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Požar uničil dragocene fresl<e 
Nedeljski požar v dvorcu Smlednik, ki je od leta 1990 spet v lasti družine 
Lazarini, je povzročil neprecenljivo škodo. 

S I M O N S U B I C 

Vaiburga pri Smledniku - V 
nedeljo zgodaj zjutraj je za-
gorelo v dveh sobanah Laza-
rinijevega dvorca v Valburgi 
pri Smledniku. Požar je na-
stal v prvem nadstropju kul-
turnega spomenika prve ka-
tegorije. kjet je popolnoma 
uničil viteško dvorano, v ka-
teri so ravno zaključevali re-
stavriranje fresk. Zgorelo je 
tudi precej dragocenega ru-
stikalnega pohištva, klavir, 
lesena lla. restavratorsko ob-
novljena vrata in drugi dra-
goceni predmeti, ki so jih na-
meravali uporabiti za muzej-
sko zbirko. Požar je bil po 

vsej verjetnosti podtaknjen, 
saj so na treh koncih našli 
ostanke stekla oziroma mo-
lotovk, so v iiedeljo dejali čla-
ni družine Lazarini, ki je dvo-
rec z delom posesti dobila vr-
njen v letu 1 9 9 0 . 

Nastalo škodo so včeraj še 
ocenjevali, zagotovo pa bo 
zelo velika. Največjo škodo je 
ogenj povzročil na freskah, 
ki jih je nemški mojster Eu-
stahius Gabriel iz konca 18. 
stoletja naslikal na stenah vi-
teške dvorane. Freske je Re-
stavratorski center Zavoda za 
kulturno dediščino Slovenije 
restavriral že vse od leta 
2 0 0 0 in so dela ravno zaklju-
čevali. Njihovo obnovo je 

podprla tudi država, ki je 
dala več kot 2 0 milijonov to-
larjev. V viteški dvorani so 
zato nameravali pripraviti 
proslavo ob kulturnem praz-
niku, ko bi imeli obiskovalci 
po dolgem času spet mož-
nost videti notranjost dvorca. 

Požar je menda prva opa-
zila kolesarka, ki se je v nede-
ljo ob 2. uri peljala m i m o 
Prostovoljni gasilci iz Smled 
nika, Preske-Medvod, Pimič 
Sore in Zbilj so ogenj ukroti 
li v dveh urah. Na Policijski 
upravi Ljubljana so včeraj 
sporočili, da preiskava še po-
teka, zato o podrobnostih še 
ne morejo govoriti. 
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Požar v dvorcu Smlednik, ki je v lasti družine Lazarini, so najverjetneje podtaknili 
z molotovkami. / fo»: Tin. oou 

Zmaga Urbanca, Brankovičeva tretja 
DANICA ZAVRI. Ž L E B I R 

Zakopane, Pokljuka - Konec 
tedna sta nas spet prijetno 
presenetila dva slovenska 
športnika. Na tekmi svetov-
nega pokala v smučarskih 
skokih v poljskih Zakopanah 
je zmagal mladi tekmovalec 

Rok Urbane, skakalec kranj-
skega Triglava. Bohinjec je 
doslej le trikrat osvojil točke 
svetovnega pokala, njegovo 
najboljše mesto doslej je bilo 
sedemnajsto. Letos našim 
skakalcem ne gre, zato je Ro-
kova zmaga še toliko slajša. 
Okoliščine so m u bile naldo-

njene: v prvi seriji je skočil 
1 3 6 metrov in se uvrstil na 
prvo mesto pred Roarjem 
Ljokelsojem in Mattijem Hau-
tamakijem, drugo serijo pa 
so zaradi neugodnega vre-
mena prekinili in razveljavi-
li. Na Pokljuki pa je zadnji 
dan tekme svetovnega poka-

la v biatlonu Tadeja Branko-
vič zasedla tretje mesto. Na 
tekmi s skupinskim startom 
je zaostala le za Ukrajinko 
Kvostenko in Nemko Kati 
Wilhelm. Tadejin dosežek so 
prve stopničke slovenskega 
biatlona v letošnji sezoni in 
prve na Pokljuki sploh. 

