22i0 Knjiga Mene briga - Paul BowIes:
Čitanka, pon. (vps 2250)
23.10 Glasbeni veder
23.10 Skupina festival Brežice: Glasba
Antonija Vivaldija - Orchestra
barocca di 6ok)gnd, zbor Viva
Brežice, 2/2 (vps 23.10)
23.50 Micrologus,flofentinski praznik,
2/2 (vps 23.50)
00.40 Jasno in glasno: Motnje hranjenja, kont. odd., pon.
01 JO Dnevnik, vreme, magnet, šport,
pon.
02 JO Infokanal
' >1kov*>|J

ipifmembr

SLO 2
06J0lnfokanal
09.00 Zabavni infokanal
11.300lroški infokanal
12 JO Zabavni infokanal
14.10 Pihalni orkester Svea Zagorje,
pon.
14.40 Med valovi, odd. TV Koper
Capodis^ria (vps 14.40)
15.15 Kolesarska dirka po Franciji,
prenos (vps 15.15)
17J0 Poboji delfinov, ang.dok.
odd., pon.
18.30Mostovi-hidak:Pod
drobnogledom - nagy t alatt,
pon.
19.00 Brigada, rus. nad., 4/15, pon.
(vps 19.00)

BRIGADA
Saša in Čebela v počitniški
hiši čakata, da se Kozmos
in Fll vrneta s pijačo iz
mesta. Policija obkoli hišo
in ju pozove, naj se predata. Uspe jima pobegniti,
vendar j e Saša ranjen.
Kozmosovemu vplivnemu očetu uspe ustaviti
pregon proti Saši, vendar
mora za eno leto zapustiti
Moskvo. Ko se vrne, se s
prijatelji odloči, da bodo
povečali posel. Obiščejo
Arturja, vplivnega podjetnika, in se z njim poskušajo dogovoriti o sodelovanju. Kmalu nastopijo
težave.
20.00 foylova vojna, ang. nad., 3/8,
pon. (vps 20.00)

BOJEVALI SO SE NA
DEŽELI
April 1941. Blizu Hastingsa
se zruši nemško letalo,
posadka izskoči s padali.
Na bližnji kmetiji domnevno naredi samomor
kmet HughJackson.
21.35 Noč umora, fr. drama, 2., zad.
del (vps 21.40)
23.05 Kiljenje nosnega miru, fr. film,
pon. (vps 23.10)
00.35 Futurama, amer. ris. humor.
nan., 14/16, pon. (vps 00.40)
01.00 Dnevnik zamejske TV (vps
01.00)

01.20 Infokanal

-jiu^CfC < tv pioctmi*« p« r4kt|u£iu <«dtti:>|«
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POP TV
06.4524 ur, pon.
07.45 Montt, pon. 10. dela amer. nan.
08.35 Vihar ljubezni, pon. 42. dela
kolumb. nad.
0930 Pot usode, pon. 121. dela braz.
nad.
lOJSTv-prodaja
10.55 Čista nedolžnost, pon. 18. dela
meh, nad.
n.45 Barva greha, pon. 71. dela
braz. nad.
12.40 Rajski svet: Tajski dragulj, dok.
odd.
13.45 Tv-prodaja
14.15 Monk, 11. del amer. nan.
15.10 Barva greha, 72. del braz. nad.
16.05 Cista nedolžnost, 19. del meh.
nad.
17.00 Pot usode, 122: del braz. nad.
17.5524 ur-vreme
18.00Vihar ljubezni, 43. del kolumb.
nad.
19.0024 ur
20.00 Naša mala klinika, 7. del slov.
nan.
20.55 Na kraju zločina: Miami, 22.
del amer. nan.
21.50 Predrzna kri, 4. del ang. nan.

PREDRZNA KRI
Po grozilnih sporočilih nekdo vdre k Jacku in Amandi
Vance ter ubije njunega
psa. Odnos med Carol in
Tonyjem je čedalje bolj napet, saj morata ločeno voditi vzporedni preiskavi, namesto da bi skupaj sodelovala pri eni. V jezeru najdejo
ostanke še enega trupla in
Tony ve, da so na sledi serijskemu morilcu. Kmalu se izkaže, da obstaja povezava
med zalezovalcem zakoncev Vance in truplom v jezeru. Če je zalezovalec v
resnici tudi morilec, sta
Amanda in Jack naslednja
na njegovem seznamu?

22.50 Vražie neveste, 5. del amer.
dok. serije
VRAŽJE NEVESTE
Antonella in Michael si dasta duška vsak na svoji
predporočni zabavi. Nekaj
dni kasneje je Antonella
končno zadovoljna s svojo poročno pričesko. Do
novega prepira pride, ko
poskuša z družino pripraviti sedežni red.
23.45 Avtopsija: Glasovi z one strani,
dok. odd.
00.40 Prijatelji, 20. del amer. humor,
nan.
01.1024ur. pon.
02.10 No^na panorama

07.40 Tv-prodaja
07.45 S norčki,ris.serija
08.10 Palfica, ris. serija
08.35 Super punce, sinhr. ris. serija
09.00 Glavca, 14. del mlad. nan.
09 J 5 Entrada - kuhinja latinske
Amerike, kuhar. odd.
09.55 S P v nogometu. Češka: ZOA,
pon.
11.55 Tv-prodaja
12.25 Srečna linija
13.25 Mladi in nemirni, 18S. del
amer. nad.
14.15 Vsi moji otroci, 86. del amer.
nad.
15.05 Tv-prodaja
15.35 Zvezdna vrata, 14. del amer.
rtan.
16.30 Caroline v velemestu, 11. del
amer. humor. nan.
17,OOSeinfeld, 16. del amer. humor,
rtan.
17.30 Sami doma, 2. del amer. humor. nan.
18.00 E+
20.00 Seme dvoma, amer. film

m

r

SEME DVOMA
Novinarka Jennifer Kingsley j e prepričana, da Raymond Crawford ni umoril
mlade manekenke. Čeprav je Raymond trenutno v zaporu zaradi podobnega umora, Jennifer
verjame v njegovo nedolžnost. S primerom postane obsedena in njena
največja želja je, da bi ponovno odprli Raymondov
primer ter končno ujeli
pravega morilca. Jennifer
za pomoč prosi bivšega
ljubimca, policijskega poročnika Henryja Dexterja,
ki je za razliko od nje prepričan o Raymondovi krivdi. Ko poskuša Jennifer
priti resnici do dna, se nepričakovano znajde v nevarnosti.

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40
Sto izložb, sto strasti, tel., Italija, 2001
09.30 Tv-prodaja lO.M Ma^evatka,
tel., Kolumbija, 200210.55 Adijo pamet
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger:
Tri v vrsto, Spomin in Mala šola 13.25
Baltski vihar, akc. drama, VB/Nemdija.
200J ^S2S Tv-prodaja 16.00 Reporter
X 16.55 Risanka 17J0 Maš^evalka, tel.,
Kolumbija, 2002 18.20 Adijo pamet
20.00 Alo, alo, humor, serija: Karneval,
70. del 20.35 Legende golfe: Gary Player 21.10 Njihove zgodb«, rom. drama,
ZDA, 2000 23.00 Alo. alo, pon. 23.30
Legende golfa: Gary Player, pon. 00.00
Njihove zgodbe, rom. drama, ZDA, 2000

08^5 Relax pa pika. 09.00 Turistid)e zvezde
0930 Kulturne drobtinice 10.00 Sijaj 10 JO
Do zdravja tudi tako 11.00 Drom pot 1130
Mir je v tebi 12.00 Preveij«no 13.00 Glasbeni mozaik 15.00 Ekk) Skladi 5.15 ftelax pa
pika. 1530 Turisti6)e zvezde 16.00 Potuj z
mano 16.30 Navigator 17.00 Do zdravja
tudi tako 1730 V harmoniji z naravo 18.00
Uspešen obrtnik 1830 Postavni studio
19.00 Dozdravja tudi tako1930Živeti zdravo 20.00 Prvi na vasi 21.00 Pozdrav iz dežele
21.30 24 ur 2230 Poslomi studio 23.00
Tretja dimenzija 2330 Jana 00.00 Relax pa
pika, OO.ISTuristicne zvezde

09.00 Paprika poletje - želje 10.00 Anketa 1030 Nagradna igra 11.00 Anketa
11.15 Glasbene želje 12.15 Poleina želja
12^0 Paprika poletje - Miss laguna 12.50
Paprika poletje 13 JO Stikka preobrazba
14iO Lepo je biti miss 15 JO Stilska preobraztM 1530 Glasbeni trenutki 17.00 Glasbene želje 1730 Anketa 18.00 Nagradna
igra 19,00 Pesem pole^ - predstavitev glastienika 1930 Predstavitev vseh treh pesmi
20.00 Pesem pole^ - glas. kviz 21,00 Paprika poletje 23.00 Glasbena no^

09.00 Ali veste?, svetovalna oddaja 09.45
Gorer^i obzornik januar 2O06,3.deno.OO
2upan pred kamero: Ivan Stular, župan
Obane Nakk) 11.00 Videostrani 17.00 Do
tiste stezice.... ekok>ška pravljica 1730 Glasbena oddaja za mlade 1830 Ste vedeli?,
svet. odd. 18.45 Gorenjski obzornik: januar
2006,4. del 19.00 Iz obSnskih kkipi: seja
obdnskega sveta Ob^ne 2irovnica 19.15
Videonovice za gluhe in naglušne 19.45
Pravljic minute za najmlajše 20.00
ApokHi: Boštjan Konecnik 20.50 Gorenjski
turistki kraji na razglednicah 21.05 Dekleta, žene, matere. 4. del 21.30 Ste vedeli?,
svet. odd. 21,40 Gorenjski obzornik: januar
2006.4. del 22.00 Poletni mozaik 22.05
Znani In neznani obrazi: Anton Svoljšak
2230 Muva Ruva Gruva, 1. det koncerta tolkalne skupine 2330 Ste vedeli?, svet. odd.
23.45 Gorenjski obzomi: januar 2006,4. del
00.00 Iz obfiftskih klopi: seja občinskega mta Obdne Žirovnica

21.40 Korak pred morilcem, avstral.
nad., 1/4
22.40 Moja druiina, 28. del ang. nan.
23.20 Navigator, pon.
23.50 Moške zadeve, 8. del amer.
12.00 Videostrani 18.00 Seja OS Skofja
nan.
Loka: 15. junij, 2006, 1. del 19,00
00.45 2ielo - maščevanje, amer. film Apolon, glas. odd. 20.00 Dekliški pevski

o
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PONEDELJEK 24.7

TUJI PROGRAMI S PREVODOM C:

TUJI PROGRAMI 0

Dvakrat je bolje kot enkrat 14.55 SimpOldtimerji v Sko^i Loki 20.00 Jazz v in roparji 14.00 Smetišče: Hitrostni čoln
sonovi: Oglas v zasebnih stikih 15 JO Kaj
Zagorju 20.40 Starostne spremembe in 15,00 Brainiac 16.00 Posebna vozila,
dok. serija. BMW X517,00 Ameriške 09.00 Vrtnarski izziv 0930 Jaz tebi« ti je, očka? 15.40 Novice 15.45 Sabrina,
demenca 21.00 Pokliči me nocoj
mašine: Ford Roadster 18.00 Ekstremni meni 1030 Močni fantje 11.00 Hiše brez mlada čarovnica 16.10 Sedma nebesa: Na
stroji: Ledeni gospodar 19.00 Razbiti mit manir11.45 Napkejšiflen 1230 Polju- prvem zmenku 16.55 Simpatije 17.40
IIMTV
20.00 Ameriški čoperji 21.00 Kako nas- bi me, Kate 13.30 Dobro življenje 14.00 Novice 17.45 čarovnice: Max pošlje
05.55 Dobro jutm na Net TV 07.30 Tv- tane ... 22.00 Ameriške mašine 23.00 Dva tisoč akrov neba 15.00 Žrtve 16.00 sporočilo 18.30 Glavca: Za dojenčka ni
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 09.10 Tekma v sestavljanju motorjev 00.00 Denar na podstrešju 1630 Vrtovi majh- prostora 19.00 Simpsonovi: čudežna palSonce skušnjave, 110. del 10.00 Rdeča Tožilci; Brez sledi 01.00 Cezoceanka • nega mesta 17.00 Hiš« pod kladivom ica 23 bejzbol 1930 Cas v sliki 19,53
Queen Mary 2,2. del 02.00 Posebna vozi- 18.00 Porridge 1830 2,4 otroka 19.00 Vreme 19.55 Money Maker 20.00 ipon
preproga 1030 Lestvica videospotov
11.00 Special 11.30 Tv-prodaja 12.00 la: Težka kovina 03.00 Surova narava: Jaz tebi, ti meni 20.00 Poljubi me, Kate 20.15 Na kraju zločina; Miami: V plaLjubezen v mesefini, rom. drama, ZDA, Premikanje 04.00 Ekstremni stroji: Ledeni 21.00 Blackpool 22.00 Lenny Henry v menih 2035 Novice 21.05 Monk: Gospod
Monk in televizijska zvezda 21.55 Zakon
2002 14.05 Lepa soseda 15.30 Davor gospodar 05.00 Ameriški čoperji
delih 22.30 Liga gentlemenov 23.00
in red: Zločinski um: Bojevniki 22.40 Las
Bomo, glas. koncert 17.10 Sonce skušnLjubezen
Vegds23iSTretjdizmend
jave, 111. del 18X5 Glasovi, kom. drama.
VB, 2000 1 9.55 £nkrat v življenju, krim.
drama, ZOA, 2000 21.50 Idol Gossip 12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj
22 JO Goran Karan: Portret 23 JO Martini smešne živali sveta 13.00 Čudoviti pos- 06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo Adria
VVorId Circuit 00.00 Išče se: In ali mrtev, netki živali 1330 Opigi posli 14.00 Vet- 08.00 Zajtri( prvakov 09.00 Vroče 0930 09.05 Kuharski magazin 0930 Drzni in
krim. drama, ZDA, 1987 0135 Tv-prodaja erinarji s Stevom lrwinom 15.00 Živali v Glasba Non Stop 10.00 Samo Adria10.05 lepi, serija 0930 Drzni in lepi 10.10 Vihar
02i5ZNetTVvnoč
filmih 16.00 Živalska policija v Miamiju Top lOoblOhll.OO Adria Top Z012.00 ljubezni,tel.,166. del11.45Vreme12.00
17.00 Reševalci živali 17.30 SOS v divjini Glasba Non Stop 13.00 Samo Adria 13.10 Orientacija 12.30 Tednik 12.55 Pogledi
18.00 čudoviti posnetki živali 18.30 Na- Glasba Non Stop 13.30 Lidtov iov 14.00 od strani 13.00 čas v sliki 13.15 Kuharski
magazin 13.40 Drzni in lepi 14.00 Drzni
jbolj smešne živali sveta 19.00 Družina Glasba Non Stop 14.30 Devetdeseta
06.50 Tv-koledar 07.00 Dobro jutro. prerijskih psov 19.30 Opičji posli 20.00 15.00 Samo Adria 15.10 Glasba 1530 in lepi 14J0 Vihar ljubezni, tel., 166. in
Hnraška 09.05 Čarovnije, nad., Italija Reportaža Animal Planeta 2030 Zrvali od Ca za žur 16.00 Glasba Non Stop 18.00 167. del 16.00 Oddaja Barbare Kariich:
10.00 Poročila 10.10 Komisar Rn, serija, A do 121.00 Ekvator 22.00 živalski Samo Adria 18.05 Ročk lestvica 19.00 Lenuh, poišči si končno službo! 17.00 Čas
Avstrija, 7. sezona 10.55 Vmitev v divjino, poiicist< v Houstonu 23.00 ^lvalska posta- Vroče 19.40 Glasba Non Stop 20.00 Samo v sliki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag.
Adria, spoti regionalne produkcije 20.05 18J0 Kakšno bo vreme 18.30 Dober
dok. serija 12.00 Dnevnik 12.15 Tv- ja23300pičji posli
nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna
Glasba Non Stop 21.00 Glasba 2130
koledar 12.30 Proti vetru, tel., Mehika
dežela danes, mag. 19.30 čas v sliki
Spoznaj Baricerjeve 22.00 Superock
13 JO Oprah Show 14.05 Poroaia 14J0
19.53 Vreme 19.54 Money Maker 20.00
23.00 Metal 00.30 MTV ponoči
Umor nedolžnih, drama, ZDA. 199316.00
Pogledi od strani 20.15 Kralj vinogradov:
Poročila 16.15 Dva moža in pol, humor, 08.00 Skriti svet 09.00 Zarota v haremu
Ko se sesuje svet 21.05 Povsem običajno
serija, ZDA, 2. sezona 16.40 Vila Marija, 10.00 Duhovi s Titanika 11.00 Sekunde
O
EUROSPOfa
vedenje Avstrijcev: Pri gradnji hiše 22.00
tel., Hrvaška 17.30 Hrvaška danes 17.55 do katastrofe 12.00 Raziskovanje Zemlje
Barabe in princese, humor, serija, Hn^aška, 13.00 Skriti svet 14.00 Zarota v haremu 0830 Motodklizem, posnetek dirice mo- čas v sliki 2 22.30 Kulturno srečanje
2. sezona 18.35 Malo mesto: Hlebine 15.00 Duhovi s Titanika 16.00 Popolno- toGP v Laguna Seci 09.30 MotoŠport
19.30 Dnevnik 20.10 (!arovr»ije, nad.. ma divje 16.30 Kačji pastirii: Kače morja 10.00 Motocikilzem, posnetek dirke suItalija, 8. sezona. 11. del 21.05 Magazin 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: Strup 18.00 perbike v Brnu 11.00 Odbojka na mivki
22.00 Poročila 22.15 Kultuma poročila Raziskave, ki jih poganja Duracell: (m), posnetekfinalav St. Peterburgu 09.00 Točno ob devetih 09.30 Moj do22 J5 Izgubljeno s prevodom, kom. dra- Skrivnostni svet vonja 18.30 Najbolj nev- 12.00 Hokej na travi (m), posnetek tekme jenček 10.00 Družinsko sodišče 11.00
ma. ZOA, 2003 00.10 (!as je za jazz, pos- erjetni trenutki 19.00 Skriti svet: Reka Avstralija - Nizozemska 13.15 Hokej na Naloga med štinmi st enami 11.30 Najino
netek koncerta: James Carter Organ Trio Jordan - reka življenja 20.00 Raziskovanje travi (m), posnetek tekme Nemčija - Pak- prvo stanovanje 12.00 Opoldanski maga01 JO Zadnje potovanje, akc. film, ZDA, Zemlje: Jezno nebo 21.00 Castro 23.00 istan na turnirju v Terrassi 14.30 Biljard, zin 13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko
1999 02.55 Dva moža in pol, pon. 03.15 Interpol preiskuje: Kača OO.OO Prekletstvo vrhunci odprtega prvenstva Severne
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00
Na kraju zločina: Miami, pon. 04.00 Vo- kralja Tutankamona 01.00 Raziskave, ki Amerike v Las Vegasu 1530 Nogomet (do Mladinskosodišče 17,00 Naloga med štirhunke, pon,
jih poganja Duracell: Skrivnostni svet von- 19 let); Evropsko pn/enstvo, posnetek imi stenami 17.30 Med nami, serija
ja 0130 Najbolj neverjetni trenutki 02.00 tekme Portugalska - Španija v Poznanu 18.00 Dober večer 18.30 Ekskluzivno
Je to res?: NLP-ji 03.00 Skriti svet
1630 Nogomet (do 19 let); Evropsko pr- 18.45 Poročila 19.05 Eksplozivno 19.40
venstvo. posnetek tekme Poljska - Češka v Dobri časi, slabi časi, 3535. del 20.15
Poznanu 18.00 Kolesarstvo, vrhunci dva- Nerešljivi primeri gospoda Sanda, krim.,
08.00 Tv-vodnik 0835 Tv-koledar 08.45
jsete etape dirke po Franciji 19.00 Na- Nemčija, 2005 22.10 Ekstra, mag. 23.30
Telebajski 09.10 Grdi raček 09.35 Rumenokljunec 10.30 Popotniki skozi čas, 08.00 Novi veterinar, bio. film, VB, 1974 jboljši športni prizori na Eurosportu 19.30 Trendi, mag. 00.00 Poročila 00.35 Deset
mlad. serija 10.55 Življenje pred nami, 09.15 2ivljenfe ob reki, drama, ZDA, 1998 Borilni športi, vrhund zaključnega turnirja pred enajsto
nad., Francija 11.45 Vohunke, serija, ZDA 11.15 Tujec v mestu, drama, Kanada, KI Worid MaK Championship 2130 Bil12.35 Columbo: Vprašanje Časti, krim.. 199813.00 Naša sodnica, serija, ZOA, 3. jard, prenos odprtega prvenstva Severne
ZOA, 197613.50 Oliver in njegovi, humor, sezona, 23. del 14.00 Suženjstvo, zgo. Amerike v Las Vegasu 00.00 Motošport,
serija, ZDA 14.15 Samo bedaki in konji, drama, ZOA, 200015.45 Ed, serija, ZDA, 2. naj boljši prizori in vrhunci minulega konca 05.40 Jimova družina 06.50 Informadjshumor, serija, VB 14.50 M. A. S. H., hu- sezona, 4. del. 2001 16.45 Naša sodnica, tedna z dirkališč po vsem svetu 00.30 ki oglasi 09.00 Pustolovščina veledružina
mor. serija, ZDA 15.15 Poročila za gluhe serija, ZDA, 3. sezona, 24. del 17.30 Tujec Sumo, vrhunci majskega tekmovanja
11.00 Pet na pet 11.30 Korak za korakom
15.30 Midve z mamo, serija. ZDA, 4. se- v mestu, drama, Kanada, 199819.15 Ed, Nacu BašovTokiu
12.40 Otroški program 16.00 Nasmešek,
zona 16 JO Tree Hill, serija, ZOA, 2. sezona serija, ZDA. 2. sezona, 4. del, 200120.15
prosim! 17.00 Pet na pet 17.30 Korak za
17.00 Globalni klepet 17.30 Vrtnarski Politična poroka, kom. drama, VB, 2005
korakom: J. T premaga Dano 1830Jimoizziv 17.55 Lov na starine 18.25 Geniji, 22.00 Divizija, serija, ZOA. 3. sezona, 18.
va družina: Slab preddelavec 20.00
kviz 19.00 Tenis - turnir ATP Umag. del, 2003 23.00 Brezdomka na Harvardu, 06.00 Formula 3, posnetek diri(e na Noris- PoročiU 20.15 Srečrti hišniki 21.15 Pusprenos 21.05 V ljubezni in oblasii: Zakon- drama, ZDA, 2003 00.45 Politična poroka, ringu 07.00 Avtomobilizem, posnetek tolovščina veledružina, dok. serija 23.15
ca Reagan 21.55 Na kraju zločir«: Miami, kom. drama. VB. 2005
dirke nemške serije DTM na Norisringu Oog - lovec na glave. dok. serija 00.10
serija, ZOA, 3. sezona, 3. del 22.45 Cmi
07.30 formula 3, posnetek dirke na Noris- Poročila 00 J5 Dosje: umor
gad, humor, serija. VB 23.20 Poročila
ringu 08.00 Tv-prodaja 08.30 Reportaža
2330 Izbor miss Universe, posnetek iz Los
09.00 Poker. Svetovna serija 2003 11.00
O RTlsup«r
Angelesa 01.30 Poročila 01.35 Tenis - 15.00 Avstralska odiseja 15.30 Turist: Tv-prodaja 13.30 Športfit navijač 1430
tumir ATP Umag, posnetek
Austin, Teksas 16.00 Svetovni popotnik: Spcitni kviz 17.45 Pokei: Svetovna serija 07.00 Otroški program 14.00 Spužva Bob
1430 Cosmo in VVanda 15.00 Kamp LazBaja 17.00 Caprice potuje; Praga 17.30 2003 20.15 Pikado, prenos tumirja v
Bladtpoolu 22.45 Športni kviz
lo 1530 Dekliške zadeve 16.00 Popolni
Čudoviti Karibi: St. Kins in Barbados
vohuni 16J5 Tex Avery 16.45 Težave z
18.00 Golf: Kalifornija 18.30 Popotniki:
Nevrtonom 17.15 Benjamin Rožica 17.50
06.00 Vohuni, 6. del 07.00 Drzni tatovi Havana 19.00 Oddaljene obale: Marmaris
Mala morska deklica 18.20 Pepe in Max
19.30 Sanjska potovanja: Tahiti, Bora
Viteški most/ Policisti in roparji 08.00
Bora 20.00 V slogu: Comwall 21.00 Trek- 06.00 Otroški program 07.55 Rebelde 18.50 Skriti kotički 19.15 Anakonda AnSmetišče: Hitrostni čoln 09.00 Surova
narava: Čudežni čuti 10.00 Ekstremni ing: Zimbabve 21.30 Okusi Cila 22.00 Way 08.15 Raztresena Ally, zad. del seri- gela 19.45 Spužva Bob,ris.20.15 G. Bean
stroji; Vesoljski stroji 11,00 Ameriški čop- Restaviacija: Los Angeles 22.30 Žejni je: Zbogom, Ally 09.00 Čarovnice 09.45 20.45 Najbolj smeSni oglasi na svetu
erji: Fantazijski moior 12.00 Vohuni popotnik: Velika Britanija 23.00 Svetovni Glavca 10.05 Frka v bajti, kom,, ZDA, 2003 21.15 Dietni dvoboj 22 JO Čisto popolno13.00 Drzni tatovi: Viteški most/ Policisti popotnik: fiiodeJaneiro
11.45 Otroški program 1430 Polna hiša: ma 22.55 Dušni pastir
o6(<..v,* tt »fcmembr
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08.00 Naredi sam 09.00 Frka v bajti,
kom., ZDA, 2003 11.00 Talk, talk, talk
12.00 Avenzio, mag. 13.00 Sam, magazin 14.00 Tako živi Nemčija, mag. 16.00
Čarovnice, fantazijska serija: Hiša mačk
17.00 Taff, mag. 18.00 Seks v mestu:
Tui za dojenčka 18.30 Simpsonovi: Bartov pes dobi nezadostno 19.00 Galileo,
mag. 20.00 Newstime 20.15 PovrSje:
Iskanje sledi/ Lov na kuščarje 22.00
Stromberg; Napredovanje/ Poslednji
dan 23.00 Hui Buh, reportaža 23.30
Moške zadeve

06.05 Titus 06.30 Oglasi 08.30 Titus
08.55 Varuška 09.55 Sam svoj mojster
10J5 2iveti po želji 10.55 Nič ni brez
okusa 11J5 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 1830 Nič ni
brez okusa, kuhar. odd. 19.00 Popolna
večerja 19.45 Živeti po želji 20.15 Na
kraju zločina; New York: V navzkrižnem
ognju 21.10 Zakon in red: Zločinski um:
Sovraštvo 22.05 Jordan, serija 23.00
NZZ Format 23.50 Poročila

13.05 Reševanje živali 13.30 Zdravnikovi zapiski 14.20 Brodolom 14.45
Hujšanje 15.10 Zaobljuba 16.00 Jane
Goldman 16.50 Val zločina 17.15 Oko
za oko 17.40 Polidsti 18.05 Poznavalec
19.00 Studemi medicine 19.25 Udariti
po žensko 19.50 čudaško 20.15 Napaka
20.40 Hujšanje 21.05 Lovci na glave
21.30 Majhni čudeži 22 J5 Medicinski
detektivi 22.50 Poznavalec 23.40 Na
zmenku

12J0 V vnincu strasti, 79. del 13.10
Ženske s poslanstvom, 80. del 14.05 Calypso, 15. del 15.00 Ljubezen je nespametna, 70. del 15.55 Laurita in Lorenzo, 79. del 16.45 Laurita in Lorenzo, 80.
del 17.40 Ljubezen je polna presenečenj,
102. del 18.35 Sončnice za Ludjo. 15. del
1930 Okus po tebi, 65. del 20.20 Maria
Rosa išče ženo, 102. del 21.10 Ženske v
vojni, 117. del 22.05 Laurita in Lorenzo,
80. del 23.00 Ljubezen je nespametna,
70.del2335Calypso,15.del
O Cartoon/tcRi
13,30 De)(lerjev laboratorij 13.55 Dogodivščine kralja Arturja 14.20 fantje iz
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji
lS.10Ed.EddinEddy1535JuniperLee
16.00 Hi Hi Puffy Ami Vumi 16.25 Dvojčka 16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Robotboy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Sravo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz
soseščine 20.10 Powerpuff dekleta
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 Pennies From Heaven, drama, ZDA, 1981
22.45 The Best House in London, kom..
VB, 1968 00.20 The Trouble With Giris.
muzikal, ZDA, 1969 02.00 Village of
Oaughters, kom., VB, 1962

o P0NEDEUEK24.7.
o
SL01
06.25 TedensklUbor
06.25 Utrip
06.40 Zrcalo tedna
07.00 Igrajmo se gledali«e,
igr. serija, 1/13 (vps 07.00)
07.25 Prg«e priljubljenih pravljic,
lutk. nan., 2/13 (»PJ07.25)
07.45 Sola prvakov, ris. nan„ 21/26
(vps 07.45)
08.10 Berlin, Bertin, nem. nan.,
13/39 (vps 08.05)
08.35 Iz popotne torbe: Sadje
08.50 Otok živali,ris.nan., 7/13
(vps 08.50)
09.15 Risanka
09.25 Živalski vrt Iz škatlice, Skot.
nad., 22/26
09.50 Šolarček, kratki igr. film za
otroke{vps 09.50)
10.10 Nostalgija z Udom Leskovarjem
11.05 Aleksander Marodii::Na5a
krajevna skupnost-Novoletni
pujs, izvirna nan.
11.55 Teater Paradižnik
13.00 Porofila,5ponvrenie(vps13.00)
13.15 Tedenski Izbor
13.15 Vitomil Zupan: Vest in pkiievina,
slov. tv-nan.,7„zad. epizoda
13.40 Štiri ženske in pogreb, avstrij.
nad., 6/10
14.30 Dane Zajt In ianez škof,
koncert (vps 14.30)
15.00 Porofila, promet (vps 15.00)
15.05 Dober dan. Koroška (vps 15.05)
lS.40Telebajski,otr. nan., 11/45
(vps 15.40)
16.05 Risanka
16.10 Alice in Kajetan (op: Vesela
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06.30 Zabavni infokanal

06.45 24UR, pon.
07.45 Monk, pon. 12. dela amer. nan.
12.30 Zabavni infokanal
08.35 Vihar ljubezni,
13.15 Tedenski izbor
pon.44.delakolumb.nad.
13.15Turistika
09.30 Pot usode,
13.55 5lovenski utrinHodd. madi TV
pon. 123. dela braz. nad.
10J5Tv-prodaja
14.20 Umetnost glasbe in plesa:
10.55 Cista nedolžnost,
Mozartovo leto
pon. 20. dela meh. nad.
14.25 Preizkušanje Mozarta,
11.45 Barva greha,
nem.dok.odd.
pon. 73. dela braz. nad.
15.251niciadjavMelaneziji,
12.40 Rajski svet: Denali, divjina
fr,dok.odd.
Aljaske, dok. odd.
16.30 Dedišfina Evrope: Njeno življenje, 13.45 Tv-prodaja
ff. film, pon. (vps 16.20)
14.15 Monk, 13. del amer. nan.
15.10 Barva greha, 74. del braz. nad.
NJENO ŽIVUENJE
16.05 Cista nedolžnost,
FIlm temelji na znameni21.delmeh.nad.
tem Maupassantovem ro17,00 Pot usode, 124. del braz. nad.
manu Njeno življenje, ki je
17.55 24UR-vreme
že doživel filmsko upodo18.00 Vihar ljubezni,
bitev v režiji Alexandra
45.delkoliimb.nad.
Astruca (1958). Zgodba
19.00 24UR
pripoveduje o tragični
20.00 Naša mala klinika,
usodi bogate Jeanne Dan9. del slov. nan.
dieu, ki jo v zakon vzame
20.55 Sedma nebesa.
de la Mare, brez ljubezni,
zgolj zato, da bi si popravil
finančni položaj. Mladi ženin se spusti v ljubezensko razmerje z domačo
služkinjo Gilberto, ki mu
kmalu zatem rodi nezakonskega otroka. Jeanne
požrtvovalno skuSa rešiti
zakon in možu prešuštvo
odpusti, vendar je njena
samozatajna gesta zaman, Julien ociigra vlogo
nedolžne žrtve in obsodi
ženo na dolgo, mučno žiV osamljeni zapuščenosti.

nan.,5/23,pon. (vps 16.05)
16.30 Glasbene pravljice Mike Make:
Mamica, zab.odd., 4/12 (vps
16.20)
16.40 Bisergora:Pišean%ov rojstni
dan, lutk. nan., 15., zad. epizo18.05 Tekma, debatnaodd. za
da, pon. (vps 16.35)
mlade, pon. (vps 18.00)
17.00 Novice, slov. kronika, šport,
19.00 Pokvarjena dekleta, ang. nad.,
vreme (vps 17.00)
2/16, pon. (vps 19.00)
hto,dok. serija,4«(vps 17.«)
20.00Jasnovidka,amer. nad., 2/16
18.25 Žrebanje 3*3 plus 6 (vps 18.25)
(vps 20.00)
18.35 Pavle, (de<ilisja(ek, ris.
JASNOVIDKA
(vps 18.40)
Allison občasno pomaga
18.40 JokolŽakamokolTotol, ris.
tožilcu pri zapletenih pri18.55 Vreme (vps 18.55)
merih. Tokrat izbirajo po19.00 Dnevnik
roto za sojenje morilcu in
19J5 Vreme, magnet, šport
20.00 Velikan neba: Gradnja Airbusa nekrofilu. Allison pravilno
izbere vse porotnike, ki
A380,ang. dok. serija, 2/3,
bodo glasovali za smrtno
pon. (vps 20.00)
kazen. Toda v sanjah vidi
21.00 William In Mary,ang. nad.,
napačnega storika _
6/12 (vps 21.00)
22.00 Odmevi, kultura, špod, vreme
(vps 22.00)
20.40 Kratki igrani film (vps 20.40)
22J0Arhangelsk,ang.nad.,1/3
21.00 Studio city (vps 21.00)
21.55 Aritmija, pon. (vps 22.00)
23.40 Dnevnik nekega naroda: Pred 22.35 Futurama,amer.ris.humor,
nevihto, dok. serija, 4/8, pon.
nan., 15/16 (vps 2235)
00.30 Dnevnik, vreme, magnet,
šport, pon.

21.50 Urgenca, zadnji del amer. nan.
22.45 Zakon in red: Enota za posebne 21J5JAG,89.delamer.nan.
primere, 13. del amer. nan.
22.15 Will in Crace,
1. del amer. humor, nan.
ZAKON IN RED: ENOTA
22.45 Ta nora služba,
ZAPi
8, del amer. humor, nan.
Obsojenega pedofila Tho23.15 Vsi županovi možje,
masa Marcheka nekdo
5. delamer. humor. nan.
umori v njegovi soseski,
pred očmi someščanov,
VSI ŽUPANOVI MOŽJE
ki ga očitno niso hoteli v
Ker se Caitlin v javnosti
svoji bližini. Detektivi se
vse več druži z županom,
osredotočijo na starše
se Mike boji, da ga ne
dekleta, ki jo je Thomas
bodo več imeli za človeka,
posilil, saj sumijo, da so
ki stoji za županom. Caise hoteli maščevati. Nad
tlin je pod svoje okrilje
preiskavo Stabler ni niti
vzela tudi županov umik,
malo navdušen, saj je
do katerega bi se Mike rad
prav on spravil Thomasa
na vsak nafln dokopal.
za zapahe. Medtem
Munch in Fin izvesta, da
23.45 Umor pika kom, amer. film
je Thomasa pred smrtjo
nekdo zalezoval.
23.35 Na kraju zločina, 3. del amer. nan.
NA KRAJU ZLOČINA
Mesec dni po izvedenem
ropu najdejo mumificirano truplo žilve ropa Madeline Foster, ki sojo storilci zaprli v omaro in je po
vsej verjetnosti sploh niso
nameravali ubiti. Madeline je imela to nesrečo, da
je živela sama In da je mesec dni nihče ni
Forenziki kmalu .c
osumljenca...
00.25 Prijatelji,
21. del amer. humor. nan.
00.55 24UR, pon.

:li.5kofiaLo

KANALA
07.35 Tv-prodaja
07.40 Snorati,ris.serija
08.05 Palača, sinh.ris.serija
08.30 Super punce, sinh.ris.serija
08.55 Glavca, 16. del mlad. nan.
09J!0Entrada-kuhinja Utinske
Amerike, kuhar. odd.
09.50 SP v nogometu,
Španija: Ukrajina, pon.
11.55 Tv-prodaja
12.25 Sreina linija
13.25 Mladi in nemimi,
190. del amer. nad.
14.15 Vsi moji otrod,
88. del amer. nad.
15.05 Tv-prodaja
15.35 Zvezdna vrata,
16. del amer. nan.
16.30 Carolinevvelemestu,
13, del amer. humor, nan.
17.00Seinfeld,
18. del amer. humor. nan.
17.30 Sami doma,
4. del amer. humor. nan.
18.00 E+

UMOR PIKA KOM
Sondra Brummel se na
smučanju poškoduje. Nekaj časa bo morala ostati
doma, zato si med okrevanjem krajša čas tudi z brskanjem po internetu. V
naleti na morilca. S sestro
Misty poskuša zločincu
priti na sled, vendar se s
tem spusti v nevarno igro.

8 ČETRTEK 2 0 . 7 .

0630 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40 Sto
izložb, sto svasti, tel., Italija, 2001 09JO
Tv-prodaja 10.00 Maš^evalka, tel.,
Kolumbija, 2002 10.55 Adljo pamet
12.05 Tv-prodaja 12 JO Galaksija iger Tri
v vrsto. Spomin In Mat) šola 13.20 Štiri
peresa, drama, ZDA 15J5 Tv-prodaja
16.00 Mussolinilnjaz,bio. serija, ZDA, 4.
del 16J5 Risanka 17J0Ma!(;evalka,tei„
Kolumbija, 2002 18.20 Adljo pamet
20.00 Ak.,ato, humor, serija, 17.-20. del
22.30 Ponovno rojen, rom. kom., ZDA
00.10 Ak), alo, 17.-20. del, humor, serija,
en, rom. kom,, ZDA

08.45 Relax pa pika. 09.00 Turisti&ie
zvezde 09 J5 Kultumo-umetniški utrinki
09.30 ABCD 10.00 Uspešnice dramskega
gledališč Studenec 11 JO Rela* pa pika.
12.45 Glasbeni mozaik 14.00 Pogovor z
Borutom Pahorjem o evropskih temah
14.30 Turistiine zvezde 15.00 Voda za
vedno 15.30 Sk
,17J0Drlavnisvet
RS z vami 18.00 Relax pa pika. 18.15 30
let zelišinega vrta v Žalcu 18.30 Pivi na
vasi 19J0 Majina Koroška potopisna re
portaža 20.00 Evropski veA-ii Lojzeta Peterleta 2130 24 ur 22 JO Predah v gibanju. Gostja: Alenka Vidrih 23.15 Relax pa
pika. 23 JO Dokumentami film 00.15 Potujzmano 00.45 Turistifnezvezde01.15
Rela« pa pika.

10.30 Predstavitev vseh treh pesmi
11.00 Pesem poletja-glas. kviz 12.10
Poletna žetja 12.15 Glasbene urice 17.00
Gledala izbirajo 17J0 Paprika poletje anketa 18.00 Paprika poletje - Predstavitev gosta 18 JO Paprika poletje - pe-

Stražište, t, del 09 JO Ste vedel i?, svetov,
odd. 09.40 Sprejemi odll6ijakov pri
gorenjskih županih 10.00 Slovemka glasbena lestvica 11.00 Videostrani 17.00
Koncert tamburaškega oriiestra HRT, 2.
del 18.00 Naš gost: Vitomir Rožej 18J0
Spomini mame Manke, humor, serija
18.45 Gorenjski obzornik - februar 2006,
3. del 19.00 Iz obfinskihkk)pi 19.15 Čudoviti svet: Kostarika 19.45 Pravljiine
minute 20.00 Parada humorja 2006,1.
del 2U0 Kovaški šmaren v Kropi 21.45
Gorenjski obzornik - februar 2006,3. del
22.00 Poletni mozaik 22.05 Vroče
minute z Jernejem Kuntnerjem 22.45
Cena slave 23 JS Ste vedeli?, svetov, odd.
iar2006.
del 00.00 Iz obfinskih klopi
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17.00 Ameriške mašine 18.00 Ekstremkarta, kom., ZDA/Avstralija/Francija, razvedrilo 21.15 Robbie Vtriliams, glasni Stroji 19.00 Razbiti mit 20.00 Amer1990 11.45 Otroški program 13.20 ba: Zbirka uspešnic 22.15 Cisto popolDiagnoza: Rak, Zdrav. Odd.
iški čoperji: Fantazijski motor 21.00 09.00 8eg na deželo 09.45 Vrtnarski Kolesarstvo - Tour d« France 2006,
~ 2 JO Dušni pastir
Kako nastane ...21J0 Kako nastane... izziv 10.15 Težka selitev 11.15 Na- prenosi?, etape: Saini Jean de Mauri22.00 Predelovalci vozil, dok. serija jšibkejši aen 12.00 Popcom 13.00 Do- enne-Morzine-Avoriaz 17.15 Sabrina,
05.55 Dobro jutro na Netiv 07 JO Tv- 23.00 Tekma v sestavljanju motorjev bro žhrljenje 13.30 Vikariia iz Dibleyja mlada čarovnica 17.40 Novice 17.45
prodaja 08.00 Dobro jutrozNetTV 09.10 00.00 Dr G: Medicinska izvedenka: 14.00 Dnevnik velikih mačk 14 JO Vet- Čarovnice 18.30 Glavca 19.00 Simp- 07.40 Galileo 08.35 Naredi sam 09.05
Sonce skušnjave. 108. del 10.00 Potoval- Odrešitev 01.00 Podmornica: Kapitan erinarji 15.00 Otroški program 17.00 sonovi 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme Priznanje 10.00 Zmešnjava spotov
no-luksuzni šov 10J0 Nenavadno 11.00 na ladji 02.00 Posebna vozila 03.00 Vrtnarski izz« 18.00 Posnetki s poatnic 19 J5 Money Maker 20.00 Šport 20.15 11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio,
Tv-prodaja 11.30 Martini Worid Circuit Surova narava: Prehranjevanje 04.00 18.15 Beg na deželo 19.00 Zdravniki Kate in Leopold, kom., ZDA, 2001 22.10 magazin 13.00 Sam, magazin 14.00
12.00 Luknja, srh, drama, ZDA, 2001 EkstremnI strici 05.00 Ameriški čoperji: 20.00 Na pmi pogled odlično 21.00 Mi- Novice 22.15 Osnove anatomije 22 J5 Tako žhri Nemaja 15.00 Sabrina, mlada
AndreaHandler
13 JO Lepa soseda 15.40 Vnetljivo 16.40
čarovnica: Ribica Aaron 16.00 ČarovniSonce skušnjave, 109. del 17J5 Norih
ce: Dojenacov prvi demon 17.00 Taff,
šest, akc krim., ZDA, 1998 19J0 Rde«a
magazin 18.00 Lotta se zaljubi 18.30
preproga, 15. del 20.00 Podalpskive<er
SImpsonovi: Kandidat za poroko 19.00
21J0 Hiša peska In megle, drama, ZDA, 12.00 Reševalci živali 1
09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in Galileo, magazin 20.00 Nevvstime
2003 23.45 Smrtonosna vrofina, krim. smešne živali sveta 13.00 Čudoviti poslepi 10.10 Julia 10.55 Letea reševalci: 20.15 Cmobradec, pust. film, ZDA, 1/2
drama, ZDA, 2002 01.55 Tv-prodaja netki živali 13.30 Opičji posli 14.00 06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo Dobrodošli na krovu 11.45 Vreme 12.00 del 2005 22.00 Mimaš pojma? 23.00
02J5ZNetTVvno<
Lovec na krokodile 15.00 Življenje sesal- Adria 08.00 Zajtric pnrakov 09.00 Vroče Podobe Avstrije 12 J5 V/iesner sprašuje Vesela ulica 23.25 Talk, talk, talk
cev 16.00 Živalska policija v Miamiju 09.30 Glasba Non Stop 10.00 Samo 12.55 Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki
17.00 Reševalci živali 17.30 SOSvdivji- Adria 10.05TOP 10 ob lOh 11.00 Klub- 13.15 Kuharski magazin 13.45 Drzni in
li 18.00 Čudoviti posnetki živali 18J0 ska lestvica 12.00 Glasba Non Stop lepi 14.25 Tessa - Živeti za ljubezen,
06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. lajbolj smešne živali sveta 19.00 13.00 Samo Adria 13.10 Glasba Non zadnji del 15.10 Julia, 194. del 15.55 08.55 Vaniška 09.55 Sam svoj mojster
Hrvaška 09.10 Čarovnije, nad., Italija Družina prerijskih psov 19.30 Opičji Stop 1330 Udcov šov 14.00 Poroaio s Oddaja Barbare Kariich: Res mučno! - 10.25 Živeti po želji 10.55 Nič ni brez
10.00 Poroaia 10,10KomisarRex, serija, posli 20.00 Planet 21.00 Nos H krimi- festivala 14.30 Devetdeseta 15.00 Vidva spkfh nista za skupaj 17.00 Cas v okusa 11.25 Popolna večerja 12.10
Avstrija, 7. sezona, 9. del 11.05 Dvoboj vnal 22.00 Živalski policisti v Houstonu Samo Adria 15.10 Glasba 15.30 Cas za sliki 17.10 Dobrodošla, Avstrija, mag. Poroaia 12.15 Mcleodovi hčeri 13.10
reki, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.1STV- 23.00 Živalska postaja 23 JO Opifii posližur 16.00 Glasba Non Stop 18.00 Samo 18.20 Kakšno bo vreme 18.30 Dober Naša sodnica 14.05 Dr Duinnova 15.05
koledar 12.30 Proti vetru, tel., Mehika
Adria 18.05 Ličkov Sov, s Trevorjem Nel- nasvet: Za potrošnike 19.00 Zvezna MtLeodovi hčeri 16.00 Naša sodnica
13 JO Oprah Show 14.05 Poroaia 14J0
sonom 19.00 Novo 19.30 Glasba Non dežela danes, mag. 19.30 Cas v sliki 16.55 Varuška, serija 17.55 Poroaia
Nadležni osvajalec, drama, Kanada/ZDA,
Stop 20.00 Samo Adria 20.05 Glasba 19.53 Vreme 19.54 Money Maker 18.00 Sam svoj mojster 18J0 Nič ni
199616,00 Porofila 16.15 Dva moža in
Non Stop 20.40 Doza, oddaja o adrena-20.00 Pogledi od strani 20.15 Uni- brez okusa 19.00 Popolna večeija 19.4S
pot, humor, serija, ZDA 16.40 Vila Marija, 08.00 Zmaga življenja 09.00 Ustvarjeni linskih športih 21.10 Glasba Non Stop verzum - Nil: Velika povodenj, 2. del Žhreti po želji 20.15 Ko pride JoeBladi.
tel,, Hnraška 17.30 Hrvaška danes 17J5 za ubijanje 10.00 Nevarna srečanja 21.30 Ustvarjanje videa: Melly Furtado 21.05 Ljubezenske zgodbe in poročne drama, ZDA, 1998
Barabe in princese, humor, serija. Hrvaška,11.00 Sekunde do katastrofe 12.00 22.00 Ustvaganje benda 2, resnič. serijazadeve, dok. serija 22.00 Cas v sliki 2
22.30 co 23.00 Primer za dva, serija:
2. sezona 18 J5 Mak) mesto, rep.. Hrvaš- Raziskovanje Zemlje 13.00 Zmaga živl- 23.00 Alter 00.00 MTV ponoa
Edina prikižnost
ka 19 JO Dnevnik 20.10 Čarovnije, nad,, jenja 14.00 Ustvarjeni za ubijanje 15.00
Italija, 8, sezona, 9, del 21.05 Kratka
12.15 Lovd na glave 12.40 Svarilo pred
srečanja 22.00 Porodla 22.15 Kulturna je 16.30 Kačji pastirji: Pridobiva nje struIharjem 13.05 Reševanje živali 13 JO
poroaia 22J5 Hanibal, srt)„ ZDA, 2001 pa 17.00 Ustvarjeni za ubijanje: Otok
zdravnikovizapiski 14.20 Smučarska se00.40 Viharni dnevi, drama, Nemfija, 18.00 Lov na Hitlerjeve znanstvenike
09.00 Todio ob devetih 09 JO Moj do- zona 14.45 Hujšanje 15.10 Okus stnipa
2003 02.15 Dva moža in pol, humor, seri- 19.00 Zmaga življenja: Večna borba ssuire (182 km) diriie po Franciji 10.00 jenček 10.00 Dnižinsko sodišče 11.00 16.00 Jane Goldman 16.50 Val zloana
ja, ZDA 02J5 Newyorška policija, krim. 20.00 Plenilci v vojni 21.00 Temna Najboljši športni prizori 10.30 Nogomet Naloga med štirimi stenami 11.30 Naji- 17.15 Oko za oko 17.40 Polidsti 18.05
serija, 20A
Stran povodnih konj 22.00 Divji seks:(dol9let):EPzadekleta,vrhundpolfi- no prvo stanovanje 12.00 Opoldanski Anatomija katastrofe 19.00 Zdravniške
Nevarne usodne ženske 23.00 Interpol nala v Švici 12.00 Kolesarstvo, vrhunci magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 kartoteke 19.50 Na robu 20.40 Pod
preiskuje: Sledi zalezovalca 00.00 Tem- včerajšnje 16. etape Bourg d'Oisans-La Kazensko sodišče 15.00 Družinsko nožem 21 JO Dan moje smrti 22.25
na stran povodnih konj 01.00 Divji seks: Toussuire (182 km) diri(e po Franciji sodišče 16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Medidnski aideži 23.15 Zdravniške karNaloga med štirimi stenami 17 JO Med toteke
08.00 Tv-vodnik 08.30 Tv-koledar Nevarne usodne ženske 02.00 Lov na
08.40 TelebajskI 09.05 Grdi raček Hiderjeve znanstvenike
lopredl7.etapodkepoFrandji13.15 nami, serija 18.00 Dober večer 18.30
09J0 Rumenokljunec 10J5 Popotniki
Kolesarstvo, prenos sedemnajste etape Ekskluzivno 18.45 Poročila 19.05 Ekskozi čas, serija 10.55 Življenje pred
Saint Jean de Maurienne-Morzine Avo- splozivno 19.40 Dobri časi, slabi časi,
nami, nad. 11.45 Vohunke, serija, ZDA
riaz (200,5 km) dlri(e po Frandji 17.45 3533. del 20.15 Alami za kobro 11: Dvo- 12.20 V vrtincu strasti, 77. del 13.10
12.30 Columbo: Nemirne vode, krim., 0745 Jane Doe: Napačen obraz,srh.,ZDA, Najboljši športni prizori 18.00 Nogomet jna nočna mora 21.15 Helikopterska Ženske s poslanstvom, 78. del 14.05 Caenota: Mikado 22.15 Straža, serija lypso, 13. del 15.00 Ljubezen je nesZDA, 1975 14.05 Oliver in njegovi, hu- 2005 09JO Skrivnostna ženska, krim., (do 19 let):EP
mor. serija, ZDA 14.25 Samo bedaki in ZDA, 2003 11.15 Srčna obdobja, drama,
, iet(do191et):EP, 23.15 Zakon in red 00.10 Poroaia pametna, 68. del 15.55 Uurita in
konji, humor, serija, VB 14.55 MXiM. ZDA, 1994 13.00 Naša sodnica, serija, prenos tekme na Poljskem 22.00 Kole- 00.45 Na kraju zk)ana:Miami
Lorenzo,77.del16.45Uuritainloren15J0 Poročila za gluhe 15J0 Midvez ZDA, 3. sezona, 21. del 14.00 Kup laži, sarstvo, vrhund 17. etape Saint Jean de
zo, 78, del 17J» ljubezen je polna premamo, serija, ZDA, 4. sezona 16.20 Tree krim, drama, ZDA, 1987 15.45 Ed, serija, Maurienne-Morzine Avoriaz dirke po
senečenj, 100. del 18.35 Sonoilce za LuHill, serija, ZDA, 2. sezona 17.05 Global- ZDA, 2, sezona, 2. del, 2001 16.45 Naša Franciji 23.15 Kolesarstvo: Dnevnik Jencijo, 13. del 19.30 Okus po tebi, 63. del
ni klepet 17 J5 Vnnarski izziv 18.00 Lov sodnica, serija, ZDA, 3. sezona, 22. del saVoigta o dirid po Frandji 23.30 Boril- 09.00 Menjava žensk 11.00 Pet I
20.20 Maria Rosa išče ženo, 100, del
na starine 18.30 Geniji 19.05 Kulturna 17.30 Skrivnostna ženska, krim., ZDA,
11.30 Korak za korakom 12.40 Otroški 21.10 Ženske v vojni, 115. del 22.05
poroflia 19.10 Smri<ci, ris. serija 19J5 2003 19.15 Ed, serija, ZDA, 2. sezona, 2, KlMixedMattlalArts
program 16.00 Nasmešek, prosim! Laurita in Lorenzo, 78. del 23.00
Žhrljenje z Bonnie, humor, serija, ZDA, 2.del, 200120.15 Za zašfito otrok, drama,
1,68. del 23.55
17.00 Pet na pet 17.30 Korak za kosezona 20.05 Večerna šola 20.40 Ar-ZDA, 2003 22.00 Divizija, krim. serija, 3.
rakom: Božična zgodba 18.30 Jimova
rcstedDevelopnnem, humor, serija, ZDA
-•.del 23.00 Divizija, serija, ZDA,
--10 Newyorška policija, krim. serija,
06.00 Poker: SuperzvezdnikI pokra Poroaia 20.15 Zakon in red: enota za
ZDA, 12. sezona, 18. del 22.00 Cmi gad.
08.00 Tv-prodaja 08.30 Reportaža posebne primere: Umor v Centralnem
humor, serija, VB 22.35 Poroaia 22.45
09.00 Poker: SuperzvezdnikI pokra parku 21.10 Menjava žensk 23.10 EkKronika puljskegaflimskegafestivala
11.00 Tv-prodaja 13.30 Motorvizije, skluzivno - reportaža 00.10 Poroaia
00.25 Zakon in red: enota za posebne soseščine 14.45 Navidezni prijatelji
23.00 24, serija, ZDA, 4. sezona, 9. del
predstavitev;
primere, serija
23.45 Saj veš, kako je..., humor, serija,
15.10 Ed, Edd in Eddy 15 J5 Juniper Lee
ZDA 00.10 Oz, serija, ZDA
16.00HiHiPuflyAmiYumi16J5Dvo:Spanija 15.00 Korakza
jdta 16.50 Povverpuff dekleta 17.15 Rokorakom: Uzbona 15 JO Turist: Vancoubotboy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuver 16.00 Pustolovšdna: Živalski svet avtomobili za zelo majhen denar 20.1!
17.00 Caprice potuje: London 17.30 Poker, vrhund turnirja v Las Vegasu
7.00 Otroški program 14.00 Spužva raj Jadi 18J0 Navidezni prijatelji 18J0
06.00 Vohuni, 4. del 07.00 Vojaški stro- Žejni popotnik 18.00 Popotniki: Indija 22.15 Sponni kviz
Bob 14.30 Cosmo lit Wanda 15.00 Derterjev laboratorij 19.05 Johnny Braji 21. stoletja 08.00 Smetišče 09.00 19.00 Oddaljene obale: Grdja 19.30
Kamp Lazlo 15.30 Dekliške zadeve vo19.20Ed,EddinEddy19.45Fantjeiz
Surova narava: EkstremnI življenjski Sanjska potovanja: Avstralija 20.00 Pot16.00 Popolni vohuni 16.45 Težave z soseščine 20.10 Povverpuff dekleta
pogoji 10.00 Ekisiremni stroji: Reševalna ni list Nizozemska 21.00 Sanjska potoNewtonom 17.15 Benjamin Rožica 20.35 Dexteijev laboratorij 21.00 5l(yvozila 11.00 Ameriški čoperji: Fantazijs- vanja: Škotska 21.30 Cile 22.00 Igralni- 06.00 Otroški program 07.50 Princ z 17.50 Mala morska deklica 18.20 Pepe jacked, drama, ZDA, 1972 23.00 Our
ki motor 12.00 Vohuni, 4 del 13.00 Vo- ca: North Carolina 22.30 Restavracija; Aira 08.15 Raymonda imajo vsi radi in Max 18.50 Skriti kotički 19.15 Mothet's House, drama, VB, 1967 00.45
jaški stroji 21. stoletja 14.00 Smetišče NewOrleans 23.00 Svetovni popotnik: 08.35 Moja mučna družina 08.55 Anakonda Angela 19.45 Spužva Bob, 36 ur, akc. film, ZDA, 1964 02.45 Dark
15.00 Brainiac 16.00 Posebna vozila
Čarovnice 09.40 Glavca 10.05 Zelena risanka 20.15 Najbolj smešne zagate.Passage, krim, ZDA, 1947
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0620 Tedenski izbor
06i0 Kultura
0630 Odmevi
07.00 Mladostna stopnicah, midd. nad.,
6.,2ad.del(vps07.00)
0730 Prgišče priljubljenih pravljic 1/13
(vps07J0)
07.45 Šola prvakov, ris. nan., 20/26 (vps
07.45)
08.10 Berlin, Berfm, r>em. nan., 12/39
(vps 08.10)
0835 Tr3ceyMcbean,ris.nan., 25/26
08.45 Tracey Mcbean,ris.nan., 26., zad.
del
0835 Oakjunior Konec izrae). kratki
film
09.10 Sk)venski vodni krog; Savinja
0935 Odd. za otroke
10.15 Kakoav)josk)venskigradovi:6rad
Mirna na Dolenjskem - zgodba
Marita Marina
lOiO Pustite vse cvetove, naj cvetijo,
dok.f)!m(vpslOiO)
11.40 Dnevnik nekega naroda: Gremo«
zemljo krast, dok. serija, 3/8
1225 Osmi dan
13.00 Po(oaia,iport, vreme (vps 13.00)
13.15 Tedenski iziJCf
13.15 Obzorja duha
13.45 Duhovni utrip
14.00 Vdika imena nulega ekrana: Stane Sumrak
15.00 Poročla, promet (vps 15.00)
15.05 Mostovi-hldak(vpsl5.0S)
15.40 He^nan, ris. nan., 3/13 (vps
15.40)
16.05 Risanka
16.10 Iz popotne torbe: Sadje (vps
16.10)