Rok Urbane zmagovalec Zakopan Tadeja Brankovič tretja na Pokljuki 
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Udarna cena! 

Udarni vrtalnik 850 W 
230 v. SOS vpenjalna glava. maks. vrtalna 
mot jeldo 13 mm. les 4€ mm. beton 28 mm. 
vUjiifno s priborom In kovtkom. 
StJrt.: 7147242 

PoRMltia votla 23. - 28. 1. 2007 « OBI 
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A K T U A L N O 

Po vozniško tudi v soboto 
Anketa je pokazala, da vsak četrti 
uporabnik ni zadovoljen z uradnimi 
urami na upravnih enotah. Na minis-
trstvu za javno upravo so se na to od-
zvali in jih bodo od maja dalje ob sre-
dah podaljšali do i8. ure, na območ-
ju Ljubljane d o 19. ure. uradi pa bodo 
odprti tudi vsako prvo soboto v 
mesecu. ^ 

KRONIKA 

V štirih dneh dva mrtva 
Na regionalni cesti Bled-Bohinjska 
Bistrica se je včeraj zjutraj smrtno po-
nesrečil 32-letni slovaški drtavljan, Se 
Štirje udeleženci nesreče pa so bili 
huje ranjeni. V petek je v Zgornjih Bit-
njah umrl 85-letni kolesar iz Celja, ki 
je začasno živel v Kranju. 

8 

E K O N O M I J A 

Evropa ždi praškaste 
premaze 
MedvoSki Color, ki je sredi leta 2004 
preSel pod okrilje Heliosa, po več le-
tih izgube že drugo leto posluje z do-
bičkom, gradi pa tudi nov obrat v 
Preski. Proizvodnjo praSkastih pre-
mazov bo povečal za petkrat. 

17 

Z A N I M I V O S T I 

Krače na Antonove Mače 
Cerkvica nad Mačami nad Preddvo-
rom je posvečena sv. Antonu PuS-
čavniku. Ljudje že stoletja na njegov 
godovni dan oz. na najbližjo nedeljo 
prinaSajo k cerkvici suhomesnate iz-
delke, ki jih po maSi prodajajo na 
dražbi. Denar namenijo za vzdrževa-
nje cerkvice. 

2 0 

V R E M E 

Danes bo oblačno z občasnimi 
padavinami. V sredo ho 
oblačno s padavinami. Mga 
sneženja se bo spustih do nižin. 
V četrtek bo oblačno in hladno. 

^ ^ 2 / 1 - C 
jutri: oblačno s padavinami 
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KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Snedimu zavrnili vlogo 

Vlada RS je na četrtkovi seji izdala odločbo o zavrnitvi vloge 
vlagatelja Snedim, d. o. o., Ljubljana o zainteresiranosti za 
izvajanje dimnikarske javne službe na območju mestne ob-
čine Kranj. Ministrstvo za okolje in prostor je 17. decembra 
objavilo javni poziv za predložitev vlog, na katerega se je od-
zvalo tudi podjetje Snedim. Slednje v svoji vlogi ni predloži-
lo vseh pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje dimnikarske službe, in sicer kopije veljavne koncesijske 
pogodbe oziroma kopije veljavne pogodbe, ki bi bila z obči-
no sklenjena pred 7. novembrom 2004. D. Ž. 

N A K L O 

V SLS začeli priprave na volitve 

V Naklem je bil sestanek obeh gorenjskih regijskih odborov 
Slovenske ljudske stranke. Srečanja sta se udeležila tudi 
predsednik SLS Janez Podobnik In Janez Sušnik, predsednik 
Državnega sveta. Kot sporoča Marjan Babič, so obravnavali 
rezultat lanskih lokalnih volitev, ki so bile za SLS zelo uspeš-
ne, glavna tema sestanka pa so bile priprave na prihodnje 
volitve - predsedniške v letu 2007 in državnozborske volitve 
v prihodnjem letu. Začeli so evidentirati poslanske kandida-
te po posameznih volilnih okrajih. D. Ž. 