1630 Hollyjinijunaki,avstral. serija,
3/13(vpsl630)

HOLLVJINIJUNAKI
Holly se trdo loti treninga
svojih Odpadnikov, ki pa
nad njenimi metodami
niso navdušeni. Povrhu
j i m Peterson noče prepustiti telovadnice, Trish
in Scubi pa se norčujeta iz
Ralphiejeve negotovosti.
17.00 Novice, sk)v, kronika, šport, vreme
(vps 17.00)
17.40 Sk}noko$eeni vitezi, fr. dok. odd.
(vps 17.40)
1830 2rebanje Deteljice (vps 1830)
18.40 Franftov Fonzek, ris. (vps 18.40)
1835 Vreme (vps 18.55)
19.00 Dnevnik
1935 Vreme, magnet, §port
20.00 Sk)venskiveT)ček (vps 20.00)
21.05 Turistika(vp521.05)
22^ Odmevi, kultura, iport, vreme
(vps 22.00)
2230 Poliioeniklub(vp522i0)
00.05 Skmoko^eni vitezi, fr. dok. odd, pon.
0035 Dnevnik, vrenje, magnet, špofl,
pon.
0130 Sk)venskiven^ek,pon.
0235 Infokanai

o

0630lnfokan3l
09.00 Zabavni infokanai
1130 Otroški infokanai
1230 Zabavni infokanai
15JE5 Tedenski izbor
15.25 Krožnik, avstral. film (vps
15.25)
17.00 Jasno in glasno: Motnje hranjenja, kont. odd.
17.50 Zogarija - ko igra se mularija:
Nova Gorica, otr. moz. odd., 1.
del
18^0 Mostovi-hidak, pon.
1835UMjLouisMeissDnnier,fr.
lit. nad., 4/6, pon. (vps 18.55)
20.00 Barbari, amer. dok. serija, 1/4
(vps 20.00)
20.55 Slovenski magazin - obala z
Istro (vps 2035)
21.25 Zbogom, Lenin, nem. film,
pon. (vps 21.25)

06.45 24 ur, pon.
07.45 Monk, pon. 11. dela amer. nan.
08.35 Vihar ljubezni, pon. 43. dela
kolumb. nad.
09.30 Pot usode, pon. 122. dela braz.
nad.
10.25Tv-prodaja
10.55 ^ista nedolžnost, pon. 19. deta
meh. nad.
11.45 Barva greha, pon. 72. dela
braz. nad.
12.40 Rajski svet: Tepui, izgubljeni
svet, dok. odd.
13.45 Tv-prodaja
14.15 Monk, 12. del amer. nan.
15.10 Barva greha, 73. del braz. nad.
16.05 Cista nedolžnost, 20. del meh.
nad.
1 7 . 0 0 P o t usode, 123. del braz. nad.
17.55 24 ur-vreme
18.00 Vihar ljubezni, 44. del kolumb.
nad.
19.00 24 ur
20,00 Naia mala klinika, 8. del slov.
nan.
20.50 Akcija: Desperado, amer. film

ZBOGOM, LENIN
Najbolj priljubljen nemški
film zadnjih let. Komedija,
polna absurdnih domislic
ki nosijo v sebi zgodovinski
pomea Leta 1989 se prebivalci Vzhodne Nemčije veselijo padca beriinskega
zidu. Za Christiane Kerner
se, nasprotno, ni nič spremenilo. Osamljena mati
dveh otrok in zagrizena zagovornica komunističnega
režima družbenih sprenr>emb sptoh ne opazi, ker je
nekaj dni pred packem režima padla v komo. Ko Oiristiane pride k zavesti, mora
sin Alex po strogih zdravnikovih navodilih poskrbeti,
da matere nič ne bo vznemirjalo, saj bi bil naslednji
napad zanjo lahko usoden.
Se naprej mora živeti v prepričanju, da železna zavesa
trdno stoji; kar je v mestu,
kjer restavracije s hitro prehrano rastejo kot gobe po
de^u in l^er kokakola oglašuje na vsakem vogalu, zahtevna nak)ga 23.20 City folk: Izbor desetletja Celovec, dok. serija, 11/13 (vps
23.20)
23.50 Rembrandt, dan. film, pon.
(vps 23.50)
01.35 Dnevnik zamejske TV (vps
01.35)
02.00 Infokanai

t>c 0dK0v«r|H s* tpfcmombr, hi nttumeio v tv pfonrjm.ti po ijMjufku <rtfil>(i)e

DESPERADO
Film je
nadaljevanje
uspešnice El MariachI iz
leta 1992 in ga je, tako kot
izvirnik, zrežiral in spisal
Robert Rodriguez. Antonio 8anderas igra skrivnostnega tujca Mariachija, ki s kovčkom za kitaro
potuje s trebuhom za kruhom. A v kovčku nima
brenkala, temveč orožje, s
katerim se hoče za greh Iz
preteklosti maščevati razvpitemu mehiškemu p r e
prodajalcu mamil Buchu.
22.45 Pod lupo pravice, 21. del amer.
nan.
23.40 Vsiljivci, koprod. film

VSIUIVCI
Nicole Kidman Igra mlado ženo in mamo Grace,
ki med drugo svetovno
vojno izgubi moža. Tako
po v o j n i sama z otrokoma živi v samotnem
dvorcu na enem od otokov, ki ležijo med Anglijo
in Francijo.
0 1 . 3 0 2 4 ur, pon.
02.30 Nočna panorama

07.40 Tv-prodaja
07.4S Snorfki, ris. serija
08.10 Palfica, ris. serija
08.35 Super punce, sinhr. ris. serija
09.00 Glavca, 15. del mlad. nan.
09.25 Entrada - kuhinja Latinske
Amerike, kuhar. odd.
09.55 SP v nogometu, Italija: Gana,
pon.
11.55 Tv-prodaja
12.25 Srečna linija
13.25 Mladi in nemimi, pon. 189.
dela amer. nad.
14.15 Vsi moji otroci, 87. del amer.
nad.
15.05 Tv-prodaja
15.35 Zvezdna vrata, 15. del amer.
nan.
1 6 . 3 0 Caroline v v e l e m e s t u J 2 . del
amer. humor. nan.
17.00 Seinfeld, 17. del amer. humor,
nan.
17.30 Sami doma, 3. del amer. humor. nan.
18.00 E+
20.00 Komedija: Pasji park, kan.amer. frim
21.40 življenje na plaži, S. del amer.
nan.
22.30 Ženske zadeve, 10. del amer.
nan.
23.35 JuRki morski pes, amer. film

JURSKI MORSKI PES
Pred desetimi leti j e bit
Jimmy VVagner član potapljaške ekipe, ki j e v
morju iskala razbitino
Španske ladje, na kateri
naj bi bili diamanti. Med
iskanjem j i h j e napadla
skupina velikih belih
morskih psov in Jimmy je
edini preživel njihov napad. Ker so mu morski psi
takrat ubili očeta, ga od
tedaj preganjajo nočne
more. Zdaj se morski psi
spet vrnejo. In t o ravno v
času, ko se na plaži odvija poletni festival, na katerem je za varnost obiskovalcev
odgovoren
pravJimmy.

06.30 Tv-prodaja 06.45 Risanka 07.05
Galaksija iger 08.10 Tv-prodaja 08.40
Slo izložb, sto strasti, tel., Italija. 2001
09.30 Tv-prodaja 10.00 Maščevalka,
tel., Kolumbija. 200210.55 Adijo pamet
12.05 Tv-prodaja 12.20 Galaksija iger:
Tri v vrsto. Spomin in Mala šola 13.35
Njihove zgodbe, rom. drama, ZDA, 2000
15 J5 Tv-prodaja 16.00 Alo, alo 16.30
Legende golfa: Gary Player 16.55 Risanka 17.20 MaSfevalkd, tel., Kolumbija,
200218.20 Adijo pamet 20.00 Ognjevitost konjeništva: Nadine Capeliman
20 J5 Krizno reševanje, dok. serija, ZDA,
2005 21.35 Mussolini in jaz, bio. serija,
ZDA, 4. del, 1985 22JO Marlenna 23.30
Ognjevitost konjeniftva: Nadine Capeliman, pon. 00.00 Krizno re^vanje, pon.
01.00 Mussolini in jaz, bio. serija, ZDA,
4. del. 1985 02.00 Martenna, pon.
t

u m

08.45 Retax pa pika. 09.00 Turistične
zvezde 09.30 Drom pot, oddaja o Življenju Romov 10.00 Majina Koroika, potop. rep. 10.30 Uspeien obrtnik 11.00
Do Zdravja tudi tako 11.30 Relax pa
pika. 11.45 Glasbeni mozaik 15.30
Klepet Z jasnovidko Marušo 16.00 Turistične zvezde 1630 Relax pa pika. 16.45
Kulturno-umetniiki utrinki 17.00 Sijaj
17.30 Jana 18.00 Z Igro do pismenosti
18.30 Poslovni ritmi 19.15 Relax pa
pika. 19.00 Pozdrav iz dežele, kjer sem
doma 19.30 Majina Koroika potopisna
reportaža 20.00 Sadovi znanja 20.45
Toftalka 21.00 Štiri tačke 21.30 24 ur,
informativna oddaja 22.30 NaS vn
23.00 To morate vedeti! 00.00 Relax pa
pika. 00.15 Turistične zvezde

09.30 Paprika poletje - anketa 10.00
Paprika poletja - nagr. igra 11.00 Pesem
poletja - predstavitev glasbenika 11.30
Pesem poletja - predstavitev vseh treh
pesmi 12.00 Pesem poletja - glas. kviz
13.00 Paprika poletje 14.50 Glasbena
trenutki 17.00 Gledalo izbirajo 17.30
Paprika poletje - anketa 18.00 Nagradna igra 19.00 Predstavitev glasbenika
19.30 Predstavitev vseh treh pesmi
20.00 Glasbeni kviz 21.00 Prvega ne
pozabil nikoli 22.00 Paprika poletje
23.00 Glasbena noč
• Gorenjska TV
09.00 Dekleta, žene, matere, 4. del
09.30 Ste vedeli?, svetovalna oddaja
09.45 Gorenjski obzornik: januar 2006,
4. del 10.00 Apolon: Boštjan Konečnik
11.00 Videostrani 17.00 Glasbeni večer
na Otoku, 1. del glasbene prireditve
18.00 Na5 gost: Igor Vetov, mestni svetnik MO Kranj 18.30 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 18.45 Gorenjski obzornik:
februar 2006.1. del 19.00 Iz občinskih
klopi: seja mestnega sveta mestne
občine Kranj 19.15 MiSkolin, lutkovna
predstava 19.45 Pravljične minute za
najmlajše 20.00 Polka in majolka 21.00
Po poti kulturne dediščine 21.30 Ste
vedeli?, svetovalna oddaja 21.40 Gorenjski obzornik: februar 2006,1. del 22.00
Poletni mozaik 22.05 Naš sosed: Aljana
Primožič 22.35 Koncert tamburaSkega
orkestra HRT. 2. del 23.30 Ste vedeli?.
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TUJI PROGRAMI S PREVODOM

TUJI PROGRAMI ..

DOMAČI PROGRAMI

ti kotički 19.20 Raziskovalci 19.45 Kamp
Eksiremni stroji: Krtre mašine 05.00 Ame- 13.00 Divja Afrika 14.00 Gtenovski monarh 15.00 Avtomobilizem 16.00 Zelazkt,ris.20.15 Columbo: Popoln umor.
riiki Čoperji: fantazijski motor
meljske sile 16.30 Od doma do doma 06.00 Otroški program 10.40 ŠpoHni krim., ZDA. 1978 22.10 Qulncy: Napačna
05.55 Dobro jutro na Nei TV 07.00 Tv17.00 Prenovljeni dom 18.00 EastEnders pregled 11.10 Skodrana Sue, kom., ZDA, obsodba/Unwr v muzeju
prodaja 08.00 Živalski vseved 08.30 29.
19.00 Ekstremno preživetje 20.00 Sedem 19911230 Izgubljeno in najdeno, kom.,
Festival Melodij Moija in Sonca 11.00 IzZOA, 1999 14.25 Genij, komedija, ZOA,
umi in izumčki 1130 Nenavadno 12.00 09.00 Lovec na krokodile 10.00 Opi^i po- čudes industrializacije 21.00 Življenje
1997 16.15 Težavna pot, kom,, ZDA, 1991
Tv-prodaja 12.30 Vibracije 12^5 Podalp- sli 10.30 Družina prerijskih psov 11.00 brez spomina 22-00 Avtomobilizem
ski večer 14.30 Stajerc na Lentu, 2. del Veterinarji s Stevom IrvvirKmi 12.00 Živali 23.00 Ljubezen OO.OO EastEnders 01.00 18.00 $port v nedeljo: Športni pregled 07.10 Zena in otroci 07.35 Orange Cotedna 19.00 Newion - novice iz sveta zna- unty 08.25 Skrivnostni otok 10.05 Lotta
15.45 Lepa soseda 17J0 Potovalno luk- vtilmih 13.00 AustinStevens 14.00 dud- Ekstremno preživele
nosti, mag. 1930 čas v sliki 19.45 Vreme se zaljubi 11.05 TV-kino, mag. 11.15
suzni iov 17.50 Munjel. kom., Srbija in na narava 1430 Nadnaravno 15.00 Lju19.46 Money Maker 19.54 Šport 20.15 Smešna vojna, kom., ZDA, 1999 13.15
črna gora, 2001 19.30 Stilist, oddaja o dožerci 1530 Plenikeva past16.00 OpičFrkavb3jti,kom., ZDA, 2003 22.00 Kraj Ljubezensko pismo, kom.. ZDA, 1999
modi, 25. del 20.00 Davor Bomo. koncert ji (^osli 1630 Družina prerijskih psov
zločina: Zlomljena srca, krim., Nemčija
14.50 Gusar Blackbeard, pust. film, ZDA,
22.00 Ljubezen v mesečini, rom. drama, 17.00 Življenje s konji 1730 Konji 18.00 06.00 Glasba Nork Stop 06.50 Samo
2335 Columbo; Umor v pastelnih barvah, 2005 17.55 Pirati s Karibov 2, rep.
ZDA. 2002 00.05 Special 00.35 Glasovi, Oceanske avanture 19.00 Planet 20.00 Adria 07.00 Glasba Non Stop 08.00
kom. drama, VB, 2000 02.25 Tv-prodaja Življenje sesalcev 21.00 Živalski pdictsti v Adria Top 20 09.00 Glasba Non Stop krim., ZDA, 1971 00.45 Smrt premožne 18.25 Galileo, mag. 19.00 Svet znanja
Houstonu 22.00 Zivalstca postaja 23.00 10.00 Samo Adria 10.05 Top 10 ob 10 h dame, krim,, Nemčija, 1999
20.00 Newstime 20.15 Frka v bajti,
02J5ZNetTVvnoč
Strup na urgenci 00.00 čudna narava
kom., ZDA 22 J5 Hipnoza, groz., ZOA,
11.00 Klubska lestvica 12.00 Glasba
00.30 Nadnaravno 01.00 Življenje sesal- Non Stop 13.00 Samo Adria 13.20Glascev 02.00 Planet
ba Non Stop 14.00 Tftl 15.00 TRI nagrade 2006 1 7.00 Tematska glasba: TTtL 09.05 Vrtovi ob Renu - Kulinarično poto07.30 Tv-koledar 07.40 Poročila 07.45
nagrajenci 18.00 TRI, zabavna oddaja z vanje 0930 Variacije in tema: S kožo in 0735 Ura moči, verska oddaja 08.55 NZZ
Pet otrok, fant.film,VB/ZDA, 2004 09.15
zanimivimi gosti 19.00 Ustvarjanje vi- lasmi 10.00 Mozart 06: Mozartov lest Format, mag. 09.45 Invazija iz morja
Aladin 0935 Timon in Pumbaa 10.00 Poročila 10.15 Strogo nadzorovani vlaki, 06.00 Raziskovanje Zemlje 07.00 Sekun- dea: Pevka Nelly Furtado 1930 Temat- 11.00 čas v sliki 11.05 Mozart 06, prenos 10.45 Focus TV, mag. 12.50 Dnevnik slodrama, CeSkoslovaJka, 196611.45 Tv- de do katastrofe 08.00 Zunajzemeljsko ska glasba; MTV-jevi nagrajenci 20.00 iz Satjburga; Odprtje slavnostnih tedr»v v nov 1330 Magazin o živalih 1430 Mojkoledar 12.00 Dnevnik 12.25 Plodovi 09.00 Mrčes iz pekla 0930 Mrčes tz pekla Samo Adria 20.05 Tematska glasba: Satzburgu 1230 Orientacija 13.00 Cas v stri na štirih tačkah, rep. 15.00 čas za žizemlje 13.20 Morje, studio Split 14.00 V 10.00 čudni dnevi na planetu Zemlja MTV-jevi nagrajenci 2030 VMA 2005: sliki 13.05 Tednik 1330 Vabljeni k mizi: vali 1530 Pes za vse žwljenje, dok. serija
Izbor najboljiih nastopov 21.00 Temat- Kulinarika EU-ja 14.00 Pogledi od strani 16.30 Poročila 17.00 Avto-moto šport
nedeljo ob dveh 15.05 Poročila 15.20 11.00 Supermački iz iCalaharija 12.00
14.15 Univerzum: Divja Avstralija, 4. del TV, mag. 18.15 Zdravo za zabavo 19.15
Svirci moji 16.00 Kako je umetnost Djv^! 13.00 Napad žuželk 14.00 Evoluci- ska glasba 21.30 Najboljie iz Samo
15.00 Kohihieseiovi hčerki, film, Nemaja, Varuška za živali 20.15 Mali vojaki, akc.
ustvarjala svet. dok. serija 16.55 Orange ja 15.00 Začetki Majev 16.00 Nevarna Adria 22.00 Tematska glasba 22.30
kom,, ZDA 22.15 Odslužen čas. srh., ZDA
County. serija. ZDA, 2. sezona, 10. del srečanja: Nevarna votlina 17.00 Lov na Mono 23.00 Gol 23.30 Supero<k 0030 1962 16.35 Hdrryjeve najljubše koče
17.00 čas v sliki 17.10 Gozdarska hiša 00.00 Vroii ples, erot. film. Francija
17.45 Lov na zeleni diamant, pust. kom.. krvca: Ljudožerski tigri 18.00 Katastrofa v Metal
Falkenau: Samo leteti je še lepše... 18.00 0135 Mali vojaki, akc. kom., ZDA
ZDA, 1984 19.15 Loto 1930 Dnevnik zraku: Požar na krovu 19.00 Katastrofa v
Igra na srečo 18J5 Moja vera 18.30 Po20.10 {)uka Begovič, drama, HrvaŠka, zraku: Nevarni letalski napad nad BagdaO EUROSPOftT
dobe Avstrije 19.00 Zvezna dežela danes,
1991 22.00 Poroaia 22.15 Kulturna po- dom 20.00 Najboljia podmornica na sveročila 22.25 Appaloosa, vestem. ZDA, tu 21.00 Katastrof v zraku: Usodna varč- 08.30 Odbojka na mivki (ž), vrhunci pol- mag. 19.17 Loto 19.30 Čas v sliki 19.45
nost 22.00 Katastrofa v zraku: Zamenjana finalnih dvobojev in posnetekfinalav St. Vreme 19.47 Money Maker 19.54 Pogle- 12.15 Zaobljuba 13.05 Pekel 1330 Po196600.05 Karelll..miniserij3,VB,2003
identiteta 23.00 Najbolj neverjetni tre- Peterburgu 10.00 Hokej na travi (m), di od strani 20.15 Rosamunde Pilcher Ju- licisti 13.55 Živalski vrt 14.20 Kritično
0135 V nedeljo ob dveh. pon,
nutki: Bližnja srečanja z živalmi 00.00 Ka- posnetek tekme Nizozemska - Argentina tri bova sanjala skupaj, rom. drama, Nem- reševanje 15.10 Hujšanje 1535 Zdravtastrofa v zraku: Ugrabitev 01.00 Zemelj- na turnirju v Ten^ssi 11.00 Kolesarstvo; flja, 2001 21.45 Čas v sliki 21.55 Srečni niške kartoteke 16.00 Policija 16.25
ski iok: Megapoplava 02.00 Katastrofa v Dnevnik Jensa Voigta o dirki po Franciji Avgust, kom., Avstrija. 2002 2325 6s v Lovci na glave 16.50 Anatomija katastrofe 17.40 Oko za oko 18,05 Zdravni08.00 Tv-vodnik 09.40 Pelje je smisel zraku 03.00 Katastrofa v zraku 04.00 Naj- 11,15 Motociklizem, posnetek kvalifika- Sliki 2330 Petersburike noči
kovi zapiski 19.00 Usodni trenutki
mojega življenja: Portret Vladke OrSanič bolj neverjetni trenutki 05.00 Katastrofa v cij za veliko nagrado ZDA v razredu mozraku
toGP v Laguna Seci 12.00 Motociklizem,
19.50 Afriška pustolovščina 20.15 Za10.50 Biblija 11.00 Sveta maia, prenos iz
prenos pn/e dirke za VN Čeike v razredu
obljuba 21.05 Pekel 21.30 Živalski vrt
Zagreba 12.05 National Geographic
superbike za svetovno prvenstvo v Brnu 05.15 Otroški program 07.00 Popotova- 22.00 Na zmenku 22.25 Zdravniške
13.00 Najboljše s festivala 1335 Mir in
13.00 Motociklizem, prenos dirke za VN nja 07.30 Tv-prodaja 09.05 Med nami, kartoteke 22.50 Pod nožem 23.40 Jane
dobrota 14.05 Opera Box 14.40 Midve z
mamo. serija, ZDA, 4. sezona 15i5 Tree 06.00 Pretrgane vezi, drama, ZDA 07.45 Čeike v razredu su|>ersport za SP v Bmu serija 1135 A-Team, serija 13.40 Rojena Goldman
Hill, serija, ZOA, 2. sezona 16.10 Karel II., časovni stroj, fant. film, Kanada 09.30 14.00 Kolesarstvo, prenos 20. etape neizprosneža, kom., Nemčija, 199515.40
miniserija. VB, 2003 1 8.05 Kulturna poro- Poletje v Arkansasu, drama, ZDA, 2003 Sceaux Antony-Pari2 (154,5 km) dirke po Najbolj smešne zagate, razv. 16.45 Moj
RofMffttkt
aia 18.10 Vsi goli na svetovnem nogo- 11.15 Audreyjin det druž. drama, ZDA, Franciji 18.00 Nogomet (do 19 let): Ev- vrtiček 1735 Biblijske zgodbe 17.45 Eksmetnem pnrenstvu 20061930 Neverjet- 2003 13.00 Mcleodovi hčeri, 4. sezona, ropsko prvenstvo, prenos tekme Španija kluzivno 18.45 Poročila 19.05 Klic v sili. 06.00 Calypso, 27. det 06.55 Calypso,
ne zgodbe, dok. serija, ZDA 20.05 Alias, 16. del 14.00 Pretrgane vezi, drama, ZDA. - Portugalska v Poznanu 20.00 Nogo- mag. 20.15 Telefonska govorilnica, dra- 28. del 07.50 Živeti, 17. del 08.45 Poserija. ZOA, 4. sezona, 2. del 20.50 Simp- 198715.45 Časovni stroj, fantazijski film. met (do 19 let); Evropsko prvenstvo, pre- ma. ZDA, 2002 22.00 SpiegelTV 22.35 redna dekleta, 45.-46. del 09.40 Živeti.
Podjetje Nemčiia 22.55 Naloga v pod- 16. del 10.40 Punčka iz cunj, 105. del
sonovi. anim. humor serija, ZDA, 16. sezo- Kanada 17.30 Poletje v Arkansasu, dra- nos tekme Poljska - čeika v Poznanu
momid 23.40 South Paric
na 21.20 Siska, krim. serija. Nemčija, 4. ma, ZDA, 200319.15 Mcleodovi hčeri, 4. 22.00 Kolesarstvo, vrhunci danainje
11.40 Naše skrivno življenje, 49. del
sezona, 2. dd 22.25 Us Vegas. serija. ZOA sezona, 16. del 20.15 Kennedyjeve žen- dvajsete etape Sceaux Antony-Pariz
12.35 Živeli, 21. del 13.20 Živeti, 34.
23.15 24, serija, ZDA. 4. sezona, 12. del ske. miniserija, ZOA, 1. del 22.00 Doktor (154,5 km) dirke po Franciji 22.45 Koledel 14.25 Laurita in Lorenzo, 75.-79. del
00.05 Saj ve5. kako jehumor, serija, Martin, nad., VB, 3. del, 2004 23.00 Hudi- sarstvo: Dnevnik Jensa Voigta o dirki po
1835 Živeti, 21. del 2030 Naše skrivno
ZDA 00J5 Oz, serija, ZDA
čeva matematika, drama, ZDA 00.45 Beg Franciji 23.00 Motociklizem, prenos dir- 05.30 Raztreseni profesor, kom., ZOA, življenje, 49. del 21 JO Punčka iz cunj,
iz raja, drama, ZDA, 0230 Kennedyjeve ke za veliko nagrado ZDA v razredu mo- 1960 07.25 Ej stari, kje je moj avto?, kom.. 105. del 22.10 Živeti, 17. del 23.05 ŽitoGP za svetovno prvenstvo na stezi v
ženske, miniserija, ZDA, 1. del
ZDA, 2000 08.50 V zraku, mlad. film. 2DA, veti, 21. del 23.50 Živeti, 34. del 00.55
Laguna Seci 00.00 Motošpon, najboljši 1993 1 0.30 Lovec na krokodile 1230 Ljubezen je nespametna, 65.-69. del
prizori in vrhunci minulega konca tedna
Svet čudes 1430 Faktor X 16.25 Ameriški 05.10 Živeti, 16. del
06.00 Najboljii med bombniki: Bombniki
TnvcIChmK
z dirkaliič po vsem svetu 00.15 Avtomo- čoperji 1730 Dobro je vedeti 18.00 Svet
07.00 Smeti^e 08.00 Ameriški čoperji:
bilizem. posnetek dirke ameriške serije čudes; Vse o laseh 19.00 Svet čudes: TorPolidjski motor 09.00 Ribolov z Rexom 15.00 čudovita Britaoija: Cotswolds
CARTvTorontu
nado v Nemčiji 20.00 Porodla 20.1S Ce- O (artoon/t<m
Huntom: Avstralski losos/ Zaspani morski 15.30 Restavracija: Grand Haven, Thali
sarjev klub, drama, ZDA, 2002 22.15 Dr, 1330 Fantje iz soseščine 13.55 0exterpes 10.00 Kako nastane... 11.00 Razbiti 16.00 Planet hrane: Severna Kitajska
G: medicinska izvedenka, resn. serija jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45
mil: Razbito steklo 12.00 Najboljii med 17.00 Popotniki: Vanuatu. otok Tanna
23.15 Obdukcija 00.20 Poročila 01.15 iohnny Bravo 15.10 Hd, Edd in Eddy
bombniki: Bombniki 13.00 Smetišče 17.30 Žejni popotnik: Peru 18.00 Okusi
Dr. G: Medicinska izvedenka, dok. s«rija 1535 Powerpufr dekleta 16.00 Fantje iz
14.00 Ameriiki čoperji: Policijski motor Čila 18.30 Popotnik; Lanzarote 19.00
06.00 Poker 06.45 Tv-prodaja 08.45
15.00 Posebna vozila 16.00 Brainiac Svetovni popotnik: Južna Indija, Mongoli- Športni kviz 11.00 Nogomet: 1. nemška 02.10 Nepojasnjeni umori - ztofincem na soseščine 16.25 Dexterjev laboratorij
17.00 Tipičen primer Šport/ Notranjost ja 21.00 Popotniki: Singapur 2130 Igral- liga - Sezona 2003/04 13.00 Tenis (m), sledi 03.15 Cesarjev klub, drama, ZDA, 16.50 Samuraj Jack 17.15 Megas XLR
avtomobila 18.00 Najbogatejši Evropejci: nica: Niagarski slapovi 22.00 Žejni popo- prenos sklepnega dvoboja turnirja ATP v 2002
17.40 Bilty in Mandy 18.05 Hrabri kužek
Graditelji imperija 19.00 Kralji konstruk- tnik: Kuba 2230 Potovanja 2006 23.00 Stuttgartu 1530 Konjske dirke, prenos iz
1830 Navidezni prijatelji 18.50 Dextercij: Most Woodrowa ¥ilsona, Washington Svetovni popotnik: Indokina, Japonska Hamburga 17.15 Nogomet, prenos prijajev laboratorij 19.05 Johnny Bravo 19.20
O
RTL
supff
DC 20.00 Izgubljena ladja Venice: 2. del 01.00 Vodnik: Berlin
Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje Iz soseščine
teljske tekme Hamburg - Blackbum Ro21.00 čudežni človek: Zdravilec Janez
vers 1930 Poker 21.00 Motošport, po- 07.15 Otroški program 1330 Skriti kotič- 20.10 Powerpuff dekleta 2035 Dexter22.00 Jasnovidne priče: Iskanje pogrešasnetek dirke tovornjakarjev na Nurbur- ki 14.00 Spužva Bob 1430 Kremenčkovi: Jev laboratorij 21.00 Klateža, vestem,
nega sina 23.00 Preživeli: Plaz na Aljaski
gringu 22.00 Avtomobilizem, posnetek Jabadabadu, anim. film, ZDA, 199316.10 ZDA 23.10 Loganov beg. zf. film, ZDA
00.00 Ameriiki gasilci 01.00 Smetarske 08.30 Avtomobilizem 1030 Močni fantje dirice DIM na Norisringu 22.35 Formula 3, Normalni Norman 16.45 Napad umetno- 01.05 Ljubezenski sestanek, drama, ZDA
dirke 02.00 SmetiiČe: Dirke na ledu v sončnih krajih 11.00 EastEnders 12.00 posnetek z Norisringa 23.05 športni kviz sti 17.15 Zmajeva skala 17.50 Mala mor- 02.55 'G' Men, krim., ZOA 04.20 Skriv03.00 Surova narava: Čudežni čuti 04.00 Pasti narave 12.30 Ekstremne živali
00.00 Erotika
ska deklica 18.20 Pepe In Max 18.50 Skri- nost mojega uspeha, kom., VB
ne dd|j6«*ni i i »pfe/nembe k> n^iuneio v t^ (>fO|tjm.h po {Jiljutku rfrdjkcj*

8 NEDEUA23.7
SL01
07.30 2lv-žav: FranJek,ris.nan.,
11/26; Zametek,ris.nan.. 5/13
(vps 07.30)
09.55 Zo^arija-ko igra se mularija:
Nova Gorica, otr.inoz.odd.,1.
del, pon. (vps 09.55)
10.20Viivatskemv[tu,avstral. dok.
serija, 2/17 (vps 10.20)
10.50Prisluhninioti5ini (vps 10.50)
11.200zare, pon.
11.2510 let papeževega obiska v
Sloveniji (vps 11.25)
12.00 Ljudje in zemlja, odd.TV Maribor (vps 12.00)
13.00 Porofila, Šport, vreme (vps
13.00)
13.10Slovenskivenfek,pon.
14.10 Nostalgija z Ladom Leskovarjem (vps 14.15)
15.05 Aleksander Marodič Naša krajevna skupnost-novoletni
pujs, izvirna nan. (vps 15.05)
15.55Teater paradižnik (vps 16.00)
17.00 Porofila, šport, vreme (vps
17.00)
17.15 Vitomll Zupan: Vest in pioievina,slov.tv-nan.,7.,zad. ep.
(vps 17.15)
17.40 Štiri ženske In pogreb, avstrij.
nad., 6/10 (vps 17.45)

UMETNIŠKA SMOLA
Na odprtju Poti premisleka, na kateri so razstavljene skuipture, odkrijejo
tudi delo lokalnega umetnika in posebneža LeaHella.Toda njegova umetnina
je srhljiva, saj na stolu, kjer
bi morala biti lutka, sedi on
sam In sicer ustreljen. Njegov dolgoletni prijatelj
trdi, da je šlo za samomor,
toda štirim prijateljicam se
zdi ta razlaga sumljiva.

SLO 2
06.30 Infokanal
08.00 Zabavni Infokanal
ll.lOSkozieas
11.201. mednarodni tamburaški
festival Dragatuš 2006,1/3
(vps 11.15)
12.00 čez planke: Zambija, pon.
13.05 Svetovno prvenstvo v nogometu, Brazilija - H rvaška,
posnetek iz Berlina (vps 13.00)
15.00 Odbojka (m), svetovna serija,
Brazilija-Argentina, prenos
(vps 15.00)
18.00 Svetovno prvenstvo v nogometu, Ekvador - Kcstarika,
posnetek iz Hamburga
(vps 18.00)
20.00lniciacijavMel3neziji,fr.dok.

INICIAOJAVMEUVNEZUI
Na odročnem otočku Pentecost na jugu Tihega oceana, v arhipelagu Vanuatu,
moški dokazujejo pogum
5 skokom v globino. Njihovo preživetje je odvisno
zgolj od lijan, ki jim jih zavežejo okoli gležnjev. Za
dečke Iz vasi Bunlap je
glavni korak na poti do
moškosti
posvetitveno
skakanje ali nagol. Severneje, v MelanezijI, na Papui Novi Gvineji, leži Tambin, eden poslednjih krajev na svetu, kjer mora deček z lastnimi močmi ujeti
morskega psa, da bi postal
moški. To je zgodba o treh
fantih iz Bunlapa in dveh
tambinških najstnikih, ki
jih povezuje enak cilj: postati moški.
20.50 Umetnost glasbe in plesa:
Mozartovo leto
20.50 Mozartove novice
(mednarodne) (vps 21.00)
21.00 Preizkušanje Mozarta, nem.
dok.odd.(vps21.05]
22.00 BlackpooUng. nad,, 4/6
(»ps 22.05)

18.302tebanjelota (vps 18.30)
BLACKPOOL
18.40 Kravica Katka,ris.(vps ia.40)
Carlisle ne verjame Dan18.45 Zakaj?, ris.
nyju, da je zagrešil umor.
18.55 Vrem« (vps 18.55)
Prepričan je, da je umor
19.00 Dnevnik
zagrešil njegov oče Ripley.
19.25 Zrcalo tedna
Trdno je odločen, da bo to
19.40 Vreme
dokazal. Ripley medtem v
19.45 Šport
bolnišnici obišče hčerine20.00 Hudol>en naklep, ang. nad.,
ga zaročenca Steva in ga
1/2 (vps 20.00)
skuša podkupiti, da bi raz21.10Ve«emigost(vps21.10)
drl zaroko. Steve sprejme
22.05 Porodila, šport, vreme
denar in ga zapravi...
(vps22.05)
22.30 Druga domovina, kronika neke
mladosti, nem. nad., 8/13
23.00 Spon (vps 23.10)
(vps 22.30)
00.40 Dnevnik zamejske TV
00.30 Dnevnik, vreme, šport, pon.
(vps 00.50)
Ol.lOinfokanal
01.15 Infokanal
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07.30 Tv-prodaja
08.15 Tv-prodaja
08.00 Ringa-raja
08.45 Mladi In nennimi, pon. 185.
08.00 Naš mali svet, sinh. ris. serija
dela amer. nad.
08.10 Najlepše pravljice bratov
09.30 Mladi in nemimi, pon. 186.
Grimm: Štirje spretni bratje,
dela amer. nad.
sinhr.ris.film
10.15 Mladi in nennimi, pon. 187.
08.35 Moj prijatelj Roki, sinh. ril serija
dela amer. nad.
08.45 Mala Kitty, sinh.ris.serija
11.00 Mladi in nemimi, pon. 188.
08.55 Harold in vljollinavošienka,
dela amer. nad.
sinh.ris.serija
11.45 Mladi In nemimi, pon. 189.
09J5 Mali rdefi traktor, sinh.ris.serija
dela amer. nad.
09.J5Ninja želve, sinh. ris. serija
12.30 Sreina linija
lO.OOTransformerji,ris.serija
14.00 Dannyjeve zvezde
10.25 PowerRange5, mlad. nan.
15.00 Umor,je napisala, 1. del amer.
10.SOVodovnikovavesina,ris.serija
nan.
11.15 Vojna zvezd: Vojna klonov, ris. 15.50 Video odbitki, dok. odd.
serija
16.20 Mesec na raniu, amer. film
11.35 Raketa pod kozolcem
12.35 Mestece za vedno, 21. del
20.00 TVkriminalka: Velik zadetek,
amer.nan.
amer. film
13.30 Naša sodnica, 18. del ariKr. nan.21.35 Mesto tretjega tisoiletja, amer.
14.25 Resnifni svet, dok. oddaja
nan.
14.55 Rosamunde Pilcher: Nancher- 22.25 Navigator
rovi(,ang.-nem. film, 2/2
NAVIGATOR
16.40 Kuhinjska avantura, dok. odd.
Navigator bo postregel s
17.15 24UR-vreme
pogovorom s samogradi17.20 Osnove romantične komedije,
teljem Jožetom Hubaamer. film
dom. Predstavili bodo tudi
19.00 24UR
plovilo Azimut 43 S, ki je
20.00 Nedeljskifilmskihit: Zverine,
požel velik uspeh na geang,-amer. film
novskem navtičnem sejmu, kjer je bil tarča poželjivih pogledov. Predstavljeno bo še prenovljeno plovilo Raffaelli Kubang, testirali bodo tudi plovilo Sealine F 34.

18.00 E-^

ZVERINE
Zgodba se odvija v angleškem živalskem vrtu, ki ga
je pred kratkim kupil medijski mogotec Rod McCain. Možakar zahteva dobiček, sicer bo živalski vrt zaprl. Ni problema! Novi direktor Rollo Lee ima pripravljen načrt, kako bo povečal obisk. Odslej bodo v
živalskem vrtu prebivale
samo strašne in nasilne

22.55 Happy,Te)(as, amer film

HAPPY,TEXAS
Komedija spremlja pobe21.40 Nevihta stoletja, amer. nad., 1/6 gla zapornika Hartyja Sa22.35 G. in ga. Bridge, amer. film
wyerja in Wayna Wayna
Wayna mlajšega, ki se
NEVIHTA STOLETJA
jima na begu dogajajo
Dogajanje se odvija na
neverjetne reči. Pot ju zamajhnem, osamljenem otonese v majhno teksaško
čku. Skupaj s hudo snežno
mestece Happy, kjer se
nevihto, ki se bliža otoku,
začneta izdajati za homotja pride tudi postaven moseksualna strokovnjaka
žakar Andre Linoge. Toda
na področju lepotnih tekza njegovo privlačno zunamovanj. Wayne in Harry,
njostjo se skriva hudič, ki
ki jima po glavni rojita le
med otoškimi prebivalci
denar in posteljna zabazačne s^ati smrt in strah.
va, hitro vržeta oči na lokalno banko...
00.45 24UR, pon.
00.40 Dannyjeve zvezde, pon.
01.45 Noto panorama

07.15 Risanka 08.30 Tv-prodaja 09.30
Otroško nedeljsko dopoldne, kom. odd.
11J5 Tv-prodaja 12.00 Alo, alo, humor,
serija: Karneval. 70. del12.30 Reklamni
predah 13.00 Marlenna 14.00 Adljo pamet 15.10 Nogomet, posnetek: Arsenal Ajax, prijateljska tekma 16.50 Zadetek v
polno, kom., Irska/Kanada, 2001 18.30
Adljo pamet - ro<k 20.00 Ssri peresa, drama, ZDA, 2002 22.10 ljubezenski ugriz,
krim., Francija, 2001 23.50 Štiri peresa,
drama, ZDA, 2002 01.55 Ljubezenski
ugriz, pon., krim., Frandja

09.15 Reiax pa pika. 09.30 TuristiJne
zvezde 10.00 Prekmurski (edermanc
11.00 Za vas In mesto 12.00 Nepremiinlne 12.15 Kuliumo-umetniiki utrinki
12.18Relaxpaplka.12J0Vh3mionljl2
naravo 13.00 Kulturne drobtinice 13.30
Turistlfne zvezde 14.00 Relax pa pika.
14.15 30 let zelB^nega vna v lika 14.30
Klepet z jasnovidko MaruJo 15.00 Do
zdravja tudi tako 15 JO To morate vedeti!
Visoka šola za Dizajn 16.30 Sadovi znanja
17.00 Jana 17.30 Voda za vedno 18.00
Pozdrav iz dežele 18.30 Štiri tafte 19.00
Jana 19.30 Pogovor: Borut Pahor 20.00
Prvi na vasi 21.00 ABCD 21.30 24 ur
22.30 Slovenska glasbena lestvica 23 JO
Relax pa pika. 23.45 Toftalka

17.00 Paprika poletje-pesem poletja
18.00 Pesem poletja - glas, kviz 19.00
Paprika poletje-Pesem poletja-predstavitev gosta 19.30 Paprika poletje pesem poletja, predstavitev vseh treh
pesmi 20.00 Poletna želja 20.05 Pesem
poletja-glas, kviz 21.00 Štirideset plus,
vodi: Zvezdana Mlakar 23.00 Glasbena

noe

09.00 Ml gremo pa na morje, otr. odd.
09.40 Gorenjski obzornik - februar 2006,
2.dellO.OOAli veste?,zakljufeksvetov,
serije 10.30 Corenjski biseri: Korita
Mostnice 11.00 Polka in majolka 12.00
Zupan pred kannero: Janez Stular, župan
0b<ine Naklo 13.00 Ob kapljici domačega, 1. del 14.30 VideostranI 16.00 Veliki
koncert Radia Kranj 2006, 2, del 17.00
Pri Gašperju s Claudlo 18.00 Do tiste stezice ..., ekokiška pravljka 18.45 Taktična
vaja v bohinjskem predoru 19.00 Duhovna misel, verska odd. 19.15 Mozaik kulture: Petelinji zajtrk v knjigi In filmu
19.45 Pravljične minute za najmlajše
20.00 Slovenska glasbena lestvica 21.00
Naš gost: Vitomir Rožej 21.30 Ste vedeli?, svetov, odd. 21.40 Sprejemi odliAijakov pri gorenjskih županih 22.00 Dokazi:
Razmerja, 3, del 23.00 Jazz poletje, 3.
del 23.30 Ste vedeli?, svetov, odd, 23.45
Srečanje Društva agnancev Slovenije na
Gorenjskem 00.00 Duhovna misel, verska odd.

12.00 Videostrani 18.00 Gala koncert v
Zagorju, posnetek 19.00 Deželni magazln: Železniki 20.00 Duhovna misel, verska odd. 20.15 Pevski tabor Šentvid
20J5 Hej, ustavi konje
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Nakupi 17.00 Caprlce potuje: Bahamski
19.15 Anakonda Angela 19.45 Spužva
svetovalna oddaja 23.45 Gorenjski obotoki 17.30 Carrera Mediterrana 18.00
Bob,risanka20.15 Kremenčkovi: Jabadzornik: februar 2006, 1. del 00.00 Iz
Občinskih klopi: seja mestnega sveta
06.00Vohunl07.00Voiašk!Stroji21.stolet- Nick Sanders: Italija, Švica, Nemčija 06.00 Otroški program 08.05 Rebelde abadu, anim, film, ZDA, 1993 22.10
ja 08.00 Smetišče 09.00 Surova narava: 18J0 Popotniki: SIngapur 19.00 Odd- Way 08 J5 Moja mučna dnižlna: Mali Jeny Sledge Hammer! 23.15 Hišnik Stubbs
mestne občine Kranj
Prehranjevanje lO.OO Ekstrenmi stroji: Hitre aljene obale: Turčija 19.30 Sanjskapo- 08.45 (arovnke 09JO Glavca 09J5 Kate
maSine 11.00 Ameriški čopeiji: Fantazijski tovanja: Cookovi otoki, Fidži 20.00 Sve- In LeopokI, kom., ZDA, 2001 1U5 Otroški
motor 12.00 Vohuni 13.00 Vojaški stroji 21.tovni popotnik: London 21.00 Treking: program 14.35 Polna hiša: Razveseljivo
12.00 Videostrani 18.00 Seja OS Skolja stoletja 14.00 Smetišče 15.00 Brainiac Papua, Indonezija 21.30 Popotniki: doživetje 14.55 Simpsonoin 15J0 Kaj je, 05.15 Taff 06.00 Hiša dražb 07.05 Lotloka 19.00 Preprosto najboljši 20.00 16.00 Posebna vozila 17.00 Ameriške Mehika, Fidži 22.00 Svetovni popotnik: o&a? 15.40 Novice 15.45 Sabrina, mlada ta se zaljubi 07.35 Galileo 08.35 Naredi
čarovnica 16.10 Sedma nebesa 16.55 sam 09.00 Priznanje 10.00 Zmešnjava
Razstava v galeriji Elektra 20.20 S kuhal- mašine 18.00 EkstiemnI strof 19.00 Razbiti Ekvador, Nova Zelandija
Simpatije 17.40 Novice 17.45 (arovnice spotov 11.00 Talk, talk, talk 12.00
nico po svetu: Morske jedi 20 J5 Pokliči mit Posebna oddaja 20.00 Ameriški čopeiji:
18J0 Glavca, 2/2 del 19.00 Simpsonovi Avenzio, mag. 13.00 Sam, magazin
me nocoj 21J5 Od zibelke do groba Fantazijski motor 21.00 Kako nastane
19J0 6s v sliki 19 J3 Vreme 19J5 Mon- 14.00 Tako živi Nemčija 15.00 Sabrina,
22.00 Predekivald vozS: Mini 23.00 Tekma
v sestavljanju motodev 00.00 Najbolj dra- 09.00 Beg na deželo 09.45 Vrtnarski ey Maker 20.00 Spon 20.15 Pravi pri- mlada čarovnica: Sorodni duši 16.00
matičfii trenutki vzgodovini: Bombaniinnje spopad 10.45 Vrtnarski izziv 11.15 Na- jatelji, zab. odd. 21.15 Novice 2U5 Zares(arovnice: Prinašalec sreče 17.00 Taff,
05.55 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tv- na otoku Bali/ Atentat na papeža Janezajšibkejšiflen12.00 Popcom 13.00 Da, smešno! 22.00 Ladja duhov, sri)., ZDA, magazin 18.00 Lotta se zaljubi 18J0
prodaja 08.00 Dobro jutro na NetTV Pavla IL 02.00 Na^j dramatični trenudd v minister 14.00 Dnevnik velikih mačk 20O223JOOdmevi,srh„ZOA, 199901.00 Simpsonovi, anim, serija: Homerjev brat
19.00 Gallleo, mag, 20.00 Newstime
zgodovi
ni: Zaje^ Huseina 03.00 Po (irjini z 14.30 Veterinarji 15.00 Otroški pro- Tatovi teles, srti , ZOA. 1993
09.10 Sonce skušnjave, 109. del 10.00
20.15 Gusar Blackbeaid, pust,film,ZDA,
Spccial 10 JO Vibradje 11.30 Tv-proda- Rayem Mearsom 04.00 Kako nastane .. gram 16.35 Divji šov 17.30 Dražba
2/2 del, 2005 22.00 Focus TV, mag.
18.15 Beg na deželo 19.00 Glenovski
ja 12.00 Hiša peska in megle, drama, 05.00 Razbiti mit
23.00 Petek, kom., ZDA, 1995
monarti 20.00 Kraljica In dežela 21.00
ZDA, 2003 14.15 Videolestvica 15.05
Povabilo na ples 22.30 Lažnreec 23.00 09.05 Kuharski magazin 09.30 Drzni in
PodalpskI večer 16.40 Sonce skušnjave,
Avtomobilizem
00.00
Povabilo
na
pl
e
s
110. del 17.35 Smrtonosna vročina,
lepi 09.50 Drzni In lepi 10.10 Julia 10.55
krim. drama, ZDA, 2002 19.40 Special, 12.00 Reševalci živali 12.30 Najbolj
Leteči reševald 11.45 Vreme 12.00
svet iovbiznisa 20.00 Ostrostrelec, srh. smešne živali sveta 13.00 Čudoviti posLjubezenske zgodbe in poročne zadeve 08.10 Tltus08J5 Varuška 09J5 Sam
drama, Nemčija/Kanada, 2002 21.45 netki živali 13.30 Opi(5i posli 14.00 Plan12.50 Pogledi od strani - Posebna oddajaivo)moj5teil0.1oZivetipoželji10,4flKo
Peta noč, zab. odd, z Andrejem et 15.00 Nos za kriminal 16.00 Živalska 06.00 Glasba Non Stop 07.50 Samo Adria13.00 Cas v sliki 13.15 Kuharski magazinpride Joe Black, drama, ZDA, 199814.05
Mernikom 23.15 Bojevnik Musa, akc. polidja v Miamiju 17.00 Reševalci živali 08.00 Zajtrk pn/akov 09.00 Vroče 09.30 13.40 Drzni In lepi 14.00 Drzni in lepi Dr. Ouinnova 15.05 McLeodovi hčeri
film, Koreja/Kanada, 2001 02.00 Tv- 17.30 SOS v divjini 18.00 Čudoviti pos- Glasba Non Stop 10.00 Samo Adria 10.0514.20 Ljubezenski vihar 16.00 Oddaja 16.00 Naša sodnica 16.55 Varuška, serija
prodaja 02.30 Z Net IV v noč
netki živali 18.30 Najbolj smešne živali Top 1011.00 Udov šov 12.00 Glasba NonBarbare Kadidi: Slabič - plešeš tako, kot17J5 Poročila 18.00 Sam svoj mojster:
sveta 19.00 Družina prerijskih psov 19.30 Stop 13.00 Samo Adria 13.10 Glasba Nonona žvižga! 17.00 (las v sliki 17.10 Do-Hollywood kliče 18.30 Nič ni brez okusa
Opičji posli 20.00 Veterinatji s Stevom Ir-Stop 13J0Cas za žur 14.00 Glasba Non brodoSla, Avstrija, magazin 18 JO Kakšno 19.00 Popolna večerja, kuhar odd, 19.45
121.00 Zivallvfilmih 22.00 Živals- Stop 14J0 Udov Sov 15.00 Samo Adria bo vreme 18.30 Dober nasvet: Za Živeti po želji 20.15 Potopljena podmor06.50 Tv-koledar C7.00 Dobro jutro ki polidsti v Houstonu 23.00 Živalska 15.10 Glasba 15 JO Devetdeseta 16.00 potrošnike 19.00 Zvezna dežela danes, nica, srh, ZDA, 200122.00 SplegelTV:
postaja 23.300plčji posli 00.00 Urgentni Glasba Non Stop 17.40 Mono 18.00 Samomagazin 19.30 (as v sliki 19.53 Vreme Strategija zoper osamljenost
09.05 (arovnije, nad,, Italija 10.00
Porofila 10.10 Komisar Rex, serija, Avstri- primeri 00.30 Sodobni veterinarji 01.00 Adria 18.05 Glasba Non Stop 18J0 19.54 Money Maker 20.00 Pogledi od
Porofilo s festivala 19.00 VMA 2005: Na-strani 20.15 Primer za dva: Kariera za
ja, 7. sezona, 10. del 11.00 Medvedji vo-Reševala živali 01 JO SOS
jboljši nastopi 19.30 Tematska glasba vsako ceno 21 JO Strogo za upno: Agenti v
hun v gozdu, dok, film 12.00 Dnevnik
20.00 Samo Adria 20.05 Tematska glasba hladni vojni, 2. del 22.10 (as v sliki 2 13.05 Reševanje živali 13.30
12.15 Tv-koledar 12.30 Proti vetra, tel.,
20.30 MTV Filmske nagrade 2006 21.00 22.30 Družinska odvetnica: Materinska Zdravnikovi zapiski 14 JO Smučarska seMehika 13.20 Oprah Show 14.05 Poroala 14 JO Od vrat do vrat, kom,, ZDA, 1985
06.00 Zmaga življenja 07.00 Plenilo v Klubska lestvica 22.00 Pa sem te 23.00 (asljubezen 23.15 Evromilijoni 23 JO Detek- zona 14.45 Hujšanje 15.10 Seme
tlvkaLeaSommer
uničenja 16.00 Jane Goldman 16.50 Val
16.00 Poročila 16.15 Dva moža In pol, vojni 08.00 Plezald 09.00 Lov na tornado zažurOI.OOMTVpono«
zločina 17.15 Oko za oko 17.40 Polidsti
humor, serija, ZDA, 2. sezona 16.40 Vila10.0011.9.-rad(ritjell.00 Sekunde do
18.05 Kritično reševanje 19.00 Polidsti
Marija, tel,, Hrvaška 17.30 Hrvaška danes katastrofe 12.00 Raziskovanje Zemlje
19 J5 Neverjetno 19.50 Počitniški pos17.55 Barabe In princese, humor, serija. 13.00 Plezald: Reševanja mladega Barta
Hrvaška, 2. sezona 18J5 Malo mesto, re-14.00 Lov na tornado 15.00 11. 9. - 08J0 Ekstremni športi, odd. za drzne 09.00To6» ob devetJi09JO Moj dojenček netki 20.15 Živalski vrt 20.40 Afriška
portaža: Zagvozd 19 JO Novice iz znanos- razkritje: Odštevanje do groze 16.00 09.00 Kolesarstvo, vrhund včerajšnje 17. 10.00 Dnižlnskosodišče11.00Nak>ga med pustolovščina 21.05 Drzni tatovi 21.30
ti 19J0 Dnevnik 20.10 farovnije, nad,, Popolnoma divje 16.30 Kačji pastirji: Pla- etape dirice po Frandji lOJO Nogomet (doštirimistenamill JO Najino prvo stanovan- Preizkušnja vzdržljivosti 22.05 Polidsti
Itallja,8.se2ona,10,del21.05 Poljub sm- va z moRkimi kačami 17.00 Ustvarjeni za 19 let): EP, posnetek tekme Škotska - je 12,00 Opoklanski magazin 13.00 Ofiver 22.30 Zapiski bruca 23.10 Delo ni šala
rti, akc, srh,, ZDA, 1995 22.50 Poročilaubijanje: Zaseda 18.00 Iskanje Španija v Poznanu 12.00 Nogomet (do 19Gelssen 14.00 Kazensko sodišče 15.00
23.10 Kulturna porodla 23.20 Ljudožerd, izgubljenega lovca 19.00 Plezald: Reše- let): EP, posnetek tekme Poljska - Belgija vDnižinsko sodišče 16.00 Mladinsko sodišče
2DA/(ešk3/VB, 1999 01.05 Boljši jutri, vanja mladega Barta 20.00 Neizprosni Poznanu 13.30 Kolesarstvo, vriiund včera- 17.00 Naloga med ŠUrimi stenami 17J0
akc.film,Hongkong,1986 02J5 Boljši afriški sovražniki 22.0011.9.- razkritje: jšnje 17, eta pe dirke po Frandji 14 JO KoleMed nami, serija 18.00 Dober večer 18J0 12J0 V Vrtincu strasti, 78. del 13.10
jutri 2,akc. film, HK. 1987
Napad Al Kajde 23.00 Interpol preiskuje: sarstvo, pripravljalno porofik) in prenos os- Ekskluzivno 1845 Poiočla 19.05 Ek- Ženske s poslanstvom. 79. del 14.05 CaDvojiiik00.00 FCBartctona-sUogo zaup- emnajste etape Morzine-M con dirke po spkizivno 19^ Dobri časi, slabi časi, 3534.lypso, 14. del 15.00 Ljubezen je nesno 01.0011.9 - razkritje: Napad Al KajdeFrandji 17.45 Najboljši športni prizori del20.15 lOnajbolj priljubljenih najstniških pametna, 69 del 15.55 Laurita in Loren02.00 Iskanje izgubljenega lovca
18.00 Odbojka na mivki (ž), vrtiund polfi-skupin, glasba 21.15 Pet proti stotim, vodi:zo,78, del 16.45 Laurita in Lorenzo, 79
nala turnirja v Rusiji 19.00 Ekstremni špor- Leonard Diepenbrodi 22.15 Najbolj smešne del 17.40 gubezen je polna presenečenj,
08.00 Tv-vodnik 08 J5 Tv-koledar 08.45
ti 20.00 S ^ za močne, vriiund na Gpnj vzagate, razvediiki 23.15 Karaoke, glasba 101, del 18.35 Sončnice za Ludjo, 14, del
Telebajski 09.10 Grdi raček 09.35 RuUmassolu 21.00 Wre5tilng, vriiund TNA v
19.30 Okus po tebi, 64, del 20 JO Maria
menokliunec 10.30 Popotniki skozi čas
Rosa Išče ženo, 101. del 21.10 Ženske v
10.55 Življenje pred nami, nad, 11.45 06.00 Gtace in ^lorle, drama, ZDA, 1998Odandu 22.00 Kolesantvo, vriiund
vojni, 116. del 22.05 laurita In Lorenzo,
Vohunke, serija, ZOA 12.30 Columbo: 07.45 Oriiester iz Sandy Bottoma, drama, današnje osemnajste etape Morzine-M con
dl
r
i
<
e
po
Franciji
23.15
Kol
e
sarstvo:
Zadnji pozdrav, krim., ZDA, 1976 14.00 ZDA, 2000 09.30 Sledi v reki, pust. film,
05.40 Jimova družina 06.50 Infomiad- 79. del 23.00 Ljubezen je nespametna,
Ollver in njegovi, humor, serija, ZDA ZDA, 199411.15 Naravnost iz srca, dra- DoevnIkJensaVolgta o dirid po Frandji jski oglasi 09.00 Menjava žensk 11.00 69,del23J5Calypso,14.del
23J0 Ekstremni športi 00.00 Športna Pet na pet 11.30 Korak za korakom
14J5 Samo bedaki in konji, humor, seri- ma, ZOA, 2003 1 3.00 Naša sodnica, serija,
ja, VB 14.55 M. A. S. H., humor, serija, ZD
A 3. sezona, 22. del 14.00 Grace in Gloporoči
ZDA,
- la 00.15 Spon za močne: Velika 12.40 Otroški program 16.00 Nas15.20 Poročila za gluhe 15 J5 Midvez rie, drama, ZDA, 1998 15.45 Ed, serija,nagrada 200501.15 Športna porofila
mešek, prosim!, razvedrilo 17.00 Pel na
mamo, serija, ZOA, 4, sezona 16J5 TreeZOA, 2, sezona, 3. del, 2001 16.45 Naša
pet 17.30 Korak za korakom: Televizijs- 13J0Fantjei2sosešanel3J5DexterHill, serija, ZDA, 2. sezona 17.05 Globalnisodnica, serija, ZDA, 3. sezona, 23. del
18.30 Jimova družina: Pris- jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45
klepet 17 J5 Vrtnarski izziv 18.00 Lov na 17.30 Sledi v reki, pust,film,ZDA, 1994
luškovanje 20.00 Poročila 20.15 Poletni Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy
starine 18J0 Geniji, zabavni kviz 19.05 19.15 Ed, serija, ZDA, 2. sezona, 3. del,
06.00 Motoreizije, primerjava avtomo- ulov, tom. kom,, ZOA, 2001 22.20 Op-15.35 Powerpuffdekleta 16.00 Fantje
Kulturna poročila 19.10 Smrkci 1935 200120.15 Su|)emova, miniserija, ZDA, 2, bilov mercedes SLK 55 AMG In BMWZ4 eracija Vietnam, akc.film,ZDA, 1996 iz soseščine 16J5 Dexteijev laboratorij
Življenje z Bonnle, humor, serija, ZDA, 2.del, 2004 22.00 Divji v srcu, serija, VB, 2.
16.50 Samuraj Jack 17.15 MegasXLR
M roadster 08.00 Tv-prodaja 08.30 Re- 23.50 Krog 2, akc.film,ZDA, 2003
sezona 20.05 Večerna šola 20.40 Joey, del, 2005 23.15 Divizija, krim. serija, 3, se17.40 Billy in Mandy 18.05 Hrabri
portaža: OIrke v pospeševanju 09.00
humor, serija, ZDA 21.10 Načelnica, krim.zona, 16. del 00.15 Divizija, serija, ZDA, 3.
kužek 18J0 Navidezni prijatelji 18.50
Poker 11.00 Tv-prodaja 13J0 Moiocikserija, VB, 3. sezona, 1. del 22 J5 Cml gad,
sezona, 17 del, 2003 01.00 Moč In lepota,llzem 14.00 Športni kviz 16.30 Tenis
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Brahurooc. serija, VB, 2. sezona, 4, del 23.10
bio. drama, ZDA, 2002
vo
19 JO Ed, Edd In Eddy 19.45 Fantje iz
(m), prenos četrtfinalnih dvobojev
14.00 Spužva Bob 14.30 (osmo In
Poročila 23.20 Kronika puljikega
turnirja ATP v Stuttgartu 19.15 Mo- l«anda 15.00 Kamp Lazlo 15.30 Dek- soseščine 20.10 Povverpuff dekleta
filmskega festivala 23 J5 24, serija, ZDA,
torvizije, predstavitev avtomobila bem- liške zadeve 16.00 Popolni vohuni 20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 Alex
4, sezona, 10.dcl00j5 Sajveš, kakoje „.,
ley azure cabrio 20.15 Poker, vrhund 16.45 Težave z Nevvtonom 17.15 Ben- in VVonderiand, kom,. ZDA, 1970 22.55
humor, serija, ZDA 00.45 Oz, serija, ZDA15.00 Potovanja 2006 15.30 Oddaljene turnirja v Las Vegasu 22.15 S|>ortni kviz jamin Rožica 17.50 Mala morska deklica Ples vampirjev, grozlj., ZDA, 1967 00.40
01.40 Poročila
18.20 Pepe in Max 18.50 Skriti količki Mrs Parkington, drama, ZDA, 1944
obale: Patmo 16.00 Svetovni popotnik: OO.OO Erotika
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SL01
06.20 Tedenski izbor
06.20 Kultura
06.30 Odmevi
07.00 Zgodbe i j Školjke
07.3S Risanka
07.50 Male Sive celice, kviz
08.35 Umko, najboljša zabava za
umne glave
09.25 Kino KekecSunejeva družina,
dan. film (vps 09.20)
10.50 Polno<ni klub,pon.
12.00 Tednik, pon.
13.00 Porofila, Šport, vreme
(vps 13.00)
13.20 Pesem kamna: Pridobivanje
in lom kamna, dok. odd.TV
Koper-Capodlstria, pon.
(vps 13.20)
13.35 Slovenski utrinki, odd.madž.
TV (vps 13,35)
14.00 William in Mary,ang. nad.,
5/12, pon.
14.55 Bili smo Mulvaneyjevi,amer.
film (vps 14.55)

BIUSMOMULVANEVJEVI
Bili so urejena, ljubeča
družina na ameriškem podeželju. Trije odraščajoči
sinovi In hčerka (Vlarianne
so bili ponos staršev. Potem pa je prišel gimnazijski ples in Marianne je
dvorano zapustila z bratovim sošolcem. Njegovo
osvajanje se je razvilo v
posilstvo...
16.25 Slovenski magazin-obala z
Istro, pon.
17.00 Poroiila, Spon, vreme
(vps 17.00)
17.15 Ozate (vps 17.15)
17.25 Sožitja, svetov. odd.TV
Maribor (vps 17.25)
18.40 Prihaja Nodi, ris. (vps 18.40)
18.55 Vreme (vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19.25 Utrip
19.40 Vreme
19.45 šport
20.00 Sobotne uspešnice s Herculom
Poiroton*: Zadnja slika, ang.
film (vps 20.00)
21.35 Cezplanke: Zambija
(vps 21.35)
22.45 Poročila, Spon, vreme
(vps 22.45)
23.20 BabuSke, belg. nad., 6/10
(vps 23.20)
00.05 NoCi polne lune, fr. film
(vps 00.05)
01.40 Dnevnik, vreme, šport, pon.
02.20 Cezplanke: Zambija, pon.
03.25 Infokanal

SLO 2

POPTV

KANALA

06.30 Infokanal
07.30 Tv-prodaja
OS.OOTv-prodaja
08.00 Zabavni infokanal
08.00 Ringa-raja
08.30Vsi moji otroci, pon. 83. dela
12.40 Skozi fas
08.00 Naš mali svet, sinh.ris.serija
amer. nad.
12.50Cityfolk: Izbor desetletja08.10 NajlepSe pravljice bratov
09.20Vsi moji otroci, pon. 84. dela
Celovec, dok. serija, 11/13, pon.
Grimm: Kralj Drozgobrad, sinh.
amer. nad.
13.20 Svetovno prvenstvo v noris. film
10.05 Vsi moji otroci, pon. 85. dela
gometu. Južna Koreja-Togo,
08JS Moj prijatelj Roki, sinh.ris.serija
amer. nad.
posnetek iz Frankfurta
08.45 Mala Kiny, sinh. ris. serija
10.55 Vsi moji otroci, pon. 86. dela
(vps 13.15)
08.55 Harold in vijolična voseenka,
amer. nad.
15.15 Kolesarska dirka po Franciji,
sinh.ris.serija
11.45 Vsi moji otroci, pon. 87.dela
prenos (vps 15.15)
09.25 Mali rdefi traktor, sinh. tis. serija
amer. nad.
1730 Svetovno prvenstvo v
09.35 Ninja želve, sinh.ris.serija
12.30 Srečna linija
nogometu, Francija - Švica,
10.00 Drobižki, ris. serija
14.00 Dannyjeve zvezde
posnetek iz Stungana
10.10 20.000 milj pod morjem,
15.00 Umor, je napisala, 22. del
(vps 17.30)
sinh.ris.film
20.00 Metod Pevec-Miha Hočevar:
11.35 Raketa pod kozolcem
15.50Video odbitki, dok. odd.
Se zgodi, 10. ep.: Spet doma 12.30 Mestece za vedno,
16.20 Pozor, hud pesi, amer. film
(vps 20.00)
20.delamer.nan.
18.00E+
13.25 Naša sodnica, 17. del amer.nan. 20.00 Dmžinski film: Beethoven 3,
SPET DOMA
14.20 RosamundePilcher: Nancheramer. film
Mama se vrne s svojega
row,ang.-nem. film, 1/2
španskega izleta. Vendar
16.05 Geo-spoznajte svet,
jo kmalu dohiti tudi njena
ncm.dok.odd.
španska zgodba. Pablo
17.10 24UR-vreme
(igra ga Pavle Rakovec), ki
17.15 Ukradeni otroci, amer.nim
je v Španiji razmeroma
19.00 24UR
uspešno odigral vlogo la20.00 Sobotni filmski hit:
tinskega ljubimca, je v doDivje strasti, amer. film
mačem okolju navaden
BEETHOVEN 3
DIVJE STRASTI
Pavle, slovenski povpreLjubek bernardinec BeetNa Floridi je priljubljen
čnež. Slovenski mačo je
hoven se prijazni družinici
srednješolski učitelj Sam
brez eksotične maske hiNevvton pridruži na potoLombardo (Matt Dillon)
tro razkrinkan. Njegove
vanju po Ameriki. Richard
obtožen spolnega nadlenapake privrejo na dan
Nevvton hoče svojo družigovanja in posilstva. Obmed enim samim družinr\o odpeljati po poti, ki jo
toži ga zapeljiva in razvaskim kosilom.
je sam prevozil pred tridejena dijakinja Kelly Van
setimi leti. Toda časi so se
Ryan. Mnogi verjamejo v
20.30 Glasbeno poletje: Koncert za
spremenili in prav tako
Samovo nedolžnost, poEvropo, dunajski filharmoniki,
Richardova otroka Bretem pa neka druga učendirigent PlacidoDomingo,
nnan In Sara, ki se bolj
posnetek iz parka palaCe Shbn- ka, revna upornica Suzie
zanimata za videolgrice
Toller, šokira z novico, da
brunn na Dunaju (vps 20.30)
in internet. V nasprotju z
je Sam posilil tudi njo...
njima pa Beethoven ko-

07.15 Risanka 08.55 Tv-prodaja 09.25
MaSčevalka, tel., Kolumbija, 2002 14.00
Tv-prodaja 14.30 Ognjevitost konjeniStva: Nadine Capeliman 15.00 Adijo pamet 16.05 Zakon ljubezni, nad., Italija, 6.
del, 200417.00101 najbolj čuvana skrivnost Hollywood3, dok. serija 17.55 Nogomet: Arsenal • Ajax 20.00 Zadetek v polno, kom., Irska/Kanada, 2001 21.45 Nogomet, posnetek: Arsenal - Ajax, prijateljska tekma 23.40 Reponer X

08.15 Rela* pa pika. 08.30 Turistične
zvezde 09.00 Portret 09.30 Majina Koroška potopisna reportaža 10.00 Klepet z
jasnovidko Maručo 10.30 Relax pa pika.
11.00 Sadoviznanja11.45Relax pa pika.
11.57 Kultumo-umetniiki utrinki 12.00
Do zdravja tudi tako 12.30 Glasbeni mozaik 13.45 Relax pa pika. 14.00 Turistične zvezde 14.30 Mir je v tebi 15.00 V
harmoniji z naravo 15 JO Prekmurski Cedemiac 16.30 Relax pa pika. 16.45 Ekio
sklad 17.00 Kulturne drobtinice 17.30
ABCD 18.00 Uspešen obnnik 18.30 Evropski večeri Lojzeta Peterleta 20.00
Voda za vedno 20 JO Zakulisje Evrosonga
2006 21.30 24 ur 22.30 Pogovor z Borutom Pahorjem o evropskih temah 23.00
Jana 23 JO Sijaj

m

GLASBENO POLETJE
Slikoviti park dunajske palače Schoenbrunn bo spet
prizorišče Koncerta za Evropo, enega najbolj prepoznavnih simbolov Dunaja. Koncertu za Evropo
in Dunajskim filharmonikom bo letos dirigiral Placido Domingo, na sporedu pa bodo dela italijanskih in španskih skladateljev, pa tudi dela VVolfganga Amadeusa Mozarta
(250. obletnica rojstva),
Dmitrija Sostakoviča (100.
obletnica rojstva) in Roberta Schumanna (150.
obletnica smrti). Solist bo
priznani čilski tenorist JuanDiegoFI6rez(r.1973).

21.55 Alias, 19. del amer.nan.
22.50 Krog, amer.-jap.filnn

maj čaka, da spozna nove
kraje in IjudL

21.45 Podle igre, amer film
PODLE IGRE

KROG
Predstavljajte si, da si pogledate videokaseto, ko
končate, zazvoni telefon in
glas na drugi strani vam
pove, da boste v sedmih
dneh umrli. In pred smrtjo
boste videli krog. Novinarka Rachel Keller takim
zgodbam ne verjame, dokler točno sedem dni po
ogledu 'morilske' kasete
ne umrejo štirje najstniki.

22.10 Otok sredi vojne, ang. nad.,
2/6 (vps 22.10)
23.15 Sobotna no<:Gal in galeristi
00.55 Lunine gore, amer. rim
(vps 23.15)
00.15 Dnevnik zamejske TV (vps 00.15) 03.15 24UR, pon.
00.40 Infokanal
04.15 Nočna panorama

Premožna najstnika Sebastlan Valmont In Kathryn
MerteulI sta polbrat in
polsestra. Kratkočasita se
s spletkarjenjem in uničevanjem nedolžnih ljudi.
Kathryn stavi, da Sebastian u do začetka novega šolskega leta ne bo uspelo
razdevičiti ravnateljeve
hčerke Annette, ki je javno izjavila, da bo do poroke ostala devica. Če bo
stavo dobila, ji bo Sebastian moral predati svojega
neprecenljivega jaguarja,
v nasprotnem primeru bo
morala s Sebastianom
preživeti strastno noč.

17.00 Paprika poletje - pesem poletja
17J0 Paprika poletje-pesem poletja,
predstavitev vseh treh pesmi 18.00 Pesem poletja • glasbeni kviz 19.00 Paprika
poletje - Pesem poletja - predstavitev gosta 19J0 Paprika poletje - pesem poletja
20.00 Poletna želja 20.0S Pesem poletja
-glas. kviz21.00Štirideset plus, vodi;
Zvezdana Mlakar 23.00 Glasbena noč

09.00 Tralalaja: v živalskem vrtu 09.40
Gorenjski obzornik-februar 2006, 1. del
10.00 Apolon: Tanja Žagar 10.50 Po poti
kulturne dediščine 112S Boeing, Boeing,
posnetek gledališke predstave 13.00 Vldeostrani 16.00 Koncert pevskega zbora
Akureyiya z Islandije, 2. del 16.55 Ste vedeli?, svetovalna oddaja 17.00 Polka in
majolka 18.00 Ali veste?, zaključek svetovalne serije 18.40 Gorenjski obzornik februar 2006,2. del 19.00 Duhovna misel, verska odd. 19.10 Dekleta, žene, matere, 4. del 19.45 Pravljične minute
20.00 Pri GašperiusClaudk)21.00 Vredno je stopiti noter debelarski muzej
21.30 Ste vedeli?, svetovalna odd. 21.40
Gorenjski obzornik-februar 2006,2. del
22.00 Ob kapljici domačega, 2. del 23.30
Ste vedeli?, svetovalna odd. 23.40 Gorenjski obzornik - februar 2006,2. del

m

18.00 Za zeleno okolje 19.00 Preprosto
najboljši 20.00 Mi gremo pa na morje
20.35 Oldtimerji 20.40 PPSkofjd loka
20.50 Oratorij 21.00 Mali nogomet: V
spomin B.Norčiču 21.35 Športni ples

23.30 Cez mejo,kanad.-amer. nad., 1/6
05.55 Dobro jutro na Net TV 07.30 Tv00.25 Dannjfjevezvezcie, pon.
prodaja 08.00 Risanke 09.00 Rdeča pre-
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proga 09J0 Nenavadno 10.00 Peta noč (M.OO Kako nastane... 05.00 Razbiti mit: sončnih krajih 11.00 Majhni angel injaz;Beriin,8eriin 13.15 Berlin, Beriin: inMax 18.50 Skriti kotifi<i 19.15 Napad
11J0Stilist12.00Tv-prodaja12J0 Os- Razbito steklo
12.00 Povabilo na ples 13.00 Najšibkejši Najbol)šiprijateljKil3.40Takojšnja zvez- umetnosti 19.45 Najbolj smešne zagate,
trostrelec, srh. drama, Nemčija/Kanada,
člen 13.45 Radikalni izzivi 14.00 Avto- da 14.00 Jack in JilL humor, serija, 1. delrazvedrilo 20.15 Dvojniki zvezdnikov,
2002 14.15 Živalski vseved 14.45 Pomobilizem 16.00 Pasti narave 16J0Eki- 14.45 KateFox in ljubezen; Kot na dražbi razvedrilo 22.30 Umor, je napisala; Nedalpski večer 16.00 Za telo in dušo 16.30
I živali 17.00 Divja Afrika 18.00 15J0 Absolutno relativno, zad. del seri- prijetnosti v rajskem Vrtu
Idol Gossip 17.00 Martini VVorId circuit 08.00 Najbolj smešne živali sveta 09.00 EastEnders 19.00 Zemeljske sile 19J0 je: V godlji 15.55 Moja sestra 16.20
17.30 Vibracije 18.30 Vsa čuda sveta Lovec na krokodile 10.00 Opičji posli Od doma do doma 20.00 Prenovljeni Smallville 17.05 0.1 17.50 Urgenca
19.00 Potovalno luksuzni Sov 19J0 Sti- 10.30 Družina prerijskih psov 11.00 PU- dom 21.00 Pisarna 00.00 EastEnders 18.40 Glavca 19.00 Mladi zdravniki: Moj
list, oddaja o modi 20.00 Stajerc na Len-net 12.00 Reportaža Animal Planeta
01.00 Pisarna 04.00 Pasti narave 04 JO veliki brat 19J0 (as v sliki 19.53 Vreme 07J0D.A.R.Y.L,k0m.,Z0A, 1985 09.00
tu,2.del21.1SMunjel, kom., Srbija in 12 JO Živali od A do Ž 13.00 Živalska po-Divja Afrika
19.54 Moncy Maker 20.00 Šport 20.15 Ekstremna dejavnost, razvedrilo 10.00
(rna gora, 2001 22.55 Podzemlje, akc. lidja vMiamiju 14.00 Živalska komunikaMetro, akc.film,ZDA, 1996 22.10 Šport-Stromberg 11.00 Nimaš pojma? 12.00
srh., ZDAAfB, 2003 01.05 Tv-prodaja cija 16.00 Opičji posli 16.30 Dnižina prena porofila 22.15 Jezdeci, akc. film, Fran-Talk, talk, talk 13.00 Simpsonovi, serija
01J5ZNetTVvnoč
dja/Kanada/VB, 2002 23 J5 Ubiti je lah- 13.30 Dva moža in pol 14.00 žena in
rijskih psov 17.00 Planet 18.00 Veterinarji s Stevom Invinom 19.00 Živali v fil-06.00 Glasba Non Stop 06.50 Samo ko, srh., ZDA, 2000 01J5 Ameriški nogo-otrod 14.30 Moja najstnica 14.55 Glavmih 20.00 Ekvator 21.00 Živeti z levi Adria 07.00 Glasba Non Stop 09J0 Gol met: Euro BowL vrtiund finalnega sreča- ca, serija 15.20 Orange County 16.15
Skrivnostni otok 18.00 (arovnice, serija
23.00 Najbolj smešne živali sveta 00.00 10.00 Samo Adria 10.05 ToplOoblOh nja
19.00 Talk, talk. talk 20.00 Newstime
07J5 Tv-koledar 07.35 Poročila 07.45 Ljudožerci 00.30 Plenilčeva past 01.00 11.00 Glasba Non Stop 11.30 Mono
20.15 Ekstremna dejavnost, razvedrilo
Slavni pari: Buster Keaton in Fattv Arbuc- Živalska polkija v Miamiju 02.00 Živeti z 12.00 Glasba Non Stop 13.00 Samo
21.15 Talk, talk, talk, vodi: 5onya Kraus
kle 08.10 Casablanca, drama, ZDA, 1942levi 04.00 Opičji posli 04J0 Prerijski psi Adria 13 JO Glasba Non Stop 14.00 Bajte
22.15
Dvojnik, akcfilm, ZDA, 2001
nogometašev
15.00
Fi
l
m
ske
nagrade
10.00 Porofila 10.10 Konnlsar Rex, serija,
06.10 Videostrani 07.00 Vremenska paMTV 2006, z voditeljico Jessico Albo norama 07.30 Vreme 09.00 tlas v sliki
Avstrija, 7.sezona, 11. del 11.00 čarobna
17J0 Ustvarjanje filma; Nagrajenci film- 09.05 Sanjska potovanja: Tunizija, dok.
svetloba, dok. serija 12.00 Dnevnik
12.15 Tv-koledar 12.30 Proti vetru, tel., 06.00 Neizprosni sovražniki 08.00 Kala- skih nagrad MTV 200618.30 Adria Top film 09.30 Brigadoon, film, ZDA, 1954
Mehika 13.15 Prizma 14.00 Poročila hari 09.00 Opičji posli 10.00 Ustvarjeni 20,zMajoTaraniS-6igk) 19.30 Temat- 11.10Vohunvpajkicah,kom.,ZDA,1965
14.15 Spominjamo se prve - ob 40. oblet-za ubijanje 11.00 Pasji svet 12.00 Mega- ska glasba; MTV-jevi nagrajenci 20.00 13.00 (as v sliki 13.10 Moj oče, opica in12.10 Stern TV, magazin t
nici mednarodnega folklornega srečanja gradnje 14.00 Megagradnje:Hooverjev Samo Adria 20.05 Tematska glasba jaz. kom., Avstrija/Nemčija, 1970 14J5 po želji 13.40 NIČ ni brez okusa 14.10
14.55 Poljub smni, akc srh., ZDA, pon.,jez 15.00 Sekunde do katastrofe: Požar 20 JO Gol, z mUdimi talentiranimi nogc- Ta moSki ni za poroko, kom., Avstrija, Med redkvice! 15.15 Seksi fantje, kom.,
199516J5 Porofila 16.50 Urgenca, seri- na ladjiStar 16.00 Katastrofa v zraku: Za- metaSi 21.00 Porofilo s festivala, pregled 1959 16.10 Slikanica 16.25 Alpe-Dona- Francija, 200117.00 Brez oblačka17.30
ja, ZDA, 11. sezona, 22. del 17.40 Svetmenjana Idemiteta 17.00 Nevarna sreča- dogodkov 21 JO Ustvarjanje videa: Nelly va-Jadran, mag.: Podobe iz Srednje Evro- Ekstremna popotovanja: Hannes Jaenicnarave: Kraljevska kobra in jaz 18.35 TV nja: Nevarna votlina 18.00 Brez meja: Furtado 22.00 MTV v živo 23.00 Devet- pe 16.55 Religije sveta 17.00 (as v sliki ke na Madagaskarju 18.00 (as za živali
Bingo 19.15 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 Življenje v popolnem svetu 19.30 Sekun; deseta 00.00 MIV ponoči
17.05 Doživetje v Avstriji, dok. film; Raj 18.30 Magazin o živalih 19.15 Pes za
Prvi poljub, rom. kom , ZDA, 1999 22.00
za štorklje 17.55 Vsakdanjik v živalskem vse življenje, dok, serija 20.15 Sumljiva
de do smrti: Tragedija v Bhopalu 20.00
Porofila 22.15 Kulturna porofila 22.25 Sekunde do katastrofe: Strmoglavljenje
Vrtu Schonbrunn, dok. serija, 4. dei 18 JOnevesta, drama, ZDA. 2005 21.55 Focus
Festival dalmatinskih klap "Omiš 2006' na avtocesti 21.00 Raziskovanje Zemlje:
Bingo 19.00 žvezna dežela danes, mag. TV, magazin
00.30 ?iv pokopan, groz., ZDA, 1990 Stik s tujimi bitji 22.00 Raziskovanje 08.30 Ekstremnl šponi, odd. za drzne 19.30(asvsliki19.S3Vremel9.54Mo02.15 Prekleti, groz., 20A, 1988 03.55 Zemlje: Telepatija 23.00 Katastrofa v zra- 09.00 Nogomet (do 19 let); Evropsko pr-ney Maker 20.00 Pogledi od strani 20.15
Zlati časi, rom. kom., Španija, 1992
ku: Samomorilski napad 00.00 Skrivna venstvo, posnetek tekme Poljska - Belgija Ko glasba zaigra, odd. narodnozabavne
biblija: Apokalipsa 01.00 Je to res?: Du-v Poznaru 10.45 Odbojka na mivki (ži, glasbe: V živo iz Bad Kleinkirchheima/St. 11.05 Val zlofina 11 JO Mejna policija
liovi 02.00 Brez meja 03.30 Sekunde do posnetek polfina Inih dvobojev v St. Peler- Oswalda 22.30 (as v sliki 22.40 Strobl& 11.55 Motorji 12.20 Svarilo pred viharsmrti 04.00 Katastrofa v zraku 05.00 burgu 12.45 Kolesarstvo, vrhunfi včeraji- Sokal 23.30 Komissar Rex 00.20 6s v sli- jem 12.45 Majhni čudeži 13.35 Reševanje živali 13.55 Zločin v Hollywoodu
nje 18. etape diriie po Franaji 14.00 Kole-ki 00 J5 Umor, je napisala, krim.
08.00 Tv-vodnik 08.25 Rumenokljunec Raziskovanje Zemlje
14.20 Študenti medidne 14.45 Middlesarstvo, pripravljalno poročilo pred 19.
09.20 Govorniški oder 10.15 Športne
more 15.35 Neverjetno 16.00 Titova
ctapodirkepoFranciji14.15Kolesarstv»,
igre mladih 10.30 Življenje pred nami,
zgodba 16.50 Svarilo pred viharjem
prenos devetnajste etape le Creusoinad., Francija 11.20 Hišni ljubljenčki
11.S0 Duhovni izzivi 12.05 Columbo: 06.00 Nebo nad Louisiano, drama, ZDA,Montceau les Mineš dirke po Franciji 08.20 Dobri časi, slabi časi, pon. 11.0017.40 Napaka 18.05 Majhni čudeži
Umorkotvfilmu,krim.,ZDA,197613J!0 2001 07.45 Znamenje štirih, drama, Ka-18.00 Hokej na travi (m), prenos tekmeKazensko sodišče 12.00 Dnižinsko sodiš- 19.00 Oh, ta ljubezen 19.50 Zaobljuba
Na robuznanosti: GMO 14ao Avtomaga- nada, 2001 09.30 Nemimi duh, krim., Španija - Nemčija na turnirju v Spanji če 13.00 Mladinsko sodKče 14.00 Hudi- 21.30 Prevaranti 22.25 Na zmenku
zini 5.00 Midve z mamo. serija, ZDA, 4.ZDA, 199911.15 Supemova, miniserija, 19.30 Nogomet (ž); Evropsko pnrenstvo čevski sosedje 14.45 Pet proti stotim 22.50 Prevaranti 23.40 Na zmenku
sezona 15.50TteeHill, serija, ZDA, 2. se-ZDA, 2. del, 2004 13.C0 Mcleodovi hčeri,(do 19 let), prenos finala v Svid 21.3015.45 Najbolj smešne zagate na svetu, 00.05 Oh, ta ljubezen
zona 16.30 Kdo je ubil Ivana Groznega?, 4. sezona, 15. del 14.00 Divji v srcu, seri-Boks, posnetek profeskinalnega obrači- razvedrita 16.15 Dolg jezik 16.50 Smalldok. film 17J0 Kulturna poročila 17.30 ja, VB, 2. del, 200515.15 Umori na pode-na Bernard InomIFra)-Daril Goncalvts ville, serija 17.45 Karaoke 18.45 f •
Sanjaj majhne sanje, fantastična kom., želju: Smn v preobleki, krim., VB, 1998Pires(Bra) v Nki 22.00 Kolesarstvo, vr- 19.05 Eksplozivno 20.15 Dnevna s
ZDA, 1989 19.30 Neverjetne zgodbe, 17.15 Umori na podeželju: Senca smrti, hunci devetnajste etape Le Creusol- ba, akc film, 1996 22.30 Peklenski top,06.00 Laurita in Lorenzo, 75.-79. del
dok. serija, ZDA 20.05 Večerna šola krim., VB, 199919.15 McLeodovi hčeri, 4 Montceau les iUines dirke po Francji akc.film,VB, 2002 00.00 Najbolj smešne 10.40 Punčka iz cunj, 104. del 11.40
20.35 Simpsonovi, anim. humor, serija, sezona, 15. del 20.15 Drevo želja, drama,22.45 Kolesarstvo: Dnevnik Jensa Voigta zagate na svetu 00.30 Najsijajnejši poli- Našeskrlvnoživljenje, 48. del 12.40 LjuZDA 21.00 40. let mednarodnega folklor- ZDA, 2000 22.00 Doktor Martin, nad., VB,o dirke po Franciji 23.00 Motociklizeni, cijski posnetki na svetu, pon.
bezen je nespametna, 65.-69. del 16.55
nega srečanja, prenos 22.35 (mi gad, 2. del, 2004 23.00 Rimska pomlad, dra-prenos kvalifikacij za veliko nagrado ZDA
Živeti, 21. del 17.40 Živeti, 34. del
humor, serija, VB, 2. sezona 23.10 Babu-ma, ZDA, 2003 01.0« Umori na podeže-v razredu motoGP v Laguna Seci 00.15
18.40 Poredna dekleta, 43. den9.05
Ske, krim. serija, Belgija 00.00 Kronika lju: Smn v preobleki, krim., VB, 1998 Ekstremni Sponi, oddaja za dizne 00.45
Poredna dekleta, 44. del 19.35 Živeti,
puljskega filmskega festivala, 7.. zadnji 02.45 Umori na podeželju: Senca smrti, Borilni športi; Pride Mixed Martial Arts 05.40 Nastajanje 06.05 Nash eridges 16. del 20.30 Našeskrlvnoživljenje, 48.
del 00.15 24, serija, ZDA, 4. sezona, 11.
krim, VB, 1999
08.40 Faktor X 10.20 Jamiejeva kuhinja del 2U0 Punčka iz cunj, 104. del 22.15
del 01.00 Saj veš, kako je.., humor, seri11.30Kuharski mojstri na obisku12.35V Poredna dekleta, 43.-44. del 23.05 Živeja, ZDA 0U5 Oz, serija, ZDA
zraku, mladin. film, ZDA, 1993 14J0 Po-ti. 21 23.50 Živeti, 34 del 01.10 Maria
06.00 Poker 06.45 Tv-prodaja 08.4S letni ulov, rom, kom., ZDA, 2001 16.20Rosa iščeženo, 97.-101. del
15.00 Treking: Virginija 15.30 Oddaljene Motociklistični življenjski slog 09.15 Mo- Grom v raju: Drogeraški kralj 17.15 Puobale: Ciper 16.00 Z vlakom po Švici tociklizem; Evropski pokal GSXR 09.45 stolovščina, d. o. o. 18.10 Vohunke; Prvi
06.00 Najboljše orožje: Orožje 07.00 17.00 Potovanja 200617J0 Sanjska po- Motorvizije; 24 ur Nurburgringa 11.45 zmenek 19.00 Teksaški mož postave: NeSmetišče 08.00 Ameriški čoperji: Policij- tovanja: Kanada, NevvVork 18.00 Igralni- Normalno 12.15 Reportaža: Tuninq vama ljubezen 20.00 Porofila 20.15 Sta- 13.30 Fantje iz soseščine 1J.55De)rterski motor 09.00 Po divjini z (!ayem Mear-ca: Severna Karolina 18.30 Popotnik: Ci- 13.00 Tenis (m), prenos pollinalnih dvo- ri, kje je moj avto?, kom., ZDA, 2000 jev laboratorij 14.20 Dvojčka 14.45
som 10.00 Kako nastane ... lOJO Kakoper 19.00 Yatra: Varanasi, Agra 20.00 bojev turnirja ATP v Slunganu 17.00 No- 21.55 Ne grozi bogatim belcem, kom., Johnny Bravo 15.10 Ed, Edd in Eddy
nastane ...11.00 Razbiti mil 12.00 Naj- Svetovni popotnik: Sydney 21.00 Popo- gomet, prenos prijateljske tekme Vffi ZDA, 1995 23.40 Porofila 23.50 24 15.35 Poiverpuffdekleta 16.00 Fantje
boljše orožje: Orožje 13.00 Smetišče tniki: Gvatemala 21.30 Oddaljene obale; Stuttgart - BeSiktaS Istanbul 19.15 For- 03.30 Ne grozi bogatim belcem 05.00 iz soseščine 16.25 Dexterjev laboratorij
16.50 Samuraj Jatk 17.15 MegasKlR
14.00 Ameriški čoperji: PoNcijski motor Ciper 22.00 Restavracija: Kolorado 22.30 mula 3, posnetek dirke na Norisringu Undressed-kdoskom?
17.40 Billy in Mandy 18.05 Hrabri ku15.00 Posebna vozila 16.00 Brainiac Žejni popotnik: Avstralija 23.00 Svetovni 20.15 Poker 22.15 Športni kviz 00.00
žek 18J0 Navidezni prijatelji 18.50
17.00 Tipičen primer: Voda/ Orožje popotnik: Živalski svet 00.00 Igralnica- Erotični spoti
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra18.00 Najbogatejši Evropejci: Naj te za- Severna Karolina
bavam 19.00 (ezoceanka • Oueen Mary
07.15 Otroški program 13.00 Pepe in vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz
2,1, del 20.00 Vaša izbira 23.00 Telesni
Max 13.30 Skriti kotički 14.00 Power soseščine 20.10 Povrerpuff dekleta
20.35
Dexterjev laboratorij 21.00 Bopopravki: Vse je v družini 00.00 Ameriške
06.00 Otroški program 12.05 Raymonda Rangers 15.00 Legenda o zmaju 15J0
maSine 01.00 Smetarske dirke 02.00 07.25 Andy Pand). 07.30 Balamory
imajo vsi radi:Viovražnihočeh12.25Tri- Grozni Marsovci 16.10 Lovci zmajev jevniki, kom., ZDA, 1970 23.20 Divji zaSmetišče 03.00 Ribolov z Rexom Hun- 07.50 Prijatelji 08.10 Fimblovi 08.30 ki Jamieja Oliverja, kuha. odd. z Jamiejem16.45 Raziskovalo 17.15 Kaj jc kaj TV hod, zf. film, ZDA, 1973 00.50 Onstran
tom: Avstralski losos/ Zaspani morski pes Avtomobilizem 10.30 Močni fantje v
Oiiverjem; Cokoholik 12.50 Moježivijenje 17.50 Mala morska deklica 18.20 Pepe MissourJja, vestem, ZDA, 1951
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Pripravljeni na nove izzive
"Znamo uresničevati svoje sanje. Danes odpiramo novo pridobitev Hidrie, Rotomatike, Jesenic,
Slovenije," je ob odprtju razširjene proizvodnje lamel in rotorjev na Jesenicah povedal Edvard Svetilk,
predsednik uprave Hidrie.
BOŠTJAN BOGATAJ

Jesenice - Obsežno investicijo v Hidriino družbo Rotomatika na Jesenicah, ki proizvaja lamele in rotorje, je
odprl minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak:
"Rotomatika je bila pred desetletjem ena prvih družb, ki
je začela po zatonu železarske industrije vlagati v Jesenice. Rotomatika je pojem
visoke kakovosti in profesionalnih stikov s kupci, zato
tudi spada med štiri največja
podjetja v tej panogi v Evropi." Mag. Vizjak je v slavnostnem govoru povedal še,
da se vlada in ministrstvo za
gospodarstvo zavedata nujnosti novega zagona gospodarske konkurenčnosti z
razbremenjevanjem stroškov dela, tehnološkega razvoja in proizvodnji izdelkov
z visoko dodano vrednostjo.
V proizvodnjo lamel in rotorjev je Rotomatika na Jesenicah vložila tri milijarde tolarjev, investicija v 6000
kvadratnih metrov pokritih
površin pa bo omogočala povečanje obsega proizvodnje
in števila zaposlenih. "Rotomatika je največje podjetje

znotraj Hidrie. Z novimi kapacitetami in moderno zasnovano proizvodnjo bomo
še dodatno utrdili svoj položaj na trgu. Želimo postati
globalni proizvajalec, zato
bomo še več vlagali na Jesenice, saj je naš glavni dobavitelj Acroni. Za uresničitev
cilja potrebujemo še več
zemljišč, zato upam, da
nam bo občina lahko ponudila komunalno opremljena
zemljišča," je povedal Dušan Lapajne, direktor Rotomatike, ki letos praznuje 35letnico delovanja, ko so iz
Železnikov v Idrijo preselili
del proizvodnje elektromotorjev.

Rotomatika Jesenice želi v
bližini novozgrajene proizvodne hale kar 13.000 kvadratnih metrov komunalno
opremljenih zemljišč. Pravijo, da bi z ureditvijo in širitvijo proizvodnje ta predel Jesenic dobili novo in urejeno
podobo, hkrati pa bi prispeval k razvoju industrije nekdaj železarskih Jesenic.
Program lamel in rotorjev
sodi med najbolj perspektivne programe korporacije Hidria. Z lastnim razvojem in
širitvijo najsodobnejših teh-

nologij predstavlja razvojnega dobavitelja velikih evropskih proizvajalcev sistemov
za klimatizacijo, gretje in
hlajenje ter sistemov za avtomobilsko industrijo. Ob
ustanovitvi Rotomatike na
Jesenicah leta 1997 so zaposlili 24 delavcev, do danes je
število naraslo na 140, v prihodnjih letih pa pričakujejo

povišanje za vsaj še 100 novih delovnih mest. Za sodelovanje skušajo že sedaj navdušiti mlade Jeseničane,
zato sodelujejo z osnovnimi
in srednjimi šolami, ob odprtju novih proizvodnih
prostorov pa so Srednji šoli
Jesenice podarili opremo za
računalniško učilnico v
vrednosti milijona tolarjev.

Turistična sezona skozi vse leto
Ministrstvo za gospodarstvo je predstavilo Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2CX37 do 2 o n .
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - Temeljna strategija do
leta 2011 je usmerjena v krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju
slovenskega turizma po načelih javno zasebnega partnerstva na vseh ravneh, od
lokalnega do nacionalnega,
ter v krepitev odličnosti na
vseh področjih slovenskega
turizma. Uresničevala se bo
z nadgradnjo modela organiziranosti slovenskega turizma, internacionalizacijo slovenske turistične f)onudbe in
ponudnikov, oblikovanjem
turističnih destinacij in ključnih usmeritev turistične ponudbe ter razvojem novih
oblik menedžmenta turističnih dejavnosti.
Temeljni strateški cilji
predvidevajo povprečno letno rast števila turistov za Sest
odstotkov in nočitev za štiri
odstotke, osemodstotno rast
deviznih prilivov in občutno
izboljšanje prepoznavnosti.
Med cUji novega razvojnega
načrta za turizem so še de-

centralizacija, desezonalizadja in promocija sprememb.
"Do sedaj veljavna strategija
predvideva razvojni in trženjski poudarek le v nekaterih
delih Slovenije, novi načrt pa
ne postavlja omejitev oziroma dopušča razvoj povsod,"
je na predstavitvi načrta povedal Marjan Hribar, direktor direktorata za turizem pri
ministrstvu za gospodarstvo.
Turistični pomet je največji v
poletnih mesecih v krajih z
morjem in soncem, ki jim
Slovenija ne more konkurirati, zato je v načrtu poudarjen
boljši izkoristek ponudbe izven glavne sezone, višja kakovost storitev, mestni turizem in podobno.
Kako je novi načrt za razvoj
turizma usklajen s prioritetami razvoja turizma na Gorenjskem, smo vprašali Roka
Teula iz Regionalne razvojne
agencije Gorenjska: "Temeljne prioritete so usklajene z
načrti države. Temeljile bodo
na krepitvi povezovanja in
sodelovanja pri načrtovanju,
oblikovanju in trženju gorenjskega turizma po načelih

OD TOLARJA K EVRU
CVETO ZAPLOTNIK

Slovenska pot k evru
o se je Slovenija i. maja
2004 vključila v Evropsko unijo, seje zavezala, da bo prevzela evro takoj, ko
bo uskladila nacionalno zakonodajo z evropsko in izpolnila
konvergenčne
(maastrichtske) kriterije, kot so nizka
stopnja injlacije, primerljivost
obrestnih mer, stabilen tečaj
med domačo valuto in evrom
ter vzdržnost javnih jinanc. Po
teh kriterijih inflacija ne sme
za več kot 1,5 odstotne točke
preseči povprečne stopnje inflacije treh držav Članic z najbolj stabilnimi cenami. Za
dolgoročne obrestne mere je
pogoj, da ne smejo za več kot
dve odstotni točki presegati
povprečja obrestnih mer treh
držav članic z najnižjo stopnjo
inflacije, javnojinančni
primanjkljaj ne sme biti višji od
treh odstotkov bruto družbenega proizvoda (BDP) in javni
dolg ne višji od 60 odstotkov
BDP-ja. Da bi preverili stabilnost tečaja, je Slovenija 28. junija 2004 za dve leti vstopila v
mehanizem menjalnih tečajev

K

Zeleno stikalo za začetek razširjene proizvodnje Hidriine
družbe Rotomatika na Jesenicah so v družbi Edvarda Svetlika, predsednika uprave Hidria, prižgali minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, direktor Rotomatike D u š a n
Lapajne In direktor jeseniškega dela Boštjan Bratož.

javno zasebnega partnerstva.
Prva prioriteta regionalnega
razvojnega programa v letu
2007 bo vzpostavitev menedžmenta turistične destinadje Gorenjske oziroma organizacijsko nadgradnjo slovenskega turizma na ravni
regij." Naslednja prioriteta
integralni turistični produkti
bo ključna pri razvoju, podpori in trženju inovativnih in
konkurenčnih
turističnih
produktov, kd bodo presegli
občinske meje, naložbe v turistiino infrastrukturo pa predstavljajo največji investicijski
cikel, za kar se na državni
ravni predvideva kar 38 odstotkov vseh sredstev, na Gorenjskem pa celo 98 odstotkov vseh sredstev, namenjenih turizmu. V sklopu tega
naj bi zgradili sto družinskih
penzionov in hotelov.
V novem načrtu razvoja turizma posebno mesto zaseda
mesrni turizem, med njimi
tudi manjša, a zanimiva mesta, kot je Ško^a Loka. Ali v
načrtu vidi dovolj možnosti
za razvoj turizma na Loškem, smo vprašali Sašo Je-

reb iz Lokalne turistične
organizacije Blegoš Škofja
Loka: "V prejšnjem načrtu so
bila turistična območja in destinacije strogo določena, sedaj pa se lahko vsak najde v
njem. Za škofjeloško območje je to dobro, saj bomo lahko
sodelovali v večini programov. Nova finančna perspektiva bo podprla trenumo
manj znane in razvite turistične destinacije. Pri nas je
osnovni problem turistična
infrastruktura, predvsem pomanjkanje nastavitvenih kapacitet, zadali smo si postaviti 600 novih ležišč, oživitev
dvorca Visoko, nov kamp v
Loki, terme Kopačnica, nova
šestsedežnica Stari vrh in
drugo. Dobro smo zastopani
tudi v razvojnem programu
za Gorenjsko, kjer bomo
skupaj promovirali Gorenjsko, se vključili v projekt 100
družinskih penzionov, uredili muzejski park, staro šolo v
Žireh, Boncljevo hišo v Železnikih, kamp Mršak v Žireh, nadaljevali urejanje tematske poti Po sledeh Rupnikove linije in drugo."
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Gorenjska
Banka

ERM II, v t. i. čakalnico za
evro, kjer tečaj tolarja ni smel
za več kot 15 odstotkov
odstopati od menjalnega tečaja
239,64 tolaija za evro.
Slovenija je pri izpolnjevanju konvergenčnih
kriterijev
imela največ težav z inflacijo,
ta pogoj je prvič izpolnila novembra lani, potlej pa je bila
injlacija vedno pod dovoljeno
mejo. Evropska komisija in
Evropska centralna banka sta
na zahtevo vlade 16. nuija izdali Sloveniji
konvergenčno
poročilo, v katerem ugotavljata, da izpolnjuje kriterije in da
lahko prevzame evro. Pripravljenost Slovenije za prevzem
evra je 16. junija potrdil še politični vrh Evropske unije oz.
evropski svet. 28. junija se je
tudi formalno končalo dveletno
obdobje v ERM
11, pred
kratkim pa je svet finančnih
ministrov
Evropske
unije
(Ecofin) na predlog Evropske
centralne banke določil menjalni tečaj. 1. januarja zooj bo
Evro tudi v Sloveniji postal zakonito plačilno sredstvo.

EVRO - naš denar

Vas zanima karkoli v zvezi z novo valuto?

Pokličite: 04/208-44-86

Začenja se
stanovanjski popis
Evidenčne nalepke bodo v večstanovanjskih
stavbah lepili upravniki.
MATJAŽ G R E G O R I Č

Ljubljana - Geodetska uprava
republike Slovenije bo te dni
začela izvajati popis nepremičnin, s katerim naj bi dobili uporabno evidenco stanovanjskih in gospodarskih
objektov v državi. Predvideno je, da bodo vse stanovanjske enote najprej dobile evidenčne nalepke, ki jih bodo v
večstanovanjskih stavbah lepili upravniki. Nalepke so
brezplačne in jih na izpostavah geodetske uprave lahko
prevzamejo lastniki, najemniki in upravniki. Nalepke,
ki so brezplačne, bodo omogočile vsebinski del popisa,
prvi del bodo upravniki in

(S)
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lastniki večjega števila stavb
lahko opravili sami, predvidoma decembra pa se bo na
teren odpravilo okoli 800
popisovalcev. Popis nepremičnin. ki naj bi trajal do
aprila prihodnje leto, bo zagotovil združevanje nepremičninskih evidenc, tako
zbrani podatki bodo prispevali k večji preglednosti trga
nepremičnin. Prav tako se
bodo poenostavili postopki
pri vpi.su v zemljiško knjigo.
Popisovalci bodo ponudili
lastnikom pomoč pri vpisovanju podatkov v evidenčne
liste, dopuščena pa je tudi
možnost, da jih lastniki izpolnijo sami in vrnejo na izpostavo geodetske uprave.
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Prenova programov
Srednja biotehniška šola Kranj bo v p r i h o d n j e m
šoisl<em letu postala Biotehniški center Naklo.
MATEJA RANT

Naklo - V novo šolsko leto
bodo vstopili z novim imenom in s številnimi drugimi
novostmi. Med najpomembnejše sodi zaključek prenove vseh programov, ki jo vodijo v sklopu projekta Najbolj učeče se okolje v okviru
konzorcija biotehniških šol.
Precej večji poudarek bodo
namenili tudi mednarodni
izmenjavi.
"S kranjsko kmetijsko
gozdarsko zadrugo in centrom za trajnostni razvoj se
dogovarjamo za izvedbo
dveh projektov v okviru programa Phare, pri katerem bi
sodelovali z Avstrijci," je razložil ravnatelj Marijan Pogačnik. Prvi je projekt Naš

vrt, v okviru katerega nameravajo zasaditi vrt s starimi
rasdinami, in sicer tako z zelenjavo kot okrasnimi rastlinami. Drug projekt pa zajema ekološko pridelavo mleka, s katero se ukvarjajo že
zdaj, a bi dejavnost radi razširili z ustvarjanjem trga,
kjer bi tako pridelano mleko
lahko prodajali. Ta čas ga namreč zmešajo z drugim
mlekom, je pojasnil Pogačnik. V prihodnje bi radi razširili tudi ponudbo izobraževalnih programov. Tako so
pred časom že vložili elaborat za pridobitev tehniške
gimnazije in višje šole za področji kmetijstva in živilstva.
Zdaj čakajo le še na odgovor
Ministrstva za šolstvo i n
šport.

Javna obravnava
V sredo, 19. julija, bo ob 19.30 v prostorih revirne pisarne
Zavoda za gozdove v Zalem Logu javna obravnava gozdnogospodarskega načrta enote Zali Log za obdobje 2006-2015.
Osnutek načrta bo še do 21. julija med 7. in 9. uro razgrnjen
v pisarni. M. G.
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Zelenjava namesto živine
N a kmetiji Pustota v Z g o r n j i h D u p l j a h so se usmerili v pridelovanje zelenjave in pridobili certifikate
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za integrirano pridelavo. P o količini r a z n o v r s t n e zelenjave so največji na G o r e n j s k e m in m e d v e č j i m i
v državi.
MATJAŽ G R E G O R I Č

Duplje - Na območju med
Naklom in Tržičem je precej
kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave. Za opustitev živinoreje in usmeritev v
pridelavo zelenjave so se
pred petimi leti odločili tudi
na kmetiji Pustota v Zgornjih Dupljah, čeprav so pred
tem zgradili nov hlev. "Živinoreja in zelenjava preprosto
nista šli skupaj, saj je bilo z
vsem skupaj preveč dela in
nam je zmanjkovalo časa.
Treba se je bilo odločiti in odločili smo se za zelenjavo,"
pravi gospodar Božidar Kuhar. Zelenjavo pridelujejo na
osmih hektarih zemlje, največ je solate, sledijo zelje, por
in tudi druge kulture. Po raznovrstnosti so največji na
Gorenjskem in med večjimi
v državi; samo s tem, pravi
Kuhar lahko zadostiš potrebam na trgu. Prek zadruge
prodajo le manjše količine, v
glavnem pa so njihovi odje-

Predstavljamo kozmetične
in frizerske salone
Frizerski studio Žan Luka Gal Patrik
V središču Kranja je na trgu z Maistrovim imenom
simpatičen frizerski salon. V njem se strižejo predvsem
moški, najraje pa otroci. In tiste ženske, ki želijo temu
nameniti čim manj časa. Frizerke v tem salonu namreč
slovijo predvsem po res dobrem in hitrem striženju, ki
vam ga povrhu ne bodo drago zaračunale. Otroci bodo
v tem salonu zlahka počakali na vrsto, saj je tu pisan
igralni kotiček ir> v košari stalna zaloga bonbonov.
Odrasli pa boste, medtem ko bodo otroci v spretnih
frizerkinih rokah, lahko v miru prebrali časopis.

Dek>vni čas: od 7h do 19h, o b sobotah od 7h do 13h

S

Dela na kmetiji jim ne
zmanjka in poprijeti mora
vseh pet dnižinskih članov.
Rastlinjak, v katerem vzgajajo sadike, postaja pretesen in
treba bo misliti na širitev. Na
kmetijo pogosto pridejo kontrole, ki pregledajo kakovost
zemlje, vzorce kultur, sadike
in preverijo prisotnost škropiv in gnojil; pregled škropUnic je skoraj tako zahteven
kot tehnični pregled avtomobila; vse skupaj predstavlja

Božidar Kuhar med svojimi sadikami solate, ki predstavlja
največji del pridelave.
tudi precejšen strošek. Integrirana pridelava je namreč
urejena s številnimi strogimi
predpisi in vseh certifikatov
ter dokazil, vključno s tistim,
ki dokazuje čistost embalaže,
je za debelo mapo.

Božidar Kuhar si želi, da bi
država imela več posluha za
pridelovalce zelenjave in ne
samo za živinorejo in tudi
razpisi za subvencije so bolj
pisani na kožo drugim kmetijskim dejavnostim.

N a prazniku koscev v N o v i Oselici so se v nedeljo v ročni košnji in grabljenju p o m e r i l e štiri ekipe.