U U B L | A N A 

Spet o zakonu o verskih skupnostih 

V ponedeljek, 29. januarja, se bo z vprašanji poslank In po-
slancev začelo redno zasedanje državnega zbora. Med 
opaznejšimi zakoni, ki bodo tokrat deležni obravnave, je 
predvsem ponovno odločanje o zakonu o verski svobodi. 
Zanj je državni svet izglasoval veto in ga vrnil poslankam in 
poslancem v ponovno odločanje. Na januarski seji, ki se bo 
prevesila še v februar, bodo že drugič govorili o zakonu o 
romski skupnosti. Obveščeni pa bodo tudi o odstopu Mari-
je Lukač z mesta ministrice za kmetijstvo. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

' Knjigo prejme J O Ž I C A J A R C iz N a k l e g a . 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

ZGOŠČENKA "VIKTORIJA" 
Našim bralcem podarjamo pet zgoščenk pevke Viktorije z 
naslovom Najlepše melodije. Do ponedeljka, 29. januarja 
2007, pošljite dopisnice na naslov Gorenjski glas, Zoisova 1, 
4 0 0 0 Kranj, ali e-sporočilo na: n3rocnine(g>g-glas.sl s pripi-
som: "Za Viktorijo" in žreb bo določil, kdo bo prejel zgoš-
čenko. Imena nagrajencev bodo objavljena v Gorenjskem 
glasu v torek, 30. januarja 2007. 

P O L O Ž N I C E - D O D A T N O PO)ASN ILO 

Kot ste bili že obveščeni, je pri tiskanju položnic za plačilo 
naročnine prišlo do neljube napake. Vsi, ki ste ali boste 
položnico poravnali na Pošti Slovenije, boste morali na 
novo izpolniti plačilni nalog, pri čemer vam bodo, če bo 
treba, pomagali prijazni uslužbenci. Provizija je enaka, to 
je 0,96 evra (230 tolarjev). Pri plačilu na bankah pa vam 
plačilnega naloga ne bo treba izpolnjevati. Za neprijetnost 
se vsem še enkrat iskreno opravičujemo in se zahvaljujemo 
za razumevanje. 

TRAJNI N A L O G 

Da bi bilo plačilo naročnine čim bolj preprosto, vam pripo-
ročamo, da na svoji banki odprete t. i. direktno bremenitev 
(trajnik). To pomeni, da bo banka avtomatično izvedla bre-
menitev z vašega računa za plačilo naročnine, vi pa boste o 
tem samo obveščeni, ne da bi vam bilo treba karkoli storiti. 
Takšen način plačila je pri večini bank tudi cenejši od plači-
la posebne položnice. 

Kongres naj strne vrste LDS 
Svet Liberalne demokracije Slovenije za soboto sklicuje kongres stranke. Na njem bodo glasovali tudi 
o zaupnici predsedniku in podpredsednici. Kaj od kongresa pričakuje predsednik Jelko Kacin.? 

D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Priznavate, da se vaša stran-
ka ne more izkopati iz kri-
ze? Kako jo nameravate 
konsolidirati, da bo na dr-
žavnozborskih volitvah 
2 0 0 8 dosegla boljši rezultat 
kot na zadnjih lokalnih? 