Nova Oselica - Že tradicionalno etnografsko prireditev Pokošnjica je Turistično
društvo Sovodenj letos pripravilo v sodelovanju z Dmštvom podeželske mladine iz
Škofje Loke. Osrednji del prireditve, ki se je letos odvijala
že 35. leto po vrsti, predstavlja tekmovanje koscev in
grabljic. ki so ga tokrat nadgradili še z ekipnimi družabnimi igrami. "Tako želimo
obuditi delček tradicije iz časov, ko so vso košnjo še
opravljali ročno," je razložila
Milka Bumik iz Turističnega
društva Sovodenj.
V ročni košnji in grabljenju so se pomerile ekipe iz
Otaleža, Ledin, Sovodnja in
Škofje Loke. Pri košnji je
moral moški del ekipe v čim
krajšem času pokositi ozna-

Frizerski studio Z a n Luka Gal Patrik
Maistrov trg 8, Kranj
TeL: 04/202 14 14

malci večji kupci, tudi večja
trgovska podjetja in nakupovalni centri.
"Zelenjavo s tovornjakom
hladilnikom vozimo tudi v
druge kraje, px)znajo nas na
Štajerskem, Notranjskem in
Dolenjskem. Ukvarjamo se z
integrirano pridelavo in imamo ustrezne certifikate, nekaj ponudb smo imeli tudi
za izvoz, celo za boljšo ceno
kot jo dosegamo doma, vendar bi morali imeti precej več
zemlje in zaposliti dodatno
delovno silo," pravi Kuhar.

Pokošnjico popestrili z igrami

MATEJA RANT

WMW tiOACMIMUUUSV

cveto.zaplotnik@g-glas.si

čeno parcelo, pri čemer so
ocenjevali tudi čistost košnje. Za njimi so svoje delo z
lesenimi grabljami opravile
še grabljice, pri katerih so
bili sodniki prav tako pozorni tudi na čistost pograbljenega in kakovost izdelave
kopice. Pri koscih se je najbolje odrezal član ekipe društva podeželske mladine
Vrsnik Ledine, naziv prva
grabljica pa je pripadel članici ekipe iz Otaleža. Ekipe so
tekmovale tudi v družabnih
igrah. Tako so morali recimo s krožniki vode v rokah
loviti ravnotežje pri hoji po
čokih, precej zbranosti pa je
bilo treba tudi pri igri, ki so
jo poimenovali kokošnjak,
ko so si podajali jajca in jih
zlagali v pehar. Štela so seveda zgolj tista jajca, ki so pri
tem ostala cela. V seštevku
vseh teh nalog, vključno s

Kosci so nabrusili kose In se pogumno zagnali v breg.
košnjo in grabljenjem, je slavila ekipa iz Otaleža.
Kot je navada minuhh pet
let, pa so v igranem prizom
razkrili še en delček iz dogajanja, ki je v preteklosti
spremljalo ženitovanje na
kmetih. Po vasovanju, snubljenju, prevozu bale in šrangi
je letos sledil prizor Ta mla-

da pri hiši. "Mlada včasili ni
imela prav veliko besede pri
hiši, v našem primem pa je
bilo kljub temu malo dmgače. Po njeni zaslugi namreč
pripeljejo vodo v hišo po lesenem žlebu, njena zasluga
pa je tudi, da so dobro oženili še deklo in hlapca," je prizor opisala Milka BumiL

LjuegANA

CELOVEC

Podelitev certifikatov

Kmečki praznik

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pooblaSčena za
Izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Danes podeljuje certifikate, ki jih bo
prejelo 70 kandidatov s pridobljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo s področja vinogradništva, zelenjavarstva, predelave mesa, mleka in sadja ter izdelave kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način. M.C.

Skupnost južnokoroških kmetov vabi na kmečki praznik, ki
ga četrtič zapored organizirajo v Radišah pri Celovcu.
Prireditev bo 30. julija in se bo začela s sveto mašo v farni
cerkvi, nato pa nadaljevala s kulturnim sporedom in
druženjem ob krajevnem kulturnem domu. Podrobnejše informacije so na voljo pri skupnosti južnokoroških kmetov
na telefonski številki 0043/463/540 79. M. C.

NASVETI

info@g'glas.si
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Kratkočasnice za zabavno poletje
Mladi iz Mladinskega centra Vodice so ob pomoči občine letos spet pripravili Počitniške kratkočasnice, namenjene kakovostnemu preživljanju poletnih dni.
IASNA P A I A D I N

Vodice - Počitniške kratkočasnice, kakor so mladi naslovili projekt različnih poletnih delavnic, športnih aktivnosti in drugih zanimivosti, n a m e n j e n i h predšolskim in šolskim otrokom iz
vodiške o b č i n e , poteka ž e
nekaj let, letošnje pa s o na
željo staršev razširili na oba
poletna meseca. "Zelo s m o
zadovoljni z možnostjo, da
naši otroci te poletne dneve,
ko niso v šoli, preživijo zanimivo. poučno in tudi varno. Starši le n i m a m o toliko
dopusta in dva m e s e c a sta
lahko za otroke brez aktivnosti kar dolga," sta povedala Nataša in Matej iz Vodic,
starša štiriletne Katje in devetletnega Nejca, ki se bosta
udeležila nekaterih delavnic. "Vsako leto ž e l i m o č i m
bolj upoštevati želje staršev,
ki n a m zaupajo svoje otroke, in kot kaže, nam uspeva,
saj se delavnic v s a k o leto
udeleži več otrok. Naš glav-

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
- PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM
D E U V E C B R E Z POKUCA
fok prijave- 21. 7. 2006; WŠINA MEO 175 IN
185 CM: GOODVEAR ENGIN6ERED PRODUCTS EUROPE 0 . 0 . 0.. Š K O F j a O Š K A C.
6. KRANJ
UU8UANA IN KRANJ: roK prijav©: 18 7.
2008: HEKATA. 0. 0 . 0 . . TOMAČEVO 1. l i t i
UUBUANA

rok p r i ^ : 18 7.2006: HRIBAR BLESK. 0.0.
0., SAVSKA C. 34. KRANJ
fok p f ^ : 25, 7. 2006: ISKRA MEHANIZMI,
0. D., UPNICA 8. KROPA
POMOŽNI DELAVEC
(Ok pnjave: 18. 7. 2008; GRILC FRANC. S, R.

ZIDARSTVO. ČRNIVEC IO. BREZJE

rok prijave: 19. 7 2006; KOPLA. D. 0. O..
KIDRIČEVA C. 75: ŠK. LOKA
rok prijsm. 14. 8. 2008: ŠKERiANEC JANEZ.

S.P..ŽIGANJAVAS47.KRIŽE

rok pnjave: 21. 7 2006; ZORGER L£ON, S. P ,
GRAJSKA C, 43. BLED
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
rokpr^: 21.7.2006; MANPOWER. D. 0.0..
PODRUŽNICA KRANJ. KOROŠKA C, 14.
KRANJ
rok pnjave: 21.7.2006; PGP. D. 0 . 0 . . C, STE
MARtEAUXMINES5. TRŽIČ
ŽrVlLSKJ D E U V E C V PEKARSTVU
rok prijave 21 7. 2006: OREHEK. O. 0. 0..
SAVSKA LOKA 22. KRANJ
GOZDNI D E U V E C SEKAČ; rok pnjave: 22. 7.
2006: št del. mesi: 3; L EGOLES. D. D..
DRtČEVA C. 56. ŠK. LOKA
OBDELOVALEC LESA; rok prijave 18 7
2006: JELOVICA, 0. D.. KIDRIČEVA C. 58.
ŠK. LOKA
ŽKJ^tČAR: rok prija«- 21 7 2006; VOGEL 0.
D.UKANCe. BOrtNJSKO JEZERO
POŠTNI MANIPUUNT: rok prijave: 21 7.
2006; POŠTA SLOVENUE. D. 0. O . POŠTA
KRANJ. DRAŽGOŠKAUL 8. KRANJ
SUŠČIČAR; rok prijave: 21. 7 2006; AIREST
CATERING. O O. O.. ZG BRNIK 13QA. 4210
BRNIK-AERODROM
MIZAR: rok prijave: 18.7.2006; JELOVICA. D.

D.. ŠK. LOKA. MONTAŽNE HIŠE, HRIB 1.
PREDDVOR
OeUKOVALEC KOVIN
rok prijave: 19. 7. 2006; KOPLA, D. O, 0..
KIDRIČEVA C. 75. ŠK, LOKA
rok prijave; 21. 7. 2006; TRIFIX. 0. 0. 0..
C. NA LOKO 2. TRŽIČ

STROJNIK; ro)t prijs«: 18. 7. 2006: VOGEL
D. D.. UKANC 6. BOHINJSKO JEZERO
ELEKTRIKA« ENERGCTIK; rok pnjave: 21. 7.
2006;BAUIMEX.D 0 . 0 . . POTVPJŠKARNO
11. KRANJ

GRADBENIK: rok prijave: 21. 7.2006; TT«31S.
D. O 0.. BELSKA C. 59. PREDDVOR
ZIDAR
(Dk pnjave: 18. 7 2006: CESTNO PODJETJE.
D D.. KRANJ, JEZERSKAC. 20. KRANJ
rok pnjave; 14. 8. 2006: ŠKERJANEC JANEZ.
S. R. ŽIGANJA VAS 47. KRIŽE

ni cilj ostaja zagotoviti kakovostno in varno preživljanje
prostega časa, zato s m o letos uvedli o m e j i t e v števila
udeležencev na posamezno
delavnico, poskrbeli pa s m o
tudi za prevoz otrok, nezgodno zavarovanje in malico," je povedal župan Brane Podboršek.
Katarina
B a n k o iz Mladinskega centra Vodice pa je dodala, da
so letošnji že tako bogat
p r o g r a m , za katerega skrbi
2 6 voditeljev, skušali popestriti še z d v e m a novostma,
delavnicama V r n i m o naravi
in Odkrijmo Španijo. Otroci s o se v teh d n e h že lahko
spoznali z digitalno fotografijo, deželo pravljic in šolo
tenisa, v prihodnjih tednih
pa bodo v Klubu Kubu lahko igrali nogomet, na igrišču v V o d i c a h spoznavali
n o r o fiziko, v S k a r u č n i bo
prostor za tabornike, v kult u r n e m d o m u b o d o lahko
ustvarjali v šoli umetnosti, v
šoli bodo s p o z n a v a l i kuhinje sveta, se učili rolanja in

VOZNIK AVTOMEHANiK
rok prijave: 18.7. 2006; GE TRANS. 0 . 0 . 0 . .
SREDNJA BELA 34. PREDDVOR
rok prijave: 25. 7. 2006; STEELTRANS. 0. O.

KRANJ: rok pnjave: 25. 7 2006: GRAVVE.
D. D.. POSLOVNA ENOTA UUBUANA.
KOMENSKEGA 4. UUBUANA
ŠK. LOKA; rok pnjave, 25. 7. 2006; GRAWE,

S K U D I Š Č N I K : rok prijave- 21. 7. 2006;
POLVCOM. ŠK. LOKA, D. 0. 0.. POUANE
NAD ŠKOFJO LOKO 76. POUANE NAD
ŠKOFJO LOKO
PRODAJALEC

D. D.. POSLOVNA ENOTA UUBUANA.
KOMENSKEGA 4. UUBUANA
JESENK^: rok p r ^ 25. 7. 2006; GRAVVE.
D D,. POSLOVNA ENOTA UUBUANA,
KOMENSKEGA4. UUBUANA
rok prijave: 26 7. 2006: VOZNIK. D 0. 0..
KRANJSKA C. 19. RADOVUlCA

0..C. ŽaEZARSV 8. JESENICE

JESENICE: rok prijave: 1. 8. 2006: BOKAT. D.
0 . 0 . . MASARVKOVAC. 17. UUBLIANA
L£SC£: rok prijave: 18 7, 2006: FABIANI NOGAVICE. 0. 0. 0., KOTNIKOVA UL 5. UUBUANA
rok prijave: 21. 7. 2006; MANPOWER. D. 0.
0.. PODRUŽNICA KRANJ. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
rok pr^ave: 21. 7, 2006; MG MARKET. D 0.
0.. OBI TRGOVINA 704. STARA C. 1. KRANJ
KUHAR; rok pripve: 21. 7. 2006; AIREST CAm m . D. 0 . 0 . . ZG. BRNIK 130A. 4210 BRNIK-AERODROM
NATAKAR; rok prijave: 28.7.2006: PRAPROTNIK MAJDA. S. P . PŠEVSKA G. 2. KRANJ
LESARSKI TEHNIK; rok prijave 18. 7. 2006:
JELOVICA. D. D.. ŠK. LOKA. MONTAŽNE
HIŠE, HRIB 1. PREDDVOR
METALURŠKI TEHNIK; rok prijave: 26. 7.
2006; UKO. KROPA. D.O.O.. KROPA 7A.
KROPA

ELEKTROTEHNIK: mk prijave* 9 8. 2006:

DVD VERDIKON. D. O. 0.. PlAVŠKI ROVT 3.
JESENICE
P I T TEHNIK; rok pr^rve: 21 7. 2006: POŠTA
SLOVENUE. 0. 0. 0.. POSTA KRANJ. DRAŽGOŠKAUL 8. KRAMJ
GRADBENI DELOVODJA
rok prijave: 21. 7.2006. IMG. D, 0 . 0 . . GORENJESAVSKAC. 15, KRANJ
rok prijave: 21. 7. 2006: S G P TEHNIK. D D..
STARA C. 2. ŠK.LOKA
GRADBENI TEHNIK
rok p r w : 25. 7. 2006; DOLNOV. D. O. 0..
ŠUCEVAUL 23. KRANJ

rok p r ^ : 21. 7. 2006: DOU^OV. D. O. O..
ŠUCEVAUL. 23. KRANJ
rok pnjave: 21. 7, 2006; S G P TEHNIK. D. D..
STARAC. 2. ŠK.LOKA
EKONOMSKI TEHNIK
rok p r ^ : 18.7.2006; SAT CONTROL D. O
0.. POŽENIK10. C E R K U E
rok pr^ave: 09.8.2006; SAT CONTROL D. O.
O . POŽENIK 10. C E R K U E
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO; rok prijave: 18. 7.2006; J A K E U MARIJA-PROIZVODNJA IN TRGOVINA. SELO PRI
ŽlROVNia 11. ŽIROVNICA
VZGOJFTEU PREDŠOLSKIH OTROK: rok prijave: 25. 7. 2006; ANTONOV VRTEC
ŽELEZNIKI, ŠK0V1NE 1. ŽELEZNIKI
GIMNAZIJSKI MATURANT
rok prijavo: 25. 7.2006; ALPCTOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT, D. D., KIDRIČEVA C. 56,
ŠK LOKA
GORENJSKA; rok pnjave: 12.8.2006; GENERAU ZAVAROVALNICA. O D.. KRŽIČEVA UL
3. UUBLJANA
SREDNJA STROKOVNA
IZOBRAZBA

ALI

SPLOŠNA

INŽ. ELEKTROTEHNIKE;rokpnjave 21 7

2006; ISKRAMIS. D. D., UUBUANSKAC. 24
A. KRANJ
INŽ. RAČUNALNIŠTVA, rok pnjave: 25. 7
2006: KRAJNIK. D 0 . 0 . . KIDRIČEVA C 66A.
ŠK.LOKA
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO. FINANCE,
RAČUNOVODSTVO
rok pnjave: 22. 7. 2006. DARIN. D. O. 0.,
RAČUNOV. STORITVE. VELESOVSKA C. 49,
ŠENČUR

rok p r ^ : 12. 8. 2006; NIKO. 0. D.. OTOKI
16. ŽELEZNIKI
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS); fok pnjave: 2,
8.2006; SIBO G. D. 0 . 0 „ HAFNERJEVO NAS E U E 126. ŠK. LOKA
UNIV. DIPL. INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE: rok p r ^ : 25. 7 2006; KRAJNIK. 0. O. O.. KIDRIČEVA C. 66A. ŠK. LOKA
D B ^ EKONOMBT (VS); tek p r ^ ' 20 7.2006:
EUROCOM. D, 0.0.. SAVSKAC. 22. KBWU
PROF. RAZREDNEGA POUKA
rok prijave 18. 7.2006: OŠ IVANA GROHARJA
ŠK. LOKA. PODLUBNIK 1. ŠK LOKA
PROF. MATEMATIKE; rok prijave: 18.7.2006:
OŠ IVANA GROHARJA ŠK LOKA, PODLUBNIK
1. ŠK.LOKA
PROF. KEMUE; rok prijave: 18. 7. 2006: OŠ
IVANA GROHARJA ŠK LOKA. PODLUBNIK 1.
ŠK.LOKA
PROF. GLASBENE VZGOJE; rok pnjave: 21 7
2006; OŠ JOSIPA VANDOTA. K O R O ^ UL
12. KRANJSKA GORA
SPECIAUST ZA ŠOLSKO PEDAGOGIKO; rok
prijave: 18. 7. 2006; OŠ IVANA GROHARJA
ŠK. LOKA. PODLUBNIK 1. ŠK LOKA
DR. MEDICINE; rok pnjav«: 21 7. 2006; BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO. KIDRIČEVA C. 3aA. KRANJ
DR. MEDICINE SPECIAUST PEDIATRUE
n)k prijave: 16.8 2006. OZG KRANJ. OE ZD
BLED. ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ. MLADINSKA C. 1, BLED
rok p r ^ 16.8. 2006; OZG KRANJ. ZDRAVSTVENI DOM RADOVUCA. KOPALIŠKA C. 7.
RADOVUlCA

Prosta dek)yna mesla i^)javlja(no po podatkih
Zavoda RS za zaptislovtfije. Is/aA pbeosf^i^
prostora mso objavljena vsa. Prav tako zaradi
pregkKinosti objav izpuščamo pogoje, ki jih postavljajo deiodajak:! (delo za dotocen čas. zahtev
no
Kkušnje. posebno znanfO in rn^rebitnc
druge zavitek«). Vsi navedeni in man^<a}oa podaiio
so dostopni: na oglasnih deskah območnih s i ^
inuradov za dek) zavoda: na domači stran Zavoda RS za zapostoranje- hltp://iAwess.90v.si;
pri detodžjsfc^
Bralce opozarjamo, da so morebitne rupake pn
o b ^ mogoče

Počitniške kratkočasnice
- p o s a m e z n e delavnice traj a j o teden dni - s e bodo
zaključile konec avgusta,
zaključna prireditev za vse

udeležence in starše pa
bo 24. septembra na prireditvenem prostoru na Skaručni.

MojeDelo.co
^ IZBERI PRJHOONOST

MOJ POGLED
DAM)ANA

ŠMID

M

Miza - svetišče ali bojišče (6)

Otroci v deželi pravljic skupaj s škratkom Svitom
različnih plesov. Po izkušnjah sodeč, pa bo tudi letos
največ zanimanja pritegnila
delavnica Z a n i m i v i hobiji,
kjer otroke čaka teden raziskovanja - obisk helikopterske baze na Brniku, o b i s k
radijskega in televizijskega
studia in polet z balonom.

k

omača kuhinja naj bi
dišala po zdravih obrokih, kajti Ic tako bodo
otroci poznali uonj pora. repe.
zelja, enclonMc, rib, česna, čebule in podobnih dobrot, ki dobro denejo našim
želodcem.
Tako imenovane "jedi na žlico"
so v obilici hitre prehrane pogosto pozabljene in jih v resničnem življenju primanjkuje. Poletna sezona je kot nalašč za
uživanje v sadnih in zelenjavnih jedeh. Hkrati s tem pa izkoristimo ta Čas za to, da otroci spoznajo čim več različnih
vrst pridelave in priprave hrane. Naj pobirajo zelenjavo z
vrta in obirajo sadje, da bodo
spoznali tudi delo, fci ga je treba opraviti, preden se grah
znajde v rižoti. Otroci so krasni pomočniki pri luŠčenju graha in fižola, pri gnetenju testa.
Solate v tej vročini so nepogrešljive in zakaj jih ne bi otroci naredili sami? In če se že pri solatah upirajo, pa naj pripravijo
svojo limonado ali sladoled.
Resda jc izbira tega sladkega in
hladnega užitka velika, pa vendarle bomo otroke zares razveselili, če bomo skupaj pripravili

sladoled. Konec koncev je to
tudi dobra naložba, saj bodo
pri tem dobili koristne informacije. Pri kuhanju in pripravljanju obrokov skupaj z otroki se
držimo preprostih receptov, ki
ne zahtevajo dveurnih priprav
in za seboj ne puščajo kuhinje,
ki zahteva še dodatno enoumo
čiščenje. V knjižnici je kar nekaj knjig, ki so nam v pomoč
pri kuhanju v družini.
Tudi
nakupovanje hrane spada med
odnos do hrane. Vse bolj je potnembno. kaj uživamo, in zato
jc branje nalepk osnovna šola
nakupovanja.
Prav tako niso
važtw samo bleščeče barve embalaže, marveč jih podučimo,
kakšna je razlika med jogurtom, fci ima en mesec rok trajanja in med tistim, ki ga moramo pojesti v treh dneh. Prehranjevanje je odgovorna stvar in
prav tako kot pazimo, da v avtomobile točimo pravo gorivo,
je važno, da telo dobiva zdravo
hrano. Otroci se hitreje in več
naučijo, če so aktivno vključeni
i' proces hranjenja. Zato naj
čim. večkrat lupijo,
mešajo,
ribajo živila in čim manjkrat
odpirajo konzerve.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o.

' Proletarska 4, 1 0 0 0 LJubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19
VEČ INFORMACIJ IN 2APOSUTVENIH OGLASOV (300 - 500) NA:

Strojni mehanik m/ž (Begunje na Gorenjskem)
V Službi vzdrževanja početja Elan. d o. o., iščemo nove sodelavce za
zaposlitev na delovnem mestu "stnijni mehantft" K sodek)vanju v s ^
mo kandidate s končar^o izobraztx) za strojr>e9a m^tanika ali tehnika,
ki imajo veselie In izkušnjo na področju vzdrževanja. Ponujamo sklenitc/d&tovrega razrnefja za določen čas šssl
mm poskusnim delom in možnostjo zapo^itve za nedoločen čas.
Etan, d o. o.. Begunje 1. 4275 Begunje na Gorenjskem, prijave- zbt-

rarTK)do4.d. 2006.

Svetovalec na poslovno programskih reSttvah m/2 (Ško^a Loka
in teren)
V poSelju se ukvarjano z imptemertocijo p^ramskih rešrtev Navision in L S retari v podjetjiti. Dek) je na projektih. Iščemo sodelavca, od
katerega pričakujemo samostojnost pri dekj. komunikativnost, samoorganiziranost in sposobnost vodenja mar^h skupin, Če vam ni
va dek> tudi izven Skivenije, predvsem v Hrvaški In Srbiji, se nam oglasite. Krajnik računalništvo, d o. o.. Kidričeva cesta 66a. 4220 Škofja Loka. p r ^ zbiramo do 6.8. 2006.
Mizarje m/ž (Bled)
O d vas pn^ujerno izo brazbo lesne smeri in 3-letne delovne izkušnje
pri otjdeiavi lesa Ponujamo vam deto v mladem, kreativnem m akt^
nem kotektivu. stimulativen osebni dohodek, intefna in zunanja izobraževar^, možnost dodatnih usposabljanj, možnost podaljsar^ja dek>
vnega razmerja Seaway Gnaup. d. o. o.. Pot na Lisice 2.4260 Bled.
prijave zbiramo do 9 . 8 . 2006.
Pek m/ž (Kranj)
Pekarstvo Orohek. d. o. o. zaposfi delavca za delo peka v pekami, Izkušnje niso potrebne, od kandidaten pričaku)emo ročne spretnosti,
poštenost in resnost
poteka v nočnem času občasno tudi v ne*
deljah in ob praznikih Orebek.d.o.o..Savskak>ka22.4000Kranj.
pnjave zbiramo do 11 8.2006,
Referent v računovodstvu (m/ž) (LJubljaria)
V kotoktN, kjer sta za uspešen razvoj pomembna visoka dekana angairanost m motiviranost, vabimo referenta v račurtovodstvu (rr>/ž).
Pričakujemo v ^ strolcovDO izobrazbo ekorK>mske smeri, v ^ 3 teta
debvnih izki^enj na primerljivem delovnem mestu, pozr^avanje računovodski standardov ter znanje standardnih PC orodjj Zaposfitovza
nedoločen čas, K/anjska Investicijska Družba, Poljanski nasip 6,
1000 gublja\a. pnjave zbiramo do 13.8. 2006.
Vodja računovodsNa m/ž (LJubljana)
V Rolekliv. kjer sta za uspešen razvoj pomefnbna visoka dek)vna arv
gaziianost in motiviranost, vabimo vodjo računovodstva (m/ž). Pričakiqemo uru. izobrazbo ekonomske smen. 5 let dek>vnih izkušenj na
področju voder^ računovodstva, dobro poznavanje slovenskih rsčuno-vodskti standardov, znanje r u področju planiranja, a n ^ in kontrolinga ter znanfe standardnih PC orodg. Zapos«ev za nedok)čen čas.
K/anjska investicijska družba. P o l j a n i nasip 6, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 13.8. 2006.
Svetovalec tehnične pomoči Domenca m/i (Jesentee)

Tehnična podpora upofabnikom stofflev h o ^ oddelka in odd«fla
registracij domen. Kaj pričakujemo? Na razgovor bi radi povabili te
kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: poznavanje načel telefonske ki poskJvne komunikacije, zelo dobro poznavar^ intemeta. prijeten g t o in komunl^atrvnost. brezhibno pozriasonje pravopisa, aktivno
znanje angleščine. Domenca. d. o. o.. Spodnji plavž 24A. 4270 Jesenice, p r ^ zbiramo do 23. 7.2006.

Pomočnik/pomočnica v kuhinji (Kranjska Gora)
Zaposimo delavca, ki bo o p r a ^ ponxižna
v kuhinji v turističnem
kornpieksu našega naročnri^a. Oek) obsega: pomoč pri pripravljar^
in skrbi za sklaciščer^ hrane, čiščenje kuhinje. Manpmer, d. o. o..
Tomšičesa 1, 1000 Ljutiljara. pršaw zbiramo do 23. 7.2006.

Analttik/pfogramer m/i (Kranj)
Ste inovatrvni in želite sodekivali v k^učnih sk>venskih projektih? Iščemo več sodelavcev z znanjem razvoja na področjih i8M Lotus in
VVebsphere ali Oracle lOg programske opreme. Posebno dobrodošU so kancfidati s certrfttati J 2 E E Ger«. d. o o.. Tržaška 40. lOOO
LiuW)ana. prijave zbiramo do 26.7.2006
Strojni tehnik za orodjarska dela In deta na C N C stroju (Horjul)
Pnčakujemo stn:qno izobrazbo V, stopnje, natančnost pri deki. odgovoren pristop, Zaželene so izkušnje na podro^u stroiništva afi orodjarstva ponujamo razgibano dekjvno mesto, dodatno strokovno izobraževanje in stirmrfalivno ptečito. Č e vas veseli dinamično in kreativno
detovno mesto, Kjer VKSIB rezullate In sadove svojega dela. vas vabi*
mo. da nam p o š ^ žK^enjcpise. Orodel. d, o. o., Slara cesta 25.
1354 Hofiul, prijave zbiramo do 27. 7.2006.
Referent v računovodstvu m/ž (Kranj)
Od kandidata pričakujemo: srednješolska izobrazba ekonomske
smeii (V. stopnja), predhodne delovno izkušnje na podiočju računovodstva, poznavanje dela s salda konti ter z glavno Knjigo, poznavanje računalniških programov M S Office, zanesljivost, odgovornost
do opravljenega dela, pripravljenost na učenje ter izobraževanje .
Don Don. d o. o,. Laze 16. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 28 7.

2006.

Puškarm/ž (Kranj)
Od prijavljenih kandidatov pričakujemo: izobrazbo puškarja ali orodjarja. vsaj S let dekTvnih izkušer\j. aktivno znanje angteščine In nemščine. poznavanje programskega orodja Ms Office, komunikativnost in organizacijske sposobnosti, oster vid in ročne spretnosti,
prič^ujemo. da se kandklat zanima za tovstvo in strelstvo. Ponujamo: zaposlitev za nodok>č8n čas s 3-mesecntm poskusnim detom,
Bock. d. o. o.. DražgoŠka ulica 2. 4000 Kranj, prijave zb^amo do
29. 7. 2006.
Gradbeni tehnik/gradbeni inženir (m/ž) (Goreniska)
V ^ vloga bo predvsem vodonjo proj^ctov in ažuma obdelava podatkov. kot so obračuni Pnčakujemo detovne akušnje. organizacijske
sposobnosti, komunikativno os«bo, Ponujano: dober zaslužek, možnost dodatnih izobraževanj in službenega avtomobila
ste izkušeni
vgtadbeni stroki nizklt gradenj in radi vidite sadove svojega kakovostnega In (inamičnega dela. nam p o š ^ ŽMjeniepise. HATNČR BOŠTJAf^K!;, d. o. o., Sredt)je Bitnje 127.4209 Žabnica, pnjave zbiramo
do 29. 7. 2006.
Komercialist ZT m/ž (Kranj)
Od kandidatov pričakujemo: višja ali visoka izobrazba ekonomske ali
dnjge ustrezne smen; ocftčno znanje angleškega jezika: dobro znanje španskega in italijanskega jeiika; poznavanje dela z računalnikom; zaželene izkušnje v zunanji trgovini, na carinskem in davčnem
področju. Goodyear Engineered Products Europe. d. o. o.. Škofiek>
ška cesta 6.4000 Kranj, pnjave zbiramo do 3.8.2(X)6,
Elektrotehnik • električar za montažo In vezavo senčil m/ž
(Mengeš)
Pogoji: IV. ali V. stopnja elektro smeri, izpit B kategcrije, 3 leta dek>>
vnih izkušenj na področju vezave elektroinštaiacij. Tehrol Kosec, Andrej Kosec. 9. p,. Sietelc»a ubca 6.1234 Mengeš, prijave zbiramo do
4.8. 2006.
Avtoelektrlčar m/ž (Keanj, Jesenice)
Ponujamo nove izzive kadrom na podro^ vzdrževar^ go^>odar5kih
vozil v nadi Dekjvni enoti vzdrževanje. Na k>kacijl v Kranju ah na Jesenicah takoj zaposlimo avtoelektnkarje. Od kandidatov pričakujemo:
poklicna izobrazba avtoelektrikar ali srednja izobraztia ustrezne smeri. pasivno znar^ nemškega jezika, zaželeno osnovno znanje MS Office, vozniški izpit 6 katogonjo Alpetour Potovalna agencija, d d..
Mirka Vadnova 8,4000 Kranj, pnjave zbiramo do 5. 8.2006.
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Prečenje "počivavnikovega"

PLANINSKI KOTIČEK: Z E L E N I C A (1536 M)-STOL (2236 M)-GOLICA (1836)

GIBAJTE SE Z NAMI
JANEZ FERLIC

Za pošten odnos,
igro in boj

grebena

D a n a š n j a tura t e h n i č n o ni zahtevna, je pa v s e k a k o r fizično n a p o r n a , saj je dolga približno l o
oz. n ur. P o t r e b n e je kar nekaj uhojenosti in kondicije, za lepoto t u r e je pa skoraj nujen tudi j a s e n
d a n , ki v a m b o o m o g o č i l čudovit razgled.

a vrhu te strani časo-

vleče že več kot petnajst let, koje

pisa vidimo napis na-

zaključil svojo športno pot. Ko-

sveti, ki naj bi vam

lajne, kijih je tudi prodajal v

predvsem pomagali, kako čim

najbolj kriznih obdobjih, danes

bolj kakovostno in aktivno pre-

služijo le še statistiki športnih

živeti prosti čas. Kot Športni-

muzejev

kom rekreativcem vam pred-

Olimpijskemu komiteju. Matti

in

Mednarodnemu

vsem iz tekaškega okolja posre- je bil izjemen na treningu in na
JELENA J u s n N

Ste kdaj pomislili, da bi si
za izhodišče vzeli Ljubelj, ter
prek Zelenice, Stola, Belščice,
StruSke in Golice prišli na Jesenice? Tura, ki sem jo pred
nedavnim
prehodila,
je
"omk" celodnevna tura; in
ravno toliko, kolikor je dolga,
je tudi lepa, čeprav se proti
koncu vleče "okol rit v varžet".
Izlet zahteva tudi nekaj logistike, saj vas mora nekdo pripeljati na Ljubelj in vas priti
iskat na Planino pod Golico.
A' gremo? Pa pojdimo na pot!
Izhodišče je mejni prehod
Ljubelj, kjer se po označeni
poti prek zeleniških smučišč
odpravite do Doma na Zelenici. Od 24. junija za vikende
tudi vozi sedežnica do doma,
kar vam za eno uro skrajša
vzpon. Morda se splača izkoristiti dano možnost, glede
na dolžino ture.

Z Zelenice se odpravite v
smeri Vrtače in Stola. Na eni
od skal ob poti gre odcep desno proti Vrtači, vi pa nadaljujete naravnost. Kmalu se boste po skrotju in ruševju precej spustili navzdol. Na tem
mestu je previdnost več kot
nujna. Konec junija je bilo na
tej najnižji točki še snežišče,
vendar ni predstavljalo nobene nevamosti. Pot se bo počasi začela dvigovati, dokler ne
boste dosegli melišča, ki vas
bo pripeljalo na vrh Stola. Pot
prek melišča je stabilna. Morda se boste prej ustavili še v
Prešernovi koči na Stolu, se

malo okrepčali ter nadaljevali
pot. S prijatelji smo se kar z
vrha Stola spustili do markirane poti. Ta delček poti ni
označen, pot je bolj steza, zoprna za hodit, a na koncu je
biJa poplačana s kratkim meliščem, kjer smo lahko malo
potekli in bili na poti "en,
dva, tri". Priključili smo se
markirani poti Slovenske pla
ninske poti ter prek Potoške
ga Stola dosegli na Vajneže
vem sedlu začetek Belščice.
Vreme nam tisto soboto ni
bilo ravno najbolj naklonje
no, kar je bilo po svoje dobro
sicer bi nam bilo prevroče,
slabo pa je bilo toliko, ker pol
poti ni bilo skoraj nobenega
razgleda. Nameravali smo se
povzpeti še na Vajnež, a nam
je megla to preprečila. Belščica je zahodni greben Stolovega masiva, ki ga je kot raj opeval že Prešeren. V eni od globeli nas je presenetilo še 2
metra snega, ki ga je bilo treba obiti. Na koncu Ride, na
planini Seča so se pasli konji.
V rajski idili miru in neokrnjene narave smo si privoščili kratek počitek in nahranili
lačne želodce. Pred nami je
bila Struška, ki od sedla Seča
na vzhodu do sedla Kočna na
zahodu meri 3500 metrov
zračne linije. Osamljena,
odrinjena,
razpotegnjena
korpulentna dama, zasidrana
v samo jedro grebena med
Belščico in Golico. V njenem
kraljestvu planinec utone v
samoti, svet, kjer je tišina
zelo glasna, svet, kjer se telo

dujem

Prešernova koča na Stolu se je utapljala v megli.
naužije energije za prihodnje
dni. Ko smo stopili v njeno
nedrje, smo pred seboj ti.idi
zagledali Kočo na Golici, naš
cilj za tisti dan. Zdela se je
tako daleč; kot bi jo nekdo s
fračo izstrelil na rob Golice.
J a no, z Velikega vrha Struške do cilja bo še približno
dve uri hoda. Severna stran
sedla Kočna na koncu Stniške je grozljivo prepadna.
Občutek sem imela, kot da se
bo zdaj zdaj kaj odlomilo in
se z vso težo po zakonih gravitacije odkotalilo navzdol.
Erozija je naredila svoje. Kot
da s€ gora podira pred našimi
očmi. Na sedlu smo nabrali
še nekaj materine dušice in
gorske vrese. Prva je dobra za
usta, grlo in prebavila, dmga
je odličen diuretik. Prek sedla
Suha smo se povzpeli do
Koče na Golici. Do vrha Golice je še približno 40 minut.
S Koče na Golici smo se
spustili do Planine pod Golico, kjer nas je čakal prevoz,
šofer pa je s seboj prinesel

okusen štrudelj. Po naporni
celodnevni turi je "cuk'r" več
kot prijal.
Iskreno priznam, da me je
močno presenetila flora na
poti. Sploh vzpon na Stol je
bil posejan z različnim alpskim cvetjem. Drznila bi si
reči, da če je Črna prst botanični vrt Julijcev, je Stol Karavank. V nos me je dregnil
predv.sem dišeči volčin s svo-

jim čudovitim vonjem, ob
poti pa smo med drugim videli tudi Clusijev svišč, grozdasti kamnokreč, dlakavi
sleč, bolj znan kot rododendron, Sternbergov klinček,
alpski bodak, alpsko veleso
itd. No, posledica obilnega
cvetja in cvetenja je bilo nekaj
smrkanja, a se je izplačalo.
Prečenje grebena kralja
Karavank je planinska tura
za dušo, ki vam jo priporočam z dna srca. Edino opozorilo je to, da je tura dolga,
zato se nanjo odpravite kondicijsko dobro pripravljeni.
Pa trden korak!

navodila,

skakalnici, a vse to ni dovolj, da

kako se lahko čimbolj kakovost-

nasvete in

športnik postane bitje, ki druž-

no lotite tekaške vadbe, nasto-

bi koristi in skrbi za pozitivno

pa na tekmovanju, pripomoč-

stran življenja.

kih za trening ... 5e bomo go-

V njegovem primeru gre za

vorili o teh zadevah, a ne mo-

vrhunskega športnika in ne za

rem mimo zelo pomembnega

nas kot rekreativne športnike, a

dela športa, ki se nanaša na

tako eni kot drugi

njegovo etično stran, kajti šport

vzdrževati pozitivne

nam je lahko

na vseh področjih

življenje v to-

moramo
navade
življenja.

lažbo in veselje, pomaga pre-

Prostor za šport je dovolj velik

magovati stiske, nas uči o nas

za vse, ki si le želijo vstopiti, in

samih in pomaga, da se z roba

dolžnost nas vseh je, da tudi

poraza

odrinemo

k

zmagi.

ravnamo v skladu s športno eti-

Odkrivamo tudi naše zmožno-

ko. Toda nekaj je o tem k govo-

sti, do kam lahko sežemo in kje

riti, drugo pa to dejansko stori-

se moramo ustaviti. To ne velja

ti oziroma izvajati. Če je ne-

le takrat, ko smo na prizorišču

kdo od nas boljši, mu čestita-

našega športnega udejstvova-

mo, prav tako naj boljši čestita

nja, temveč tudi zunaj tega. v

tistemu, ki je za njim, ga po-

družbenem okolju. Šport v res-

hvali in mu da nasvet, vodilo,

nici lahko deluje zelo pozitivno

da se bo še bolje razvijal. Lah-

- ne vedno in ne vedno popol-

ko pa, da je tisti slabši na tek-

noma, a vendar lahko, in to je

movališču pa boljši na drugem

pomembno.

podro^u in bo svojemu boljše-

Onesnaževalci,

kot so do-

ping. pohlep, goljufanje in nasilje, pa so v šport prinesli tisto
drugo stran, in to stanje nas zaskrbi. Legendami jinski smučarski skakalec Matti NYkaenen zaradi svojih briljantih dosežkov upravičeno nosi naziv

mu tekmecu lahko drugače pomagal in ga spodbujal, da bo
dosegel kak drug življenjski cilj.
Predvsem za to gre.

godki, kot je bil na koncu Jinalne tekme SP-ja v nogometu,
športu nikakor ne koristijo.

najboljšega skakalca vseh ča-

Glasovi tekači tečemo, po

sov, toda druga stran njegovega

teku ob dobri kapljici kakšno

življenja je popolnoma podrta.

rečemo in želimo drug druge-

Številne ločitve, pretepi v opi-

mu tako in drugače pomagati.

tem stanju, meseci, preživeti za

Pa obilo smeha je, predvsem ko

zapahi zaradi nasilja so ga za-

Tone kakšno zgodbo iz svojega

nesli na stranpot, iz katere se

otroštva pove.

lecoqsportif
www.lohnko-ing.s
Konji na planini Seča. (Foto: Jelena Justin)

Zadnje

afere v športu in nešportni do-

PISMA, KAŽIPOT
Spoštovani!
Odgovor na prispevek Či-

gave koristi brani Računsko
sodišče? Gorenjski glas, 4.7.
2006, str. 25

Računsko sodišče RS v okviru Zakona o računskem sodišču (Ur. 1. RS. št. 11/01; samostojno določa, katere revizije bo
izvedlo v posameznem

obdo-

bju. Pri določanju revizij, fci
jih ho izvedlo v posameznem
koledarskem letu, računsko sodišče obravnava predloge z zakonom določenih

subjektov.

Obenem vsako leto prejme številne pobude s strani fizičnih
in pravnih oseb. Tako je prejelo tudi pobudo g. Antona KoseIja, ki se nanaša na revizijo
nakupa in prodaje poslovne
stavbe nekdanje tovarne obutve Planika na BreznicC, ki jo
je, kot vse druge, proučilo z vso
resnostjo.

''Svoboda
zlata nič več
ni na obzorju ,„"

Malomarno
ravnanje
s kemikalijami

PGD Smokučje izdalo "Pro-

Tovarniška 27, 2342 Ruše, za-

gram" za "Srečanje knietijcev

radi neodgovornega in malo-

treh dežel" na 'Konjeniškem

marnega ravnanja s kemikali-

prostoru ob Cesarski cesti pod

jami v R Sloveniji.

Breznico', v katerem je zapisano
- posvečeno

Pred kakšnim mesecem sem

o ditve.

pil

ljeno ... osamosvojitve.

Bioformatox

Veijetnoje bilo zamiš-

(200 g) omenjenega podjetja.

Pod tem je podpisan tudi Za-

Na embalaži je bila nalepka z

vod za turizem in kulturo Žirov-

navodilom za uporabo, ki je

nica. Kaj ljudje ob tem mislyo?

navajalo koncentracijo 20-j0g

To kar si mislim, govorim in pi-

na 10 litrov vode. Pred kakš-

šemjaz, da so v občini Žirovnica

nim tednom sem kupil enako

slovnika Računskega sodišča

Slovenci izgnani v taborišča ali i
so bili drugače zaznamovani s i
terorjem okupatorjev. Nemška :
medijska družba je nosila pre- i

natopodnasloi^jenvslovenskije- :
zik. V Sloveniji Je fHm predvaja- :
laCTV

Kranj, TV Pika. TVTr-

Slovenija in POP TV pa sta od- :
klonili predvcyatye.
Drugi dokumentarni jUm. ki
traja 58 minut, 2 naslovom i

rabiti. Za vsak slučaj sem še

lastniki, uradniki in posamezni-

DIS ni hotel sodelovati, razen

embalaži

(posebnih tiskanih

ki, ki jih (po lastnem prepriča-

KO Bmnik in to preko KS Bra-

navodil pri nakupu nisem do-

nju) učenost in sposobnost kar

nik (predsednici KO Komen ni

bil}, ko sem z grozo ugotovil,

razganjata.

uspelo preprečiti sodelovanja).
Film je bil premiemo predva-

20-j0gna 1 (en) liter vode. Za

jan J. 8.2002 na prireditvenem

dokaz prilagam sliko. Ker ni-

prostoru KS Branik, nato pa še

RS (Ur. 1. RS, št. 91/01; je

sem mogel veijeti, da bi se kon-

7. 9.2002 na gradu Brestanica,

program dela za

izvrševanje

centracija v tako kratkem času

revizijske pristojnosti račun-

kar za lo-krat povečala, sem

skega sodišča zaupen in mora

klical rta zeleni telefon 080 22

biti varovan kot zaupen do iz-

70 in dobil g. Jurša iz podjetja

Obvestilo

brez tamkajšnjih izgnancev.
Film je bil še pr^vajan na GTV
Kranj in po vseh mogočih inter-

Vse priznanje DlS-u pri orga-

vendjah tudi na RTV Slovenija
(27. 4. 2004). V začetku leta

teka koledarskega leta, na ka-

Agroruše, ki mi je povedal, da

nizaciji srečanja izgnancev ob

tero se nanaša. Prav zato sta

ta proizvod prihaja s Češke in

6j. obletnici vrnitve domov, kije

2006 pa tudi na Deželni TV

zaposleni na računskem sodiš-

da ga oni samo preprodajajo in

bilo v Mostecu pri ljubljani, saj

Škofia Loka.

ču, ki ju v pismu navaja g. Ko-

da ja prava koncentracija 20-

se spomini na takratne dc^ke

selj, ravnali skladno s pravno

jog na 10 (deset) litrov vode.

ne smgo pozabiti oziroma se ne

podlago in podatka, ki je opredeljen kot zaupen, nista razkrili. Dejstvo, da je podatek, ki
ga je želel pridobiti g. Koselj
zaupen, pa ne pomeni, da njegova pobuda ni oziroma ne bo
vključena v program dela za
izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča.

Ker sem se že večkrat srečal s
pomanjkljivimi navodili za Jitosanitama sredstva omenjenega proizvajalca (npr. navajanje porabe na hektar, ne pa
razmeija v gramih na določeno količino vode), kar ne morena veijeti, da zgoraj opisana
zadeva lahko pride 1» prodajo.
Koliko Slovencev je za deset-

MAG. NINA FURMAN

krat prekoračilo koncentracijo

VODJA KABINETA

strupa pri uporabi Bioforma-

PREDSEDNIKA

toxa, veijetno ne bomo nikoh

R A Č U N S K O SODIŠČE R S

izvedeli. Verjetno tudi ne, zakaj vse vrste nadzora delajo toliko napak in veijetno tudi

Odkritje plošče
na letališču
Ljubljana
Popravek članka "V SPOMIN
UBITIM NA BRNIKU" avtorja Simona Šubica z dne 30.
junija 2 0 0 6

tega ne, zakaj davkoplačevalci
plačujemo razne neučinkovite
inšpekcije, ki bi take zadeve
morale preprečiti že pri izhodu
iz tovarne ali pri prestopu državne meje.

smgo nikoli več ponoviti. Na tem
zborovanju so se zopet srečali
ljudje, ki so prebili hude čase v
različnih taboriščih Nemčije,
Avstrije, Srbije. Hrvo^fce in BiH.
Zmotil pa nasje predvsem go-

izgoni, umori z gJavno temo -

Berlin, obsega J4S strani in je

izdaje knjig, v katerih je opisana

bila izdana zaenkrat v 800 iz-

zgo^na

vodih. na žalost satno v nem-

med II. svetovno vojno. Posebno škem Jeziku za obveščarye nempa je poudarila, da o izgnanstvu
ške Javnosti. Knjiga Je bila prvič
in izgnancih v Sloveniji še ni bil

predstavljena i« NUmbergu. apri-

posnet noben jUm. Ne vemo, ali

la 2005. Za slovensko javnost

Kranj, saj je naše Združenje že
julija 2000 posnelo prvi dokumentarni film, ki traja 77 minul, z naslovom Slovenske žrtve

nam žčd ni uspdo izdati knjigi v
shvenskemjeziku, ker v Sloveni-

LANGUSOVA 32, R A D O V L J I C A

nih sredstev, da bi knjigo izdali v
samozaložbi.

nacizma in poplačilo odškodnin.

Z D R U Ž E N J E ŽRTEV
OKUPATORJEV I 9 4 M 9 4 5

KSANJ

naši želji. Film je za nas posnela

PODPREDSEDNIK

nemška medijska hiša v krajih

FRANC ROVAN

dbor združenja

PLP Brnik v

nobenem primeru ni pododbor

LETUJTE

ŠE

vse do konca

UGODNEJE
julija

cena
pri

polpenziona
bivanju

2 dni ali več že od

Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Članek

pojasnjujemo

in dopolnjujemo s tem, da so
na spominski slovesnosti aktivno sodelovali v častni straži, s
praporom in govornikom člani
Policijsko veteranskega društva SEVER

Gorenjske, Podo-

dbor Brnik, nekateri

izmed

njih pa so še vedno aktivni
uslužbenci Postaje letališke policije Brnik.
Veteranski pozdrav!
BOJAN ŠTERK
P O L I C I J S K O VETERANSKO

DRUŠTVO S E V E R
GORENJSKE
PODOPBOR B R N I K

Ribčev Laz. Nastopila bo skupina Green Town P L E H Band.

Poletni semenj

Kranj • T D Kranj prireja v soboto, 22. julija. Poletni semenj.
Prireditev bo potekala v starem delu mesta Kranj, na

Glavnem trgu pri vodnjaku, od 8. do 13. ure.

Počitniške delavnice

Tržič - O d ponedeljka, 17. julija, do četrtka, 20. julija, bo ob
10. uri v Gašperjevem kotičku Tržiškega muzeja počitniška

delavnica Igrajmo se turistične vodiče. Od ponedeljka, 17.

julija, do petka, 21. julija, bodo med 9. In 12. uro počitniške

delavnice tudi v Mladinskem centru Tržič, med io. in l i . uro
pa v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja.

PROSTA DELA

ŠTUDENTJE,DIJAKI

www.m&kranj.sl

Kranjska Gora - Lokalna turistična organizacija Kranjska

IZLETI
Kolesarski izlet

Kranj - Kolesarska sekcija D U Kranj vabi na kolesarski izlet

Kranj-Tržič(kopanje)-Kranj v torek, 18. julija, ob 8. uri.

Odhod izpred društva z lastnimi kolesi.

Pohod na Okrešelj

Kranj - Planinska sekcija DU Kranj organizira v četrtek, 27.

julija, pohod na Okrešelj (1396 m). Odhod z avtobusom ob

7. uri izpred Globusa. Cena: člani 3.000 SIT, nečlani 3.900

RAZSTAVE
Tržič - Turistično društvo Tržič vabi na razstavo umetnostne
obrti Dušana Zavška. Občina Tržič vabi na razstavo 40 let
prijateljstva mest Tržič in Sainte-aux-Mines avtorja Lada

Srečnika, ki bo do 23. avgusta. Gostišče Smuk pa vabi na fotorazstavo janeža Pipana Brazilija do 31. julija.
K r a n j s k a G o r a • Galerija Radman Kranjska Gora vabi na

Vsebina članka, navuienega
pod zvezo, ni točna, saj podo-

bo v sredo, 19. julija, ob 20. url na paviljonu Max Zaxter -

ji ni bilo interesa za tak projekt, SIT. Prijave do ponedeljka, 24. julija, v društveni pisarni. Za
sami pa nimamo dovolj finanč- prehod meje potrebujete osebni dokument.

DIS ni kotel sodelovati, kljub
M . MEKTEIJ

Bohinj - T D Bohinj vabi na drugi koncert Festivala Kanal, ki

jeziku ter knjigo Brezpravnost,

je izšla pri založbi Metropol-

ignorira prispevke ZŽO 1941-45

Koncert

ljevidom taborišč in 63 fotografi- rarke Danice Butinar in kmečke igre, 20. julija pa nastop
ansambla Storžič in kmečke igre.

ŽnidaiHč, kijev svojem govoru

res ne pozna ali pa nan^noma

PRIREDITVE

jami v dovenskem in nemškem

obsojeni na uničenje. Knjiga, ki

izgnanstva Slovenca/

OBVESTILA O D O G O D K I H OB)AVLJAMO V RUBRIKI
GLASOV k a ž i p o t BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

založbi Katalog taborišč sloven- Gora vabi na Trg na Gorici (pred cerkvijo), kjer bo i8. julija
predavanje z diapozitivi - julijske Alpe, 19. julija nastop citskih izgnancev i' Nemčiji z zem-

vor predsednice DIS-a, ga. Ivice
pohvalila DIS-ove prispevke, toje

luioiilo li oftiHO ipifKmjmo po »Itlonu 0</20I-4.'-(». Ukiu MrtOl-C 13 jii »»Dno nj lomni I
* liriniu <u. po poili • 00 poii«f!)kj m itirikj do II00 iiifi Cma ogUiov m PfmuOb v rubi.ki l/irtno »joanj

Poleg navedenih filmov pa Je
naše Združenje izdalo v samo-

V filmu s svojimi prispevki

Lep pozdrav

i

bovlje in TV Nova Gorica. RTV

enkrat preveril navodila na

PAVEL BEŠTER

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00

predvajan na 92 pokrajinskih in ; jANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi,
krajevnih TV postajah v Nemči- : 4240 RADOVLJICA. T E L : 0^53-15-249
ji, w novembru 2000 inJanuarja : Trst - posezonske razprodaje 28. 7.; Madžarske toplice 12. 8 - 15.
8., 24. 8. - 27. 8., 31. 8. - 6. 9.; Pelješac 16. 9. - 23. 9.; Kopalni izlet
2001 (skupaj ok. 150 ur). FUmJe :
- Izola 24. 7.: Cardaland 19. 8.
bil posnet v nerr^cem Jeziku in :

"Žrtve vojn^a nasilja 1^41-45" na položajih in na ddovnih mestih slabo pismeni, nerazgledani Je bil posnet maja 2002 v sodelovanju z GTV Kranj. V filmu
ali pomanjkljivo izobraženi ob-

sredstvo in ga danes želel upo-

da na njih piše koncentracija

V skladu z 49. členom Po-

obletrtici o s v o b

v Kmetijski zadrugi Lesce kupripravek

po Sloveniji, iz katerih so bili :

težni del stroškov. Film je bil :

Podjetje Agroruše, d. 0. o..
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razstavo Slike, ustvarjene na kolonijah Kranjska Gora 2002

in 2003. Liznjekova domačija vabi na razstavo risb In grafik
iz obdobja 1950-1960 akademskega slikarja jaka Torkarja.

Bohinj - Razstava Panjske končnice malce drugače, ki jo

IZJEMNO U G O D N O
V J U U J U IN A V G U S T U
en otrok do 12, leta v sobi z
dvema odmsiima osebama ima
brtiphCno bivaiije pri pal(etu
2 dni ali več!

: bodo odprli ta teden, je že na ogled. Teme so vzete iz knjige
: Bohinjske pravljice avtorice Marije Cvetek.

i PREDSTAVE

dodatni popusti za upokojence
m otroke (ostali popusti se
ne seštevajo)

i Otroški poletni Kiseifest

pester animacijski progam

; na ogled predstave Živalske čarovnije, ki bo vrtu gradu

Dobrodošli v sončno in zeleno
Topoliico, v čudovit svet

termalnih vrelcev.

^

Terme Topolšica

T: 03/896 31 00 in 02
Brezplačna Številki«: 080 14 20 '
F: 03/896 34 00
I?-po5u: infe^Ot-topoUicajt
www.tenTie-topolsica.si

i Kranj - Čarovnik Marlizz vabi v četrtek, 20. julija, ob i8. uri
: Khislstein.

; OBVESTILA
i Tržič - Letno kopališče Tržič je odprto vsak dan od 10. do 19.
I ure.
: Kranjska Gora - Aqua Laris odprt od 9. do 23. ure, zadnji

: vstop v bazen ob 21. uri. Bazen v hotelu Lek je odprt od 9.
: do 21. ure, ob ponedeljkih od 11. do 2i. ure.

MALI OGLASI

22

2 0 . julij: Čarovnik Marlizz

INEPREMIČNINEI

"Živalske čarovnije"
v tej predstavi nastopajo predvsem
živali: zafci, morski praSički, golobi,
dva psička in belonosa opica Vili.
Otroci se pri predstavi seznanijo tudi z
dresuro živali, še posebej psičkov in
opice, ki jo po predstavi lahko tudi
brez nevarnosti pobožajo. Program je
humoristično obarvan, bogat z rekviziti, živalmi in prekrasnimi čarovnijami.

Otroški poletni
Kiselfest 2 0 0 6
O b četrtkih na
vrtu gradu Khislstein
v Kranju
Vse prireditve so ob
i8. uri

2026-172
031/605-114
PE TRŽIČ:

592 43 00, 041/515 965
STANOVANJA PRODAMO
KRANJ - Planina II. iss. 2 nad., 39,60 m2.
1. i2d. 1983 za 18 mio SIT (75.113 EUR)

Tel. 05 97 400 37»
gsm 040 756 758

KRANJ - Planina 1,2SS, 3 nad.,50.70 m2,
1. izd. 1978 za 23 mio SIT (95.977 EUR)

KRANJ - Planina 1,25s. 5 nad., 63,50 mz, I.
izgr. 1979 za 22,8 mio SIT (95.143 EUR)
KRANJ - Vodovodni stolp, 3SS. 4. nad.,
66.5 m2, L izd. 1965. obnovljeno za 27.5

Vstopnice so na
voljo uro pred predstavo, cena 600 sit

mio SIT (114.755 EUR)
TR2iC - ISS, II. nad. 35,80 m2.1. izd.

1986 za 12.3 mio SIT (51.326 EUR) brez
opreme 02. za 12,9 mio SIT (53830
EUR) 2 opremo

TRŽIČ - 2SS, II. nad. 44,75 m2,1. obnove
2 0 0 0 za 1 0 . 5 mio SIT (43.815 EUR)

LOTO
Rezultati 56. kroga • 12. 7. 2006
1. 2, 13. 15. 24, 28, 35 in 29. S E D M I C E N i !

Lotko:
3. 4. 3, 1. 5. 1. LOTKA NI!
Predvideni sklad 57. kroga za Sedmico; 620.000.000 SIT
Predvideni sklad $7. kroga za Lotko: 43.000.000 SIT

DELNIČARJI DRUŽBE
PRIMOŽ TRUBAR D.D.

ugodno
TRŽIČ • 2SS. 77,07 m2.1. izd. 1954, obnovljeno 1995 za 16.5 mio srr (68.854 EUR)
TRŽIČ • 2SS. I nad.. 57.80 mz. I. izd.
1900, za 16 mio SIT (66.768 EUR) + ga-

raža 2.1 mio SfT (8.763 EUR)
7KŽIČ - 2SS, 53 m2.1. izd. 1900. obnovr^eno 2002, oprema ostane v stanovanju za 15 mio SIT (62.594 EUR)
TRŽIČ - Deteljica, 2ss. IX. nad. 60,12 m2.
\. izd. 1976 za i8,6 mio SIT (77.616 EUR)

TRŽIČ - več 2SS. leto obnove 2005. različnih velikosti od 55.22 m2 do 74,63 m2
po ceni od 15,904 mio SIT (66.367
EUR) do 2M94 mio SIT (82487 EUR)
TRŽIČ • 2,5ss, II. nad.. 50 m2.1. izd. 1950
za 13,5 mio SIT (56.335 EUR)

TRŽIČ • 2,5ss, P. 67,5 m2.1. izd. 1935. obnovljeno za 15.5 mio SIT (64.680 EUR)
TRŽIČ • 2,5ss, I. nad.. 55 m2.1. izd. 1950.
za 15 mio SIT (62.594 EUR)

TRŽIČ • 3SS, mansardno, II. nad. 74,04 m2.
L izd. 2005. za 18.9 mio SIT (7^869 EUR)

TRŽIČ • 3SS, pritličje. 58.21 m2. I. izd.

Poteza Naložbe d.0.0. vas obvešča,
da je nova odkupna cena za vaše delnice

11.000 S I T / d e l n i c o .
(45,90 EUR/delnico)*

(Fotmlba velja do pridobitve željene količine.)
Delnice lahko prodate v prostorih

Delnica d.o.o., Tavčarjeva 16,4000 KRAI^

Za prodajo potrebujete:
osebno izkaznico, davčno številko, št bančnega
računa, potrdilo o lastništvu deklic.
Priporočilo, namenjeno iiri«mu krogu oseb, ne upoSteva izkuSenj, finaninih možnosti )n namenov posamezneosebe v zvezi z naložbami v
vrednostne papirje, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih ckoliičinah
bistveno vplivatina vsebino priporočila. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve.
Vsebina pravic do delnic izdajatelja PRIMOŽ TRUBAR D.O. so navadne
imenske delnice z glasovalno pravico, prenosljive skladno s statutom izdajatelja. s katerimi se ne trguje na organiziranem ti^u oz. za katere izdajatelj
m opravil postopka javne ponudbe ali pridobil dovoljenja za nadaljno javno
prodajo ter tako ne zapaiiejo pod določila Zakona o prevzemih (Ur. I. RS
$t. 47/97; Zpre).

gekko
Bmol 79A. 4000 Kf»nj •

.nfo ncp^ge^l^ojOkts. 5
ovrtrivgeUlpprojeM ji :

04 2341 999
031 67 40 33

I

PRODAMO STANOVANJA
KRANj - CENTER; nova stanovanja v
popolnoma obnovljeni meičanski hi$i
v centru mesta:
- j-sobno 59.9 m2. pritličje, cena:
25-199-559.00 SIT
• 2-sobno 52,43 m2, pritličje, cena:

23.50x792.60 srr

• 2-sobno 58.74 m2,1. nadstropje, cena:
26.981.866.80 SIT
-3-sobnoduplex 96.25 m2,1. nadstropje in mansarda, cena: 39.620.022,75 SIT
- 3-sobno duplex 94.87 m2,1. nadstropje in mansarda, cena: 35.99z6tS.20 SIT
• 2-sobno 59.33 m2. mansarda. cena:
27.240.834,60 SIT
BECUN)E NA GORENJSKEM; 2S s
shrambo. 60 m2.1. 1988. nadstropje
3/4, lastno parkirišče, balkon, mirna
(okadja, cena 23.5 mio SIT
KRANJ PLANINA; iS. 42 m2, I. 1985,
delno obnovljeno 2006. nadstropie 3/4,

neopremljeno. vseljivo takoj, cena: i8
mio srr
KRANJ VODOVODNI STOLP; 3S s
shrambo. 74 m2.1.1964. obnovljeno
2003. nadstropje 3/4, delno opremljeno. cena: 26.500.000 SIT
PRODAMO VIKEND
BEGUNJE OKOUCA; površina 80 mz v
dveh etažah na parceli 1.164
3,
gradbena faza, iesena konstrukcija, idilična lokacija, lep razgled, cena
32.340.000 SIT
PRODAMO ZEMLJIŠČE
BLEJSKA DOBRAVA; 406 ms, v
mirnem vaSkem okolju. Priključki na
elefctriko. vodovod in telefon so v bližini.
Dovoljena gradnja enostanovanjske
hiie v treh etažah. Cena: n mio SIT
JESENICE; več zazidljivih parcel na
sončni legi: parcela 1.062 trn • 13 mio
srr. parcela 1.075
• 14,5 mio SIT,
parcela 891 m2 • 15,5 mio SIT, parcela
485 m2 -16.838 Srr/m2. parcela t .802
m2 -14432 srr/m2
PRODAMO POSLOVNE
PROSTORE
LESCE; 150 m2. obn. 1996. opremljen
nočni lokal v obratovanju, možen tudi
najem, cena: 72 mio SIT ali 300.000
SIT/mesec
www. gekko projekt, s

2005, za 18.9 mio SIT (78.869 EUR)

info@g'glas.si

dokupa ok. 500 rTi2 zemlje, cena 39,0
mio SIT (162.744 EUR)

SKOFJA LOKA - okolica, poslovnostanovanjski objekt v III. grad. ^ i , stan.
p. ok. 186 m2. pare 570 m2. cena 40
mio SIT (166.917 EUR) lepa tekadja
ŠKOFJA LOKA - okolica. 2-sUn. hiša, ok
115 m2 stan. površine v vsaki etaži, vsa
p«jklctcna, na pare 980 mz, L izd. 1978,
vzorno vzdrževana, lepo zasejana okolica
hiše. ccna 56 mio SfT (233.684 EUR)
TREBNJE • okolica, slan. hiša ali bivalni vikefxJ, adaptirano 1980. cca 80 m2 stan. p,
garaža, vinska klet. parcela 1550 ni2. Hiša
potrebna adaptacije, izredno lepa k>kadj3
(na hribu) z lepim razgledom na okoliške
griče. Nekoč je bil gostinski bkal - možnost ponovnega obratovanja za 14.8 mio
SfT (61.759 EUR)

POSLOVNE PROSTORE DAMO V
NAJEM, PRODAMO
NAJEM
KRANJ - ok. 240 m2 (P 125 mz, I. nad. 115
m2 veliko dvorišče z več P-mesti, ograjeno, ccna 1440 SIT/mes za m2 + stroški
KRAN) • okolica, ok. 100 m2, v privatni
hiši (1. soba 20 ms, 2. soba 70 ms. sanitarije + tuš kabina, cena 1440
Srr/rries za mz + stroški
KRANJ - Planina. 85 mz, najem z odkupom inventarja za ceno 120.000 SIT/mes
•I- stroški najem brez odkupa inventarja za
ceno 240.000 SIT/mes + stroški oz. prodaja prostora in opreme za 30 mio SIT
PRODAJA
KRANJ • ok. 210 m2 poslovnih prostorov z vso pisarniško opremo v pritli^u
in kleti poslovne stavbe, 6 parkirnih
mest. nekaj zelenice za 91 mio SIT
(379.736 EUR) NOVO
STANOVANJA DAMO V NAJEM
TRŽIČ • Bistrica. 2ss s kabinetom 57.91
m2, delno opremljeno, cena 60.000
SIT/mes + strošid (pJačlo 3 mes vnaprej)
ZEMLJIŠČA PRODAMO - zazidljiva,
kmefij&ka, gozd itd.

KRANJ - okolica, CERKLJE • okolica, TRŽIČ • okolica, PODgUBElJ
VIKEND PRODAMO
TRŽIČ - na sončnem pobočju Dobrče
prodamo bivalni vikend, 1. izgradnje
1960, parcela 250 mz, potreben obnove. cena 9 mio SIT (EUR 37 556)
www.mike-co.si

TRŽIČ • 3SS. v I. nad. samostojne hiSe. v
celoti otmovljeno 2006,74,85 m2, cena
22.753 mio SIT (94.947 EUR) novo
TRŽIČ • 4SS. I. in II. nad 90.64 m2,1 adapl
2005. za 26,105

^^

^08.913)

SKOPJA LOKA - mestno jedro, l.nad..
2SS. 54. m2, popolnoma obnovljeno
n>e$čansko stanovanje, drvarnica, klet,
podstrešje, I. obnove 1992 za 19.5 mio
s r r (81.372 EUR)

HISE PRODAMO
KAMNIK - okolica, pol dvojčka, t. izd.
2001. cca 180 m2 stan. p.. dvoriSCa in zelenk» 349 m2. ix terasa. 1 k balkon, garaža. razgiban postevno-stanovanjski objekt
za 69495.600 SIT {290.000 EUR) novo
KRANJ - okolica 2x polovico dvojčka,
parcela 230 in 340 m2,1. izd. 2005,111.
podaljšana gr. Faza. stan. p. 155 ali 158
m2, komunalno urejena za 37.680,00
mio srr (156.700 EUR)

KRANJ - okoliu pol hiSe (355) v 1. nad
dvostan. hiSe, samostojen vhod in vse ločeno (centralna, eleklrika, voda), vrt ok.
330 m2, garaža in k^ 44 m2 + n^strešek
za 2 avta, leto izgr. 1978. adaptirano, stan.
p. 86 m2 za 37.5 mio SIT (156485 EUR)

KRANJ - okolica, i-stan. hiSa, I. izd.
2005.140 m2 stan. p., okrog hiŽe terasa in ok. 3800 m2 zemljiSča (travnik, njiva, Se ena zazidljiva parcela), ccna 120
mio SIT (500.751 EUR)

KRANJ - okolica, 2-st3n. medetažna
hiSa, I. izd. 1979. delno podkletena. ok.
180 m2 stan. p. 39 m2 kleti, lokacija
mima, bližina Kranja, za 88,666 mio
SIT (370.000 EUR) novo
KRANJ - okolica. 3-stan. hiia, I. izd.
1980, adapt 2000. dvojna garaža, uta.
prizidek ok. 40 rru, skupaj ok. 400 m2
stan. p., 497 m2 parcela, za 65 mio SIT
(271J40 EUR)
KRANJ - okolka. i-stan. hiša. I. izd. 1974.
v pritli^u delavnica ok 140 m3 (stropi
3,30 m). 1. nad. 3.5SS, loo m2 stan. p.,
parcela 395 m2. za 48 mio SIT (200.300
EUR) novo
JESENICE - pol hi$e. garaža, 94 mz
stan. p.. 136 m2 vrta. 162 m2 dvorišča, v
kleti ISS, v pritli^u, 2ss, I. izd. 1948, delno adapt. za 26.5 mio SIT (110.^3 EUR)
PREDDVOR - 2-stan. hiša. 2 x 2ss po 64
m2. terasa, posebej garaža, nad njo
bnjnanca, I. izd. 1948, adapt 2000. parcela 598 m2 za ceno 55 mio SIT.
(250.375 EUR)

TRŽIČ. okolica. 2-stan. hiša. I. izd. 1981,
ok. 180 m2, parcela 726 m2, cena 59
mio Snr (246.202 EUR)

TRŽIČ - pol hiše, I. izd. 1936, jss 100
m2, parcela 450 m2 za 27 rnio SIT
(112.669 EUR)

TRŽIČ • okolica, 2-stan. (2x 45$). I. izd.
1980. parcela 705 m2 na ravni so^ični k»bciji za ceno 40 mio SIT (166.917 EUR)
TRŽIČ - okol»ca, hiša eno ali lahko dvostan. ok. 260 m2 stan. površine. Idet, pritličje in mansarda. parcela 552 m2, luksuzni objekt, leto izgr. 2000. bkacija izven
naselja za 69 mio SIT (287.932 EUR)
MEDVODE - stan. hiša I. izd. 1989, ok.
180 m2, parcela 450 m2 z možnostjo

GA-NI
GA-NI. d.o.o., P.E. Mlakarjeva ulica 107
(OPC Šenčur), 4208 Šenčur
tel: 04/25-i7'i99, iaxz 04/26-17-198
e-pošta: infb(g^nepremicnine-gani.si
GARSONJERA
ZLATO POLJE, prodamo prazno garsonjero (manjše i-sobno st.), v izmeri
35,27 m2 z kletjo, balkon, stara 8 let, 1.
nad/4. vsi priključki, vseljivo po dogovoru. cena: 16.200.000,00 SIT
(6760140 EUR)
TRISOBNA STANOVANJA
KRANJ • PLANINA I, prodamo komplet obnovljeno trisobno stanovanje v
izmeri 78,80 m2,3. nadstropje/4, letnik 72, vsi priključki, balkon, ločen
WC. vpisano v 2K, vseljivo takoj, cena:

novogr«dnjf, «d«p(«cijr. nepremičnine

km p PROJEKT
Tel.: 04 20 43 200
GSM: 031 511 111
PRODAMO STANOVANJE
KRANJ VODOVODNI STOLP; zSS, 58
m2. P/4, nad, obnovljeno 1.05. balkon.
SZ Ic^. mima kočija, cena: 22,9 mio
SIT (95.560.00 EUR)
PRODAMO HlSO
NAKLO OKOUCA; samostojna hiša, I.
1983, P-fN-i-M, 200 m2, parcela 863 m2.
dve garaži, na Čudoviti lokaciji, cena:
47.928.000,00 SIT (200.000,00 EUR)
PODgUBELJ; ekskluzivno prodamo
dvostanovanjsko hišo M atralrtlvtii lokadji, 1.1976, delno obnovljena, redno
in lepo vzdrževana, 350 mz uporabne
površine, parcela 1300 m2, cena:
67.099.200.00 srr (280.000,00 EUR)
PRODAMO ZEMgiSČA
BRfTOF VOCE; ekskluzivno prodamo
več parcel v Šenčurskem delu Vog, 515
do 1035 m2, cena: 35.946,00 SlT/m2
(150 EUR/m2)
KUPIMO
ZA ZNANE STRANKE KUPIMO PARCELO OK. 1000 M2 V OKOUCI PREDDVORA OZ. TRSTENIKA ALI DVOSTANOVANJSKO HIŠO
PREOSTALO PONUDBO NEPREMIČNIN
NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI
www.mp-projekt.s

SUET

EOOTA l U A N j

NUOI«}(VA uliCA

g»m: 0)»/$84'777
e-poita: Itdija9vcflum.ti
PRODAJA
Zg. BHnje, 610 m2, zazidljiva parcela,
komunalno neopremljena, na zelo
lepi, mirni lokaciji ob gozdu, cena:
110 EUR/mz
Blejska Dobrava, 406 in 675 m2. zazidljivi parceli, priključki ob parceli,
ccna 90 EUR/mz in 85 EUR/m2
IŠČEMO za znane stranke
Kranj in okolica za nakup iščemo stanovanja, različnih kvadratur in enodružinsko hišo z manjšo parcelo.
Kranj, Preddvor, Bled, za nakup iščemo zazidljivo parcelo. 600 do 800
m2, lepa lokacija.
www.venum.st

FESST, d. o. a ,
nepremičninska
družba,
Striurjeva ulica 5,
Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta:
inro(g>f^st.si
Internet
www.fesstsi
ZA ZNANE STRANKE VZAMEMO V
PRODAJO IN ZA V NAJEM NEPREMKtNINE VSEH VRST.

SVET RE d.o.o.
4000 »Uaw|

ven
um. o
Bntor^}. 4000 Kranj
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NEPREMIČNINE Ta.t04/281|.000
REAL E STATE Fm.: 04/202»-4$9
Email: kranj (g)svet-ncpremičnlne.si
http://www.svet-nepremični ne.si
STANOVANJA pnxlamo
KRANJ - bližina centra: 2-sobno pol kletno
Stanovanje. 69,28 ma, v večstanovanjski
hiši, L1950, vfiaziadapladje, zelo svetk),
cena 16 mio SIT (66.767 EUR)
KRANJ - bližina centra; 2-sobno mansardno stanovanje. 5443 m2. v večsunovanjski hiši, 1.1950. prenovljeno, cena
21 mio srr (87.631 EUR)
KRANJ - Pbnina H; 3SS, 82,5 M2, 6.
nad.. 1.1982, lepo. prenovljeno pred 10
leti, lep razgled, ZK v postopku, cena 25
mio srr (104.323 EUR)
KRANJ - Planina II; prostorno dvosobno
stanovanje. 72,07 ni2, 7. nad., 1.1982,
zek) prijetno, hitro vseljivo in vpisano v
ZK; cena 23,5 mio SfT (102.237 EUR)
SKOPJA LOKA - Groharjevo n.; 55.10
m2,1.1966, prijetno triso^, mansardno stanovanje v nizkem bk>ku. cena 20
mio srr (83458 EUR)
KRANJ - Planina II; iSS, 53.81 m2, I.
1983, 5. nad., delno prenovljeno, cena
22,5 mio srr (93.891 EUR)
HISE prodamo
KRANJ • Srednje Brtnje; potevica dvostanovanjske hiše, 141 m2 stanovanjske
površine v pritličju, parcela 182 m2,
vzdrževana in adaptirana 1.2000, cena
31 mio srr (129.360 EUR)

STANOVANJA PRODAMa
KRANJ: dvosobno. 39.25 m2,1. nad., L
izgradnje 1958. obnovljeno, cena
1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s r r (78.868.30 EUR)

KRANJ: dvosobno, delno mansardno,
4/4, 59 m2, I. izgradnje 1999, cena
2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s r r (91.804,37 EUR)

KRANJ: trisobno, II. nadstropje. 76.00
mi, balkon 6,00 m2. klet 15,00 m2. obnovljeno 1998, vseljivo 2007. cena
2 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s r r (109,747.96 EUR)

RADOVLJKIA: triinpolsobno. pritličje, I.
izgradnje 2000, 79.33
^trij, garaža,
cena 33.549.600,00 SIT (140.000,00
EUR
RADOvgiCA: V. nadstropje, brez dvigala,
v izmeri 57 mz, I. izgradnje 1965, ccna
22.000.000,00 s r r (91.804,37 EUR)

HIŠE PRODAMO:
KRANJ HUJE: pol stanovanjske hiše v
izmeri n6 mz. dvorišče 321 m2.1. izgradnje 1950. cena 39.000.000,00 SIT
(162 74412 EUR)
ODDAMO V NAJEM:
KRANJ PLANINA II: novo dvosobno,
pridige. 48 m2 +10 m2 klet, terasa. I. izgradnje 2004. 95.856.00 SIT/mesec
(400.00 EUR/mes) + stroški, varšfina,
opremljeno
VIKEND:
ZC. JEZERSKO: počitniška hišica na
parceli 214 m2, izmerc 26,00 m2,
dovoz asfalt. 13.900.000.00 SIT
(58.003,67 EUR)

2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SfT (116.841,92 EUR)

HISE
ŽIRI • BEDRIH, prodamo manjšo samostojno hišo V izmeri 140 m2 + pomožni objekt v izmeri 40 m2, kjer sta
garaža in delavnica, 638 m2 zemljišča,
podkletena, pritličje v fazi adaptacije
(potreben min, vložek) in mansarda.
kjer je dvosobno stanovanje s kabinetom, komplet obnovljeno I. 2004, 2x
balkon, CK-olje, tel. pnključek, satv,
vseljivo
po dogovoru, cena:
35.000.000,00 srr (146.05241 EUR)
ŠENČUR, prodamo zelo lepo in svetlo
vrstno hišo. ki stoji na 266 m2 zemljišča, stanovanjske površine 240 m2,
komplet opremljena z kakovostno
opremo, s terase izhod na zelenico,
p<xikletena. garaža, 2x balkon, vsi priključki. CK, vseljivo takoj, cena:
70.000.000,00 SfT (292.104.82 EUR)
ZEMgiSČA
PREDDVOR - MAČE. na mimi in sončni lokaciji, ob potoku, prodamo zazidljivo parcelo v izmeri 1522 m2, delno v
hrib, obrnjena na JZ stran, vsi priključki
na parceli, prevzem možen takoj, cena:
25.162,2 SlT/mz (»05 EUR/mz)
KUPIMO
V okolici KRANJA, ŠKOFJE LOKE, TRŽIČA In RADOVgiCE kupimo več stanovanj različnih velikosti za nam Že
znane kupce.
V KRANJU z ožjo okolico nujno kupimo enosobno ali enosobno stanovanje s kabinetom v izmeri ok. 50 mz. za
nam že znanega kupca, cena: ok.
17500.000,00 SIT (73.026 EUR).
POSEBNA PONUDBA
Vsem prodajalcem, ki se odk>čijo za ^
prodajo nepremičnirte prek podjetja
CA-NI, d. o. o., zaračunamo samo 1
% provizije v mesecu juliju za proda- ^
no nepremičnino.
v/ww.n«prcm(cnine*gani.5

WWW.CORENJSKIClAS.SI

KRANJ; v vrstni pozidavi Primskovo, ob
Zadmžni in Jelenčevi ulid so na voljo še
tn enote dvojčkov s po 120 do 155 m2
stanovanjske poviiine-vse zgrajeno do
tretje, podaljšanefeze.Parcele so velike
od 255 do 257 m2. Cene od 39 do 43,3
mio SIT (162.744 do 180.687 EUR).
Kupci ne plačajo provizije.
ZEMgiSeC prodamo
SKOfJA LOKA - Sveti Duh; stavbrK) zemljišče 974 m2. ob zelenem pasu. Dovoljena so stanovanja, kmetije, proizv. dejavnosti. šport in rekreacija. Ravna, sončna.
Cena 26.360.00 Srr (110 EUR/mi).
PODVIN • Mošnje; 310 m2, sončna,
ravna parcela pravilne oblike v območju
lokacijskega načrta novega naselja enostanovanjskih hiš. cena 12 mio SIT
(50.075 EUR)
ZGORNJI BRNIK; 6431 n^, zemljišče
znotraj poselitvenega območja, za poslovne dejavnosti, lahko v dveh delih,
cena 20.369^40 S rr/m2 (85 EUR/m2)
CERKLJE na Coieniskem; 3703 mz, zemljišče znotraj poselitvenega območja, za
posbvne dejavnosti, lahko v dveh delih,
cena 20.23940 STT/ma (85 EUR/m2)
ZBILJE; 818 m2, trikotna, ravna, na robu
naselja, ob gozdu, asfalt do parcele,
cena 31.153.00 Srr/m2 (130 EUR/mz)
MOŠE; 1009 m2, ravna, ozb parcela z
direktnim dostopom po asfeltirani cesti. Podeželje, lep r a z ^ . 8 km iz Kranja proti Smledniku, cena 26.360,00
srr (110 EUR) /mz.
ŠENČUR; 462 mz, pravokotna, ravna
parcela ob Velesovski cesti, cena
31.153,00 Srr/m2 (130 EUR/m2)
www.$vet-nepremicnine.s

Mlinska ul. 1, Maribor. PE Tržič.
Ste Mane Aux Mineš 9/a
Telefon: 592 59 49. 030/30 20 11
STANOVANJA PRODAMO
BISTRICA PRI TR2iČU - Deteljica. 2sobno, 60.12 m2, IX/9, L 1.1976, cena:
18.6 mio srr (761642 EUR)
KRANJ - Kidričeva. 3-sobno. 81.3 m2. II.
nad., adapt 2003, opremljeno, cena: 30
mio srr (125.187.78 ELIR)
HIŠE PRODAMO

ŽIROVNKIA- Breg. stan. hiša. nadstandardna. 300 m2 biv. površine, garaža in
gosp. posk)pje 80 m2, pare. 500 ma, I.
i. 2005, cena: 43 mio STT (179.435.82
EUR)
KRANJ - okolica, Trboje. 2-stan. hiša,
256 mz bfv. površine, pare. 621 m2,1. i.
1984. obnovljena, opremljena, urejen
vrt ir sončna terasa, cena: 53 mio SIT
(221.165.08 EUR)
PARCELE PRODAMO
LOKA PRI TRŽICU • zazidljiva parcela.
18.000 m2. primerna za poslošno dejavnost. ravna, sončrta. vsi priključki,
cena: 19.171,20 SlT/ma (80 EUR/mz)
STANOVANJA ODDAMO
KRANJ - Planina I, 2-sobno. 60 m2,
VI/10,1. i. 1976, opremljeno, najemnina:
80.000 SIT/mes (333.83 EUR/mes)

MALI OGLASI, Z A H V A L E

NEPREMIČNINE
Bratov Pmpromrt 10.4?02N«ldo
Pt Krnni^lCA cesta 22.4202 Nakto

STANOVANJA
PRODAM
NA PLANINI, prodam moderno opremljeno garsonjero za gotovino. 9
041/292-661
eooooM
ENOSOBNO STANOVANJE v Mojstrani. 44 m2, v mirnem tHoku. z balkonom. lep razgled, ugodno, 9
031/732-664
6006i»5

KSKERN

NEPREMIČNINE

Maistrov trg \2,4000 Kranj
T«l. 04/20213 53.202 25 66
CSM 051/320 700, Email: infb@>)(3<kem^i
DVOSOBNO Tržič. 50 m2. obnovljeno,
sončna tega. cena: 13.000.000.00
srr. «041/637-100
600620?
TRISOBNO Kranj, 84 mS, 2. nad., nizek blok. opremljeno, renovirano. PVC
okna, zastekljen balkon. CK na plin,
mirna lokacija, cena: ugodno. «
041/358-713,040/425-233 ooosmo

PRODAJA IN MONTAŽA:
• pnevmatike in platišča,
- amortizerji ^mofitotr. hitri servis vozil
• avlooplika. vse za podv02je vozil.
- izpušni sistenni. katalizatorji f
!T«1.04/2S76 052

|Htlp;//www agganiar.si

^ ^ ^

m

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.
MAISTROV TRG 7.

4000 KRAN)
TEL: 04/23-81-120,
04/23-66-670
041/755*296, 040/204-661,
041/900-009
e^poita: itd. nepremičnine^) s iol.net
www.itd-plus.si

ENOSOBNO. stanovanje v Kranju, po
17. uri. « 031/309-114
eooeao
NAJAMEM
MLADA DRUŽINA, najame dvo- ali trisobno stanovanje v Kranju ali bližnji
okolici. « 040/47-50-70
60062>4

HIŠE

KUPIM
LADA SAMARO 1.3 (1.5), 1. 96-98.
ohranjeno, dopoldan. 8 041/569357

600A224

MOTORNA KOLESA
KUPIM
STARE MOPEDE. Pony exprese, težje
motorje, lahko nevozne ali poškodovane. 8 041 /681 -058
o>xh»??

KARAMBOURANA VOZILA

PRODAM

ZAPOSLITVE

OTROŠKO KOLO. 21 cd. rdeče njmen.
21 prestav, športno vzmetenje. 22.000
SIT. 5-10 let. 8 041/929^58

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM
TAPISERIJE, motiv "Posmrtna maska
faraona Tut-Ank-ZVrnona". 8 031/225870
6006201

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

KUPIM
POŠKODOVANO VOZILO, tudi totalka - ponujam največ, takojšen odkup,
prevoz. 8 031 /770-833
oooseie

OTROŠKO POSTEUlCO. l»le ban/e
z vzmetnico. 8 04/204-20-65 6ooei78

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

STROJI
IN ORODJA
BETONSKI MEŠALC, UV1201. nerab^,
19% ceneje. 8 01/83-23653
eoo6w7

NOVO, masažno. zložljivo mizo. 8
031/865-339
oooei«

ŽIVALI
IN RASTLINE

GRADBENI
MATERIAL

ZAPOSLIM, nekvalificiranega delavca,
starosti 20 do 30 let. nekadilec, velikosti 175 do 190 cm. Galvanska oprema. Rajgelj Anton s.p.. Kropa 2a, Kropa. 9 041/642-184
«oo62?r
ZAPOSUMO, serviserja visokotlačnift
aparatov. Izobrazba: elektrikar, avtometianik ali ključavničar, Gitas Karcher, d.o.o.. Zg. Bitnje 1. Žabnica.
8 04/231-56-90
coomo«

NUDIM
ZAPOSLIM KUHARJA/ICO. z izkušnjami. nastop dela takoj. Danica Razboršek s.p.. Britof 120. Kranj. 8
04/234-04-40
0000021
ZAPOSLIMO, KV natakarja - lahko pripravnika za nedoločen čas. Burger,
Marjan s.p.. Žerjavka 12. Kranj, 8
041/628068
60062i7
Podjetje HITEX v septembru odpira
novo prodajalno na Jesenicah. Če ste komunikativni in imate veselje do prod^,
si želimo, da postanete naš sodelavec.
Smo uspešno podjetje, ki že drugo desetletje prodaja tnJelke za zdravo spar^.
Če si želite redno zaposlitev tn iniate ustrezno izobrazbo ter izpit 8 kategorije,
nam prosimo pošjjtte prošnjo na nask^:
HrTEX d. o. o.. Dobja vas 143,2390
Ravne na Koroškem, tel.: 02/82157 57.
041/621937
IŠČEMO VOZNIKA. C kat. za delo v
medkrajevnem in mednarodnem prometu, Jovanovič Drago s.p.. Partizanska cesta 48. Kranj. 8 041/637-901

PRODAM

PRODAM

600576?

orodij in ocganeac9Ske sposobnosti, za ne-

dok>čen čas, Uko Kropa, d.o.o., Kropa 7 a.
Kropa, 8 04/533-7300
eooeoos
IŠČEM
MLADA,, pridna, poštena gospa išče
delo - pomoč v gc^podlnjstvu. v popoldanskem času, 8 051/212-890BOoe225

NUDIM

ZA NEDOLOČEN ČAS. zaposlimo zastopnike in vodje skupin za terensko
prodajo novih artiklov za varovanje
zdravja, najboljši pogdi tn uvajanje v
delo. Sinkopa, d.o.o.,Žirovnica 87. 8
041/793-367. 040/666-345
60CV&0U

ASFALTIRANJE, in tlakovanje, izdelava betoske In kamnite škarpe. prevzem
r>ovogradnj in adaptacij. Gradbeništvo
Adrovič s.p.. Sadnikarjeva 4. Kamnik.
8 01/83-17-285. 031/803-144,
031/294-981
6005016

BREZPOSELNIM ŽENSKAM, p«avtjenin^
na Zavodu, za pomoč l^ndikepiart osebi
(nega, pomoč v goep.) VHD - OuStvo za te- BYTYOI SKALA d.n.o., Stnjževo 3a.
Kranj, izvajamo dela od temeljev do
orfo in kuluro hencH^epa. NeUbergerjeva
strehe, notranje omete, fasade, adap7,1000 Ljubljana. 8 041/740^7
tacije. kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim maV MIZARSKI DELAVNICI, zaposlimo
terialom, 8 041/222-741
mlajšega delavca za priučitev. Smotej.
6006216
d.o.o., Kovor. Pod gozdom 30, Tržič,
8 041/619-302
IZVAJAM, generalna In enkratna čiščenja (pos. prostori, objekti, stanovaZAPOSUMO TEHNIČNEGA VOOKD. ponja.
bloki, likanje), AASS s.p.. Planina
goj: najma^ V. stopnja izobrazbe ustrezne
10. Kranj. « 040/33-68-75
smeii, poznavanje A - CAT programskih

STORITVE

«006176

ZANESLJIVI ODGOVORI

KLEOPATRA 090 1 4 2 806
Mobitel uporabniki; 360 SiT/mIn (1.5 EUR)

ADAPTIRAMO HIŠE. in celotna stanovanja. Megamatrtx. d.o.o.. Staretova
39, Kranj. 8 041/570-957
6005575
ALI ŽEUTE, na ncvo pobarvab fasado in lesen napušč? Ugodnol Megamatitc. d.o.o.,
Staretova 39. Kranj. 8 041/570^7

IZVAJAMO, sanacije dimnikov, vrtanje. zidava, montaža novih, popravita
starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak &Co. d.n.o.. Ljubljanska
89, Domžale. 8 041/898-102.
031/422-800
600581/
OBNAVUAMO KOPALNE KADI, z
nabrizgavanjem epoksi emajlr>e prevleke. Izkušnje in jamstvo. IDEJA, Žiga
Snoj s.p.. Brilejeva 16. Ljubljana. 8
041/592-169
600M1«

IZGUBUENO,
NAJDENO
NA POTI. skozi Švabsko vas so se našla očala, pokličite. 8 031/576-853
6006179

PRODAM

GRADBENI MATERIAL
PRODAM
COLARICE. 2 m3. zračno sušene. 8
040/239-365
aooei74
SMREKOV FABJON, Kos. 8 04/51881-66
eooois«
KUPIM

PRODAM

KOTEL, za kuhanje zganja. 50 1. 8
04/514-72-94
noMm

*

ODDAM
GARSONJERO, v hiši pri Kranju, samski ženski. «031/805-4.12
eooean

ŠPORT,
REKREACIJA
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PSE MLADIČKE, pasme anatolski ovčar
z rodovnikom. 8 041/571-872 eooMZi
PODARIM
MLADEGA KUŽKA meSanca med škotskim ovčaoem in kokeršpanjeiom. star 3
mesece. 8 041/60&656
LEPA. pisana mucka, pripeljem na
dom, « 04/533-31-21
6006022

ODKUPUJEMO HLODOVINO, in celulozni les iglavcev ter kostanjeve drogove 04/51-30-341 dopoldan in. 9
041/758-932
oooscM

TRI MALE MUCKE, stare dva meseca. 8 04/57-25-154
©ooeojo

KURIVO

KMETIJSTVO

ZAHVALA

Vse odhaja kakor tiha reka,
Ic spomini spremljajo
človeka.

V 86. letu starosti nas je zapustil naš preljubi mož. oče. stari
oče. pradedek, brat, svak, tast

JOŽE MULEJ

IZ Lesc, Rožna dolina 26

PRODAM

MANJŠO HIŠO, z nekaj vrta. v okolici
Bleda ali Radovljice, lahko potrebno
popravila. 8 040/887-101
eoo«o57

KMETIJSKI STROJI

DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave. 8 031/310-366
ocosso?

PRODAM

Ob b o l e 6 izgubi dragega, preljubega moža, deda se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, dr. Grmovi za dolgoletno
zdravljenje. Splošni bolnišnici Jesenice, dr. Jovanu, govornikoma
g. Gabrijelu Pesjaku, g. Bernardu Tonejcu za lepo izrečene besede,
pevcem kvinteta Storžič, trobentaču Niku Podgomiku, društvu
Z Z B , praporščakom, prijateljem, znancem.
Ostal boš v naših srcih.

VIKENDI, APARTMAJI

SUHA BUKOVA, dn/a. razžagana in z
dostavo (Kranj). 8 031/643-713

MIKSER. za prašiče, skoraj čisto nov.
iahko se tudi šrota, 8 041 /450-680

Žalujoči vsi njegovi

VRSTNO, končno hišo, 240 m2, v Kranju, sončna lega, v zelenem pasu. mirno. novo. stan. naselje, « 040/845883
6000194
KUPIM

PRODAM

0006200

TERME OLIMIA. - AOUALUNA, lesen
poč. apartma 30 m2 in 18 m2 ogr. atrija. opremljen za 5 oseb. KTV, telefon,
prodam ali menjam za os. vozilo do 5
mio Srr. takojšen prevzem, 9 041 /366993
0006? I?

POSESTI
PRODAM
PARCELO, okolica
031/536-051

Kranja.
«
60001/3

V ŠENČURJU, naprodaj zazidljive parcele, 9 041/390-422
aooeosi
VEČ GOZDNIH PARCEL. Češnjica pri
Kropi in Selo pri Bledu. 8* 04/537-5136. 041 /936-949
eoo6DS4

PUHALNIK. In plug. 8 041/298-726

POSLOVNI STIKI
KREDITI

Do 7 let, za vse zaposlene ter
upokojence, do 50 % obresti.
Krediti na osrwvi vozita, ter leasingi za vozila stara do 10 let
M O Ž N O S T ODPLAČILA
NA POLOŽNICE, P R I D E M O
T U D I NA D O M !
NUMERO U N O Robert Kukovec
Mlinska uL 22, Maribor
Teb 02/252-48-26,
mob: 04i/75<:^, 041/331-991

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM
GOSTIMSKI PROSTOR, opremljen,
okoica Certelj. 9 041 /943^6

AVTOMOBILI
PRODAM
AUDI A 4 1.9 TDt karavan. 1. 03.
95.000 km. srebrne baive. vsa oprema. cena: 3.300.000.00 SIT, 9
041/259-272
6006223
BMW 318 D karavan. I. 02, 94.000
km. moder, zelotopoohranjen, cena:
2.950.000.00 srr. « 041/878-910
FIAT MAREA VIKEND LX. I. 97. 9
041/756-772
600e06<
CLIO 1.2.1. 99. cena po dogovoru, 9
051/397-760
6oo«iw
GOLF III 1.6 benci, I. 93, sive metalno barve. rog. do 2/07. 9 031/691009
eooeids
GOLF JXO. I. 89. dobn^ ohranjen. S
040/300-988
6oo6226
PEUGEOT 406. I. 99, 146.000 km.
seoi^na knjiga, vsa oprema, avtomatska klima. 9 041/706-328

SILAŽr^. naMadainoz valji in trakom, cotadjsko kosinico 165 cm, zgrabljak* Deut fahr
3m. puhalni^ za žilo. puhM za seno s telesi<op^. min za žito in žitni kombgjn Kias dominator 38. 8 041/275-170
ooo$7is
STAREJŠI PUHALNIK. brez motorja
za servo. 8 041/655-969
eoo«22o

ZAHVALA

V 62. letu nas je nepričakovano zapustil mož. oče in stari oče

PAVEL OBLAK

TELESKOP, dolžine 15f m in smrekove
kole. «031/699-145
600«20e

p. d. Pešarjev Pavle iz Hotavelj

KUPIM

Njegovi najbližji se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem i n
sorodnikom za vso pomoč in podporo. Zahvaljujemo se tudi sovažčanom. lovskemu, turističnemu in gasilskemu društvu, govomikoma ter vsem drugim za izrečeno sožalje in darovano cvetje.

TROSILEC. Tehnostnoj. 8 04/25-01450
Gcpeioo

PRIDELKI
PRODAM
ČEŠNJE, kvalitetne, domače hrustavke,
dnevno sveže obrane, ugoc^o, kmetija
Princ. Huda 1 pri Kovorju Tržič. 8
04/595-6a«0.041/747-623 eoos743

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

MOTORNA
VOZILA

G0061&3

Žalujoči: žena Tilka ter hčeri Irena in Majda z družinama

DROBNI KROMPIR, za krmo, Žabnica
57. 8 04/23-10-268. 041/595-355

PODARIM

0006176

KOTNO, sedežno garnituro, rabljeno.
BabnI vrl 9. 4204 Golnik. 8 04/25602-38

NIZEK, beli fižot za vlaganje, 8
041/213-801
6006204

GOSPODINJSKI APARATI

ODUČNO. bčicvino. Vipava. Cer\a od IbU
do 180 STT. 8 041/650-948
epoazio

PRODAM

V Z R E J N E ŽIVALI

PLINSKO JEKLENKO, in štedilnik
2+2 dobro otiranjen. cena po dogovoru. 8 04/631-59^36
eooetds

PRODAM

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

BIKCA, ali telička, oba simentalca. težka 300 oz. 220 kg. 8 031/564-818.
031/451-472
W06t»i

Ob smrti naše ljube

ČB TELICO. staro 14 dni. 8 04/531-

12 Selc nad Ško^o Loko

02-01

DISPANZIJSKO POSODO, mali ral>Ijeno. cisterno 2000 I za kurilno olje in
gorilnik. 8 04/20-12-200
6006100

KLIMATSKO NAPRAVO, prenosno,
ugodno. 8 04/250-10-35

Najpomembnejša
stvar v življenju
ni zmaga, ampak boj;
bistveno ni. da smo zinagali,
ampak da smo se pogumno
bojevalif
(Pierre de Coubertin)

60062IB

JAGENJČKE. In kozlička za zakol aH
nadalnjo rejo, 8 031/411-213 ooooisa
MESO, mladih zajcev ali žive ter pasjo
uto, 8 04/25-21-626
eoooiet
TELIČKO, simentalko po Izbiri. Zg.
Upnica 4. 8 041/973-543
600etS4

VRTNA O P R E M A

OSTALO

PRODAM

PRODAM

VRTNO, sedežno garnituro iz masivnega hrasta, cena 69.000 SIT, 8
04/512-17-77
6O0620r

HLEVSKI GNOJ. ugodno in kozlička,
starega 3 n>es.. cena 10.000 SIT. 8
041/706-526
toot\7T

ZAHVALA

DRAGICE BAŠELJ

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ji v zadnjih dneh stali ob
strani, dr. Gregorju Habjanu, patronažnima sestrama Francki i n
Minki i n tistim, ki ste jo v času njene bolezni obiskali. Hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena ustna i n
pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku za lep
pogrebni obred in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.
Mož France in hči Barbara z družino
Selca, julija 2 0 0 6

info@g-^as.si
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P l a v a n j e in rin
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ALENKA B R U N

Obiskali smo drugo izmeno
otrok, ki letujejo v Pineti pri
Novigradu. Otroke je zanimalo plavanje in druženje s
prijatelji. Morje je imelo 26
stopinj, vreme je bilo sončno, vročina temu primerna.
Folo: Ttna DoW

Eva Sodja, 11 let, Bohinj:
"V koloniji sem že četrto
leto zapored. Tokrat sem v
skupini Limon. Letos me
ima učiteljica Mojca in je
super. Rada imam morje,
rada plavam, vendar se najbolj veselim rin čin čina."

Vvonne Rostohar Lojen, 13
let, Bled:

Rok Špendov, 13 let,
Spodnja Dobrava:

jošt Erzar, i o let, Cerklje n
Gorenjskem:

"Tudi jaz sem pri Limoncah
in četrtič v koloniji. Dolgčas
mi ni, je pa danes šele drugi
dan. Družim se s prijatelji,
rin čin čin je zanimiv, zvečer
pa lahko plešemo."

"Moja skupina so Kavboji.
Danes je petek, smo drugi
dan v koloniji, vendar je super. Vzgojitelj mi ustreza,
najbolj ml je pa všeč, da
imam tu precej prijateljev."

"Zelo uživam v plavanju. T
mi je všeč, ker se lahko dru
žim s prijatelji, igram p
tudi rad nogomet. V koloni
sem tretjič. Tokrat sem p
Pingvinih."

Zopet v znamenju čipk
Železniki - "Tokrat smo prvič za teden dni odprli prodajno razstavo domačih
klekljaric, odziv je bil posledično veliko boljši. Zelo obiskan je bil tudi otroški Živ
žav s skupino Čuki, tokrat pa
v kulturnem domu prvič
predstavljamo
klekljano
cvetje Matilde Thaler, ki je
nekaj izrednega, pristnega,"
nam je predstavila novosti
Nataša Habjan iz turističnega društva.

KRANJ

Ponudbo oddal le IC Dom

Klekljarskega tekmovanja
se je letos med moškimi
udeležil le Jože Galičič iz
Kamnika, med ženskami pa
je zmaga odšla v Žiri z Ivo
Sobočan. Med domačimi
klekljaricami se je najbolje
odrezala Julka Mohorič s
tretjim mestom. Šolarji so
tekmovali v štirih kategorijah. V kategoriji čipkarska
šola do 5. razreda je zmagala

Tina Thaler (Čipkarska šola
Železniki), v kategoriji do 9.
razreda je slavila Andreja
Kavčič iz Črnega vrha nad
Idrijo. Med klekljarski krožki od 1. do 5. razreda je zmagala Neja Lenart iz OŠ Matije Čopa Kranj, do 9. razreda
pa Urška Klemenčič iz OŠ
Šmihel pri Novem mestu.
V kulturnem domu so že v
četrtek odprli razstavo učenk
železnikarske
čipkarske
šole, izdelke klekljarskih delavnic, izdelke združenja slovenskih klekljaric in klekljano cvetje Matilde Thaler.
Predvsem za slednje nam je
organizatorica razstave Marija Plešec dejala, da bi jo
moral vsak obiskovalec videti, saj je narejeno tako dobro,
da marsikdo niti ne verjame,
da je to delo klekljarice:
"Klekljanega cvetja ne izdeluje nihče drug, nikjer drugje. Izredno zanimivo in kvalitetoo izdelano cvetje izsto-

Osli niso smeli dirkati

Kiekljarski sprevod s konjeniki, Pihalnim orkestrom Aiples in
mažoretkami ter vozovi, za njimi pa klekijarji in klekljarice, ki
SO se pozneje udeležili tekmovanja.
pa od drugih izdelkov, saj
daje videz naravnosti."
"Klekljanega cvetja se je
prva lotila mama pred 44
leti, sama pa sem ji pomagala, čeprav m i to ni bilo
všeč. Sicer je izdelovanje
cvetja zahtevno opravilo.

Š K O F ) A LOKA

Štafeta prijateljstva v Ško^i Loki

Lotomanija je spet na pohodu. Potem ko tudi v nedeljo v 57.
krogu igre Loto niso izžrebali sedmice, v Loteriji Slovenije
napovedujejo, da bo v prihodnjem krogu glavni dobitek
predvidoma vreden že približno 680 milijonov tolarjev.
Verjetnost, da boste ravno vi prejeli glavni dobitek, je ob
podatku, da je v igri Loto možno prek 15 milijonov različnih
kombinacij, sicer malo verjetna, da pa se boste vsaj
priključili ostalim, ki nanj upajo, morate svojo kombinacijo
za 58. krog vplačati do srede do 15. ure. S. Š.

v sklopu športno mirovne manifestacije bo 13. mednarodna
štafeta prijateljstva danes ob 18. uri prišla tudi v
srednjeveško mesto. Ob 18. uri se bodo podali po Kidričevi
ulici (od OMV) do športne dvorane Poden, kasneje pa še
do kapucinskega samostana in na Mestni trg, kjer se bo
ob 19.30 začel kulturni program. Štafeta prijateljstva bo na
svoji poti obiskala številna evropska mesta, v Sloveniji pa
poleg Škofje Loke le še Maribor. Štafeta je organizirana v
duhu sv. Frančiška Asiškega. B. B.

vremenska napoved
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Prireditveni prostor je ostal prazen.

Novorojenčki
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 47 novorojenčkov.
V Kranju je na svet prijokalo 19 dečkov in 10 deklic. Najtežji
je bil deček s 4.410 grami porodne teže, najlažja pa deklica
z 2.500 grami. Na Jesenicah je zajokalo 10 dečkov in 8
deklic. Najtežja je bila deklica s 3.840 grami, najlažja pa
tudi deklica z 2.310 grami.

Murska Sobota/

Napoved za Gorenjsko

SREDA

Starološki gasilci so zaradi opozorila veterinarskega inšpektorja, da nimajo vse potrebne dokumentacije, tik pred
zdajci odpovedali pive oslovske dirke. Prijavljenih je bilo
kar 14 oslov, prišli naj bi celo iz Tolmina, Mosta na Soči,
Ajdovščine, Kamnika, Žirov ..., vendar so ostali doma,
ker bi za tekmovanje potrebovali veterinarska spričevala.
Organizatorji pravijo, da o tem predhodno niso bili
obveščeni. Načelnik Murnik je kritike zanikal in razložil, da
za dovoljenje sploh niso zaprosili. A. V.

saj delam brez vzorca in
modela, izdelujem pa rihce,
to je čipka v obliki ribe z
dvema železnima nitma, ki
jih je potem treba še oblikovati," nam je del postopka
izdelave zaupala Matilda
Thaler.

KRANJ

TOREK

V prostorih odvetniške družbe Čeferin so včeraj pripravili
javno odpiranje ponudb za nove prostore Osrednje
knjižnice Kranj. "Ponudbo je oddalo le podjetje IC Dom, saj
je Sava d. d. odstopila od nadaljnjih pogajanj," je razložila
vodja oddelka za družbene javne službe pri kranjski občini
Nada Bogataj Kržan. Po opravljeni analizi ponudbe bodo v
petek sledila pogajanja z IC Domom. M. R.

ŠKOFJA LOKA

Sedmica mamljiva, a ne rekordna

Agencija RS za okolje, Urad za Meteotlogijo

"Mojo skupino sestavljajo
štirinajst- in petnajstletniki.
Imam bolj športno skupino,
sicer nogometne navdušence, ki pa se imenuje San Antonio Spurs. Voda je super,
otroci odlični."

NA KONCU

v nedeljo s o se zaključili že 44. čipkarski d n e v i v Železnikih. N a v d u š i l o klekljano cvetje Matilde Thaler.
BOŠTJAN BOGATAJ
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Gorenjski Glas

Blejski glas je redna priloga časopisa Gorenjski glas

ODGOVORNA UREDNICA: M A R I J A VOLČJAK

IGOR JAGODIC,

Č A S O P I S I Z H A J A DVAKRAT L E T N O

VVVITV-CORENJSKIGIAS.SI

"Mislim, da je izgradnja čistilne
naprave za nas "projekt stoletja",
saj si Bleda kot enega najlepših
alpskih biserov brez tega
ni mogoče več predstavljati
in ga je treba ohraniti."

VODJA K U H I N J E
v G R A N D HOTELU TOPLICE:

župan Občine Bled Jože Antonič v pogovoru
o razvojnih možnostih blejske občine.

Stran 3

Blejski dnevi
in lučke na jezeru
Letošnje poletje na Bledu se je prve dni julija začelo z 11. festivalom Bled 2006, nadaljevalo se je s
prireditvami ob loo-letnici Bohinjske proge, ta konec tedna pa se začenjajo Blejski dnevi.
VILMA STANOVNIK

Zagotovo SO najbolj znana
blejska prireditev tako imenovani Blejski dnevi, ki potekajo četrti vikend v juliju.
Že vrsto let so spremljevalec
teh dni nepogrešljive lučke
na jezeru, ognjemet, pa tudi
sejem domače in umetnostne obrti ter koncerti na blejski promenadi.
Zametki tega praznika segajo že v leto 1876, ko so v juliju in avgustu prirejali jezerski praznik z osvetlitvijo
otoka in gradu ter spustili
lučke na jezero. Ta tradicija
se je, kljub številnim spremembam, ohranila do današnjih dni in na Bledu ob
"jezerskem prazniku", ki ga
sedaj imenujejo Blejski dnevi, na jezero še vedno spustijo več tisoč lučk in priredijo
ognjemet. Tudi v letošnjem
letu je lučke izdelal domačin
Andrej Vidic, po jezeru pa
bodo zaplavale to soboto
zvečer okoli 22. ure, ko bo
na Bledu vrhunec letošnjih
Blejskih dni. Prireditve se
bodo namreč začele že ta
petek dopoldne s sejmom
domače in umetnosme obr-

na njem pa bodo prikazovali
filme o bohinjski železnici.
V soboto bodo prireditve posvečene loo-letnici turistične predstavitve Bleda v Londonu, najbolj zanimiva pa
bo predstavitev grajskega
mojstra in tiskarja Janeza
Rozmana, ki bo prikazal nastanek promocijskih materialov skozi zgodovino tiska.
Nedeljski program bo posvečen tudi loo-letnici smrti Arnolda Riklija, začetnika
intenzivnega turizma na
Bledu. Z gledališko predstavitvijo bodo počastili njegov
način zdravljenja, ki je na
Bled privabil goste iz vse Evrope, njegove metode zdravljenja pa so ostale aktualne
vse do današnjih dni.
Letošnji Blejski dnevi (natančen program je predstavljen na predzadnji strani) se
bodo v nedeljo zvečer končali z narodno-zabavnim ansamblom Alpski kvintet, ki v
letošnjem letu praznuje 40letnico obstoja. S tem pa pioletnih prireditev na Bledu še
zdaleč ne bo konec, nov vrhunec pa bo že sredi avgusta. ko bo na sporedu 16.
Okarina etno festival.

ti, ko bodo na Blejski promenadi nekateri rokodelci
svoje izdelke oblikovali tudi
pred gledalci. Obiskovalci
bodo lahko uživali ob dobri
hrani na gostinskih stojnicah, promenadnih koncertih, na Bledu pa niso pozabili niti na najmlajše, ki so jim
pripravili otroški program.
Ob letošnjih Blejskih dnevih
se bodo spomnili tudi treh

obletnic, ki so pomembno
vplivale na razvoj blejskega
turizma. To je zagotovo 100letnica izgradnje bohinjske
železniške proge, ki je na
Bled pripeljala nove eminentne goste takratne cesarske Avstrije. Tako bodo v
petek na železniški postaji
pričakali sanitetni vagon iz
prve svetovne vojne, ki bo
spremenjen v video vagon,

TURIZEM

PODJETNIŠTVO

PODJETNIŠTVO

ZANIMIVOSTI

Tudi zvezdniki radi
pridejo na Bled

Slovenski gostje
se vračajo na Bled

Hitro do diagnoze

Veslač jani
in lepotica Minka

Med blejskimi gosti je vedno
več Britancev, zanimivo pa
je, da na Bled vse raje prihajajo tudi znane osebnosti, od
filmskih zvezdnikov do kronanih glav.

Nova ponudba Sava Hotelov
Bled je na Bled znova privabila tudi slovenske goste, ki
si želijo kakovostnih storitev,
pravi Andrej Šprajc, direktor
dejavnosti Turizem.

Z ustanovitvijo Diagnostičnega centra Bled so ponudili
pacientom novo možnost
zdravljenja, predvsem pa se
trudijo ohraniti kratke čakalne dobe in individualen pristop do pacientov.

Stran 2

Stran 4

Stran 10

številni sorodniki in prijatelji
so konec maja na skupno
življenjsko pot pospremili
domačega veslača Janija Klemenčiča in njegovo izbranko
Minko Alagič.

Stran 16

Z dvigalom bo
grad dostopnejši
VILMA STANOVNIK

"Zadovoljen sem, da smo z
ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem prejšnji
mesec vendarle podpisali
pogodbo glede gradu, tako
da je za upravljanje Blejskega gradu tudi uradno pristojen Zavod za kulturo Bled,"
pravi blejski župan Jože Antonič.
Blejski grad je bil namreč
leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega
pomena, uradno naj bi ga
zato upravljajo Ministrstvo
za kulturo. Ker pa je bil
hkrati opredeljen tudi kot
javna infrastruktura, ga je
Ministrstvo lahko dalo v
upravljanje drugemu izva-

jalcu, kar je s podpisom pogodbe postal Zavod za kulturo Bled; v. d. direktorja
Matjaž Završnik, pa bo poskrbel, da bo v prihodnjih
mesecih pripravil dolgoročno strategijo upravljanja,
petletni plan in letne načrte.
Med načrti je najprej statična sanacija, nato pa tudi izgradnja dvigala z ravni parkirišča do zgornjega grajskega dvorišča. "Želim si, da bi
čim prej imeli dvigalo na
grad, saj sem se udeležil kar
nekaj prireditev, ko so invalide in starejše ljudi dobesedno morali znositi na
grad. Mislim, da je to prioriteta in da bomo kmalu dobili dvigalo," dodaja blejski župan Jože Antonič.