"LDS je v tem trenutku 
deležna velike pozornosti v 
javnosti. To traja že dolgo. 
Še pred volitvami 2 0 0 4 je 
bila s strani največje takrat-
ne opozicijske stranke in 
njenega predsednika, ki 
vodi sedanjo vlado, "demo-
nizitana". Bila je napadana 
kot podoba vsega slabega, 
očitano ji je bilo vse mogoče, 
čeprav te dni vsi izrekajo po-
hvalo prejšnjim vladam in 
guvernerjem za vstop v evro-
območje. "Demonizacija" 
LDS se že dve leti nadaljuje, 
pritisk se stopnjuje, vsak 
dan znova se napoveduje in 
sugerira, naj končno že raz-
pade. LDS pa noče ne razpa-
sti in ne izginiti. S politiko 
izključevanja LDS iz politič-
nega prostora se poskuša 
razbiti in nevtralizirati opo-
zicijo ter preprečiti njeno 
flmkcijo nadzora vladajočih. 
Bolj kot rasteta aroganca in 
korupdja vladajočih, bolj se 
poskuša pozornost javnosti 
preusmeriti na LDS. Pritisk 
pa nas le krepi, povezuje in 
združuje, LDS kaže vse več 
in več znakov življenja. Na 
kongresu bo strnila svoje vr-
ste, da bo lažje kos poslan-
stvu v opoziciji." 

V času volitev je odstopil 
podpredsednik Matej La-

hovnik, vašo politiko vode-
nja stranke ostro napadata 
Slavko Gaber in Milan 
Cvikl, razkol v stranld se je 
najočitneje kazal v ljubljan-
ski mestni organizaciji. 
Kako se to stanje odraža na 
Gorenjskem? 

"Ljubljana je poseben iz-
ziv, saj tam živi največ politi-
kov, tudi članov LDS. V 
Ljubljani imamo novo izvo-
ljeno vodstvo, ki se zelo trudi 
in skuša presegati razlike iz 
preteklosti. Nekateri s svoji-
mi kandidaturami niso 
uspeli, poraz boli, a so vse-
eno dragoceni in dobrodošli. 
Odločitve poslanca Lahovni-
ka ne morem komentirati, 
saj je osebna. Javno kritiko 
kolegov Gabra in Cvikla 
mnogi obsojajo, saj stranki 
navzven zagotovo zelo škodi, 
notranje pa njuni pozivi 
stranko hkrati mobilizirajo 
in krepijo. Nekateri ocenju-
jejo. da sta nehote prej v po-
moč vladajočim kot LDS, a 
sam menim, da je stranka 
dovolj močna in zrela, da 
zmore (pre)živeti tudi s tako 
izrazitimi "individualci". 
Oba imata vse možnosti ak-
tivno prevzeti svoj del odgo-
vornosti, kandidirati za pod-
predsednika in preveriti za-
upanje in podporo za svoje 
poglede. Oblikovanje pro-
grama LDS je izziv za mno-
ge, tudi zanju. Na Gorenj-
skem smo veseli nekaterih 
uspehov na lokalnih volit-
vah, županski spremembi v 
Tržiču in Kraftju sta zelo po-
membni, ponekod pa s svoji-
mi kandidati za župane ni-
smo uspeli. Tudi kolega Stu-

i 
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Jelko Kacin med člani LDS na kongresu leta 2005 

šek in Žerjav sta uspela, 
marsikje pa se vodstva in 
svetniške skupine pomlaju-
jejo in utrjujejo." 

Kaj pričakujete od kongre-
sa? Imate zadostno podpo-
ro, da se obdržite na pred-
sedniškem metu? 

"Pričakujem odgovor na 
vprašanje, kaj želi LDS spo-
ročiti sebi in slovenski javno-
sti? Se želi raje ukvarjati s se-
boj kot z vladajočimi? Želi 
članstvo ločevati in izključe-
vati aH povezovati in vključe-
vati nove. zlasti tiste, ki mis-
lijo. da je treba za demokra-
cijo v Sloveniji storiti Se kaj 
več? Za več demokracije in 
svobode v Sloveniji pa je naj-
prej treba uveljaviti več de-
mokratične prakse v naši 
stranki, v LDS. Za začetek je 
treba priznati volilni izid na 
našem kongresu. Sam ga 
bom prvi priznal in tudi spo-
štoval! Nobene potrebe ni-
mam, da bi se le "obdržal" 
na predsedniškem mestu! 
To ni dovolj! Sam sem ved-