Matjaž ZavrSnik, v. d. direktorja Zavoda za kulturo Bled,
minister za kulturo dr. Vaško Slmonlti In župan Bleda Jože
Antonič. I FOTO: TINA OOKL

Vabimo vas na prireditve
ob praznovanju na Bledu i n po krajevnih J
skupnostih. Želimo vam veliko poletnih
|
užitkov v naši družbi.
^
3
Župan Jože Antonič
I

T U R I Z E M , KINO

EVA ŠTRAVS PODLOGAH,

v. d. direktorice
Turizma Bled

Tudi zvezdniki radi
pridejo na Bled
M e d b l e j s k i m i gosti je v e d n o več Britancev, ki s o s prvega m e s t a spodrinili N e m c e , v s e v e č z a n i m a n j a z a Bled
p a j e tudi m e d z n a n i m i o s e b n o s t m i .
V I L M A

Iz leta v leto Bled
obiskuje vse več
znanih osebnosti.
Nekateri se z veseljem
tudi postavijo pred
objektiv za naše
blejske arhive, drugi
želijo svoj obisk na
Bledu ohraniti v
tajnosti. Med najbolj
znane in skrivnostne
letošnje goste se je
vsekakor zapisala
soproga znanega
Beatla Paula
McCartneyja,
Heather MiUs.

STANOVNIK

" N a B l e d u se radi pohvalimo, da naši gostje prihajajo
res iz zelo številnih držav
sveta in da še vedno ostajam o edini kraj v Sloveniji, ki
kar 95 odstotkov nočitev
ustvari s t u j i m i gosti. M e d
gosti v zadnjih dveh letih
prevladujejo Britanci, ki so s
prvega mesta izpodrinili
Nemce. Sledijo jim Italijani.
Nizozemci, Američani, Hrvati. Slovenci ustvarijo na
B l e d u 6 odstotkov nočitev,
seveda'pa so Slovenci najštevilnejši d n e v n i gostje i n
obiskovalci,"
pravi
Eva
Štravs Podlogar, v. d. direktorice Turizma Bled, in poudarja, da so načelne usmeritve razvoja blejskega turizm a jasne i n da je njihov cilj
razvijati visoko kakovostni
turizem v objemu enkratne
narave, za zdravo življenje
i n dobro počutje, za diplomatska i n poslovna srečanja, za izbrano zabavo in nepozabne trenutke.
' T e m ciljem sledijo tudi štev i l n e investicije, ki so se v
zadnjih letih izpeljale na obm o č j u občine Bled i n so povezane s turizmom - od popolne obnove hotelov, gradnje wellness centrov, privatn i h turističnih objektov do
investicij v iSportno rekreacijske objekte javnega in turističnega značaja," tudi prav i Podlogarjeva, ki s sodelavci na Bledu vsako leto gosti
t u d i udeležence različnih
študijskih s k u p i n i n novinarje. "Skupaj z drugimi tur i s t i č n i m i sodelavci se potrudimo, da so njihovi vtisi
č i m lepši ter nato posledično njihovi prispevki zanimivi in pozitivni. M e d najpo-

blejski glas
Bhfjski glas je priloga Gorenjskega glasa
iZDAJATEL)

L

Gorenjski glas. d. o. o,. Krjinj,
Zoisova 1.4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija VoKjak
UREDNICA
Vilma Stanovnik
NOVINARJI
Valerija Čenčur. Suzana P. Kova6C.
Mateta Rant. Vilnna Stanovnik
OBLIKOVNA ZASNOVA
)erne} Strrtar. Tricikel

Med najbolj odmevnimi protokolarnimi obiski v zadnjem času na Bledu je bil obisk monaškega kneza Alberta II.
FOTO: C O R A Z D KAVČIČ

membnejšimi medijskimi
obiski letos bi izpostavila televizijske ekipe iz Irske,
Nemčije, Kitajske in Japonske. Z a različne časopise in
specializirane revije pa so
pisali novinarji iz Avstralije.
Španije, Hongkonga, Velike
Britanije, Finske, Švedske.
Le malokrat se zgodi, da lahko tako hitro pogledamo novinarski prispevek, kot je
bilo to letos v p r i m e r u japonske T V ekipe, ki je na
Bledu snemala aprila, junija
pa so n a m gostje iz Japonske že prinesli kopijo oddaje," pravi Eva Štravs Podlogar, ki vse pogosteje na Bledu sprejema tudi zvezdnike
iz različnih koncev sveta. " I z

leta v leto Bled obiskuje vse
več znanih osebnosti. Nekateri se z veseljem tudi postavijo pred objektiv za naše
blejske arhive, drugi želijo
svoj obisk na Bledu ohraniti
v tajnosti. M e d najbolj znane i n skrivnostne letošnje
goste se je vsekakor zapisala
soproga znanega Beatla Paula M c C a r t n e y j a , Heather
Mills. Prenekateri angleški
novinar rumenega tiska je
letos prvič odkrival Slovenijo v želji za aktualno fotografijo Heather. V s i ljubitelji
kultne angleške humoristične nadaljevanke Monty Python pa se bodo spomnili kodrastega angleškega igralca
Michaela Palina, ki je svojo

igralsko slavo utrdil t u d i s
komedijo Riba z i m e n o m
Wanda. Zadnje desetletje je
gospod Palin znan po v s e m
svetu po svojih izjemnih potopisnih oddajah kot so V
80 dneh okoli sveta, Himalaya, Sahara ... Nekateri ga
imenujejo celo "edini še živeči veliki pustolovec". Z a
eno od svojih "avantur" si je
Michael P a l i n izbral Slovenijo. V m a j u je s svojo filmsko ekipo obiskal B l e d i n
"posebno vlogo v oddaji" je
dobila tudi Vila Bled. Najbolj o d m e v e n protokolarni
obisk pa je bil vsekakor obisk monaškega kneza Alberta I I . Č e p r a v m u je slabo
v r e m e onemogočilo obisk

Filmi pod zvezdami
Na Bled po dolgem času spet prihaja kino. In to kino pod zvezdami.

Poletne noči med 28. julijem
in 5. avgustom bodo dom za
vse ljubitelje nekomercialnih
filmov. Vse stene iz dreves, za
strop nebo, preproga travnih
bilk, zvezd nebroj za luč ...
tako kot v stari popevki, ki bo
tokrat vsak večer po 21.15
TEHNIČNI UREDNIK
Greg« Flajnik
vela pred stavbo T V D PartiFOrOCRAFI)A
zan na Bledu.
• 1 •
Tin» DokJ. Coratd K a v «
Prvi večer, 28. julija, bo ob
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kot žirije popeljal od pekla do
nebes: naslov ostaja skrivnost.
V soboto 29. julija si boste ob
21.15 lahko ogledali film o povojnem Sarajevu z naslovom
Grbavica v režiji Jasmile Žbanid, ob 23.00 pa film Pjera Žalice o popravljalcu človeških
daš Pri stricu Idrizu.
Nedelja, 30. julija, je rezervirana za ameriški film Senca
preteklosti, zadnji julijski večer pa za Skritega aduta v dansko-islandski koprodukciji, ki
je med drugim zmagovalec letošnjega LifT-a.
Avgust se bo začel v znamenju glasbe. 1. avgusta ob 21.15
bodo na filmsko platno pred

T V D Partizanom na B l e d u
projicirali slovenski film Igorja Zupeta z naslovom Glasba
je časovna umetnost I: L P
film Pankrti - Dolgcajt. F i l m
govori o prvi slovenski punk
skupini. Uro kasneje bo na vrsti še en film slovenskega avtorja Saša Podgorška z na.slovom Razdružene države Amerike - Leibach 2004 Tour. Ž e
naslov je na tem mestu dovolj
zgovoren.
V sredo, 2. avgusta, bo na
ogled največja potrošniška potegavščina, k i sta jo izvedla
Ceha Vit Klusak in Filip Remunda z namenom raziskati
psihološko i n manipulativno

otoka, pa ga je pogled z blejskega gradu očaral," pravi
Podlogarjeva i n dodaja, da
SO b i l i protokolarni obiski
na B l e d u vedno zelo pom e m b n i i n da je prepričana, da bo tako tudi v prihodnje, še posebej v letu 2008,
ko bo Slovenija predsedovala E U . " S a m o želimo si lahko, da bi Bled na naše goste
vedno naredil tak vtis, kot
ga je pred sto leti naredil na
prestolonaslednika, nadvojvodo Franca Ferdinanda, ki
je na s p r e j e m u ob odprtju
B o h i n j s k e železnice leta
1906 dejal: " B l e d je res najlepša točka na vsej železnici," še pravi Eva Štravs Podlogar.
moč potrošništva. Pridite i n si
oglejte Češke sanje.
3. avgust bo zopet glasbeno
obarvan s filmom jamesa
Mangolda Hoja po robu. Gre
za biografijo leta 2003 umrlega Johnnyja Casha, legendarnega pevca, ki je osvojil kar 14
grammyjev. Predvsem pa gre
za film o glasbenikovih vzponih in padcih, ljubeznih in zasvojenosti z mamili.
Predzadnji dan, 4. avgusta, se
bomo z alžirsko-francoskim
filmom podali na Veliko popotovanje, in sicer v Meko, ki
vodi tudi prek Slovenije. Ob
23.30 se bo v plesu svetlobe in
senc odvrtel še en ameriški
film Jima Jarmuscha z naslovom Strti cvetovi.
Z a konec, 5. avgusta, pa še
film Abderrhainane Sissaka z
naslovom Čakajoč na srečo.
Več informacij o vsebini filmov lahko najdete na spletni
strani www.kinobled.com.

v

ZUPANOV POGLED

Bled nujno potrebuje
obe obvoznici
Tako pravi blejski župan jože Antonič, ki je ponosen, da se je v občini v minulih letih marsikaj
premaknilo na bolje, zagotovo pa tudi prihodnje župane čaka še veliko dela.
VILMA

STANOVNIK

B i d dober župan tako znane
turistične občine, je gotovo
svojevrsten izziv?
" Č e si župan tako turistične
občine kot je B l e d je treba
znati usklajevati veliko razl i č n i h potreb želja i n interesov. Kdorkoli sliši za Bled,
takoj pomisli na jezero, otoček in grad. Vendar občina
nikakor ni zgolj to. i m a m o
še devetnajst vasi, šest krajevnih skupnosti i n ljudje se
ukvarjajo z raznoliko dejavnostjo. V občini so tovarne,
kmetje, obrtniki, nekateri se
vozijo na delo zunaj občine.
V s i se pač n e ukvarjajo s tur i z m o m . čeprav bi si želel,
da bi bil delež tega prebivalstva večji. Ravno zaradi turistov i n popularnosti pa je
B l e d vedno po drobnogledom tako doma kot v tujini
i n m o r a m reči, da se tako
d o m a č i n i kot turisti v e d n o
manj pritožujejo nad urejenostjo Bleda. Marsikaj n a m
je uspelo urediti, nasadili
smo veliko rož, za čistočo je
vedno bolje poskrbljeno,
marsikaj pa bi bilo še mogoče polepšati."
Gotovo mislite na propadajoče vile ob jezeru ...
"Tudi na te, čeprav so mnogi objekti v privatni lasti ali
lasti države. M i na to, v
kakšnem stanju so in da je
treba vendarle nekaj narediti, stalno opozarjamo. Pa n a j
gre za Riklijevo vUo, Sončni-

si jo že leta želimo, na tem
delam vsa leta županovanja
i n u p a m , da se bo k o n č n o
premaknilo, saj si brez tega
na B l e d u ne predstavljamo
razvoja turizma, prav tako
pa je p o m e m b n a za Bohinj.
Z a l pa m i je, da se n i že pred
leti zgradila severna obvoznica. k i ne bi zahtevala toliko posegov, ker je krajša pa
tudi projekt n i tako zahteven. Veliko težav je tudi pri
odcepu za Lisice i n Koritno,
kjer so redno nesreče. V slab e m s t a n j u je L j u b l j a n s k a
cesta, k i n i m a dobre podlage
in jo bo treba popraviti. S m o
pa na občini zadovoljni, da
n a m je v dveh fazah že uspelo popraviti Prešernovo cesto, d o konca, d o hotela
Astorie pa jo b o m o prihodnje leto, ko bomo uredili še
pločnik. Poleg tega smo popravljali tudi druge ceste; ko
bo v proračunu več denarja,
pa j i h b o m o popravili še
več."

Vsi si obvoznici že dolgo želimo, na tem delam
vsa leta županovanja in upam, da se bo končno
premaknilo, saj si hrez tega na Bledu ne
predstavljamo razvoja turizma, prav tako pa je
pomembna za Bohinj. Žal pa m i je, da se ni že
pred leti zgradila severna obvoznica, ki ne bi
zahtevala toliko posegov, ker je krajša pa tudi
projekt ni tako zahteven.
co, Viktorijo ...; na privatna
zemljišča občina pač ne s m e
posegati, čeprav se osebno
za ureditev teh sramot na
B l e d u še kar t r u d i m in n e
b o m odneha] do konca svojega mandata."

b o m o pod K r i m o m k m a l u
dobili p a r k i r n o hišo. V e l i k
problem pred gradnjo pa je,
ker je pred tem treba zagotoviti parkirišča za turistične
avtobuse, ki sedaj parkirajo
pod K r i m o m . "

Ena od blejskih težav je zagotovo tudi cesta, saj se poleti okolica jezera duši v pločevini, gradnja prepotrebne
obvoznice pa se iz leta v leto
odmika ...

Ste pa zadnja leta v občini
naredUi precej vodovoda in
tudi čistilna naprava naj bi
bila dograjena v kratkem?
" N e le na Bledu, v vseh kraj e v n i h skupnostih smo obnovili i n dogradili vsaj nekaj
vodovoda, uredili javno razsvetljavo, obnovili nekatere
lokalne ceste, predvsem pa
s e m p o n o s e n , da je v zaključni fazi gradnja čistilne
naprave. M i s l i m , da je izgradnja čistilne naprave za
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"Težave v prometu se začnejo že na avtocesti oziroma v
Podtaboru, se nadaljujejo
proti l e š k e m mostu, ravno
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te d n i pa je bilo v državnem
z b o n i postavljeno poslansko
vprašanje o začetku gradnje
blejske južne obvoznice. V s i

BLED

V občini je več kot petdeset društev
Občina Bled se ponaša z raznoliko športno, kulturno in drugimi dejavnostmi, zato je trenutno registriranih prek petdeset različnih klubov in društev. M e d najbolj znanimi športnimi društvi je zagotovo Veslaški klub Bled, ki je lani slavil
Too-letnico veslanja na Bledu, lepe mednarodne uspehe na
športnem področju pa dosegajo tudi Odbojkarski klub Bled.
Smučarski klub Bled, Tekaško smučarski klub Bled, Kolesarski klub Bled ter druga športna društva in klubi, m e d katerim i je najmlajše Atletsko društvo Bled, ki so ga ustanovili letošnjega maja. Dejavna so tudi kulturna društva. Planinski
društvi Bled in Gorje, v svoje klube In društva pa s e združujejo tudi mladi In študentje, lovci, prav tako pa svoje društvo
ustanavljajo tudi blejski fijakerji. V. S.

ZASIP

Sto let gasilcev v Zasipu
V začetku meseca so v Zasipu praznovali stoletnico Prostovoljnega gasilskega društva Zasip. Obletnico so počastili z
gasilsko vajo ter prikazom gašenja požara s pomočjo helikopterja na H o m u . Na slavnostni seji so podelili priznanja,
gasilci so se predstavili na slavnostni paradi, predstavili pa
s o tudi novo gasilsko vozilo. Po besedah poveljnika P C D
Z a s i p Viktorja Dovžana ima društvo 120 članov, o d tega 37
operativnih. M e d večjimi akcijami je bilo maja lani gašenje
stanovanjske hiše v Zasipu, sicer pa je bila največja akcija
doslej pred tremi leti, ko so sodelovali pri gašenju na Komarčl. U. P.

BOHIN)SKABEIA

1 0 0 let kulturne dejavnosti na Bohinjski Bell
Z obilico prireditev, predvsem pa z bogatim gledališkim
programom, so v mesecu aprilu proslavili loo-letnico organiziranega kulturnega delovanja in 6o-letnlco Kulturnega
društva na Bohinjski Bell. V tem času je imelo društvo vzpone in padce. BelanI pa pravijo, da so vedno zbrali dovolj volje, vztrajnosti In trme, da niso nehali "zganjati teater". Ljubezen do gledališča, lepe besede in v zadnjem času tudi do
glasbe na Bohinjski Bell nI naključje, saj se vsi otroci v kraj u z odrskimi deskami spoznajo že v vrtcu In kasneje v šoli.
T o so ob jubileju, ki so ga sklenili s priložnostno proslavo,
dokazali tudi nastopajoči, med katerimi je bilo še posebno
veliko otrok. V. S.

T a k o d o m a č i n i kot obiskovalci se pritožujejo, da je na
B l e d u premalo parkirišč.
Delno naj bi to rešila garažna hiša. K d a j se b o začela
gradnja?
" N a r a č u n parkirišč s l i š i m
veliko kritik, vendar vse niso
upravičene. V s i želijo pač
parkirati ravno pred vrati lokalov, pod K r i m o m ali pri
P a r t i z a n u pa je n a p r i m e r
parkirišče skoraj prazno. J e
pa res treba r a z b r e m e n i t i
p r o m e n a d o i n u p a m , da

Društva

Župan občine Bled Jože Antonič jeseni ne bo več kandidiral
za župana. I foio: ti»< dohi.

nas "projekt stoletja", saj si
Bleda kot enega n a j l e p š i h
alpskih biserov brez tega ni
mogoče več predstavljati in
ga je treba ohraniti."
P o m e m b n a pridobitev je
tudi prenovljen športni park
z atletsko stezo.
"Vesel sem. da smo se lotili
tega projekta, ker je bil
športni park v zelo slabem
stanju, sedaj pa dobiva podobo. na katero smo ponosni. Lahko ga bomo ponudili
d o m a č i m i n t u j i m športnik o m . prav tako je namenjen
v s e m d r u g i m m l a d i m , šol a m i n vrtcem, pa tudi star e j š i m o b č a n o m , z izgradn j o dodatnih garderob pa ga
b o m o lahko ponudili tudi
športnim ekipam za priprav e na Bledu. Ž e l i m si. da bi
č i m prej uredili kolesarsko
stezo, rad pa bi, da bi še bolje izkoristili lepote Pokljuke, pa tudi Jelovico s Talež e m i n Mežaklo. ki je velik
potencial."
Z n a n ste kot župan, ki se
rad i>ogovarja z ljudmi, j i m
skuša pomagati. V č a s i h je
takšno delo gotovo tudi naporno?
" R e s je to včasih težko, vendar je m e n e delo z l j u d m i
vedno veselilo. Zavedam se.
da ž u p a n m o r a biti m e d

ljudmi, mora biti v s e m dostopen i n dovzeten tako za
graje kot pohvale. Ž e l i m si.
da bi pomagal vsakomur, da
bi rešil vse, kar je mogoče in
kar od mene pričakujejo. Na
občini i m a m o tudi strokovne službe, toda v s i nekako
želijo, da j i m pomaga župan. i n zato se tudi zelo veliko obračajo name."
V zadnjem času ste na prireditvah nekajkrat omenili, da
za župana Bleda n e boste
več kandidirali. Boste morda
kandidirali v G o r j a h kjer ste
doma?
" L a n i za ženin rojstni dan,
3. oktobra, sem se odločil, da
ne b o m več kandidiral za
župana, tudi če se v G o r j a h
odločijo za samostojno občino. Ker je bila referendumska odločitev, da G o r j e postanejo svoja občina, pa sem
se odločil tudi. da ne b o m
kandidiral niti v Gorjah. Z a
nekaj časa se namreč želim
u m a k n i t i iz politike, se posvetiti
drugim
stvarem,
morda bom le m a l o pomagal v strankarskem o d b o m
S L S v G o r j a h . N e b o m pa
kandidiral za svetnika, saj si
vsaj nekaj časa ne želim nobene funkcije. Č e
bom
zdrav, si b o m m o r d a kdaj
premislil, kajti nikoli ne reč e m nikoli."

BLED, C O R ) E

Čebelarji bodo praznovali
Grajski zapisi Iz 17. stoletja pričajo o tem, da je bilo čebelarstvo v Gorjah razvito že pred davnimi leti. Na pobudo Slovenskega čebelarskega društva pa so pred dobrimi sto leti
začeli ustanavljati podružnice po Sloveniji. V Gorjah so že
leta 1905 izvolili pripravljalni odbor, 21. januarja 1906 pa so
ustanovili podružnico, v kateri pa niso bili le čebelarji Iz Gorij, ampak Iz vse takratne občine Gorje, kar pomeni tudi Iz
Zasipa, Blejske Dobrave, Podkočne in Zgornjo Radovne. Čebelarji so spoznali, da bodo organizirani laže prodajali svoje pridelke in čebele. Gnala jih je tudi potreba po izobraževanju In spoznavanju naprednejšega načina čebelarjenja.
Delo je bilo zelo uspešno In je zastalo le v obdobju med 1.
in 2. svetovno vojno. "Leta 1997 s m o se čebelarji iz Gorij
združili s čebelarji z Bleda In ustanovili skupno Čebelarsko
društvo Bled-Gorje in skupno delujemo še danes. V želji, da
primerno počastimo okrogel jubilej, loo-letnico, s m o v okviru Jurijevega sejma že pripravili razstavo o čebelarjenju In
o čebelnjakih v Gorjah. Osrednjo proslava, ki bo hkrati tudi
srečanje čebelarjev zgornje Gorenjske, pa bomo pripravili 2.
septembra pod Ribensko goro v Rlbnem," pravi predsednik
čebelarske družine v G o r j a h In podpredsednik Čebelarskega
društva Bled-Gorje Jože Kosmač. V. S.

PODJETNIŠTVO
Andrej Šprajc, direktor dejavnosti Turizem v Poslovni skupini Sava

Slovenski gostje se vračajo na Bled

Nova ponudba Sava Hotelov Bled, ki je rezultat obsežnih investicijskih vlaganj v zadnjih letih, je na Bled znova privabila goste, ki si želijo kakovostnih
storitev in so zanje pripravljeni plačati tudi tennu primerno ceno. Slovenci pri tem niso več izjema.
V I L M A STANOVNIK
E>iužbe pod okriljem blagovne
znamke Sava Hoteli Bled so
poslale pomemben del turizma na Bledu. Jih lahko na kratko predstavite?
"Sava je danes večinska lastnica
v treh družbali: G & P Hoteli
Bled, Grand hotel Toplice,
Bled. ki ima v najemu Vilo Bled
ter Golf in kamp Bled Sava obvladuje prek 60 odstotkov kapacitet Bleda in že to dejstvo govori samo zase o velikosti in pomembnosti Poslovne skupine
Sava v blejskem turizmu."
Brez temeljite prenove hotelov
zagotovo ni šlo in ne gre?
"Ko je Sava vstopila v blejski turizem. se je zavedala, da bo treba v naslednjem obdobju intenzivno vlaganje v prenovo kapacitet, saj smo se zavedali, da
je Bled v turističnem smislu v
90. letih precej nazadoval,
likrati pa je bila obnova in dopolnitev ponudbe še kako potrebna. Tako smo najprej temeljito prenovili Grand hotel Toplice, nadaljevali s prenovo Hotela Golf, Vile Bled. letos pa
smo dokončali še prenovo Hotela Pairk. Tako je skupna vrednost Savinih investicij v prenovo objektov na Bledu okrog 7
milijard tolaiiev in danes ti objekti ponujajo gostom možnost
preživljanja tako aktivnega oddilia kot organizacije poslovnih
srečanj na najvišji ravni."
Tako med domadmi kot tujimi
turisti je znova vse bolj popularno tudi kampiranje. Blejski
kamp ima od lani kar pet zvezdkr, prenova pa še ni končana.
"Res se v celotni Evropi zani-

manje za počitnikovanje v
kampih povečuje, pri tem prednjačijo dopustniki iz severnega
dela Evrope, zlasti Nizozemd
so znani kot zelo dobri kampisti. Tudi zato se je standard v
kampih zadnja leta močno
spremenili in gostje, ki prihajajo v kampe in koristijo storitve,
niso gostje nižjega cenovnega
razreda, ampak so vse bolj zahtevni gostje, ki pač želijo drugače preživeti svoj dopust Zato
smo tudi v kampu, ki je lani
med prvimi v Sloveniji pridobil
peto zvezdico, začeli temeljito
prenovo osnovne infrastrukture, seveda pa pripravljamo tudi
dodatno ponudbo, ki je danes
potrebna v vsakem sodobnem
kampu. Gostom želimo ponuditi direkten dostop do intemeta, individualen dostop do vode,
elektrike in podobno. Seveda
pa želimo tudi podaljšati sezono. Vsak sodoben kamp ima
danes ponudbo različnih športnih objektov, bazenov, profesionalno animadjo in podobno.
Prav v tej smeri želimo v prihodnjih letih nadgraditi svojo
ponudbo."
Največ gostov v vaših hotelih je
Britancev (18 odstotkov), največje povečanje beležite pri gostih iz Rusije (48 odstotkov),
eden izmed razveseljivih podatkov za prejšnje leto pa je, da se
je kar za 8 odstotkov povečak)
tudi število nočitev slovenskih
gostov. Kaj mislite, da je vzrok
temu?
"Bled je in še velja v očeh mnogih Slovencev kot kraj, kamor
je dovolj priti zgolj za en dan.
To pomeni, da prideš na Bled,
poješ "kremšnito", popiješ
kavo, se sprehodiš okoli jezera

in odideš domov. Vemo, da so
kraji, ki imajo v Sloveniji podobno ponudlx) kot Bled, tudi za
domače goste zanimivi za več
dni. Zato želimo spremeniti "filozofijo", kar nam uspeva s prenovo hotelov, predvsem pa z
dodatno ponudbo. Mislim, da
predvsem zaradi wellness centrov tudi Slovend ugotavljajo,
da na Bledu lahko preko celega
leta preživijo nekaj dni sprostitvenega oddiha."
Aktiven oddih, pa čeprav krajši,
je zahteva sodobnega turista, ki
mu je čas vedno bc^j dragocen.
Mislite, da Bled s svojo ponudbo lahko zadovolji te pohdje?
"Tako pri nas kot v vsej Evropi
se trendi v turizmu spreminjajo, gostje iščejo kiatke in aktivne oddihe z možnostjo različnih doživetij. Bled še vedno najbolj privlad z jezerom, otokom
s cerkvico in gradom, pa tudi z
naravnimi znamenitostmi, kot
sta na primer soteska Vintgar
in Pokljuka. Vse veČ pa je tudi
dodatne ponudbe, pri čemer so
še kako pomembni programi,
ki vključujejo ponudbe pohodništva. kolesarjenja, ribolova ...
Ne smemo pozabiti tudi na
blejsko golf igrišče. Menim, da
gostom omogočamo, da pri
nas res lahko preživijo lep dopust ali krajši oddih."
Kako hotelirji sodelujete s krajem, z domačo občino, lokalno
turistično org^nizadjo?
"Razvitega turizma ni brez dobrega sodelovanja vseh turističnih ponudnikov in lokalne
skupnosti. Bled je zagotovo
eden najbolj prepoznavnih turističnili krajev v Sloveniji, zato
brez sodelovanja ne gre. Sode-

Živahno blejsko poletje
K vsakemu obisku Bleda še
vedno sodi postanek v Kavarni Park, kjer že od leta 1953
pečejo originalne blejske
kremne rezine. Prava "kremšnita" je tista, ki si jo privoščite
na terasi znamenite kavarne
ob pogledu na jezero in blejski grad. Kavama pa ponuja
tudi poleti nadvse priljubljen
naravni sladoled iz pravega
sadja.
Tisti, ki jih je po sprehodu
okrog jezera premagala lakota, bodo zagotovo našli kaj po
svojem okusu v restavraciji in
piceriji Rikli nasproti Kavarne
Park. Na prijemi terasi lahko
gostje v vročih poletnih dneh
uživajo v lahkih jedeh z obilico zelenjave, ribah in solatah.
Izbira pic pa bo zadovoljila

tudi vse ti.ste, ki želijo hiter in
preprost obrok.
Najnovejša pridobitev v blejski gostinski ponudbi je Kavarna Belvedere, ki so jo konec maja odprii v znamenitem Titovem paviljonu v parku hotela Vila Bled. Kavarno
lahko obiščete med sprehodom okrog jezera, saj do tja
vodijo stopnice neposredno z
jezerske obale, Kratek vzpon
bo poplačan s čudovitim razgledom na Blejsko jezero in
otok. Ob poti, ki vodi do kavarne z glavne ceste, po novem ustavlja tudi turistični
vlakec.
Ce bi radi ubežali živahnemu
vrvežu poletnega Bleda, je nedvomno pravo zatočišče Kraljeva klubska hiša na blej-

SAVA HOTELI BLED
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mvw.hotelibled.com

skem igrišču za golf. V prijetni send na terasi s pogledom
na Stol ne uživajo zgolj golfisti, ampak tudi vsi drugi gostje, saj je kuhinja Kraljeve
klubske hiše znana po izvrstni slovenski in mednarodni
kuhinji. Še posebej se pohvalijo s pripravo slastnega tatarskega biftka in divjačinskih
jedi.

V Sava hotelih Bled so za letošnje poletje pripravili obširen večerni pr<^ram. V Kavarni Park poleg tradicionalnih
ponedeljkovih folklornih večerov ljubitelji plesa vsak večer
lahko zaplešejo ob živi glasbi.
Ob petldh in sobotah bodo
program dodatno popestrile
plesalke s točkami iz najbolj
znanih muzikaJov. Plesni večeri redno potekajo tudi na terasi restavracije Panorama,
medtem ko restavracija Veranda v hotelu Golf vsak torek
zvečer privablja ljubitelje vročih latino ritmov. S pomočjo
animatorjev in plesnih učite-

Andrej Šprajc, direktor dejavnosti Turizem v Poslovni skupini Sava. |
lujemo z Lokalno turistično
organizadjo. Turističnim društvom, občino. Višjo strokovno
šolo za gostinstvo in turizem
Bled, drugimi hotelirji, institudjami in društvi, povezujemo
se z lokalnim prebivalstvom...
Laliko rečem, da ta sodelovanja potekajo dobro, saj je razvoj Bleda v skupnem interesu
vseh. Rad pa bi opozoril na eno
od značilnosti v Sloveniji, namreč na pomanjkanje majhnega podjetništva v turizmu. V
Sloveniji je to podjetništvo slabo razvito in zato se tudi nikoli
ni razvila prava oziroma celovita povezava med lokalno skupnostjo, prebivalstvom in turističnim gospodarstvom. Slove-

nija mora narediti velik korak
naprej in pospeševati razvoj
malih podjetnikov, ki bodo lahko odirali ključno vlogo pove
zovalca neke destinadje. Zavedati se moramo, da zgolj dober
hotel s kakovostno storitvijo,
vendar z neurejenim krajem
in nezadostno razvito infrastrukturo nikjer ne more biti
uspešen.
Poleg v s ^ naštetega pri Savi
zagotovo mislite tudi že na
nove projekte, povezane z razvojem turizma na Bledu. Kakšni so?
"Zagotovo v prihodnje želimo
prenoviti še preostale objekte,
dograditi Jezersko igrišče za
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golf, predvsem pa vlagati v dodatno atraktivno ponudbo za
naše goste. Prav tako želimo še
izboljšati kakovost storitev. To
pa ni možno brez dobrih kadrov. Žal jih v Sloveniji na tem
področju primanjkuje, prav
tako še ni pravega sistema
vzgoje in izobraževanja mladih
v turizmu. Na Gorenjskem se
dogovarjamo in sodelujemo z
vsemi .šolami, od srednjih do
višjih. Najboljši učend pri nas
dobijo možnost prakse, potem
pa jim skušamo omogočiti
tudi zaposlitev. Gotovo pa je še
dolga pot, da s skupnimi močm i naredimo pravo navezo
med šolami in turističnim gospodarstvom."

ljev se novih korakov lahko
naučijo tudi vsi tisti, ki plesa
niso posebej vešči. Za bolj
umirjene trenutke ob izbrani
pijači in prigrizkih pa je posebej primerna Terasa pod kostanji v Grand hotelu Toplice,
tik ob Blejskem ježem, kjer
redno potekajo jazz in piano
večeri.

Bled že od nekdaj velja za kraj
s posebno energijo. Švicarski
zdravnik Amold Rikli je med
prvimi spoznal vrednost podnebnih danosti in ugodnega
položaja kraja. Danes Riklijevo izročilo nadaljujejo v Sava
Hotelih Bled in ga s spoznanji
modeme stroke nadgrajujejo
v vrhunske storitve vveUnessa.
V poletnih mesecih v Wellnessu Živa v hotelu Golf gostom priporočajo različne lepotne nege telesa in sprostitvene kopeli. Edinstvena storitev je terapija z dežnimi kapljicami, Id v vročih dneh deluje posebej osvežilno. Ob uporabi sedmih različnih eteričnih olj za sedem telesnih čaker in nežnem prhanju telesa je sproščujoč učinek zagotovljen.

"Kremšnita" iz Kavarne Park je lahko dober razlog za
popoldanski obisk Bleda.

Ilf i

Kavarna Belvedere ponuja nepozaben pogled na Blejski otok. S

ZANIMIVOSTI, MNENJA

Tudi Slovenci
postajamo gurmani

Prebivalci o občini

Tridesetletni Igor jagodic že tri leta vodi kuhinjo v Crand hotelu Toplice, od januarja pa je tudi
član nacionalne kuharske ekipe.
MATEJA R A N T

Kuhaisld poklic se mladim ne
zdiravnoprivlačen, saj ga večinoma povezujejo s tem, da je
treba delati tudi ob koncu tedna
in zvečer, letni dopust imaš v
oktobru in podobno. Katere pa
so prijetne plati teg^ poklica?
"Sam ga ne jemljem zgolj kot
pjoklic, amfiak mi pomeni način življenja. Tisti, ki to res delamo s srcem, smo vsak dan pred
novimi izzivi, vedno se odpirajo nove možnosti. To ni služba,
kjer bi vedno počel eno in isto,
ampak se vsak dan učiš. Še lepše je, če si pri svojem delu uspešen ter od blizu spoznaš tekmovanja, hodiš po svetu in opazuješ druge mojstre..."
Ampak do tega verjetno ni tako
preprosto priti?
"Tisti, ki imajo priložnost delati
v restavradjah, ki temu posvečajo več pozornosti, lahko začnejo že zelo zgodaj."
Pa mladi imajo možnost začeti
v restavracijah oziroma v okolju, ki jim to lahko nudi?
"Težko. Prav veliko tega ni. saj
si to lahko privoščijo le boljši
hoteli. To z^teva tudi ogromno časa in veliko stroškov. Zato
zame to ni zgolj služba, ampak
tudi konjiček. To res rad počnem; že popoldne, ko se peljem domov, razmišljam o tem,
kakšne krožnike bom sestavil

Kaj vas je najbolj navdušilo?
Kaj se danes sploh še lahko
"Spoznanje, da kuhinja niso
skriva?
samo zrezki. Ustvarjalnost lah"Dobri kuharji znajo vsi dobro
ko pokažeš že pri hladnih pred- kuhati. V glavnem gre zato za
jedeh z raznimi atraktivnimi
malenkosti. Nekateri eksperiKaj odlikuje dobrega kuharja?
ploščami, pa pri sladicah ...
mentirajo s povsem novimi
Se to lahko pokaže že v šoli?
Tudi omake recimo so danes
stvarmi, recimo v jedi vključuje"Lahko se pokaže že v šoli. Ne- že prava znanost."
jo sestavine, ki si jih še nihče ni
kateri gredo v gostinsko šolo
upal, ali presenečajo z nenavadsamo zato, ker neko šolo pač
Nekdo, ki se šele odloča za ta
nimi, skoraj norimi kombinacimorajo imeti, drugi pa gredo že poklic, si to verjetno kar težko
jami. Spet drugi so mojstri
v Solo s tem namenom oziropredstavlja?
omak. Vse bolj se poskušamo
ma zelo hitro spoznajo, da je to 'Tudi sam na začetku tega niučiti tudi novih postopkov. Kutisto, kar bi radi počeli v življesem imel možnost videti. Zato
hinja je živa stvar, se neprestano
nju. Najprej je potrebna ljubebi morali več vlagati v to in mla- razvija. Tisti, ki tega ne spremzen do tega pokiica, pa natančdim že v osnovni šoli ta poklic
ljajo, nimajo prihodnosti."
nost in smisel za estetiko. Zelo
bolje predstaviti."
pomembno je, da znaš dobro
Kaj se je na tem področju najločevati okuse in jih kombinira- Ali ljudje dobro restavracijo po- bolj .spremenilo?
ti. Po teh malenkostih se ločijo vezujejo z dobrim kuharjem?
"Med petdesetimi najboljšimi
dobri kuharji od slabih."
"V svehj je to že od nek^j, pri restavracijami na .svetu so recinas pa se uveljavlja v zadnjih
mo tri, ki sodelujejo celo z dokSamo izkušnje torej niso do- desetih, petnajstih letih."
torji kemije. Poleg kuhinj imavolj?
jo laboratorije, v katerih po pol
"No, tudi brez tega ne gre. Ven- Ali je med najboljšimi veliko
leta razvijajo hrano. To ne podar je to relativno, saj imaS lah- tekmovalnosti?
meni, da gre za lunetne stvari,
ko že na začetku možnost dela- "Tako kot povsod dnigod je tudi ampak hrano razgradijo v deti v hotelu, kjer lahko zelo hitro tu prisotna konkurenca. Gledatajle in do podrobnosti proučupridobiš izkušnje. Zato je velika mo dnig drugega, kaj kdo po- jejo surovine. Ampak to si zasreča, če začneš v okolju, kjer te čne, kaj kdo novega ustvarja ...
enkrat laliko privoščijo le najnekdo še spodbuja in s tabo
Vsak poskuša biti najboljši."
boljši."
deli svoje znanje."
Torej se tudi učite drug od dru- Slovend vdjamo za tiadicionaV vašem primeru je bil to Anliste. Se to opazi tudi pri prehradrej Goljat
"Zagotovo. Eni so pripravljeni
njevanju?
"Imel sem srečo, da sem pri
svoje znanje razdajati naokrog, "Tudi Slovend postajamo gurnjem začel in imel možnost z
drugi pa ga bolj skrivajo. Sam
mani, radi raziskujemo. Bolj je
njim tudi veliko delati. Šele po- menim, da nima smisla karkoočitna razlika med starejšimi in
tem spoznaš, kaj vse lahko ta
li skrivati. Smo le tako majlini, mlajšimi. Pri starejših moraš
poklic da, kaj vse ti mojstri zna- da vse, kar je novega, v glavnem ohraniti določeno mero tradidjo in obvladajo."
prihaja iz hijine."
onalnosti. Ne smeš jih recimo
šokirati s kakšnimi nenavadnimi kombinadjami."
naslednji dan. Pomembno je,
da to počneš z veseljem in ljubeznijo, sicer ne moreš biti
uspešen."

Peter Vukotič: " G l e d e lepot, pa naj si bo to jezero,
otoček, grad i n še kaj, je B l e d res biser, raj na
zemlji. Moteč je izgled nekaterih hotelov, "Gadafi
centra", škoda da se vse bolje ne vključuje v
izjemne naravne danosti, kot je bila na primer v
zadnjem času obnova hotela Lovec, i n da ni več
vaških jeder."

Stanka Kapš: " B l e d je u r e j e n i n čist, všeč m i je,
ker j e veliko rož, sedaj je popravljena tudi
razsvetljava okoli jezera. Pogrešamo več
parkirišč, pa tudi, da ne b i bilo toliko prometa
okoli jezera."

Kot redmo...
"Zdaj poleti recimo zribjimfilejem na sladoledu ali čim podobnim. Nefim, kar ti pade na
pamet, ko se pelješ domov."
Kuhali ste tudi za precej znanih
gostov. Kdo vam je najbolj ostal
v spominu?
"Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko smo kuhali za takratnega ameriškega predsednika
Clintona ob obisku v Sloveniji.
Predvsem zaradi celomega
spektakla, ki je spremljal njegov obisk."
Od januarja ste dan nadonalne
kuharske ekipe. Kako postaneš
dan te ekipe?
"Gre za eldpo šestih kuharjev,
ki delujemo v okviru sekdje
Društva kuhariev in slaščičarjev Slovenije. Najprej se moraš
dokazati na domačih tekmovanjih, med katerimi je najpomembnejši vsakoletni gostinsko hJiistični zbor. Sam sem že
prej skupaj z njimi sodeloval na
raznih tekmovanjih, ko je eden
od danov odstopil, pa sem ga
nadomestil. Našo državo zastopamo na tekmovanjih v tujini
in na različnih prireditvah, na
katerih se predstavlja državna
kuharska ekipa."

M a j a R i m a h a z i : " B l e d i m a toliko n a r a v n i h lepot,
da t i enostavno m o r a biti všeč, le pomladi i n
jeseni, ko n i turistične sezone, je slabše urejeno.
Rada tečem n a s m u č e h , rada kolesarim i n
h o d i m v h r i b e i n zato m i je všeč živeti v G o r j a h ,
kjer je tudi čudovit razgled."

D a n i j e l P i m p D Utješanovič: " N a B l e d u m i je
sicer všeč. Ž a l pa se p r e m a l o dogaja. Z a t o
trenutno r a z m i š l j a m , da b i kandidiral za župana
i n č e m i to uspe, se b o m potrudil, da bo B l e d na
novo zaživel."

Lastno znanje in razvoj
temelj uspeha
Vaše podjetje je znano po
razvoju računalniške in konriunikacijske opreme, internetne tehnologije, razvoju storitev in lastne programske opreme. Kakšne
prednosti vam to prinaša
in na katerih trgih imate
največje možnosti?
Naše podjetje zagotavlja popolno podporo svojim strankam - z izdelki, rešitvami in
znanjem v celoti pokrivamo
vsa področja računalništva.
Večina podjetij si namreč ne
želi razdrobljenosti svojih dobaviteljev, ker jim to zmanjšuje pregled, veča stroške, odgovornosti se lahko prelagajo. Prednost je tudi to. da dobro poznamo tako tehnologije kot vsebine procesov, zato
lahko ponudimo rešitev, s katero je stranka zadovoljna in
ki ustrezno podpira njihove
poslovne procese. Največji
poudarek je na razvoju lastnega integralnega informacijskega sistenna in prav lasten
razvoj nam omogoča, da se
hitreje in laže prilagodimo
specifičnim potrebam naročnikom. Ker pa se ta dejavnost prepleta s potrebami
strank po kvalitetni aktivni in
pasivni mrežni opremi, internetnimi storitvami, z rešitvami
na področju računalniške
strojne in programske opreme, imamo to prednost, da
ponujamo celovite rešitve takih podjetij v Sloveniji ni veliko.

Na slovenskem, hrvaškem in
srbsko-črnogorske m
trgu
imamo že več kot 192 uspešnih uvedb rešitve Perftech.Largo in veliko število
podjetjih vseh velikosti in dejavnosti, kjer nastopamo v
vlogi dobavitelja strojne in komunikacijske opreme ter seveda internetnih storitev v
najširšem pomenu. Največ
možnosti imamo zagotovo na
"novih" trgih - Hrvaška je že
precej razvita v smislu informacijskih sistemov, precej
drugačna slika pa je v Srbiji
in Črni gori. ki bosta v prihodnjih letih za nas pomembna
trga.
Ena pomembnejših dejavnosti vašega podjetja je
razvoj lastnih poslovnih
aplikacij v informacijsko
komunikacijski industriji.
Katere vrhunske storitve in
produkte ponujate trgu,
kaj vas dela prepoznavne
in zaradi česa se kupci odločajo za vaše rešitve?
Lasten razvoj je ključ do konkurenčne prednosti in zato
posebno pozornost namenjamo razvoju novih informacijskih rešitev. Včasih sicer
opažam, da slovenska podjetja večkrat še "podležejo"
blagovnim znamkam in se
zgolj po tem kriteriju odločajo
za rešitve, ki mnogokrat niso
najprimernejše. Veliko naših
strank se je odločilo za nas,
ker smo na slovenskem trgu

dobro prepoznavni ali po priporočilu naših zadovoljnih
uporabnikov. In ravno to je za
nas ključna potrditev, da delamo dobro in prav.
Jedro naše ponudbe je poslovna programska oprema
za izgradnjo integralnega informacijskega sistema Perftech. Largo. ki omogoča, da
z dobrim poznavanjem vsebine poslovnih procesov ponudimo rešitev, ki ustreza poslovanju naročnika, niža stroške poslovanja in seveda odkriva nove konkurenčne
prednosti. Na tak sistem pa
navezujemo druge programske rešitve (GRM, HRM,
SCM) in druge poslovne aplikacije lastnega razvoja, s katerimi še bolj optimiziramo
poslovanje naročnika. Tu moramo omeniti Perftech.Codis
(Celovito upravljanje dokumentov in sporočil v podjetju), Perftech.BILargo, ki se
uvršča med direktorske sisteme za podporo odločanju in
Perftech.Ciklon - informacijski portal in vodenje dokumentacije.
V časopisu vašega podjetja smo prebrali misel "Perftech smo ljudje", zato sklepamo, da dajete veliko pozornosti usposobljenosti
zaposlenih in kakovosti
dela. Kaj vam pomeni pridobitev ISO standardov?
Na trgu je veliko je trgovcev z
informacijsko opremo in za-

stopnikov, malo pa je podjetij. ki proizvajajo izdelke, ki bi
bili resnično konkurenčni tudi
na tujem trgu. Dodano vrednost lahko dosežeš le s procesom, ki se začne pri ideji,
nadaljuje pri proizvodnji in
konča pri prodaji. Vlaganje v
znanje in izobraževanje zaposlenih je tako seveda ključnega pomena in gonilo razvoja,
saj ti zagotavlja samostojnost
in konkurenčnost. Od same
ustanovitve podjetja tako krepimo trend nenehnega izobraževanja in pridobivanja različnih certifikatov s področja
računaEništva, ki ga seveda
nameravamo nadaljevati. Del
tega je tudi uvedba ISO standarda 9001:2000, kjer smo
ravno v teh dneh uspešno
prestali prvo redno zunanjo
presojo. Za mnoge je uvajanje in potem izvajanje tega
standarda predvsem mučna
vojna s papirji, vendar pa te
standard nauči predvsem sistematičnega dela, kar je pomembno predvsem v trenutku. ko je podjetje v fazi širitve
in rasti. Lahko rečem, da
skozi ISO standard bolj načrtno pristopamo tako do
končnega uporabnika kot do
dobavitelja in se na urejen
način odzivamo na dnevne
zahteve trga.
Podjetje Perftech. d. o. o.,
je bilo ustanovljeno leta
1989. Sedež imate na Bledu, poslovne enote v Ljuth

J a n e z Kožuh, dipl.univ.Ing, direktor

Ijani in Mariboru. Kako sodelujete z lokalnim okoljem? Kaj lokalno okolje
daje vam in kaj vi njemu?
Sodelovanje z lokalnim okoljem je zagotovo pomembno
in zato ga ne zanemarjamo.
Konec koncev smo največje
IT podjetje na Gorenjskem in
z Bleda in okolice prihaja tudi
največ naših zaposlenih.
Družbena odgovornost se
tako kaže z odgovornostjo do
zaposlenih, kjer vlagamo v
njihov razvoj in seveda z
uspešno širitvijo tudi v nova
delovna mesta. V tem kontekstu npr. sodelujemo z Univerzo v Ljubljani, kjer smo
organizirali deSavnice za študente Fakultete za računalni-

štvo in informatiko in Fakultete za strojništvo. Lokalnega
okolja ne vidimo le kot potencialnega trga, ampak želimo
doprinesti k njegovemu razvoju. Večkrat tako z našimi
produkti in storitvami sodelujemo pri organizaciji različnih
kulturnih dogodkov in projektov na Bledu in drugje. Vse
leto pa smo že vključeni v
projekt Računalniška pismenost brezposelnih - korak na
poti do Lizbonskih ciljev, katerega cilj je izboljšati računalniško pismenost brezposelnih in jim s tem omogočiti
boljšo možnost iskanja zaposlitve ... V prihodnje se bomo
trudili biti še boljši tudi na tem
področju.

iiifbmriacqskD
komunikac|ski
industiy
Vpeti smo v svetovne informacijske
tokove in izzivi so naš pogon. Naše
večplastno
znanje
in
izkušnje
se
odražajo v vrhunskih produktih in
storitvah, ki pokrivajo potrebe vsakega
uporabnika za poslovno ali osebno rabo.
Ostajamo v vrhu in omogočamo celovito
reševanje vaših informacijskih zahtev.

Perftech.Largo

pfogramsica opcBma za ggradf^
ntegraMi informaciskih sistemov

Perftech.CIklon

sistem za uprav|ar^ dokumentov s spletnim portal

Perftech.Codis

Celovilo Obvladovanje Dokumentov In Sporofit

Perftech.S5.net

cetovfte in kakovostne intemetne re&itve

Perftech.iSiO

računalniška in komunikac^ska oprema

PerfMiS
Pvftnh, d.o.a» nwl. Pot na lisice 4.4260 Bted
www.ptffloch^, infeOpeffteeh.«
M : «386 4 579 00 00. (ar. ^386 4 579 02 00

PODJETNIŠTVO

Vse za čist in turistom
prijazen Bled
Mirko Ulčar, direktor podjetja, je predstavil dejavnost javnega podjetja Infrastruktura Bled, d. o. o., ki ga je leta 2000 ustanovila Občina Bled za upravljanje
objektov in izvajanje javnih gospodarskih služb.
Kako deluje podjetje Infrastruktura Bled, d. o. o.?
"Podjetje
Infrastruktura
Bled, d. o. o., sestavljata dva
programa: Turistična infrastruktura in Komunalna infrastruktura. Na Komunalni
infrastrukturi izvajamo javne gospodarske službe ravnanje z odpadki in preskrba
s pitno vodo v občini Bled.
poleg tega pa skrbimo še za
urejanje kraja, zimsko službo, čiščenje javnih površin
in
pokopališko-pogrebno
službo. Kvalitetno izvajanje
teh storitev je pomembno
tako za občane kot za blejski
turizem. Na programu Turistična inirastruktura upravljamo šest objektov, ki so v občinski lasti (Žičnico Straža, Športno dvorano, Festivalno dvorano, Grajsko kopališče. Športni
stadion in Mini golf) in do nedavnega tudi Blejski grad, ki je
v državni lasti. Ponudba teh
objektov je namenjena delno
občanom in delno turizmu razen gradu, kjer so obiskovalci
pretežno tuji turisti. Obseg poslovanja podjetja je od ustanovitve leta 2000 v stalni rasti z
dobrimi doseženimi rezultati.
Trudimo se za čim kvalitetnejše storitve našim strankam, ki
od nas to tudi pričakujejo."
Kako skrbite za odpadke?
"Osnovna dejavnost ravnanja z odpadki je redno tedensko odvažanje odpadkov
od vrat do vrat pri gospodinjstvih in podjetjih. Velik poudarek dajemo sistemu ločenega
zbiranja odpadkov, s katerim
dosegamo zelo dobre rezultate, ki se kažejo predvsem v
stalnem zmanjševanju količin
odpadkov, ki gredo na deponiranje, in tudi v zmanjševanju
"divjega odlaganja" v naravi.
Vse to ob dejstvu, da skupne
količine odpadkov tudi pri nas
stalno naraščajo. Sistem smo
kar se da prilagodili potrebam
občanov in obiskovalcem Bleda. Tako poleg sedemdesetili
ekoloških otokov po celotni
občini odvažamo od gospodinjstev dvakrat mese6io plastiko. papir pa enkrat mesečno. Občjinom je na razpolago
tudi zbimo dvorišče ob sedežu
podjetja, ki je odprto vsak dan
in kamor laliko dovažajo prebivalci občine gospodinjske
odpadke. Za kosovne odpadke
smo uvedli nov način, in sicer
vsak občan dobi dva kupona
za dva kubična metera kosov-

nih odpadkov letno in mu jih
tako dvakrat na leto brezplačno odpeljemo."
Smetarsko vozilo z napravo za
pranje smetnjakov?
"Lani smo v podjetju Infrastruktura Bled d.0.0. kupil:
smetarsko vozilo, ki je istočas
no tudi pralec kontejnerjev
Nabavili so ga predvsem zara
di potreb turističnega kraja
Poleti pri 30 stopinjah ali več
začnejo umazani kontejnerj
zaudarjati in je za tak kraj, kot
je Bled, taka storitev še kako
pomembna. Storitev bomo
pričeli opravljati julija in avgusta letos, ko so poviSane temperature in problem največji."
Kakšna je dejavnost v zvezi z
vodovodom?
"V imenu občine smo zadolženi za izvajanje javne gospodarske službe na področju vodovoda. Voda iz izvira v dolini
Radovne je tako kvalitetna, da
je ni potrebno klorirati, kot je
to ponavadi nuja v nižinskili
delih zaradi večje onesnaženosti vode. Z občino sodelujemo
tudi pri izgradnji in obnovi vodovodov, ki jih delamo tudi
vzporedno z izvajanjem investicij v kanalizacijo in plinovod. Na ta način poskušamo
obnoviti čim več vodovodnega
sistema in zagotoviti čim večjo
pokritost preskrbe z vodo v celotni občini."
Ali je za urejanje Bleda namenjenih dovolj sredstev?
"Za tako turistično občino bi
bilo zagotovo tireba nameniti
urejanju precej več sredstev,
kot jih sedaj. Želja in zahtev je
bistveno več kot razpoložljivih
sredstev. V okviru možnosti
poskušamo narediti čim več
in se v ta namen opremljamo
s kvalitetnim strojnim parkom, ki pa postane učinkovit
šele z našimi dobrimi in vestnimi delavci. Ocena obiskovalcev Bleda in občanov za urejenost je dokaj pozitivna in trudili se bomo, da bo tako tudi
naprej."
Kako pa je s področjem objektov turistične infrastrukture?
"Objekti v upravljanju so v lasti občine. Na njih izvajamo
vzdrževalna in investicijska
dela, hkrati pa se trudimo
skupaj s partnerji v kraju zagotoviti čim več zanimive ponudbe s ciljem čim bolj zadovoljiti obiskovalce in s tem

Infrastruktura
B l e d d.a.o.

povečati obisk. V preteklih letih je bilo precej storjenega
na razvoju objektov. Za to namenjamo znatiia sredstva iz
poslovanja podjetja in seveda
predvsem večje investicije
tudi v sodelovanju z občino
tudi iz občinskega proračuna.
To potrjujejo hidi zadnja večja vlaganja, kot je rekonstrukcija Športne dvorane, poletno
sankališče in nazadnje izgradnja atletskega dela Športnega stadiona. Skrb za zagotavljanje razvoja turističnih
objektov je zelo pomembna
za zagotavljanje turistične ponudbe. zato pričakujemo tudi
spremembo odnosa turističnega gospodarstva do tega
pomembnega področja. Imamo objekte, ki so sezonskega
značaja, in objekte, na katere
letni Čas ne vpliva. Športna
dvorana je bila leta 2002 dobro preurejena in je vedno
bolje izkoriščena. Festivalna
dvorana se uporablja predvsem za glasbene in druge
kulturne prireditve predvsem
lokalnega značaja, je pa potrebna prenove za zagotovitev
pogojev, ki jili terja današnji
način organiziranja prireditev. Na grajskem kopališču
smo v zadnjih letih dosegli
kar visok standard. Smo v samem vrhu po urejenosti kopališč, saj smo že četrtič dobili okoljski znak "modra zastava" in tudi več priznanj za
najboljše kopališče. Na športnem stadionu smo v lanskem
letu položili tartan, letos pa
bo nabavljena tudi vsa atletska oprema. V prihodnosti bo
poleg nogometnega igrišča in
atletskih površin tudi igrišče
za odbojko na mivki in balinišče. Na Straži se je sedaj že
dobro leto poleg smučanja
mogoče zabavati tudi s poletnim sankanjem, kar je zelo
povečalo število obiskovalcev
v času izven .sezone."
Objekti turistične infrastrukture v prihodnje?
"Celoten program naj bi se
po sklepu občinskega sveta
izločil iz sedanjega podjetja
s 1. januarjem 2007. Na
podlagi pogajanj med državo in občino bosta prešla na
novoustanovljeni Zavod za
kulturo Bled Blejski grad in
Festivalna dvorana, preostali objekti pa bodo prešli v
novo organizacijsko obliko,
ki pa še ni določena. Osnovno vprašanje pa je, ne glede
na organizacijsko obliko,
kako pokrivati stroške obratovanja in razvoja objektov,
ki so deloma javnega in deloma komercialnega značaja. V podjetju upamo, da
bodo odgovorni našli kvalitetne rešitve.
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TRGOVSKI FARK
PROMENADA BLED

Sprehod po
blejski promenadi

Fontana trgovina RogaSka Crystal - Trgovina iina veliko izbiro kristala in kristalina. Ponujajo zanimive izdelke iz porcelana ter ročno poslikano keramiko. Odprtaje vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, od
9. do 19. ure, v petek, 21. julija pa lx>do brezplačnoff-avircdina steklo.