no dal prednost interesom 
stranke, sicer ne bi bil danes 
v Bruslju. Stranki sporočam, 
da mislim zelo resno, zato 
zahtevam in vztrajam pri 
glasovanju o zaupnici meni. 
Stranka bo na kongresu od-
govorila, ali želi zdaj raje še 
kar iskati drugega predsed-
nika, namesto da bi takoj od-
govorila odločno, nedvoum-
no, programsko, politično in 
liberalno. Verjamem, da bo 
storila to, kar javnost od nje 
pričakuje - da strne vrste, se 
prenovi, okrepi in omogoči 
pravo, prepričljivo, realno, 
demokratično in liberalno 
alternativo na volitvah 2008. 
Kdo pa bi lahko bil alternati-
va sedaj vladajočim desnim 
konzervativnim politikom, 
če ne mi, liberalci, in z nami 
še drugi, tudi tisti, ki so da-
nes, čeprav v opoziciji, bolj 
nekakšen "privesek" v Stra-
teškem partnerstvu ali pa so 
kar v vladi, v koaliciji in so 
zato ob SDS in Janši vsak 
dan šibkejši in vse manj po-
membni?" 

Kranjska knjižnica v Globusu 
M A T E V Ž P I N T A R 

Kranj - V tokratni raziskavi 
javnega irmenja nas je zani-
malo, kako meščani Kranja 
ocenjujejo knjižnico. Pov-
prašali smo jih tudi, kaj sto-
riti s stavbo Globusa, v kate-
ri bodo združili oddelke 
kranjske knjižnice. Na anke-
to nam je odgovorilo 6 9 7 

Knjižnica je.... 

ena od pomebnih 
ustanov mesta 

J2.0% 

kulturna in 
izobraževalna 

ustanova 

vprašanih. 44,5 odstotka jih 
meni, da je knjižnica nepo-
grešljiva kulturna in izobra-
ževalna ustanova, slaba tret-
jina meni, da je to prostor za 
izposojo knjig, dobra petina 
pa. da je to ena najpomemb-
nejših ustanov sodobnega 
mesta. Dve tretjini vpraša-
nih je odgovorilo, da je Glo-
bus treba obnoviti, ker je za-

ne vem 
3.7% 

prostor za 
izposojo knjig 

2 9 , 8 % 

rjavela stavba kranjska sra-
mota, petina meni, da je po-
membno, da dobimo novo 
knjižnico, zunanjost pa ni 
pomembna, desetina vpra-
šanih je izbrala odgovor, da 
naj Globus ostane tak. kot je. 
ker gre za arhitekturno po-
sebnost. 

Kot vedno bomo tudi to-
krat vsem, s katerimi smo se 

dogovorili za ponoven klic, v 
Klicnem centru slepih hva-
ležni, če nam boste ob po-
novnem klicu odgovorili še 
na nekaj kratkih vprašanj, 
kako lahko izboljšamo časo-
pis. Hkrati ponujamo mož-
nost tudi drugim bralcem te 
rubrike, ki še niste naročni-
ki časopisa, da nas pokličete 
na telefon v Klicni center 
slepih (517-00-00) in se na 
časopis naročite ali si pri nas 
naročite zastonj štiri številke 
časopisa. 

N-697 

Oddelke kranjske knjižnice bomo združili v stavbi Clobusa. 