Frizerski salon Park - V Jnzerskem salonu Park poskrlnjo za vedno
modne pričeske, veseli pa so tako domačinov kot gostov iz vseh koncev
siKta. Od ponedeljka do petka seje v salonu mogoče urediti med 8. in 20.
uro, ob sobotah pa med 7. m 12. uro.

T a k o kot je B l e d z n a n po jezeru, otočku s cerkvico i n gradu, je znan tudi po lepih sprehodih. T i
so z a n i m i v i zlasti po tako i m e n o v a n i "promenad i " , kjer si domačini i n obiskovalci radi ogledajo
zanimivo ponudbo različnih trgovin i n trgovinic,
posedijo v lokalih in na terasi, kupijo s p o m i n k e
a l i čisto praktične stvari za vsak dan. S kvalitetno
i n pestro p o n u d b o r a z n o l i k i h lokalov tik ob
j e z e r u s p r e h o d postane t u d i prijeten n a č i n
Zlatarna Cdje - Trgovina ponuja ekskluziven nakit slovenske kvalitete,
n a k u p o v a n j a , p r i j a z n o osebje v t r g o v i n a h i n
saj pri Zlatarni Celje prisegajo na tradicijo in vrhunsko izdelavo, pa naj
lokalih pa jamči, da se boste na blejsko promenagre za zlat, srebrn ali biiljanten nakit, modne ure, unikaten in poročni
nakit pa tudi kovance. Odprta je vsak dan odg. do 19. ure.
d o vedno znova radi vračali.

Trgovina Mister Elkroj - Če žeJile, gospodje, na enem mestu dohiti vso
konfekcijo, se o^ite v specializirani mo^i trgovini Mister Elkroj. Od
poned^ka do petka je odprta med 9. in ig. uro, ob sobotah pa med
9. in 18. uro.

Trgovina L'Ocdtane - B/agt)i/«a znamka L 'Occitane iz Provanse po-Koala spoit - To je trgovina za ljudi, ki tečgo, kolesarijo oziroma so Ženska
z
modna kortfekdja Steila - V trgovini, kije odprta od ponedeljmeni vrhunskofrancosko negovalno in dekorativito kozmetiko z imraveno besedo - aktivni. Dobiti je mogoče "sloveiiskim nogam" primemo
ka do petka med g. in ig. uro ter oh sobotah nud g. in ij. uro, ponujanimi sestavinami, parjUmi in dišavami. TrgoiHnaje od ponedeljka do obutev
soin tekstilne izdelke svetoimo priznanih znamk. Trgovinaje odprjo konfekcijo priznanih domačih in tujih proizvajalcev. V tem trenutku
bote odprta med 9. in 21. uro, oh nedeljah pa med w. in ig. uro.
ta od ponedeljka do sobote med g. iVi 19. uro, ob neddjah pa je zaprta.imajo polegptstreponudbe tudi vabljive popuste.

Jasmin čaji - Kar 130 vrst čajev, od pravega, do zeliščnih in ayurvedskih
Trgovina s čevlji Matej - Na Bledu lahko tako med tednom med g. inDevil's pub • Lokal je na Cesti Svobode 15. pod hotelom Park, s poglečajev, je nu^oče dobiti v trgovini Jasmin čaji. Imajo pa tudi bogat izbor
12.30 ter med 15. in 19. uro kot ob nedeljah med 14 in 19. uro poskrbite,
dom na jezero. Odprt je od 8. ure pa kar do 4. ure zjutraj drugima diw.
čajneffi pribora in porcelana. Od ponedeljka do soboteje trgovina odprda se udobno in de^ntno obujete. Kakovostrte italijanske čevlje lahko
Ob lokalu je poleti tudi terasa, kjer /jofeg pijač in cigar postndejo tudi
ta med g. in 19. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 13. in 18. uro.izberete v trgovini Matg. kjer vam pri izbiri tudi prijazno svetujgo. ledeno kavo in sladoled na sto načinov.

Ti^ovina Shop Sončdc - V njej imajo oddelek z otroškimi, ženskimi in
Oblikovanje zlate^ nakita DORO - Pravijo, da zlato zasužnjuje (3oveTrgovina - Shop PIK POK - V trgovini za otroke in odrasle lahko kupimoškimi oblačili, modnimi dodatki, posebno pastra pa Je ponudba igrač,
te usnjeno galanterijo, darila, igrače, spominke. V njqje bogato založeka in ga prg ali sig pogubi. Resje! Če pa si dovek zlato pokori, spoštuna papirnica, ponujajo pa tudi izdelke priznanih blagovnih znamk. Dodarilnt^a programa ter otr<šx opreme, pripomočkov in kozmetike za
joč ga, ne da bi se mu dal premamiti, če ga pripravi z ljubeznijo do tega,
dojenčke. Trgovinaje odprta od ponedeljska do petka med g. in ig. uro
da spregovori njegov jezik, ni ubo^jivejšega .služabnika na svetu. Od 8. 10% popust pri šolskih potrebščinah. Od ponedeljka do sobote
odprto od g. do 19. ure, ob itedeljah in praznikih od 10.30 do iS. ure. ter ob sobotah med 9. in iS.uro.
ponedeljka do s(h>te odprto od 10. do 13.. ob nedeljah od 16. do 19. ure.
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Gradnja v dobrih rokah
Obrtno gradbeno podjetje Grad vodita Sabina Piber in Roman Beznik, ki sta predstavila dejavnost podjetja.
Kaj je Obrtno gradbeno podjetje Grad?
"Grad O G P , d. d., je napredno gradbeno podjetje s sedežem na Bledu, ki je specializirano za nizke gradnje.
Grad je dinamično in prilagodljivo podjetje s 50-letno
tradicijo v gradbeništvu. Zrcalo podjetja so naši uspehi,
h katerim prispevajo vsi
naši zaposleni. Z bogatimi
izkušnjami pri vodenju, ki
jih imava, laliko s pono.som
poveva, da ima Grad najboljše in zato dragocene zaposlene, i<i vsak posebej in vsi
skupaj gradimo uspešno
podjetje. Število zaposlenih
zmerno raste, trenutno nas
je 56 redno zaposlenih i n 5
pogodbeno. Večina zaposlenih je izkušenih gradbincev,
k i svoje izkušnje delijo z
mlajšimi in manj izkušeni-

Kako je potekal razvoj podjetja?
" Podjetje obstaja že petdeset
let in v tem času so bili tako
padci kot vzponi. Ves čas deluje na področju gradbeništva. Ko sva leta 2002 prevzela vodenje podjetja je
imelo manj kot petino današnjega prometa in desetino današnjega dobička. Z
investicijami v opremo in
znanje, z vlaganjem v zaposlene in z zaupanjem vanje
n a m uspeva stalna zmerna
rast."
Kolikšno območje pokrivate?

" P o k r i v a m o predvsem območje Gorenjske, največkrat
pa Bled in okolico, saj je po
naravi dela to racionalnejše.
V zadnjem obdobju večino
dela na nizkih gradnjah
opravimo v občini Bled na
projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja. Na to smo
še posebej ponosni, ker nam
je delo zaupalo nemško podjetje W T E in je z n a m i tudi
zelo zadovoljno. Ker gre
gradnja
kanalizacijskega
omrežja proti koncu, se pospešeno pripravljamo na začetek gradnje h i š n i h priključkov, ker hočemo občanom Bleda ponuditi cenovno ugodno varianto, predvsem pa je pomembno, da
bodo občani lahko dobili celotno storitev na enem mestu. Treba je poudariti, da je
izdelava hišnega priključka
povezana z izdelavo dokumentacije in drugimi zadevami, zato bomo lahko občanom ponudili vse na enem
mestu: celovito storitev po
najbolj ugodni ceni. V podjetju smo v ta namen organizirali poseben oddelek, ki
se bo z vsako stranko pogovarjal posamezno i n poizkušal najti za stranko najugodnejšo varianto."
Izvajate tudi visoke gradnje?
"Ko smo prevzeli podjetje,
so bile visoke gradnje v zatonu in na tem področju ni
bilo pravih ciljev. M i smo visoke gradnje oživili in v treh
letih zgradili kar nekaj objektov, ki so n a m v ponos in

smo z n j i m i pridobili potrebne reference, tako da dobivamo vse več povpraševanj in naročil tako od novih
kot od starih naročnikov."
Izkop peska ob gramoznici
pri RIbnem ...
"Del dejavnosti podjetja se
odvija tudi v gramoznici
Ribno, kjer ima podjetje
svoj peskokop. Dejavnost
prehaja v drugo fazo, kar pomeni, da moramo nastalo
jamo zapolniti in povrniti v
prvotno stanje. To bomo
storili z odvečnim gradbenim materialom. Za to smo
pridobili vsa p>otrebna dovoljenja vključno z okoljevarstvenimi soglasji. Ob tem je
treba poudariti, da gre izključno za odlaganje naravnih, okolju neškodljivih materialov."
Obrtno gradbeno podjetje
skrbi za izobraževanje ...
"Podjetju bi lahko rekli tudi
"učeče se podjetje". Zelo velik poudarek dajemo izobraževanju zaposlenih. Stalno
izobraževanje je pogoj za to,
da ostanemo v stiku s stroko, da prepoznamo nove
priložnosti in ne nazadnje,
da ohranjamo aktivno in
razgledano
razmišljanje.
Največkrat se izkaže, da so
celo zaposleni sami presenečeni nad rezultati in učinki izobraževanja, ki dostikrat zahteva napor in določeno odrekanje.
Še kako prav pride podjetju
novo, uporabno znanje, saj

jc v njem prava dodana vrednost vsakega posla. Posebej
smo ponosni na našo oglasno desko, ki jo v večini zasedajo diplome in druge listine, ki so jih pridobili naši
zaposleni z dodatnim izobraževanjem."
Kakšni so načrti za prihodnost?
" V podjetju i m a m o jasno
definirano vizijo in jasno
določene cilje, ki jih že
uspešno uresničujemo. Tudi v prihodnosti bo dejavnost podjetja temeljila na
nizkih gradnjah predvidevamo pa zmerno rast na visokih gradnjah ter razvoju
lastnih produktov. Glavna
pozornost v našem podjetju
pa je in bo skrb za naše zaposlene in omogočanje njihovega osebnega razvoja.
Zavedamo se, da je podjetje
lahko uspešno samo če ima
v svoji sredini ljudi, ki obvladajo svoje delo i n podjetju
zaupajo. M i take ljudi imamo i n smo na svoje zaposlene ponosni, zato vlagamo
veliko naporov, v zagotavljanje č i m boljših pogojev za
delo v podjetju. Kar nas pa
najbolj veseli, je pa dejstvo,
da v podjetje prihajajo mladi, ki v našem podjetju vidijo svojo prihodnost in so jo
pripravljeni skupaj z nami
graditi. Prav zaradi tega nas
ne skrbi za prihodnost podjetja in smo prepričani, da
bo O G P G R A D Bled eno
najuspešnejših podjetij v občini."

Sabina Piber

Roman Beznik

GG
U R A l J

Obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled
Grajska 44, SI-4260 Bled
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Hitro do diagnoze
Pogovarjali smo se z direktorico Diagnostičnega centra Bled (DCB) Marijo Gorenšek Moškon, mag. farm.
Z a k a j ste se odločili za ustanovitev Diagnostičnega centra Bled ( D C B ) ?
Z a m i s e l o ustanovitvi zasebnega diagnostičnega centra
se je že pred letom 1990 porodila m o j e m u možu, dr.
M i l a n u Gorenšku, dr. med.
Dolga leta je v tedanji organiziranosti zdravstvene dejavnosti kot predstojnik oddelka za endoskopijo na Gastroentereološki interni kliniki v Kliničnem centru
Ljubljana zaznaval predolge
čakalne dobe za r a z l i č n e
preiskave, predvsem za tiste
bolnike, ki so bili potrebni
hitrega diagnosticiranja.
Z ustanovitvijo D C B leta
1992 smo želeli ponuditi pacientom
novo
možnost
zdravljenja, p r e d v s e m
v
smislu hitrejše in temeljitejše obravnave oziroma diagnostike. Poslanstvo našega
centra je namreč v č i m krajš e m času ugotoviti izvor
zdravstvenih težav pacientov, zato se t r u d i m o ohranjati kratke čakalne dobe ter
celosten in individualen pristop do pacientov.
Pa vam uspe ohranjati kratke čakalne dobe.>

Povpraševanje po naših storitvah je iz leta v leto večje,
saj bolniki želijo kvalitetno
obravnavo i n osebni pristop.
Za nekatere preiskave že zaz n a v a m o daljše
čakalne
dobe. vendar se z dobro
organizacijo dela t r u d i m o ,
da smo č i m bolj u6nkoviti.
A l i imate več pacientov samoplačnikov ali z napotnico
i n od kod prihajajo?
V e č i n a pacientov še vedno
prihaja z napotnico. Prihajajo z območja celotne Slovenije, vse večji pa je tudi delež bolnikov iz tujine. Imam o pa tudi kar nekaj samop l a č n i š k i h a m b u l a n t (npr.
ginekološka, ortopedska, za
osteoporozo ...).
Kakšne preglede opravljate v
DCB?
V D C B opravljamo specialistične ambulantne dejavnosti in preventivne preglede.
Najbolj znani smo po vrhunskih gastroenteroloških preiskavah (bolezni prebavil),
saj i m a m o zelo strokovne
specialiste gastroenterologe,
hkrati pa je to tudi naša začetna in temeljna dejavnost.
Poleg tega smo zelo uspešni

v urologiji, kardiologiji, alergologiji na področju prebavil
i n ortopediji. O p r a v l j a m o
preglede z ultrazvokom i n
rentgenom, tireološke ter ginekološke specialistične preglede, imamo tudi ambulanto za osteoporozo. Posebnost našega centra so dvoa l i tridnevni
preventivni
zdravstveni pregledi, ki so
zelo koristni za pravočasno
odkrivanje različnih obolenj.
K a j ponujate pacientom?
P a c i e n t i dobijo p r e d v s e m
celosten pristop in individualno obravnavo. Naši zdravn i k i so v r h u n s k i speciali.sti
n a svojih p o d r o č j i h i n s
s k u p n i m delom hitro pridejo do prave in natančne diagnoze. O s e b j e posveča vso
svojo skrb pacientom, za kar
s m o prejeli že številne pohvale. Veliko sredstev vlagam o v m e d i c i n s k o opremo,
tako da določene preiskave
opravljamo edini v Sloveniji.
Ker i m a m o lasten biokemičn i in patohistološki laboratorij, so n a m podatki iz laboratorijev na voljo že v nekaj
d n e h (in ne tednih), zato je
obravnava
bolnikov
bolj
učinkovita in celostna.

O m e n i l i ste, da imate vedno
več pacientov, ali razmišljate o širitvi centra?
Iz leta v leto i m a m o več
pacientov, zato r a z u m l j i v o
že nekaj let razmišljamo o
širitvi, saj nas trenutno zelo
pesti prostorska stiska. Načrte za širitev i m a m o že
pripravljene, vendar n a m jih
zaradi l o k a l n i h nasprotovanj še n i uspelo uresničiti.
U p a m o i n ž e l i m o pa si,
da bi jih predvsem v dobro
naših pacientov i n njihovega zdravja lahko u r e s n i č i l i
č i m prej.

DIAGNOSTIČNI CENTER BlED
6.0.0.
Pod ikolo 4, 4260 Bled
Tel-. 04 579 80 0 0
E-fli9li: info@dc-bled.si
www.dc4>led.si

Uspešna pot nevrologije Azur
Nevrologinja Lidija Stare opravlja svoje delo v ambulanti AZUR z veliko predanostjo pacientom.
Kakšni so bili vaši začetki?
" K o t štipendistka S p l o š n e
bolnišnice Jesenice
sem
opravila specializacijo
iz
nevrologije v letu 1990. Nekaj m a n j kot t r i leta sem delala v bolnišnici, v decembru
1992 s e m začela delati kot
zasebna specialistka na Jesenicah. A z u r je bil ustanovljen že prej in pomeni ambulanto za usposabljanje i n
rehabilitacijo. Slo je za delo
na področju motenj gibanja
in hoje. Kasneje sem dejavnosti združila i n prenesla
koncesijo za nevrologijo na
Azur. Pozneje je bilo podjetje preoblikovano v Zdravstveni zavod.
Takratna specialistična ambulanta ni vsebovala funkcionalne diagnostike. T o je za
specialista ključnega pomena. Zato sem se dodatno izobrazila za diagnostiko vratn i h arterij v letu 1998 i n v
letu 2004 še za E M G . Tako
sta na voljo kar dve diagnostični metodi za boljšo in celovitejšo obravnavo pacientov na enem mestu. V v s e m
t e m času s m o z a m e n j a l i
tudi lokacijo, sprva na Jesenicah, po potresu 1998 v Jelovici na Bledu i n nato v sedanjih prostorih Zdravstve-

nega doma. Predvidoma jeseni se selimo v Lesce, kjer
bo več prostora i n možnost
za nove dejavnosti."
Kaj počnete z metodo E M G ?
"Metoda p o m e n i ugotavljanje delovanja živcev i n mišic
z električnim draženjem. Je
nadaljevanje kliničnega nevrološkega pregleda i n je potrebna za ugotavljanje obolenj i n m o t e n j perifernega
Živčevja. Č e gre za nevrološko bolezen tega dela živčevja, je to le osnovna preiskava. Z a r a d i velike obolevnosti
na hrbtenici je v veliko pom o č ortopedom. Informacije, dobljene s to preiskavo
pomagajo pri odločitvah glede operacij."
Z a k a j je pomemben ultrazvok?
"Ultrazvočna
diagnostika
v r a t n i h arterij drugače od
slikovnih metod prikaže notranjost žile i n s t e m tudi
m o ž n e naplastitve i n utesnitve. Zahvaljujoč napredku
na p o d r o č j u z n o t r a j ž i l n i h
posegov,
za
odstranitev
utesnjenih žil n i več potrebna operacija. T o p o m e n i širši dostop pacientov do odstranitve stenoz, ki so nevar-

n e za m o ž g a n s k o kap. Ultrazvočna preiskava vratnih
arterij se uporablja pred večj i m i operativnimi posegi i n
v s o invazivno diagnostiko
n a srcu, saj se je izkazalo, da
so zapleti p o operacijah
m a n j pogosti pri tistih pacientih, ki na vratnih arterijah
n i m a j o p o m e m b n i h oblog
ali zožitev."
K a j je novega?
V desetletju možganov od
leta 1990-2000 se je res velik o spremenilo. Dobili s m o
zdravila za multiplo sklerozo, migreno, demenco i n
A L S . Izboljšale so se metode
diagnostike, ki niso več agresivne. Zdravljenje epilepsije
je v n i z k e m procentu h u d
problem, večinoma pa z nov i m i zdravili obvladljiv in n e
posega p o m e m b n o v človekovo aktivnost. Nasploh je v
nevrologiji dobra novica, da
se premika na področju, kjer
s m o še pred desetimi leti le
ugotovili bolezen in smo bili
glede zdravljenja n e m o č n i .
G l e d e napredka m e d i c i n e
s e m še naprej optimistična.
Zdravstvo je po vsej Evropi
pred spremembami, jasnega
odgovora za prihodnost še
nimajo nikjer.

AZURnevrolodijci
UZvrolfiihžn
CMGIoboralenl

dr. Store Lidijo, nevrolog
Mlodinsko 1. Bled, tel.: 04/57 66 070, GSM: 040 253 070
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Veličasten razgled in tišina
To dvoje je prepričalo nemškega poslovneža Karla H. Crabbeja, da se zadnjih petnajst let vedno
znova vrača na Bled.
MATEJA RANT

Lastnik večjega nemškega
gradbenega podjetja in častni konzul Turčije Kari H.
Grabbe na Bled prihaja že
petnajst let. "Prvič sem se tu
ustavil na poti v Turčijo. Takrat sem še veliko potoval z
avtom. Spoznal sem, da bi
bilo lepo priti sem na počitnice." Še raje počitnice na
Bledu preživlja zdaj, pravi,
ko je starejši in ima več časa.
"Za posle pa skrbim kar
prek računalnika."
Poleg veličastnega razgleda
ga je na Bledu očaral mir.
Čeprav, pravi, se je do danes
že marsikaj spremenilo.
Zato je pred tremi leti
Grand hotel Toplice, ki stoji
tik ob glavni cesti, zamenj^
za Vilo Bled. "Tu je še vedno
mir, obenem je hotel blizu
središča. V Grand hotelu
Toplice še okna ne moreš
odpreti. Ne vem, kaj dela policija. Ne menijo se za mlade, ki se vozijo z motorji in
celo predelajo motorje, da so
bolj glasni. Pa nihče nič ne
ukrene v zvezi s tem."
Vsako leto na Bledu s partnerko poleti preživi kar dva
meseca. Dan začne z igranjem golfa, jezero pa se mu
zdi premrzlo za plavanje, je

priznal. Na Bledu mu je
všeč tudi to, da ga od Avstrije in Italije loči le nekaj kilometrov. "Tako se nikoli ne
naveličaš, vedno lahko poskušaš novo hrano in spoznavaš različnosti. Povsem
drugače kot v središču katere druge države, kjer moraš

ves čas okušati enako hrano." Od slovenske hrane,
nam je zaupal, mu je sicer
najljubši bograč.
Na Bledu, je 5e dodal, se
mu zdi kot v pravljici. "Če
bereš stare zgodbe o gradu
in cerkvi na otoku, si lahko
zamišljaš, da je tako kot v

starih časih." Manj navdušen pa je nad zvonjenjem iz
bližnje cerkve. "Razumem,
da je bilo včasih, ko ljudje
niso imeli ur, to potrebno.
Zakaj me morajo danes buditi tako zgodaj -v nedeljo
začnejo zvoniti že ob 7. uri pa mi ni povsem jasno."

BLED

Pristava še ne bo kulturni center
Blejska Pristava naj bi konec meseca junija znova zaživela.
Kulturno umetniško društvo E-NOTA, galerija Deva Puri,
Društvo za turizem Arnold Rikli ter nekateri zagnani
posamezniki so kar pol leta pripravljali tako imenovani projekt "Kulturni center Pristava", katerega namen je bil, da vsaj
v poletnih mesecih oživijo zapuščeno stavbo in da Pristavi z
malo denarja in veliko dobre volje znova vdahnejo življenje.
Na pobudo Ministrstva za kulturo, ki je lastnik stavbe, so
pripravili pogodbo o najemu prostorov, pripravili so zanimiv program od ustvarjalnih delavnic do glasbenih večerov,
razstav, bolšjega trga in umetniške knjižnice, slikarsko kiparskih razstav in še marsičesa, toda na koncu do podpisa
pogodbe ni prišlo. Tudi minister za kulturo Vaško Simoniti,
ki je ob podpisu pogodbe o upravljanju Blejskega gradu
prišel na Bled, novinarjem ni želel odgovarjati na vprašanja
glede usode Pristave, tako da so organizatorji morali popustiti in sodelujočim sporočiti, da je projekt odpadel in da
bo Pristava tudi to poletje samevala. So se pa zato odločili,
da naj bi konec julija in v začetku avgusta pred TVD Partizanom na Bledu pripravili vsaj poletni kino. V. S.

Čeprav smo vso dolgo zimo čakali na vroče poletje, pripeka
večini ne ugaja prav preveč in zato vsak poišče svoj košček
sence. V okolici Bleda se je mogoče marsikje ohladiti, obiskovalci pa najraje izberejo sotesko Vintgar ali Jamo pod Babjim
zobom, kjer je prijetno tudi poleti. Lahko pa poiščete tudi senco pod drevesi, kot so si jo izbrali labodi. V. S., FOTO. TINA DOKL

Tudi v gozdovih sledimo razvoju
Tako med drugim pravi Zvone Šolar, direktor Gozdnega gospodarstva Bled
GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d. d., ima sedež na
Bledu že več kot 50 let. Je to
naključje?
"Veseli nas, da imamo sedež
na Bledu, čeprav se naša
glavna dejavnost odvija po
okoliških gozdovih Jelovice,
Pokljuke, Mežaklje ... in v zadnjem času tudi širše po Sloveniji. Leta 2008 bomo praznovali 6o-letnico ustanovitve. Čeprav je nova tehnologija in tehnika dela v gozdarstvu precej spremenila, je v
našem podjetju še vedno
okoli 120 redno zaposlenih
delavcev, medtem ko prek sezone v svoje vrste vključimo
še večje število sezonskih delavcev. Na Gorenjskem smo
edino večje gozdarsko podjetje in letno damo na trg več
kot 80.000 m3 lesa, predvsem smrekovega, kar nas
uvršča na prvo mesto v tem
segmentu tudi v Sloveniji. S
kakovostno smrekovo hlodovino oskrbujemo predvsem
domačega kupca LIP Bled, d.
d., ter številne manjše žagarske obrate na Gorenjskem in
v sosednjih regijah. Čeprav je
še vedno največji del izvora
lesa iz državnih gozdov, pa
ogromno lesa odkupimo tudi
od manjših lastnikov gozdov
v zgomjegorenjskih občinah.

samo v letu 2005 smo ga
okoli 30.000 m3."

ji sečnja skoraj stoodstotno izvaja z motorno žago. Na Finskem je na primer delež strojne se&je prek 90 odstotkov,
Lahko kaj več poveste o nov z nami bolj primerljivih
vih tehnikah in tehnologijah
državah, kot so Nemčija (redv gozdarstvu?
"Tehnološki razvoj, ki je pote- čenja) in Avstrija (državni
kal na mnogih področjih Člo- gozdovi), pa okoli 50 odstotkov. Naše podjetje je opravilo
vekovega življenja, je bil v
veliko pionirskega dela na pogozdarstvu sorazmerno počadročju uvajanja strojne sečnje
sen. Za to je kar nekaj tehtnih
v Sloveniji. Skupaj z drugimi
razlogov. Med njimi so v
institucijami
ospredju gotovo okoljskd - več- gozdarskimi
smo vložili veliJko energije, da
je varovanje okolja, ki ne presmo prepričali domačo stronese neprilagojenih tehnolokovno in širšo javnost o veligij, ter razdrobljenost gozdne
kih prednostih tehnoloških
posesti in s tem proizvodnje,
sprememb. Leta 2004 smo
ki zahteva manjša in prilagodtako prvi v Sloveniji nabavili
Ijivejša delovna sredstva. V
kompletno garnituro za izslovenskem gozdarstvu sta na
vedbo strojno sečnje, v letoštehnološkem področju vsaj
njem letu pa že drugo. Skupaj
dve področji, kjer za E U zaS sodobno žičnico za spra^^o
ostajamo vsaj za 10 let Prvo
lesa s procesorsko glavo smo
prav gotovo uporaba sodobdanes samo s tremi stroji v
nih tehnologij sečnje in sprastanju posekati okoli 50.000
vila lesa, kamor spadajo stroji
m3 letno. Za isto količino
za sečnjo (harvesterji) in posmo prej potrebovali vsaj 40
sebni stroji za izvoz lesa delavcev. Čeprav ima strojna
zgibni polprikoličarji (forwarsečnja zaradi naravnih omejiderji). Na drugem mestu lahtev gozdnih sestojev v Sloveko omenimo tehnološko soniji omejen domet, so njene
dobnejše izkoriščanje biomaprednosti predvsem zaradi
se iz gozdov. Vsaka tehnoloekonomskega, ergonomskeška sprememba je pri gozdarga in varnostnega vidika tako
jih n^etela na večji ali manjši
velike, da z njeno uporabo na
odpor. Tudi pri zamenjavi
primernih terenih ne smemo
ročne žage z motorno je bilo
več odlašati."
podobno. Danes se v Sloveni-

V zadnjih letih se o G G Bled
največ govori v zvezi z vračanjem gozdov ljubljanski
nadškofiji. Ali boste te spremembe občutili tudi v vašem podjetju?
"Sprememba lastništva gozdov bo seveda prinesla spremembo tudi našemu podjetju. Proces denacionalizacije
teče že od leta 1991 in še
vedno ni zaključen. Po zaključku bo več kot 90 odstotkov državnih gozdov na
blejski območni enoti vrnjenih ljubljanski nadškofiji.
Čeprav v skupnih prihodkih
podjetja ta del predstavlja le
nekaj več kot tretjino, pa je
zelo pomemben, ker je na
njega neposredno vezana
velika večina naših zaposlenih delavcev. Za državne
gozdove ima naše podjetje
koncesijo za izvajanje vseh
del v gozdovih do leta 2016,
medtem ko bo po spremembi lastništva gozdov vse odprto in bo naš pogovorni
partner postala ljubljanska
nadškofija. Naše podjetje je
gospodarska družba in si seveda želi delati tudi za novega lastnika. Menimo, da
smo lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in tehnološko opremljenostjo poslovni
partner tudi za ljubljansko

GG, gozdno
gospodarstvo
bied, d.d.

UiiUlaraka c. )9. 4260 BleO
H. C.: 04/575 00 00
f n : 04/574 3S 54

E-mits: |(lil«di?ggtM4l
Sfdetiu ttrin: •nm.ggMcil.sl

^

Izvalamo vsa gozdarska dela.

^

izvajamo prevoz« losa ter avtomehanlčne storitve,

>

Izvajamo nizke gradnje.

^

odkupujemo les na panju In na kamionski cesti po natvtšjih cenah.

Če nameravate prodati les naši družbi. GG Bled. d. d., pokličite naše lokalne
odkupovale«. To so:
Tomo Marksil (041 718 990] • za območje Bohln|a In Selške doline.
Gregor Koblar 1051 305 347) • za območje Bleda In Zgornjesavske doline.
Bolan Šllbar 1041 449 937)

- za območje Radovljice.

nadškofijo. Do današnjega
dne je del gozdov sicer že bil
vrnjen in naše podjetje je v
večjem delu teh gozdov nadaljevalo delo. Dejstvo pa je,
da so stvari odprte in da si
ljubljanska nadškofija lahko
poišče tudi drugega izvajalca, kar bi za nas pomenilo,
da bi morali odpustiti večje

število delavcev. Želimo si,
da do tega ne bi prišlo. Kljub
temu pa je treba povedati,
da samo lastništvo gozdov
na stanje samih gozdov ne
bo bistveno vplivalo, saj gospodarjenje v gozdoyih
usmerja in nadzira strokovna ustanova - Zavod za gozdove Slovenije."

ZANIMIVOSTI

Teren za golf je odličen
Tako pravi Cerry JekI, svetovalec za golf na blejskem igrišču in Avstrijec s srcem v Sloveniji.
SUZANA P.

KOVAČIČ

Gerry Jekl je najprej smučal.
Le kako n e bi, saj je rojen v
z n a n e m s m u č a r s k e m središču, v avstrijskem Schladmingu. " Ž e kot otrok s e m se
naučil tudi slovenskega jezika, saj s e m vse počitnice
preživel p r i starih starših na
jezerskem," je opisal svojo
vez s Slovenijo. V G r a d c u je
študiral e k o n o m i j o , o s e m
let je preživel v A m e r i k i ,
kjer je najprej študiral marketing na Univerzi v Austin u v Teksasu, v N e w Y o r k u
pa je zatem delal kot zastopnik za turizem za evropske
dežele. O d tod tudi njegovo
dobro znanje kar nekaj svetovnih jezikov. P o dolgih letih potovanj po svetu se je
vrnil pod gore i n uspel v svetu golfa, 2a katerega se je
navdušil v Kaliforniji. Dejaven je na področju promocije in trženja tega športa, čeprav tudi pri s a m i i g r i n i
slab (hendikep 10). J e menedžer golf kluba D o n a u i n
vodja G o l f akademije Feldkirchen, od maja je tudi svetovalec za golf na blejskem
igrišču. I n na Jezersko se še
vedno vrača ...

Kako ste našli vez z Bledom.>
"Pred 15 leti je imel Bled lepa
in dobro vzdrževana igrišča
in tedaj sem bil tukaj pogost
gost. Organiziral s e m celo
golfski turnir za moje avstrijske prijatelje. Lani m e je odgovornim na blejskem igrišču priporočil moj dober prijatelj Bojan Križaj, s katerim

se poznava že več kot dve desetletji. Se vedno delam tudi
v Avstriji, v organizaciji, v kateri upravljamo pet igrišč.
Včasih je res kar malo naporno, samo v zadnjih petih tedn i h s e m z avtom prevozil
10.000 kilometrov."
Bojana Križaja ste tudi povabili k p r o m o c i j i blejskega
golf igrišča.

povezav s hotelirji, premalo
promocije. Morate vedeti, da
so v zadnjih letih zgradili veliko igrišč v Italiji i n Avstriji,
zato i m a j o golfisti t u d i več
izbire. Golfiste bo treba pripeljati nazaj, izboljšati kvaliteto igrišča, ki je n a odličn e m terenu, i n začeti ofenzivno promocijo. Sezona

golfa namreč lahko traja od
aprila do konca novembra,
kar je za celoten blejski turiz e m zelo pomembno. Napisal sem celo študijo o tem,
kakšna priložnost je golfsko
igrišče za hotelirje, pa ne le
za Bled, ampak za vso Slovenijo. S p o d b u d n o je, da n a
B l e d u prenavljajo hotele, saj

je kvaliteta le na igrišču za
gosta p r e m a l o . M o j cilj je,
da bi ustvarili golfsko destinacijo "brez meja" v regiji
A l p e Adria, saj gostje, k i igrajo golf, želijo biti obdani z
več igrišči. Z a ta projekt
b o m o poskušali pridobiti
tudi f i n a n č n a sredstva iz
skladov Evropske unije."

M e d l j u d m i kroži glas, da je
golf š|x>rt za bogatejši sloj.
" T u d i to se precej spreminja. Palice za golf so včasih
staJe tudi po 2000 ali 3 0 0 0
evrov, danes jih lahko kupite za 500 evrov. T r g se odpira, golf postaja tudi šport za
m l a d e , n e le za bogate i n
slavne."

" V Nemčiji je ambasador za
golf F r a n z Beckenbauer, v
Avstriji Franz K l a m m e r , v
Italiji Paolo di Chiesa. S a m
s e m želel, da b i v Sloveniji
naredili promocijo 2 Bojan o m Križajem, ki je legenda,
ki ga pozna veliko ljudi in ki
igra golf. M e n e so prijatelji v
S c h l a d m i n g u klicali Bojan,
takrat sem bil član avstrijske
mladinske reprezentance, čeprav nisem bil tako dober j>o
rezultatih kot Bojan. Smučal
s e m tudi na Jezerskem i n
tam sva se tudi spoznala. Bojan bo torej ambasador golfa
v Sloveniji. Septembra želim o organizirati turnir s smuč a r s k i m i legendami, v tem
trenutku pa se pripravljamo
na novinarsko konferenco v
Avstriji, na kateri bomo predstavili blejsko igrišče."
Kakšno prihodnost ima blejsko igrišče?
" B l e d je tradicionalno igrišče, znano po Evropi, še posebej v A v s t r i j i , A n g l i j i ,
N e m č i j i in na Švedskem. V
slednjih dveh državah g o l f
igra pol milijona ljudi. Res
pa je, da v zadnjih letih blejsko igrišče n i bilo najbolje
vzdrževano, premalo je bilo

m

UREJANJE • V Z D R Z E V A N J E PARKOV IN VRTOV
GOFIENLSKA UUCA 38, RIBNO. 4260 BLED
TEL,'FAX: (04) 574 20 30 GSM: (041) 744 207
E-MAIL; UROS.QRACNER®TELEMACH.NFR

• montaža n a m a k a l n i h naprav za trav-

• P r e v z a m e m o pa tudi vrtove za sezon-

ne p o v r š i n e in g r e d i c e , z a s a j e n e 2

sko vzdrževanje, torej za košnjo trave, •

okrasnimi rastlinami, s p r i k l o p o m na

obrezovanje g r m o v n i c in živih meja, v •

v o d o v o d n o o m r e ž j e ali dostava Roto

z i m s k e m č a s u pa v a m lahko dvorišče

cistern (met, vode, deževnica) 2 vko-

ali d o v o z n e poti ter parkirne prostore

pom, m o n t a ž a pret. črpalk in priklop

t u d i o č i s t i m o In o d p e l j e m o na n o v o

na o m r e ž j e avtomatskega zalivanja

zapadli sneg. Seveda v a m ves potre-

• saditev okrasnih g r m o v n i c , dreves,

b e n material za Izvedbo del tudi do-

drevnin za žive meje Itd.;
•obrezovanje grmovnic, dreves ter
živih m e j ;
• montaža vrtnih ograj Bekaert
ali Dirrick;
• gradnja s k a l n j a k o v z zasaditvijo

stavimo, o d p a d n i material ki nastane
o b o b r e z o v a n j u g r m o v n i c ali dreves,
pokošeno travo itd. pa o d p e l j e m o na
lastno deponijo, kjer ga z m e l j e m o i n
pripravimo za nadaljnje razkrajanje v
kompost.

trajnic;
• gradnja potokov in ribnikov s čistilno
napravo;
• gradnja n a r a v n i h o p o r n i h s k a l n a t i h
Nove strojnice v Zdraviliškem parku - Sejem domače In umetnostne obrti v Zdraviliškem parku je postal stalnica v poletnem turističnem utripu Bleda. Glede na dotrajanost starih stojnic
in pobude Turizma Bled, ki organizira sejme, se je Infrastruktura Bled letos odločila za nakup
20 novih stojnic. N o v e , lesene stojnice se lepo dopolnjujejo s prečudovitim naravnim okoljem
parka in zaradi njihove ponudbe jih bodo gostje še raje obiskovali. V. S., FOTO: TINA DOKL

zidov;

• obžagovanje in podiranje dreves
s hidravlično košaro;
• setev trave in ppkiadanje travne ruše;

Z n a m i lahko stopite v stik prek mobilne
telefonske številke 041/744-207 in stacionarnega

tel./faxa:

04/574-20-30

elektronskega naslova: uros.gracner(g)telemach.net,
lahko si pa ogledate tudi n a š o spletno
stran: www.vrtko-^.si.

ali

OGLASI, ZANIMIVOSTI

Filmi na tirih

TRGOVSKI CENTER BLED

Filmi na tirih obeležujejo stoletnico

^ V A B U E N I NA POLETNE PlEDITVE

Bohinjske proge.

• OTROŠKE PRIREDITVE - Damjana Golavšek.Roman Frelih.Sten Viler
• Večeri zabavne glasbe & MARKO Z E M U l Č • LATINO EVENING,
• REGGAE VEČER & Mr. Sanka iz Jamaice • A LA JAZZ KONCERTI
• VESELO PO DOMAČE, • Trobllno zabavni ansambel iz GUČE,
Koncert orkestra Soar Valley Music Center iz VB

Dokumentarne filme o Bohinjski progi prikazujemo v edini
kinodvorani na kolesih v Sloveniji - v prenovljenem železniškem vagonu. Filmi na tirih začnejo svoje potovanje 8.
julija 2006 ob 17.40 v Podbrdu in nato s projekcijskim
vagonom gostujejo na vseh večjih železniških postajah
Bohinjske proge.

Z VAMI 365 DNI V LETU - PRIJAZNO VABLJENI!

F i l m e na tirih si poleti lahko ogledate

na železniški postaji B l e d Jezero v času o d 21.

d o 27. julija 2 0 0 6 . V s t o p prost.
Program filmov na tirih:

dn,ska

Blejci

ftbe.
pieerbo
vaniu
otne:ad
bo
koitiisiteto.
sa

BERETE

S

SVOJ

REGIONALNI

tudi

ČASOPIS.

azapie> Boštian
radbosta

Corska lepotica predstavi Bohinjsko progo z zgodovinskega, tehničnega in gospodarskega vidika. Danijel Božič, Regionalni RTV center Koper, 2006, 50 minut, tudi angl. podnapisi
Nočna vožnja skozi predore je pogled amaterskega fllmarja
in ljubitelja železnice v predore Bohinjske proge. Primož
Ozvcdd, 200^, 18 minut
Podbrdo bi bilo brez železnice ena zakotna vas, razkriva,
kako sta gradnja železnice skozi Podbrdo in kasneje njeno
delovanje vplivala na življenje prebivalcev zgornjega dela
Baške grape. Nadja Valentinčič Furlan, 1996, 2006, 55 minut
Po sledi rek I, I I (ciklus Tiri skozi čas) potujemo po Bohinjski progi od Jesenic do Bohinjskega predora in dalje do Nove
Gorice. Teja Bidovec, Vesna Arhar Štih, RTV Slovenija, 1996,
2X 20 minut
Predorska reka prikazuje najbolj žgočo problematiko Bohinjskega predora - ogromne količine vode, ki se ob deževjih
pretakajo skozenj. Ervin Sorč, Tomaž Lozar, 2006, 25 minut
Saga o Transalpini, 2. del prikazuje železniško progo od Karavanškega predora do Trsta skozi spreminjajoča se politična in gospodarska razmerja sosednjih držav. Herald Michel
Seyman, SR Film e^ video. 1992, 60 minut, tudi angl. in nem.
različica
Kamniti velikan portretira Solkanski most. Alenka Konič,
Fluks (K. decibel, 2006,15 minut, po ^s. juliju

SAINA^

Sledi pričakovanj so igrano-dokumentarni prikaz Bohinjske proge. Ivan Merljak, produkcija Vihra, 2006, 45 minut, po i8. juliju

: A V N I

ke,
Vabljeni na filmska potovanja po Bohinjski progi!

Ob stoletnici "Železne ceste"
BOGDAN SANCA

•vrve
fnetola

f u « ^

predstoina^o«

dalievaliaeiu--fgov

n a m e s t n i k

Gorenjski Glas

faznega
aztner^e

s

v

Za naročnine pokličite

04 2014241

ali pišite na

naročnine (g) g-glas.si

V zadnjih letih smo bili pride številnim jubilejem - obletnicam pomembnih dogodkov pri nas in po svetu.
Zato ne more iti neopazno
mimo nas tudi veliki dogodek, katerega loo-letnico
praznujemo letos. Gre namreč za loo-letnico obstoja
bohinjske železniške proge.
Zgrajena je bila v bivši
Avstro-Ogrski. v letih od
1901 do 1906. V takratni
monarhiji so že več let pred
tem intenzivno gradili železniško omrežje, na katero
se je potem priključila tudi
bohinjska železnica, na severu na Jesenicah, na jugu
pa pri Gorici oziroma na tedaj že deloma zgrajeno traso
proti Trstu. O gradnji, funkcioniranju in pomenu proge, speljane skozi slikovito
pokrajino in atraktivne tehnične dosežke, obstaja številna in dobra dokumentacija. Opisane so razmere, v
katerih je proga delovala
med različnimi režimi, v

dveh svetovnih vojnah ter v
spreminjajočih se gospodarskih razmerah, ker vse je
vplivalo na njen trenutni pomen. V korist ji nikakor ni
bila tudi po I. svetovni vojni
nastala meja z Italijo. Poleg
osebnega je pri izkoristku
proge veliko vlogo igral tudi
tovorni promet, saj dobro
povezuje obmorska pristanišča s kontinentalnim delom Evrope. S turističnim
izkupičkom te proge pa še
zdaleč ne moremo biti zadovoljni. Izgleda, da atraktivna
in privlačna trasa za to pač
še ni dovolj.
Muzejsko društvo Bled je
imenovalo posebno skupino, ki je pripravila pregledno in poučno gradivo za razstavo o odprtju bohinjske
železnice. Prostor za to smo
dobili v recepcij ski hali Park
hotela na Bledu. Odprta bo
še do 21. julija 2006, vsak
dan. Veselilo nas bo, če bo
ta prva konkretna akcija
novo ustanovljenega Muzejskega društva Bled naletela
na ugoden odmev.

ZABAVA

Tačke plešejo in uživajo
Šest brhkih deklet, ki svoje plesno znanje nabirajo v Blejskem plesnem studiu, živi za ples že od
malih nog. To so "Tačke": Anja, Miša, Nina, Teja, Tina in Tjaša.
VILMA

STANOVNIK

pohvalijo s p l e s n i m sodelovanjem v videospotu Klinik

Plesno skupino Tačke smo

l a h k o v preteklosti srečali na
številnih p l e s n i h tek-

m o v a n j i h i n nastop i h d o m a i n v tu-

jini. N a d r ž a v n i h , evrop-

s k i h i n s v e t o v n i h prven-

stvih pa so v r a z l i č n i h ples-

n i h zvrsteh - disco, šov i n '
h i p h o p - posegale po naj-

s k u p i n e S i d d a r t h a , s katero
so nastopale t u d i na stadio-

n u . V i d e o s p o t so n a r e d i l e
t u d i s s k u p i n o K o c k a , začele
pa so p l e s a t i t u d i s T u r b o

A n g e i s i , s k a t e r i m i so že k a r
n e k a j k r a t nastopile, t u d i n a

letošnjih M M S

2006.

Z a nastope dekleta n e dobijo h o n o r a r j a , p r i p l e s a n i denar

se

namreč

steka

na

s k u p n i r a č u n , s privarčevan i m z n e s k o m pa pokrijejo

vse

stroške

plesnih

potreb-

š č i n i n izobraže-

vanj.

Letos

si

v i š j i h m e s t i h . K l j u b zla-

b o d o d e k l e t a pri-

k a l o m pa s a m e pravi-

Ameriko,

t i m m e d a l j a m i n po-

jo. da i m a z a g o t o v o >.

n a j v e č j o vrednost nji-

voščila potovanje v
bo

hovo prijateljstvo, ki

Ker

med

se

centru

ob

Kaj

na B l e d u a l i v Ra-

čez
pa

in

na

zalogi

hovi

i m a j o prek
točk.

Tačke

se

lahko

lužo,

boste

odkrili

koreografije.

plesnih

se

zagotovo

sestavljajo n o v e

20

vse

^ bo dogajalo

dovljici, k j e r p r i d

Na

Mil-

1en n iu m .

k o n c u tedna srečajo

no trenirajo

se

plesnem

tednom

Kopru,

v

bodo u r i l e v

študirajo v L j u b l j a n i ^
in

jih

Los Angeles,
kjer

ga g o j i j o z u n a j plesn i h dvoran.

saj

zaneslo

nji-

novi

s p l e t n i

strani:

\\'v.'w.tacke.si.

Nagradna križanka Gorenjski Glas

Gorenjski g)aS/ d. 0. o., Kranj, Zoisova ulica 1,4000Kr3nj
Telefon: 04/2014210, telefaks: 04/201 42 13, vnvvv.gorenjskiglds^
Gorenjski glas za vas b ^ i i čas. V dobrem in slabem. V veselju in žalosti.
Gorenjski glas je ogledalo, v katerem se zrcali Gorenjska, 1 njo Slovenija in svet
Za vas sprašujemo, kaj je novega. Zaradi vas zastavljamo tudi neprijetna
vpraianja. In poskrbimo za sprostitev in zabavo. Va$ Gorenjski glas.
Nagrade:
1. NAGRADA bon V vrednosti 3.000 SfT Konfekcije Triglav

2. NAGRADA bon v vrednosti 3.000 SIT Konfekcije Triglav
3. NAGRADA bon v vrednosti 3.000 SIT Konfekcije Triglav
4.-6 NAGRADA: knjiga iz knjižne zaloge Gorenjskega glasa
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno Iz iik z oitevll^enih polj
in vpisano v kupon a križanke, ter VASO DAVČNO ŠTEVILKO) poiijhe na dopisnicah do sfede, 2. avgusta 2006« na Gorenjski glas, ZoHova 1,4001 Kraitj, p. p.
124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa na Zoisovi 1.
Nagrajenci bodo objavljeni v Gorenjskem q\m v petek, 4. avgustd 2006.

PROGRAM PRIREDITEV BLEJSKO POLETJE 2 0 0 6
prireditev

Kraj

Vsak petek, soboto 10.00
in nedeljo

Sejem domače in umetnostne obrti
21.00

Zdraviliški park

Torek

IS.julij

17.00

Srednjeveški sprejem pri graščaku

Blejski grad

Sreda

19. julij

20.30

Obisk pri blejskem grofu

Blejski grad

2030

Latino evening

Trgovski center

20.30

Veselo po domače: Ansambel Igor in zlati zvoki

Trgovski center

BLEJSKI DNEVI - 100-letnlca izgradnje
Bohinjske proge
Sejem domače In umetnostne obrti
Prihod vagona z multivizljsko predstavitvijo
gradnje Bohinjske proge Filmi na tirih
(vagon bo na postaji ostal do 27. julija)
Koncert zbora San Luls Obispo Choir (ZDA)
Promenad ni koncert Godbe Gorje
Skoki v vodo z višine 10 m
Večer z jazz bandom "Kriendžez"

Promenada

Dan

Datum

Četrtek

20. julij

Petek

21. julij

Ura

od 10.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
2030
2030
Sobota

22. julij

10.00

od 10.00
16.0020.00
16.00
17.00
18.00
20.00
2130
22.00
23.00
Nedelja

23.julij
od 10.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
8.30
po maši
18.00
21.30

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke

Trgovski center

Klavirski koncert pianistke Nataše Vester

Hotel Golf

Otroški program: Čirule-čarule, Roman Frelih

Trgovski center

BLEJSKI DNEVI -100. obletnica turistične
predstavitve Bleda v Londonu
Sejem domače in umetnostne obrti
Predstavitev Mojstra Janeza: zgodovina tiska
in nastanek turističnega promocijskega gradiva
Koncert Vouthful Špirit (Churchill Community
School, Anglija)
Otroški program: Zaključek glasbenega tabora
GCEV zavoda Ljubljana in
Glasbenega ateljeja 1004
Promenad ni koncert Godbe Gorje
Večer z Ročk Party-zani
Promenad ni koncert Godbe Gorje
Lučke na jezeru
Ognjemet z jezera

Promenada

Bohinjska Bela

Srednjeveški sprejem pri graščaku

Blejski grad

2030

Obisk pri blejskem grofu

Blejski grad

2030

Latino evening

Trgovski center

Četrtek

27. julij

2030

Trgovski center

Petek

28. julij

1830

Veselo po domače: Ansambel Slovenski zvoki
PromenadnI koncert Pihalnega orkestra in
mažoretk mladinskega godbeniškega kampa,
dirigentka: Andreja Šolar

20.30

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke

Trgovski center

20.30

Klavirski koncert pianistke Nataše Vester

Hotel Golf

10.00

Otroški program: Gusar Berto, Sten Vilar
(Anlma)

Trgovski center

20.00

Večer na vasi

Selo pri Bledu

20.00

Samostojni koncert Gašperja Primožiča harmonika, gosfc Lev Pupis - saksofon

Cerkev
Sv. Martina

21.00

A la jazz koncert

Trgovski center

Terasa Kavarne
Park

Torek

l.avg.

17.00

SrednjeveSkl sprejem pri graščaku

Blejski grad

Sreda

2. avg.

20.30

Obisk pri blejskem grofu

Blejski grad

2030

Latino evening

Trgovski center

Četrtek

3. avg.

20.30

Koncert Simfoničnega orkestra Soar Valley
Music Centra (Velika Britanija)

Trgovski center

Petek

4. avg.

2030

Koncertni večer klasične glasbe: klavir in
flavta - Alenka Zupan & Danijela Masliuk

Hotel Golf

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke

Trgovski center

Otroški program: Delavnica
(čarobni svet živali iz balonov,
delavnico vodita Darja in Roman Frelih)

Trgovski center

Poletni kuhuml večeri na Pocarjevi domačiji:
Predstava Gledališča Bohinjska Bistrica:
Bolha v ušesu, kaplja čez rob

Pocarjeva
domačija
v Zg. Radovnl

Srednjeveški sprejem pri graščaku

Blejski grad

Odprtje fotografske razstave - avtorska
razstava Marka Pogačnika (Foto klub TNP)

Uprava
Triglavskega
narodnega parka

10.00

Torek

8. avg.

18.00
17.00

Sreda

9. avg.

19.00

2030

Obisk pri blejskem grofii

Blejski grad

20.30

Latino evening

Trgovski center
Blejski grad
Trgovski center

četrtek

10. avg. 20.00

Predstavitveni koncert udeleženk delavnice
flavte Pikolo 2006

Petek

20.30
11. avg. 20.30

Veselo po domače: Ansambel Zupan
Koncertni večer klasične glasbe: klavir in
flavta - Alenka Zupan & Danijela Masliuk

Hotel Golf

Trgovski center

16. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2006
Leseni rogisti (Slovenija),
Moussa Oiallo (Danska, Mali)

Zdraviliški park

PromenadnI koncert Godbe Gorje

Terasa Kavarne
Park

16. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2006
Skupina Tešanovci (Slovenija)
Paul GrollierTrio (Francija)

Zdraviliški park

Predšmami veČer na Milnem: Branje
v večernem odsevu Blejskega jezera

Milno

16. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2006
Mark Gilllgan (Irska, Nizozemska

Zdraviliški park

Sveta maša ob prazniku Marijinega
vnebovzetja

Cerkev na

13. avg. 1830

15. avg, 16.00

16. avg. 2030

Srednjeveški sprejem pri graščaku

Obisk pri blejskem grofu
Latino evening

Blejskem otoku
Blejski grad
Blejski grad
Trgovski center

Četrtek

17. avg. 2030

VeCer zabavne glasbe

Petek

18. avg. 2030

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke

Sobota

19. avg. 10.00

Otroški program: Skrinjica Želja, Sten Vllar
(An ima)

Trgovski center

A la jazz koncert

Sreda

23. avg. 2030

Trgovski center
Avditorij
pred upravo
Triglavskega
narodnega parka

V kraljestvu Zlatoroga - filmski večer

Trgovski center
Trgovski center

Latino evening

Trgovski center

24.-27. avg. ves dan

Poletna hokejska liga Rudi Hiti 2006

Športna dvorana

24.-29. avg.

Dnevi baleta na Bledu
več na www.balet-bled.net

2030

Četrtek

24. avg. 2030

Večer zabavne glasbe & Marko Zemljič

Trgovski center

Petek

25. avg. 20.30

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke

Trgovski center

Sobota

26. avg. 2030

Večer na vasi: Gledališki dogodek

Bodešče

A la jazz koncert

Trgovski center

21.00

Kulturni dom
Pred kult. domom
Pod Iglico

Trgovski center

20.30

21.00

MARJETIN SEJEM
Sveta maša v cerkvi sv. Marjete
Odprtje razstave ročnih del Društva žena in
deklet na vasi. Razstava bo odprta do 30. julija.
Kulturno zabavni program
Koncertom Gorjanskih fantov ob baklah

Reggae večer & Mr. Sanka z Jamajke
Otroški program: Pika Nogavička na obisku,
Andreja Stare (Anlma)

Hotel Golf

2030

BLEJSKI DNEVI -100. obletnica smrti Arnolda Promenada
Rlkllja, začetnika turizma na Bledu
Sejem domače In umetnostne obrti
Promocijska tekma na 60 m za otroke
in odrasle
Gledališka predstavitev Arnolda Rikllja
Otroški program: Kulturno društvo Izvir
PromenadnI koncert Godbe Gorje
Večer z Alpskim kvintetom

Zdraviliški park

Zaključni koncert udeleženk 9. delavnice
flavte pikolo

20.30
Torek

16. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2006
Ethnodelia Jam (Slovenija)
Katalena (Slovenija)

17.00

14. avg. 20.00

Ponedeljek

Sreda

17.00

5. avg.

12. avg. 10.00

17.00

26. julij

Sobota

2030
Sobota

2030

25. julij

20.30

Ura
20.30

Nedelja

Sreda

29. julij

Datum

ŽP Bled-Jezero

Torek

Sobota

Dan

Nedelja

27. avg. 18.30

Sreda

30. avg. 2030

Petek

I.sept.

16.00
2030
2030

Sobota

2. sept.

od 10.00
od 11.00

Sobota

9. sept.