Globus ostane 
tak kot je 
9.6% 

Globus )e treba 
obnoviti 
65.7% 

N-697 
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mam kakšne šanse, 
da postanem politik? 
Tako vprašanje je ministru za visoko šolstvo dr. juretu Zupanu na Jesenicah postavil eden od 
gorenjskih srednješolcev. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Prejšnji petek je 
Gimnazijo Jesenice obiskal 
minister za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo Jure 
Zupan s sodelavd. Srečal se 
je z dijakinjami in dijaki tret-
jih in zaklju6iih letnikov go-
renjskih srednjih šol. Mini-
ster je kakih petsto udele-
žencev seznanil s perspektiv-
nimi študijskimi programi z 
vidika zaposlitvenih možno-
sti. Kot je dejal, ne želi delati 
reklame za študij naravo-
slovja, toda dejstvo je, da je 
družboslovcev že preveč, 
zato je službo po zaključku 
študija zelo težko dobiti. Na 
drugi strani pa je konkuren-
ca pri naravoslovnih poklicih 
manjša, tovrstni poklici pa 
omogočajo tudi večjo prila-
godljivost. Minister je pose-
bej izpostavil študij metalur-
gije, kovinarstva in materia-
lov, ki so po njegovem pokli-
ci prihodnosti, pa zdravstve-
ne poklice, gradbeništvo ... 
Poudaril je tudi, da na vladi 
skušajo spodbujati mobil-
nost študentov, zato so za le-
tos kar podvojili število šti-
pendij za študij na tujih uni-
verzah. Boštjan Zgonc z mi-
nistrstva za šolstvo in šport 
je predstavil višje strokovno 

Minister za visoko šolstvo dr. Jure Zupan med gorenjskimi dijaki /FoiotAakjBuiovec 

šolstvo in med drugim po-
udaril, da imajo diplomanti 
visokih strokovnih šol dobre 
možnosti za zaposlitev. O 
tem, po katerih poklicih naj-
več povprašujejo gorenjski 
delodajalci, pa je spregovori-
la Dubravka Furar, poklicna 
svetovalka iz kranjske ob-
močnega enote zavoda za za-
poslovanje. Povedala je, da 
so to poklici inženir strojni-
štva, diplomirana medicin-
ska sestra, profesor sloven-

skega in angleškega jezika 
ter matematike. Med tistimi, 
ki na Gorenjskem najdlje iš-
čejo prvo zaposlitev, pa so 
predvsem diplomirani upra-
vni organizatorji, diplomira-
ni ekonomisti, socialni de-
lavci ... Sicer pa mladi po za-
ključku študija na Gorenj-
skem kar nekaj časa iščejo 
delo, po podatkih Fmarjeve 
od tri mesece do enega leta 
dolgo. Na koncu so imeli 
sedo tudi dijaki, Id so minis-

tru postavili več vprašanj. 
Najzanimivejše je postavil 
Blaž iz Kranja: "A imam 
kakšne šanse, da bi postal 
politik.'" Minister Zupan 
mu je resno odgovoril, da bi 
bilo dobro, če bi se včlanil v 
podmladek kakšne stranke, 
potreboval bo program, ne-
kaj življenjskih izkušenj, pa 
tudi kak poklic. Zato bi bilo 
dobro, da bi se bodoči politik 
Blaž kljub vsemu vpisal na 
katero od fakultet... 

Podpis za razvoj Pokljuke 
s podpisom Pisma o nameri Ministrstvo za obrambo omogoča Smučarski 
zvezi Slovenije, da začne postopek pridobitve dovoljenj za gradnjo na 
Rudnem polju. 

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

Rudno polje - Minister za 
obrambo Kari Erjavec in 
predsednik Smučarske zve-
ze Slovenije (SZS) Stane Va-

lant sta v nedeljo na Pokljuki 
podpisala Pismo o nameri, 
ki bo omogočilo začetek po-
stopkov za gradnjo Vadbene-
ga centra Slovenske vojske 
ter športnorekreacijskega 

Kari Erjavec in Stane Valant sta podpisala Pismo o nameri 
za začetek postopkov za gradnjo na Pokljuki./FoioiTmaDou 

centra za biatlon in smučar-
ske teke na Pokljuki, S Z S pa 
tudi, da bo lahko za ta pro-
jekt kandidirala za evropska 
sredstva. Stane Valant je po-
vedal, da bi bil center lahko 
zgrajen že leta 2 0 0 9 , najka-
sneje 2010 in dodal, da pro-
jekta ne podpira le obram-
bno ministrstvo, temveč tudi 
športno in okoljsko, da ima 
podporo lokalnih skupnosti 
in da je pismo njihova zave-
za, da Pokljuka ostane v že-
leznem repertoarju prizorišč 
svetovnega pokala v biatlonu. 

Z njim se je strinjal tudi 
Kari Erjavec in nadaljeval: 
"Da je prišlo do podpisa tega 
pisma, ima velike zasluge 
tudi Rimskokatoliška cerkev, 
ki se je strinjala, da to zem-
ljišče, kjer bomo zgradili dr-
žavni center za biatlon in 

vadbišče za slovensko vojsko, 
preda ministrstvu. Današnji 
podpis je pomemben zlasti 
zato, ker bo S Z S omogočil, 
da bo lahko kandidirala za 
evropska sredstva. Sem opti-
mist in upam, da problemov 
ne bo več. Ne gre namreč le 
za to, da bo tukaj športni cen-
ter in vadbišče za slovensko 
vojsko, temveč bodo s tem 
dane tudi podlage za nov tu-
ristični zagon, ki ga Pokljuka 
potrebuje." 

Načrti za nov center so na-
rejeni. novi objekti bodo 
zgrajeni v skladu z vsemi 
ekološkimi standardi. Vsi, 
tudi v Organizacijskem ko-
miteju Pokljuka, katerega di-
rektor je Borut Nunar, si že-
lijo, da bi lahko čim prej po-
drli neugleden montažni ob-
jekt in zgradili novega. Da bi 
do tega prišlo še letos, je časa 
vse manj, saj so naslednje 
tekme biatlonskega svetov-
nega pokala na Pokljuki že 
decembra. Kot pravi Nunar, 
so ovire predvsem v zbiranju 
vseh potrebnih soglasij, niso 
še urejena vsa lastniška raz-
merja, čeprav so vse namere 
že podpisane. 

Po vozniško tudi 
v soboto 
Podaljšan delovni čas in delovne sobote na 
upravnih enotah od meseca maja dalje. 
Bodo občinske uprave sledile zgledu? 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Javnomnenjska anke-
ta Ministrstva za javno upra-
vo je pokazala, da vsak četrti 
uporabnik ni zadovoljen s se-
danjimi uradnimi urami na 
upravnih enotah. Na ministr-
stvu so se na pobudo odzvali, 
več o tem je povedal Luka Ko-
čevar iz tamkajšnje Službe za 
odnose z javnostmi in pro-
mocijo: "Uradne ure bomo 
ob sredah podaljšali do 18. 
ure, na območju Ljubljane 
do 19. ure, uradi bodo odprti 
tudi vsako prvo soboto. Ure-
ditev bo veljala za vse organe 
državne uprave (upravne 
enote, davčne izpostave, geo-
detske izpostave ...), z minis-
trom za pravosodje pa smo 
dogovorjeni, da zagotovi ena-
ko tudi za zemljiško knjigo 
in sodni register. Pričakuje-
mo, da se bodo tej potezi pri-
družili župani in zagotovili, 
da se bodo tudi občinske 
uprave prilagodile novi raz-
poreditvi uradnih ur." 