PromenadnI koncert Godbe Gorje
Latino evening
8. velika nagrada Bleda v klasičnem
malem golfu
Večer zabavne glasbe & Marko Zemljič
Reggae večer & Mr. Sanka Iz Jamajke
Triatlon Bled
Prireditev ob 100 - letnici čebelarstva v Gorjah

Terasa
Kavarne Park
Trgovski center
Mini golf igrišče
Trgovski center
Trgovski center
Mala Zaka
Prireditveni
prostor Ribno

18.00

Poletni kulturni večeri na Pocarjevi domačiji:
Kulturni večer treh parkov - Triglavski
narodni park. Narodni park Nockberge,
Naravni park Predgorje

Pocarjeva
domačija
v Zg. Radovnl

21.00

A la jazz koncert

Trgovski center

ves dan

Odprtje Športnega parka Bled s športnim
srečanjem mladih iz prijateljskih in
sosednjih občin

Športni park Bled

od 14.00

Vikendova regata popularnih

Velika Zaka

14.30

9. turnir dvojic za pokal No LImits Pub

Mini golf igrišče

Športno zabavna prireditev za otroke

pred Osnovno
šolo Bled

Nedelja

10. sept. od 14.00

S Sportyjem v novo šolsko leto

Sreda

13. sept. 19.00

Odprtje fotografske razstave
Cvetne poljane Črne prsti

Uprava
Triglavskega
narodnega parka

Sobota

23. sept ves dan

Državno prvenstvo v veslanju

Blejsko Jezero

Sreda

27. sept. 18.00

Glive in gobe Triglavskega narodnega parka predavanje in otroška delavnica
Kje se skriva jurček

Uprava
Triglavskega
narodnega parka

Četrtek

28. sept. 11.00

Dnevi evropske kulturne dediščine 2006:
predstavitev Blejskega gradu in življenja
na njem v srednjem veku

Blejski grad

Petek

29. sept. 15.00

Petkovi popoldnevi v parku:
Odkrivanje skritega parka - Pokljuka

Zbor Pri Batištu
na Bohinjski Beli

S, mednarodni mini golf festival Bled 2006

Mini golf igrišče

Sobota

30. sept. 9.00

Brezplačno vodeni kolesarski Izlet
po kolesarski poti Radovna
(v sodelovanju z OŠ Gorje)

Zbor: pred
trgovino
v Zg. Gorjah

17.00

10.00

5. mednarodni mini golf festival Bled 2006

Mini golf igrišče

10.0012.00

Test hoje na 2 km

zbor nad
Grajskim
kopališčem

Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do sprememb programa.
Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.bled.si.

Dlejski glas
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Blejski veslač Jani in
lepotica Minka
"Bila je krasna poroka in bila je zagotovo ena najlepših nevest, kar smo jih zadnja leta videli na Bledu,
čeprav si mnogi zaljubljeni iz Slovenije in tujine blejski grad in otok izberejo za enega najpomembnejših trenutkov v življenju," pravijo na Bledu, kjer so konec maja številni sorodniki in prijatelji pospremili na skupno življenjsko pot domačega veslača janija Klemenčiča in njegovo izbranko Minko Alagič.
VILMA STANOVNIK
" K o s e m spoznal M i n k o ,
s e m takoj vedel, da je prava
zame. M e d nama je bila posebna energija Ln lahko rečem,
da so se m i izpolnile sanje o
tem. kakšna naj bi bila moja
bodoča žena," še skoraj dva
mesca po poroki zaljubljeno
pravi Jani Klemenčič, eden izm e d junakov blejskega veslanja v zadnjih dvajsetih letih, ki
zaradi občasnih težav z zdravjem v zadnjem letu sicer manj
trenira, vendar je odločen, da
se vrne med najboljše slovenske veslače. " V veslanju s e m
že več kot polovico življenja,
čeprav priznam, da sem že nekajkrat razmišljal o zaključku
tekmovalne kariere. Vendar
pa vzrok za to nikoli ni bila naveličanost, vedno so bile vzrok
poškodbe ali bolezen. Tudi v
zadnjem času sem imel težave
z zdravjem, za katere po v.seh
preiskavah niti n e vem več, koliko so resne, in o njih ne nameravam več n e govoriti n e
razmišljati. Zdaj ne čutim več
nobenih bolečin in v načrtu
unam. da se v roku nekaj mesecev znova vrnem v čoln i n
na tekmovanja. Tudi osmerec,
ki se trenutno sestavlja, je nov
izziv. Če bom ugotovil, da res
ne gre več, in če m e selektor
Miloš Janša ne bo potreboval,
bom pač veslal le še toliko, da
bom naredil uradno poslovilno tekmo. Vendar pa trenutno o slovesu od veslanja še ne
razmišljam, saj me pri mojih
načrtih podpira tudi žena
Minka, ki m i popolnoma za-

upa, ki m e spodbuja i n tudi
zaradi medsebojnega spoštovanja jo i m a m še bolj rad,"
pravi Jani, Id je ravno zaradi
svoje odkritosrčnosti i n širokega nasmeha priljubljen
med prijatelji, novinarji in navijači.
"Kljub nastopom na največjih
tekmovanjih, od olimpijskih
iger do svetovnih prvenstev
ter nekaterim res dobrim rezultatom v vsej karieri mislim, da je bil največji uspeh
oziroma največ, kar m i je
šport dal v vseh teh letih, da
sem se naučil trdega dela,
odrekanja in pridobil ogromno življenjskih izkušenj. Spoznal sem veliko ljudi i n ne nazadnje zaradi športa sem spoznal tudi Minko. Kot športnik
sem bil namreč povabljen na
izbor miss Universe, k i je bil
lani 1. aprila na Bledu, v komisiji pa je bila ob meni tudi Mariborčanka Minka, ki je laskavi naslov miss Universe dobila leta 2001 v Mariboru. Z
Minko, Id je sicer po pokliai
pravnica in sedaj končuje-še
magisterij, sva si bila všeč že
prvi hip i n z dnevi ter nato
tedni in meseci je ljubezen le
še rasla, tako da ni bilo več
dvoma o tem. da si jo želim za
ženo. Po dobrem letu poznanstva sva se 20. maja poročila
na Bledu," ponosno pravi
Jani, Id je sicer po poklicu gostinec i n ima na vogalu pri
križišču za ledeno dvorano
tudi gostinski lokal Cobi, tako
kot mnoge prijatelje pa je tudi
27-letno M i n k o prepričal s
svojo odkritosrčnostjo. " Ž e ko

sem Janija spoznala v družbi,
m i je bil vieč. ko pa sva se več
pogovarjala tudi sama, me je
navdušil s svojim pogledom
na življenje, s svojimi načrti in
iz Maribora in iz Ljubljane,
kjer sem v odvetnišld družbi,
sem vse pogosteje hodila na
Bled. Precej sva tudi FX)tovala,
nato pa sva si na Bledu uredila
stanovanje. Mislim, da je to kar
pomembno za začetek skupnega življenja," pravi simpatična Minka, ki je bila navdašena
nad Janijevim predlogom, da
poroko pripravita tako rekoč
doma, na Bledu.
"Če je le mogoče, si ne otežujeva življenja in poroka na Bledu
se nama je zdela idealna rešitev. T u imava prijatelje, domače, pa tudi Bled je idealen za
poroke. S e m prihajajo mnogi
zaljubljeni pari in tudi midva
sva vesela, da sva imela poroč-

no slavje tako rekoč pred vrati.
Dobili smo se na gradu, kjer je
bila poroka, nato smo se s kočijo odpeljali do Vile Prešeren in
naprej s pletnami do otoka,
kjer je bila cerkvena poroka.
Slavje smo s prek sto dvajsetimi svati zaključili v hotelu Toplice," pravi Jani, Id bo svojo
lepo ženo na poročno potovanje peljal šele proti koncu poletja, nista pa se še odločila kam.
"Ker sem sama praktično ves
dan v Ljubljani v službi, sem
bila hvaležna Janiju, ki je večino stvari glede poroke uredil
sam. Čeprav sem se bala, da
bom na k o n a i utrujena i n izčrpana, še zdaleč ni bilo tako, saj
je bila poroka res lepa, ves čas
pa sva bila oba zelo sproščena,"
pravi Minka, ki si tako kot Jani
želi, da bi se njuna družinica
kmalu povečala še za kakšnega člana.
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ČtSTO NOVA
BANANA
Melodije morja in sonca so bile letos
naklonjene bananam, na Novinem
Četrtkovem iuru pa je največ pozornosti zbujala Alma. kar pa nas
sploh ne preseneča več, saj )e to ena
njenih prioritetnih nalog.
/Fisttt-nnaDold
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GLASBA

NATALIJA NE MIRUJE

NOVIČKE
Sanjski Adel in T a n j a
V začetku julija je na portoroških plažah temperamentna
Tanja Žagar (pevka, tv-voditeljica na TV paprika), snemala
spot za pesem Mini. Nastop Tanje pred objektivom
kamere, ki jo je vihtel režiser Branko Crabovac, je bil tako
izzivalen, da je pritegnil bližjo pozornost reševalcev iz
vode. O b Tanji sta moško domišljijo burili še plesalki Maja
in Mateja. Tako kot bo vroč videospot za pesem MINI je
vroča zgodba o nastanku besedila, saj je avtor nihče drug
kot sam nesojeni "sanjski moški" Adel. A. B.

Natalija Verboten poleti veliko nastopa na veselicah. Kljub težavam s hrbtenico na odru ne nnore biti
pri miru. Tokrat je zabavala obiskovalce na Godešiču.

oletje je čas velikih vrtnih veselic.
Tisočletno so imeli pred časom na
Godešiču, za zabavo pa je poskrbela Natalija
Verboten s svojo spremljevalno skupino AUegro, s katero sodeluje zadnji dve leti.

P

Imate za to poletje že vse
termine zasedene?
"Večino terminov imam
zasedenih že eno leto vnaprej. Poleti res veliko nastopam."

Kakšna je vaša najljubša
publika?

Folklora in Fabjan
Potem ko je skupina Atomik Harmonik poskrbela za
številna ugibanja, kaj in kako naprej, ko je Špelca odšla, je
sledilo provokativno razmišljanje, ali si je druga članica
skupine Špela res dala povečati oprsje. Na Hitovem poletju v LJubljani se je pojavila z zelo provokativnim napisom 'Made by Fabjan.'', tako da si je vsak lahko Izoblikoval svojo zgodbo. Na Zbiljski noči se je Atomik Harmonik
pojavil v oranžni kombinaciji in navdušil množico prisotnih, ki je do jutranjih ur poplesavala pred odrom. Še bolj
pa je zanimiv njihov zadnji spot za singei 'Kdo trka?', ki je

Made by Fabjan?

nastal v krasni vasi Štanjel,
premierno pa ste ga lahko
spremljali v E+. To je že
četrti videospot skupine
Atomik Harmonik, ki ga je
režiral kar jani Pavec sam.
Poleg Špele, Janija, Frai
Tonija In že skoraj nepogrešljivega Aleša Čadeža
(spomnimo se ga kot gasilca v "Brizgalni brizgi" in
"Na seniku"), pa so popularnim Atomikom na pomoč priskočili še plesalci in
plesalke folklorne skupine
Iskra Emeco iz Predoselj
pri Kranju. A. B.

"Moja najljubša publika je
zadovoljna publika. |e pa
vsaka nekoliko drugačna in
posebna. Moje pesmi imajo
radi tudi najmlajši, ki se hitro prepoznajo v rdečem ferrariju ali v policaju. Vsi ti liki
jim tudi vizuelno ostanejo v
spominu."
Da zdržite naporen ritem,
morate imeti veliko kondicije. Kje jo nabirate?

"Štiri leta že obiskujem
studio za vitko linijo. Gre za
aerobno vadbo v komori,
vključena je savna in še dodatna terapija. Studio obiskujem 2- do 3-krat tedensko

Kako se spočijete po nastopih?
"Poleti, ko je ogromno nastopov, je res naporno. Potrebne je veliko samodiscipline, da se spočiješ za naslednji dan, ko te čaka že nova
publika. Temu posvečam veliko pozornosti. Sicer pa
grem poleti skoraj vsak teden vsaj za kakšen dan na
morje."
Kakšni so načrti za jesen?
Vidim, da noseči niste, kot
so pisali?
" Z a jesen pripravljamo
novi "single", i n ko se bo nabralo dovolj materiala, bo izšel še nov album. Kar se pa
govoric tiče, pa lahko povem,
da noseča nisem. Se pa z "rumenimi" novicami ne obremenjujem. Je pač tako, da
mediji potrebujejo nas in m i
medije. To je začaran krog i n
dobro je, če je to sodelovanje
na obeh straneh dobro."

Natalija Verboten je imela na Godešiču veliko mladih oboževalk in oboževalcev. / Foto:TinaOokl

DIVA IN AFROFUSION
a zaključek Festivala Camiola smo v soboto na Gradu
Khislstein lahko slišali, videli in občutili
unikatno in neponovljivo
glasbeno zvezdo, divo Josipo
lisac. Zajjela je svoje uspeš-

Z

Folkloristi in Atomiki / foio: attiiv Mtnan

in ta način vadbe m i izjemno
ustreza, saj i m a m težave s
hrbtenico. Ne smem teči,
lahko pa plavam ali pa hitro
hodim. Poleg tega igram
tudi golf. Vaje za hrbtenico
pa delam vsak dan, da si tako
učvrstim mišice in se pripravim na nastop. Sem bolj živahna in zato na odru res ne
morem biti pri mim."

Afirikali /

FO.O: DJU Žumcr

nice, katere poznamo in so
resnično nostalgične, s svojim fascinantnim glasom i n
originalnimi interpretacijam i ter edinstveno pojavo pa
spet dokazala, da je še vedno
ena enkratnih, nepredvidljivih, zanimivih in provokativnih pevk. Da je bilo vzdušje
res pravo, je potrdila publika
v ogromnem številu in z
bučnim aplavzom.

Dan poprej pa smo lahko
prisostvovali
glasbenoplesnem spektaklu Afrikali. Njihov nastop, osem
glasbenikov - od tega tri dekleta i n pet fantov, ki prihajajo iz eksotične Tanzanije - je obnorel gledalce,
saj jih je skupina, ki je s
plesom kombinirala tradicionalne i n električne inštrumente z vokali v sed-

josipa Lisac /

Folo:Da5aŽumcr

m i h različnih plemenskih
jezikih, postavila na noge.
Svojo živahno glasbeno
mešanico so sami poimenovali kar afrofusion, saj z
i z j e m n i m i ritmi dobesedno pričarajo občutenje Afrike. Da so res pravi virtuozi, pa potrjuje tudi njihov
preboj z zmago na festival u Music Crossroads Festival v Dar es Salaamu.

TELEVIZIJA

TURISTIČNA PIKA
TV Pika je obogatila svoj program z turističnimi oddajami. Glede na raziskavo gledanosti, je na
drugem mestu, pred časom pa se je ekipa TV Pike družila tudi športno.
Alenka Brun
ilj turističnega
programskega
pasa na T V Piki
je v tem, da bi
Slovenijo predstavil Slovencem, saj jo zelo
slabo poznajo, še večjo neznanko pa predstavlja v Evropi in drugod po svetu.
Programski pas je namenjen Sloveniji, prek satelita
celotni Evropi, prek spleta
pa vsemu svetu.

C

Nova dnevna informativna oddaja Turistične zvezde so promocijski programski mozaik turističnih prispevkov o Sloveniji, njenih
turističnih zanimivostih,
posebnostih in enkratnostih. Turistični polurni programski pas je na sporedu
vsak dan ob 8. uri, popoldne pa ob 15. uri in okrog
polnoči.
V oddaji Pozdrav iz dežele, kjer sem doma se voditeljica Sara iz T V Bara na duhovit način oglaša iz različnih krajev Slovenije. Za zabavo bo poprijela tudi za
kakšno kmečko opravilo, se
preizkusila v športnih aktivnostih in pripravljanju
kuhinjskih dobrot ter po-

NOVIČKA
Problematika t r g o v i n e z ljudmi
MTV Adria bo teden od 24. do 30. julija posvetila dvigovanju ozaveščenosti glede vse bolj perečega problema trgovanja z ljudmi. "TrafFic and Awareness Week" bo slonel predvsem na dokumentarnih oddajah, v katerih slavne osebnosti pozivamo k večji družbeni odgovornosti.
Družbena odgovornost je ena od osnovnih dimenzij poslanstva televizijske mreže MTV. Pod okriljem MTV-ja se
je razvila tudi kampanja proti Izkoriščanju In trgovini z
ljudmi MTV EXIT (End Exploltation and Trafflcklng), ki se
bori proti nezakonitemu prekupčevanju s človeškimi bitji
v namen spolnega in/ali gospodarskega izkoriščanja.
MTV EXIT v poletnih mesecih pripravlja tudi niz koncertnih prireditev po Evropi v namen dvigovanja zavesti glede problematike trgovanja z ljudmi. V okviru te iniciative
se bo 29. julija odvil MTV EXIT koncertni dogodek v Sarajevu na odprtem prizorišču Metalac. Nastopili bodo britanski kolektiv Asian Dub Foundation ter domačini Dubioza kolektiv in Sikter. Na omenjenem dogodku bo premlerno prikazan tudi poseben televizijski spot, posvečen
boju proti trgovanju z ljudmi, ki ga je produkcijska ekipa
MTV Adrle posnela v podporo kampanji EXIT. Po premieri se bo spot predvajal na MTV Adrii, ki ga bo v predvajanje brezplačno ponudila tudi drugim televizijam. A. B.

Sijajevcl se niso pustili zmesti, vseeno pa podlegli tekmovalnim Avanturistom. / FOIO: TV
kramljala z zanimivi ljudmi. Oddaja bo na sporedu
vsak četrtek ob 21. uri.
V jeseni pa bo turistični
paket bogatejši še za dve
oddaji.^ddaja Biseri turizma bo podrobneje predstavila bisere Slovenije, kot
Bovec, Bled, Prekmurje,
Primorska. Oglejte si jo enkrat mesečno v soboto ob
21. uri. Razvajanje v dobrih
slovenskih gostilnah z Andrejem Šifrerjem ter odkrivanje turističnih atrakcij z
miss Slovenije Tino Zaje

bosta vodilo turistične oddaje Uživajmo v Sloveniji.
Tudi ta oddaja bo na sporedu enkrat mesečno.
T V Pika je prepričana, da
bo s tem pripomogla k promociji Slovenije in lažjim
odločitvam gledalcev glede
izleta, potovanja ali dopustovanja.
V raziskavi gledanosti lokalnih in regionalnih televizij v letu 2005 pa je T V
Pika na prvem mestu gledanosti v Osrednji Sloveniji, Ljubljani in na Gorenjskem. Agencija A G B Nielson Media Research pa je
po kriterijih gledanosti
A M R (povprečno število
posameznikov, ki so gledali
tv-postajo vsako minuto
analiziranega intervala) ter
R C H (število različnih posameznikov ki so gledali
določeno tv-postajo vsaj
eno minuto v enem dnevu)
uvrstila T V Piko na drugo
mesto med top 15 slovenskih lokalnih in regionalnih tv-postaj v letu 2005.
Najvišjo gledanost je zabeležila Net TV, tretje mesto
pa Vaš Kanal. V letu 2006

Ped dobrim tednom pa
se je ekipa Tv Pike zbrala na
piknik prostoru v Ribnem
pri Bledu, da pomeri moči v
odbojki, pijači in jedači. V
vzdušju nogometnega svetovnega prvenstva pa se
niso mogli upreti še igranju
nogometa. Pomerili so se
od manj športno podkovanih predstavnikov oddaj Temelji. Prvi na vasi, ABCD,
Vidiš, kar hočeš. Sijaj, do
skoraj brezhibnih Avanturistov. Slogan srečanja je bil
'sodelovati, ne zmagati'.
Kljub temu se ekipe v boju
za mikavno prvo nagrado
niso mogle upreti tekmovalnemu duhu. V finalu pa
ekipa Sijajnih kljub dvema
svetlima lepoticama
ni
uspela zmesti Taijia, ki je
bil skupaj s Špelo Pretnar
nepremagljiv tako v odbojki
kot v nogometu.

Marjeta Klemene:

Edi Pucer:

Marlenna:

)anja Koren:

Lorella Flego:

"Mojih krasnih deset dni na
Korčull se je že Izteklo. Po
prihodu domov pa spet naravnost v službo. Morda v
avgustu ostane še kak prost
dan, morda končno najdem
tudi kondicijo za vzpon na
Grossglockner."

"Letos imam izjemno srečo,
da imam kar dober mesec dopusta, ki ga bom preživel na
morju. Z Golo Jolito - to je
majhna jadrnica - se bom odpravil najprej na Susak, nato
pa še naprej med dalmatinske otoke. Komaj čakam..."

"V teh vročih dneh sva z
Nino Osenar že odpotovali
v Pariz. Počitnikovat se bom
namenila tudi na enega od
hrvaških otokov. Malce kasneje, v poznem poletju, pa
bom raziskala še katerega
od kanarskih otokov."

"Na dopust grem avgusta, a
še ne vem kam, saj se bomo
odločili zadnji trenutek. Pred
dvema letoma se nam je odlično izšla različica Last minute, ko smo v Turčiji preživeli
čudovitih deset dni. Letos
morda v Grčijo, Tunizijo ..."

"Za letošnji dopust še nisem delala nobenih planov,
ker niti ne vem, kdaj bom
prosta. Ponavadi raje potujem v bolj oddaljene kraje In
tudi tokrat bo verjetno tako.
Morje obožujem, hribov pa
ne maram preveč."

Voditelja oddaje Avantura (Ana Bešter in Taiji Tokuhisha)
ter Špela Pretnar v športnem razpoloženju. /Fotonvpita

se bo gledanost še povečala,
saj je T V Pika postala vidna
tudi v Mariboru, na širšem
Štajerskem in v Podravju,
poleg tega pa bo kmalu prisotna tudi na slovenski
Obali, v Novem mestu in
Kočevju.

Loka T V d.0.0.
Kapucinski trg 8, Škofja Loka
Tel.: 04/512 99 6 6
E-pošta: dtv@lokatv.si
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KS Ljubljana, Trbovlje in Novo mesto 66. kanal
Lastovka TV
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ANKETA

Z Golo Jolito
na jug
ANA HARTMAN

V tokratni anketi smo znane
televizijske obraze povprašali, kje In kako bodo preživeli dopust.

fol<j:A. H. C.K..T D.

KULTURA
KRANJ

M u s i c a v i v a vabi zborovodje
Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega, zagotovo
eden od zborov z najdaljšo pevsko tradicijo na Gorenjskem, vabi k sodelovanju novega zborovodjo oziroma
zborovodkinjo. Kot so povedali v zboru, imajo prednost
strokovno usposobljeni kandidati z izkušnjami, ki so z
zborom pripravljeni sodelovati daljše obdobje. Pričakujejo
mladostno zagnanega vodjo z idejami in potrpljenjem ter s
posluhom za delo z zborom, ki ima mešano starostno
strukturo, saj z njim nameravajo nadaljevati zborovsko
tradicijo na Primskovem in v širšem slovenskem prostoru.
V zameno za vloženo energijo zbor poleg honorarja po dogovoru zborovodji ponuja tudi zabavno druženje z veselimi
ljudmi in skupno zadovoljstvo ob doseganju pevskih uspehov, Kandidati naj pisne prijave (ob osebni predstavitvi, viziji vodenja zbora in referencah) posredujejo do konca
meseca na naslov KD MePZ Musica Viva Kranj -Primskovo, Jezerska cesta 62a, Kranj s pripisom zborovodja, ali po
elektronski pošti na naslov milicaz@volja.net, dodatne informacije pa je mogoče dobiti na spletni strani zbora
(http://users.volja.net/musicaviva) ali pri predsedniku zbora g. Seknetu na tel. št. 040/255-340.1. K.
KRAN)

Izjemni pihalci S a v i t r e

V oblačnem sredinem večeru je v Pavšiarjevem atriju
nastopil kvintet Savitra, ki ga je leta 1999 ustanovil Matjaž Rebolj, večkratni državni prvak v kategorijah komorne solistične glasbe. Savitro sestavljajo izjemni
glasbeniki, ki nastopajo tudi z drugimi komornimi
skupinami tako doma kot v tujini. So solisti Slovenske
filharmonije, kar so izurjena ušesa poslušalcev lahko
občutila. V veselo nežnem poigravanju W. A. Mozarta,
Pavla Haasa, P. Hindemitha in Elliotta Carterja, se je
kljub maloštevilnim obiskovalcem začutila energija
vrhunsko kakovostnih glasbenikov, ki pa se tudi poleg
glasbe zavzemajo za humanost, ekologijo ter nenasilje
na vseh področjih življenja. D. Ž., foto: Daša Žumer
JESENICE

Poletna šola kljunaste flavte

PREDSTAVILI
SO SE V UKRAJINI
Pretekli teden se je Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo vrnila z gostovanja na
mednarodnem folklornem festivalu v Ukrajini.
Igor Kavčič
olklorna skupina, ki
deluje v okviru Društva
upokojencev
Naklo, letos beleži
že svojo deseto sezono. V tem času je skupina
pod vodstvom Andreja Kosiča nanizala številne nastope
na domačih in tujih odrih,
pred tremi leti tudi zelo
uspešno na festivalu na
Madžarskem. "V letošnjem
letu se je v skupini spet pojavila močna želja po udeležbi na katerem od festivalov v tujini, zato smo se že
na začetku sezone prijavili
za Poljsko," razlaga Kosič in
dodaja, da so bili ob velikem
povpraševanju skupin za ta
festival zavrnjeni kot preveč
avtentična skupina. Tako so
.se v nadaljevanju pokazale
druge možnosti in nakelski
foLkloristi so izbrali vabilo za
slovensko skupino iz Ukrajine, njihov nastop na vzhodu Evrope pa je potrdil tudi
strokovni odbor Zveze Ijudskili tradicijskih skupin Slovenije.

F

"Glede na to da je naš najstarejši član pri 75 letih in je
kljub pomladitvi starostno
povprečje v skupini še vedno 63 let, so taka gostovanja
kar zahtevni projekti."

Ob lastni finančni udeležbi in pomoči občine so se

Skupinska slika FS Društva upokojencev Naklo sredi ukrajinske gorske idile./FotorToiu&MiciZupin
tako v začetku julija odpravili na več kot 1200 kilometrov dolgo pot v kraj Polyanitsia v turističnem kompleksu Bukovel na skoraj tisoč metrih nadmorske višine, kjer Ukrajinci gradijo
nov športno turistični kompleks. In prav s festivalom,
ki so ga tokrat pripravili prvič, nameravajo vzpostaviti
kulturno ponudbo. Kot
meni sogovornik, je slabo
poznavanje na področju folklore bržkone bilo tudi krivo, da je bil oder precej majhen, namenjen največ šestim parom, tako da so mo-

rali Slovenci z devetimi pari
zaplesati kar pod odrom. Ob
skupinah iz Poljske, Rusije
ter šestih domačih skupinah, na festivalu je nastopalo kar 120 plesalk, plesalcev
in glasbenikov, so Nakelčani
v štirih nastopih, ki so jih
nanizali v petih dneh, predstavili štiri gorenjske splete,
belokranjski in splet koroških plesov.
"V mestu, velikem kot
naše Naklo, so nas sicer lepo
sprejeli, nas je na odprtje festivala prišlo gledat preko
500 gledalcev, pol druga
stotnija pa jih je bila tudi,

kadar vreme ni bilo prav prijazno in se je pripravljalo na
dež," se spominja Kosič in
dodaja, da so jim domačini
ponavadi v hecu rekli kar
"malatci", torej mladci. Nakelski folkloristi bodo tovrstne zanimive izkušnje na gostovanjih zagotovo nabirali
tudi v prihodnje, najprej pa
bodo 6. oktobra pripravili
slovesno proslavitev prvih
desetih let obstoja skupine,
v kateri trenutno pleše kar
16 parov. "Za nas, ki smo že
čisto malo v letih, je vsakih
deset let velik jubilej," zaključuje Kosič.

BLEO

BOHINJ

O d s t i r a n j a Rafaela S a m c a

Za uvod N e w S w i n g Quartet

V četrtek, 20. julija, bo ob 19. uri v Koncertni dvorani
Hotela Vile Bled odprtje razstave skuiptur in slik iz voska
Rafaela Samca z naslovom Odstiranja. Razstava bo odprta do 25. avgusta. I. K.

Na uvodnem koncertu se bodo že ta četrtek, 20. julija, ob
20.30 v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi predstavili legendarni New Swing Quartet. Do konca poletja pa se bo
zvrstilo še pet zanimivih glasbenih koncertov. I. K.

&l>cc^^lo. M & 2
V

VJavorniškem Rovtu nad Jesenicami je potekala poletna
šola kljunaste flavte, ki jo je vodila profesorica Mateja
Bajt. Udeležilo se je je 23 glasbenikov iz vse Slovenije,
od najmlajših, ki so šteli komaj sedem let, do odraslih,
ki že sami poučujejo kljunasto flavto na glasbenih šolah.
"Tako pridobivajo novo znanje, spodbude, ideje in
izkušnje, predvsem pa tudi navdušenje za ta instrument," je povedala Bajtova. Poudarek na poletni Soli je
dala komorni glasbi, vrstile so se različne zvrsti, od renesanse prek baroka do moderne in zabavne glasbe.
Sadove dela so udeleženci pokazali na zaključnem koncertu na Bledu. U. P.
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TOREK 18.7.2006

RADIO, KINO, MULARIJA
KACE NISO TAKO STRUPENE
To in še marsikaj zanimivega so pred kratkim v živalskem vrtu izvedeli kranjski otroci. Tja so se
odpravili v sklopu počitniških dejavnosti Škrlovca.
Ana Hartman
bisk živalskega
vrta je za otroke in mladostnike vedno
prav posebno
doživetje, ne glede na to kolikokrat so tam že bili. V sklopu počitniških dejavnosti
Dnevnega centra za mlade
in družine Škrlovec je pred
kratkim tja odšlo več kot 40
mladih Kranjčanov, ki so na
izletu zelo uživali. Imeli so
tudi organizirano vodenje in
tako so izvedeli marsikaj zanimivega. "Na primer to, da
kače niso tako zelo strupene,
kot si pogosto mislimo. Poučili so nas, da jih več umre
zaradi osjega pika kot pa zaradi kačjega ugriza," je hitela
razlagati Tamara Kostov, ki
je bila tokrat že četrtič v živalskem vrtu. "In takoj bi
spet šla," je dodala. Nekateri
so pokazali veliko poguma

O

Živalske čarovnije
Minuli torek smo vam v
sodelovanju z Lutkovnim
gledališčem Kranj zastavili nagradno vprašanje
za ogled predstave v sklopu Otroškega poletnega
Kiselfiesta Živalske čarovnije (Čarovnik Marlizz), ki
bo ta četrtek o b 1 8 . uri na

gradu

Khislstein.

Prav

tako se glasi tudi odgovor
na nagradno vprašanje
"Kje poteka Poletni Kiselfest". Predstavo si bo tokrat ogledala Marija Zupane Na blagajni boste
povedali svoje ime in priimek ter da ste bili izžrebani v nagradni Igri v Gorenjskem glasu.
In kaj je rdeča nit četrtkove predstave Živalske čarovnije? V njej nastopajo
predvsem živali: zajci,
morski prašički, golobi,
dva psička in beionosa
opica Vili. Otroci se pri
predstavi sezr>anijo tudi
z dresuro živali, še posebej psičkov in opice, ki jo
po predstavi lahko tudi
brez nevarnosti pobožajo. Program je humorlstlčno obarvan, obogaten z rekviziti, živalmi In
prekrasnimi čarovnijami.
S to predstavo se zaključuje prvi del otroškega
poletnega
Kiselfesta.
DrugI del bodo 3. avgusta odprli s predstavo
Prihaja cirkus. A. H.

in premagali strah pred kačami. Matic Ovsenar, na primer, ki je. kot je pojasnil,
prav na hitro prijel kačo.
"Prav nič sluzaste niso. Izvedel sem tudi, da žejo gasijo z
žvečenjem kamnov," je dodal. Tisti bolj pogumni so si
kače dali celo za vrat
Nekateri so se navduševali
nad kačami, drugi so se
zgražali nad pajld, tretjim pa
so se zdele simpatične opice.
"Zanimive so se jim zdele
tudi kamele in žirafe. Za
slednje si mnogi niso mogli
predstavljati, da so tako zelo
velike," je pojasnila strokovna delavka Škrlovca Polona
Ovsenar. Ta čas so prvi del
počitniških dejavnosti že zaključili. In kaj je bilo otrokom najbolj všeč? "Kopanje!" so zaklicali v en glas.
Sicer pa so počeli še marsikaj zanimivega: hodili, kolesarili, obiskali slap Peričnik
in Predjamski grad, sodelovali na raznih delavnicah, ta-

Rešitve nagradne
križanke Didakta
Če ste prejšnjo križanko rešili pravilno, ste dobili geslo
Ljubezen seže onkraj videza.
Obljubili smo vam tri privlačne knjižne nagrade (Skrivnost smaragdnega očesa.
Galeja gusarskih mačkonov
In Klik - skrivnostna vila), ki
jih poklanja založba Didakta.
Srečni nagrajenci so tokrat
Sandi

Kršič, Jana Š t e l e

in

Nagrade

Damjana Jamnik.

boste prejeli po pošti. Ne
spreglejte prihodnje nagradne križanke, ki bo objavljena
čez dva tedna. A. H.

Torek - ob 9.20 bo gost Teme dneva tržiški župan Pavel
Rupar, ob 17.20 b o avtomobilistična oddaja, ob 18.20 pa

va naklanski župan Ivan Štular, ob 13.20 pa se bodo s
predstavniki kranjskega zavoda za turizem pogovarjali o
nekaterih aktualnih dogodkih. Iz sredinega programa je
treba izpostaviti še Oddajo za upokojence ob 18.20.
Četrtek - ne preslišite Planinsko š p o r t n e g a kotička ob

14.30 in zanimive stalne glasbene oddaje Drobtine iz
Ročk zgodovine ob 19.30. Nočni program s četrtka na petek bo vodil Podokničar. Petek - v Temi dneva ob 9.20 bo
govor o Kranfestu 2006, ob 13.20 bo stalna oddaja o EU,
petkove borzne informacije bodo tako kot ponavadi na
sporedu ob 14.30. Sobota - program bo v znamenju stalnih rubrik: B i s t r e g l a v e o b 9.10, o d d a j e D o b r o jutro

Slovenija In glasovanje za naj kopališče ob n.io. Ob 12.
uri bodo Mali oglasi, ob 16.20 oddaja Na planincah, ob
19.20 pa Verska oddaja. Nedelja • Radijska razglednica bo

ob 13.15 prišla iz Šmarja-Sapa, Grosupljega, Višnje Gore
in Ivančne Gorice. Ob 12. uri bodo mali oglasi. Nedeljsko

filmsko popoldne ob 17.10 In Kino kviz uro kasneje.

Radio Ognjišče, 104,5

Mhz

(http://radlo.ognjisce.sl/oddaje/lndex.php)

Najbolj pogumni s o si kače dali okoli vratu.

borili ... Drugi del počitniških dejavnosti, ki so večinoma brezplačne, bodo izvajali

med 21. avgustom in prvim
septembrom. Prijave so že
začeli zbirati.

TISOČ UGANK ZA MALČKE
N a glavi je ta reč,
iz las se naredi,
lahko so kitke, čop
ali kodrčki.
Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka
pošljite SMS z vsebino ug-i-rešitev+ime in priimek na
številko 031/691 n i . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel
knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek.
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji
teden, se glasi denar. Največ sreče je tokrat pri žrebu
i m e l Brane G u b a n o .

Sreda - v oddaji Moja zgodba ob 18.15 boste poslušali
pričevanje o družini Demšar. Četrek - v oddaji Poti in
stranpoti v Iskanju ob 17. url bodo ob 25-letnlcl Marijinih
prikazovanj v Medjugorju predstavili zgodovino, vidce
in temeljna sporočila tega svetega kraja. Petek - Knjižne
minute ob 11.15 bodo tokrat posvetili jezuitu Gabrijelu
Gruberju. Sobota - v Misijonskih obzorjih ob 8. uri bodo
predstavili akcijo MIve ob Krištofovi nedelji. V oddaji
Naš gost ob 18.15 boste spoznavali misijone, delo
proviniclala jezuitov, mestnega župnika, pomen sodobne tehnologije za življenje Cerkve In govorili o zvestobi
Božjemu klicu. Nedelja - v oddaji Slovencem po svetu In
domovini ob 17. url bodo objavili Intervju z državnim
sekretarjem In vodjo Urada vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu In po svetu Zorkom Pelikanom.
Raf^io Trigiav, 96,00 Mhz
(wwv/.radiotrlglav.si/spored/)
Danes se bodo m udili na Bledu ter se večkrat oglašali "v
živo". V sredo bodo ob 9. uri v Tedniku občine Kranj
posredovali zanimivosti iz gorenjske prestolnice. Ob 18.
url bodo v oddaji Moda in čas gostili modno oblikovalko
Vesno Zorko. Tema četrtkove rubrike Nasvet za zdravo
življenje ob 8.05 bo občutek pripadnosti. Aktualnosti iz
Območne obrtne zbornice Jesenice bodo na sporedu v
četrtek ob 17. uri, iz Območne obrtne zbornice Radovljica pa v petek ob isti uri. Mladi, ljubitelji sodobne glasbe,
bodo prišli na račun v soboto ob 13. uri, ko je na sporedu redna oddaja Beseda mladih, najmlajši pa v nedeljo
ob 8.05 v Pravljičnem vrtiljaku Lucije Grm.
'ndio Sora 91,1 Mhz
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W2d!o Kranj 97,3 Mhz
(wfww.radlo-kranj.si/progrm.php)

računalniške novice. Sreda - o b 9.20 bo gost T e m e dne-
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I 0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , e - p o š t a : mali0glasi@g-gla5.si, w w w . g o r e n j s k i g l a s . s i

(vww.radio-sora.5i)

Torkovo aktualno temo ob 9. uri bodo namenili 13. mednarodni štafeti prijateljstva, ki pride v torkovih večernih
urah tudi v Škofjo Loko. Matjaž Berčič, dijak Gimnazije
Škof)a Loka, je sodeloval In se z odličjem okitil na
matematični olimpijadi, ki je prejšnji teden potekala v
Ljubljani. Z njim se bodo pogovarjali v sredo ob 9.00. V
Zaklade slovenskih spominov ob 10.25 s® tokrat povabili starega planšarja Iz Bovških planin, ki ovčji sir
izdeluje še po starih receptih. Četrtkov dopoldan zaznamujejo Vprašanja in pobude naših poslušalcev, ki jih
zapisujejo ob 11. uri In Iščejo odgovore pri pristojnih za
rešitev njihovih problemov. V oddaji Od svečke do
volana bodo ob 18. uri kramljali s predstavniki podjetja
Profil iz VIrmaš in v Vandranju s harmoniko ob 19. url
prisluhnili Lojzetu Slaku. Darko Kovačič Iz Društva
Igrišče vam bo v petek ob 9 .url povedal, kako je z
dogajanji Pod Jenkovo lipo. Sobotne dopoldneve na
radiu Sora preživljajo sproščeno ob kvizu ob 9. uri,
rubriki za male živali, ponovitvi Vprašanj in pobud in ob
športno razgibanem sobotnem popoldnevu, ki se začne
ob 16.30.

AVTOMOBILIZEM
ROBUSTNI ELECANTNEŽ
Novi Audi A6 Aliroad Quattro zapolnjuje vrzel
med limuzinami in terenci.
O

Matjaž Cregorič

eprav so pn nemškem Audiju že s
prvo
generacijo
modela
aliroad
quattro v šestih letih požeh velik uspeh, o novem avtomobilu dolgo ni
bilo slišati nič konkretnega,
zato je njegov prihod (prijetno) presenečenje. Tudi tokrat je novinec izpeljal iz
kombijevskega modela A6
avant, tovarna pa ga pošilja v

C

vrzel, ki je nastala med A6 in
prvim hišnim terencem Q7.
Ob dinamični ziuianji podobi, ki jo spredaj krasi maska
hladilnika z navpičnimi režami, na bokih učvrSčena
pragova in zadaj aluminijasta zaščita na dnu odbijača,
ima novinec pokazati še kaj
drugega, na primer zračno
vzmetenje s štirimi različnimi nastavitvami za posamezne vozne podlage in prilagodljivo oddaljenostjo karoserije od tal, ki sega vse do
18,5 centimetra.

Germansko redoljubno
zasnovana notranjost je znana že iz običajnega modela
A6, za prtljažnik, ki sprejme
najmanj 565 in s podiranjem
klopi 1660 litrov prtljage, pa
je mogoče dokupiti tudi pritrdilno garnituro in odprtino
v zadnjem sedežu z vrečo za
smuči.
Pogonu sta namenjena
dva bencinska in dva dizelska motorja. Bencinski del
predstavljata šestvaljni 3,2litrski s 188 kW (255 KM) in
4,2-litrski osemvaljnik z

257 kW (350 KM). Oba turbodizla sta šestvaljnika, 2,7litrski razvije 132 kW (180
KM) in 3,0-litrski 171 kW
(233 KM). Stalni štirikolesni pogon quattro je pri aliroad quattru samoumevna
stalnica, ki na neutrjenem
terenu zagotavlja vzorno
vlečno silo, medtem ko na
cesti skrbi za športno odzivnost, dober oprijem cestišča in visoko stopnjo varnosti. Cene se gibljejo od
13,10 do 17,88 milijona tolarjev.

ZVEZDNO ZNAMENJE
Test: Chevrolet Aveo 1.4 16V Star.
O

Matjaž Cregorič

reba je priznati, da
se avtomobili, ki so
bili nekoč znani pod
znamko Daewoo, že
nekaj časa prav dobro počutijo
pod zaščitnim znakom v obliki
zlatega križa. Znamka Oievrolet se je torej uveljavila, kar na
stari celini dokazujejo tudi prodajne številke, ki so krepko višje kot takrat, se je že na prvi pogled vedelo, da Daevvoo prihaja
iz Južne Koreje. Da ne bo pomote, Chevroletovi manjši avtomobili, ki se vozijo po evropskih cestah, so še naprej azijskega izvora, da je zmeda še
večja, pa jim pogosto spreminjajo imena. Tako je bil še do
nedavnega eden paradnih modelov kalos, ki so ga letos s prihodom nove štirivratne limuzine preimenovali aveo. Preimenovanje velja za vse tri karoserijske razlifice, novo "obleko"
pa je dobila le štirivratna limuzina, kd kljub zakoreninjeni nepriljubljenosti klasičnega zadka ponuja eno bolj estetskih podob v tem razredu. Limuzinski
aveo ima sicer že znane hišne
značilnosti, med katere na pri-
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A v t o h i š a V r t a č , d.0.0. Kranj
Delavska cesta 4
4000 Kranj
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222
vwvw.avtohisavrtac.si

mer sodi kromirana maska
hladilnika, bočne linije se enakomerno vlečejo do zadka z velikimi lučmi, avtomobil pa bi
bil še pri\dačnejši, če bi bila karoserija nekoliko bližje dom.
Notranjost je sorazmerno prostorna, čeprav se zadaj sedi precej bolj utesnjeno kot spredaj,
kjer sta vozniku in sopotniku
namenjena dokaj razkc^no odmerjena, a šibko bočno oprijemljiva sedeža. V limuzinskem zadku je solidnih 400 litrov prostora, natovarjanje precej ovira visok prtljažni rob, s
podiranjem sedežne klopi se
prostor sicer poveča, vendar je
odprtina precej ozka. Armaturna plošča je po oblikovni plati
kar precejšen napredek v primerjavi s tistim, lor so pri azijskem delu Chevroleta ponujali
do sedaj, plastika pa je še vedno
trda in precej cenena; pričakovati kaj drugega od avtomobila,
ki hoče v cenovni spodnji razred, niti ni smiselno. Smiselno
pa je pričakovati dolg seznam
serijske opreme, ki lahko vključuje tudi klimatsko napravo,
dektrifikadjo stekel, ključavnico z daljinskim upravljanjem,
vsaj dve varnostni vreči in še
nekaj drugih dodatkov. Aveo je
imel sicer na evropskem varnostnem preizkusu veliko
smole, saj si je prislužil le poldrugo od skupaj petih zvezdic
Pod motornim pokrovom je
težko odkriti kaj novega, kajti
14-litrski bencinski štirivaljnik
je ima na grbi že precej let in
tudi po tehnični plati ima že
sive lase. Na papirju zapisana
moč namreč nekako noče priti
do izraza, območje vrtenja, ko
zna biti stroj prožen, je precej
omejeno in tudi petstopenjski

GOOD
Audi

KRATKE NOVICE
Audi odlično v prvem polletju
Nemški Audi je v prvi polovici leta spet dosegel rekord pri prodaji novih vozil. Po vsem svetu je bilo skupno prodanih okoli
463.500 novih vozil (v obdobju od januarja do junija 2005:
421.965), kar v primerjavi z istim obdobjem lani predstavlja
g,8-odstotno rast. Največjo stopnjo rasti je Audi v prvih šestih
mesecih dosegel na kitajskem trgu (vključno s Hongkongom).
Tam se )e za znamko s Štirimi krogi odločilo 38.838 kupcev, kar
je za 94,2 odstotka več kot v istem obdobju lani (19.996).
B M W najavlja spremembe
Do konca leta se obetajo spremembe pri zastopanju in uvozu
avtomobilov znamk BMW in Mini. Bavarska tovarna namreč
tudi na slovenskem trgu ustanavlja podružnico, kar pomeni,
da bo sedanji uvoznik podjetje Avto Aktiv dobilo status
pooblaščenega prodajalca in serviserja za območje Ljubljane.
Ob ustanavljanju podružnice BMW prek ene od kadrovskih
agencij išče več novih sodelavcev za področje prodaje in marketinga. M. C.

ročni menjalnik ni med najbolj
natančnimi. Takšen kot je,
aveo najbolj ustreza manj zahtevnim voznikom, ki ne pričakujejo izjemne vozne dinamike, ampak le zmerno hitre vožnje na krajše in srednje dolge
razdalje. Čeprav so se konstruktorji tmdili z nastavitvijo
podvozija, je aveo predvsem na
odprtih cestah in pri višjih hitrostih še vedno precej nemi-

ren in voznika čaka veliko dela
z volanskim obročem Tudi nagibanja v ovinkih in zdrsavanja
notranjega gnanega kolesa je
več, kot bi si želel voznik, korekcije z volanskim obročem
so tudi na ovinkasti cesti sestavni dd vožnje. Aveo je pač avtomobil, ki stavi na razmerju
med vrednostjo in ceno; ta sicer ni več med najnižjimi, še
vseeno pa ne sili med zvezde.

TEHNIČNI PODATKI
Mere: d. 4,310, š. 1,710, v. 1,505 m, medosje 2,480 m
Prostornina prtljažnika: 400 I
Teža (prazno v./dovoljena): 1047/1550 kg
Vrsta motorja: štirivaljni, bencinski, 16V
Cibna prostornina: 1399 ccm
Največja moč pri v/min: 69 kW/94 KM pri 6200
Največji navor pri v/min: 130 pri 3400
Najvišja hitrost: 176 km/h
Pospešek 0-100 km/h: 13,2 s
Poraba goriva po EU norm.: 8,9/5,4/6,71/100 km
Maloprodajna cena: 2.809.779 SIT
Uvoznik: CM Southeast Europe, podr. Ljubljana
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PRAVI AMERIŠKI KALIBER
Znamka Dodge tudi na slovenskem trgu z novim modelom Caliber.
O

Matjaž Cregorič

A

meriška avtomobilska znamka Dodge, ki je sicer del
nemško-ameriškega konglomerata DaimlerChrysler, je na slovenskem trgu bolj ali manj neznanka. Z novim modelom
caliber načrtujejo bolj množičen prodor na staro celino.
Gre za avtomobil, ki ima dinamično oblikovano zunanjost ter večnamensko zasnovo notranjosti. S prednje
strani spominja na športne
terence, z boka na športni

kupe, zadek prinaša nekaj
vmesnega med terenci in
družinskimi kombiji.
Novinec je na voljo s tremi
motorji, dva sta bencinska,
šibkejši i,8-litrski s 109 kW
{148 KM) in močnejši 2,0Ltrski, ki razvije 116 kW (158
KM). Alternativa je 2,0-litrski
turbodizelski štirivaljnik z
vbrizgom goriva po sistemu
tlačilka-šoba in štirimi ventili
na valj, ki so si ga posodili pri
Volkswagnu. Vsi motorji so
opremljeni z ročnim menjalnikom, pri 2.0-litrskem bencinskem motorju bo na voljo
brezstopenjski samodejni
menjalnik CVT2. Kasneje

ozironna predvidoma v začetku prihodnjega leta bo caliber
na voljo še športno nastrojeni

SRT4 Z 2,4-litrskim turbo
motorjem z najvišjo močjo
224 kW (304 KM).

07

TOREK 18.7.2006

NAGRADNA KRIŽANKA
Zastopstvo in prodaja računalniške opreme
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Rešitve križanke ( n a g r a d n o gesip, sestavljeno iz Črk 2 oStevilČenih polj in
23

24

vpisano v kupon iz križanke) pošljite na d o p i s n i c a h d o srede, 2. avgusta
2006, na G o r e n j s k i glas, Z o i s o v a 1, 4 0 0 1 Kranj. p. p. 124. D o p i s n i c e
lahko oddate tudi v nabiralnik G o r e n j s k e g a glasa na Z o i s o v i 1.

RUŽABNA KRONIKA

CISTO NOVA BANANA
Melodije morja in sonca so bile letos naklonjene bananam, na Novinem četrtkovem žuru pa je največ
pozornosti zbujala Alma, kar pa nas sploh ne preseneča več, saj je to ena njenih glavnih nalog.

Gospodična AJma je pravi
balzam za svoje sponzorje.
Preden smo zvečer rekli:
' Dober večer, vas lahko slikamo," je nasmejano dekle že
deklamiralo: "Obleka je delo
Urške Drofenik. spodnje perilo je Lisca, čevlji so ..."
O tem, da je bila obleka
prozorna, ne bi zgubljali be•sed. je pa res. da kljub temu
ni delovala vulgarno. Alma je
bila tokrat razpoložena, glede fotografiranja ni komplicirala, pogled na njeno roza
spodnje perilo pa je bil ... pač pogled na spodnje perilo.
V roku dveh ur je Ondina
Trattoria cafe Bar v Portoro-

žu zasula kopica deklet, ki se
niso bistveno razlikovale
med seboj: dolgolase, mlade
blondinke, katerih nujna
oprema so bile ali batko krilce ali vroče hlačke, svetleči
napol odprti modeli majčk.
Nekatere bolj, dnige manj
'obdarjene'. Nekaj pozornosti je pritegnila Špela številka
ena (Atomik Harmonik), ki
je v lepi oranžni obleki zbujala v možganih prisotnih
vprašanje, kdo ji je skreiral
obleko ter je njeno oprsje res
popravljeno, izboljšano, povečano(?). V javnosti pa smo
po dolgem času zasledili
suhljato lepotičko Lucijo Gubenšek (včasih je delala PR
za Laguno in Globala, tokrat
je bilo n|eno delo na M M S

voditeljsko), dekliško družbo
je zabaval igralec med frizerji oziroma frizer med igralci
Rado Mule), med drugim pa
sta z Lucijo iz Ondininega
letnega vrta prav prijetno 'odklepetala' na plažo.

Ker je bil Novin party po
prvem polfinalnem večeru
Melodij morja in sonca, so se
na zabavi sicer pHjjavili nastopajoči, vendar v manjšem
številu, kot smo pričakovali.
Četrtkov polfinalni večer je
bil naklonjen Tini G, petkov
večer je postregel še z drugimi polfinalisti, že 29. Festival M M S pa je v soboto znova okronal že lanskega zmagovalca Domna Kumra in
njegovo Banano. Precej so se
pogovarjali o zanimivih sce-

nskih nastopih, saj sta na
primer Domnov nastop poleg banane popestrili še dve
temnopolti brazilski plesalki. Lanska miss Slovenije
Sanja Grohar se je občinstvu v avditoriju predstavila
s pesmijo Boljša sem od nje,
vendar ji prvi polfinalni večer ni bil naklonjen. Naklonjeni pa so ji oboževalci. Namreč pred vhodom v Trattorio je poprosil eden izmed
njih za kemični svinčnik,
nekaj zažgolel, ji pod nos
pomolil roko in jo poprosil
za avtogram. Vedno prijazna Sanja se mu je smeje
podpisala. Vprašanje, ali se
bo popisanega dela roke do
konca avgusta sploh dotaknilo milo.

VRTIMO GLOBUS
Zidanov hit poletja
Nešportno obnašanje ZInedIna Zidana na
finalni tekmi svetovnega prvenstva je bilo
navdih za pesem, ki postaja uspešnica
poletja. Francoska glasbena založba La
plage records je posnela skladbo z
naslovom Coup de Boule, kot pravijo, so
'Udarec z glavo' napisali zato, da bi potolažili domače navijače, večjega uspeha pa niso pričakovali.
Objava pesmi na spletni strani založbe je povzročila pravo
evforijo, vse glasbene postaje jo želijo vrteti, do nje bi se
radi dokopali tudi ponudniki mobilnih melodij.

Stonesi s slovenskih pridihom
v podjetju Mura so za dizajnersko blagovno znamko Dries Van Noten sešili posebna oblačila za nastop Micka Jaggerja. Legendarni pevec skupine The Rolling Stones
je v Murinih oblačilih nastopil na enem od
koncertov svetovne turneje, na dunajskem Ernst Happel Stadionu. Ugleden
belgijski modni oblikovalec Dries Van Noten, ki oblači
številne estradnike in je znan po svojih prefinjenih kreacijah, za katere je značilen dandy stil, je le ena od številnih
svetovnih modnih znamk, s katerimi sodeluje Mura.

Robbie izčrpan od seksa
Robble Willlams navdušuje z evropsko
turnejo Close encounters, izbrane oboževalke pa lahko z njim preživijo celo
noč. Britanski pevec je dobro znan po
svojih avanturah, tako je prejšnji teden
imel 'bližnja srečanja' s kar štirimi Skandinavkami. Imena deklet, pa tudi oceno,
kako se je odrezala v postelji, si zapisuje v dnevnik, saj
jih je očitno preveč, da bi si vse zapomnil. Od seksa
izčrpani Robbie je pred enim od koncertov dobil vitaminsko injekcijo; da je sploh lahko nastopal.

|ohnny se seli na Bahame

Odgovorna urednica Nove Maruša Penzeš (druga z leve),
zrvana Patrik Creblo In Stojan Auer ter voditelja M M S Briglta in )an. / foto:rm« dou

Sanja Grohar na MMS sicer ni uspela s pesmijo, jo pa zato
na cesti številni oboževalci prosijo za avtograme. /Foto:Tm,ooki

Lucija Cubenšek in Rado Mulej. / foio: Tma oou

Na zabavi se je oglasila tudi Manca Zver. / foio: Tma doh

Karma je nastopila kot glasbeni gost polfinalnega večera
(svetlolasi član manjka). / F0»: T.M DOH

Rlky (erotični plesalec) in Majda Vrhovnik, ki se razume na
komunikacijo In New Vorkerjev stil oblačenja. 1 FOIO: TN
, A D«II

Johnny Depp pravi, da si bo novi dom ustvaril na Bahamih, saj na jugu Francije, kjer
Sta si s partnerko Vanesso Paradis ustvarila
družinsko idilo, nima več dovolj zasebnosti.
Zvezdnik Piratov s Karibov si želi, da bi hči
Lily-Rose Melody in sin Jack odraščala v
mirnem okolju, kar privatni otok, ki ga je
kupil pred dvema letoma, vsekakor ponuja. Svoboden in
sproščen bahamski način življenja bodo popestrili z obiski
ZDA in Francije, da bosta otroka poznala obe kulturi.

Andreja Cerkovnik prihaja Iz Stare Fužine, Iz Bohinja,
študira pa v Portorožu pomorstvo In promet. Pozimi
smuča, poleti kolesari, rola, plava. Leta 2003 je osvojila
naslov Super Model Slovenije, šla v NY, kjer je spoznala
zanimive ljudi . . . / FOIO: Jan« Pipjn