Kočevar je pojasnil, da na 
ministrstvu ne nameravajo 
povečati števila zaposlenih 
niti uvesti nadurnega dela. 
"Sobotne uradne ure ne po-
menijo, da bodo na ta dan 
delali vsi uslužbenci javne 
uprave; delalo bo toliko ljudi. 

da bo zagotovljen ustrezen 
standard storitev glede na re-
alne potrebe strank," je pove-
dal Kočevar. Ali so razmišlja-
li tudi o tem. da bi namesto 
uvedbe delovnih sobot raje 
podaljšali delovni čas med 
tednom? "Predlog Uredbe o 
upravnem poslovanju po na-
šem mnenju v največji mož-
ni meri sledi opozorilom 
uporabnikov in rezultatom 
raziskave. To pomeni, da se 
povečuje število ur in dni, ki 
so namenjeni poslovanju s 
strankami, in sicer iz treh na 
štiri oziroma j)et dni (tudi v 
torek in prvo soboto v mese-
cu oziroma drugo, če pride 
prva na državni praznik ali 
drug dela prost dan) in da se 
uradne ure v sredo podaljša-
jo," je odgovoril Kočevar. 

Delovne sobote naj bi po 
prvih napovedih zaživele že v 
začetku letošnjega leta. a ker 
do spremembe Uredbe o 
upravnem poslovanju še ni 
prišlo, bo to predvidoma me-
seca maja letos. "Če se bodo 
sobotne uradne ure prijele, 
bomo z njimi nadaljevali, si-
cer jih bomo ukinili. Morda 
se bodo prijele samo v dolo-
čenih okoljih in v tem prime-
ru jih bomo obdržali le na 
takšnih območjih," je še po-
vedal Kočevar. 
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Dekleta imajo 
malo izbire 
Na Jesenicah imajo zlasti dekleta na voljo malo 
srednješolskih programov. Večina bi še vedno 
najraje šla na gimnazijo. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Na Osnovni šoli 
Toneta Čufarja Jesenice so 
pripravili sejem poklicev, na 
katerem so se učencem za-
ključnih razredov jeseni-
ških osnovnih šol predstavi-
le srednje šole s svojimi pro-
grami. Čas odločitve za izbi-
ro srednje šole se bliža, v za-
četku februarja bo objavljen 
razpis, 10. in 11. februarja 
bodo potekali informativni 
dnevi, v začetku marca pa 
bodo učenci že morali odda-
ti prijave na razpis. In za ka-
tere srednje šole je med je-
seniškimi učenci največ za-
nimanja? Kot je povedala 
pedagoginja na Osnovni 
šoli Toneta Čufarja Sabina 
Rekar, je daleč na prvem 
mestu še vedno zanimanje 
za gimnazijo, zlasti jeseni-
ško, ki je pač v domačem 
kraju. A kot opaža pomočni-
ca ravnateljice in socialna 
delavka Jožica Bergel, k vpi-
su na gimnazijo otroke po-
gosto silijo starši, katerih 
ambicije so višje od ambicij 
in žal tudi sposobnosti 
otrok. Na drugi strani pa je 
zanimanja za tehniške po-
klice, denimo v lesarstvu, 
strojništvu, kovinarstvu, še 

vedno manj od potreb. Ob 
tem pa Rekarjeva in Berglo-
va tudi ugotavljata, da imajo 
težave pri izbiri ustrezne 
srednje šole na Jesenicah 
zlasti dekleta. Ponudbe je 
malo, v domačem kraju 
imajo na voljo predvsem 
gimnazijo, program vzgoje 
predšolskih otrok in srednjo 
zdravstveno šolo. Zato sobe-
sednici menita, da bi bilo 
dobro, če bi na Gorenjskem 
dobili še kak nov srednješol-
ski program. "Občutek ima-
mo, da se spet dogaja cen-
tralizacija programov v 
Ljubljani, kar je za otroke 
velik problem. Mnogi ne že-
lijo od doma, problem je vi-
soka cena prevoza in nasta-
nitve. Zato bi se mreža sred-
njih šol morala širiti iz Ljub-
ljane tudi v druge regije," 
sta opozorili sobesednici. 
Ob tem pa je Jožica Bergel 
tudi dodala, da je vsaka od-
ločitev, sploh za bodoči po-
klic, sicer težavna, vendar 
pa naj se otroci in starši za-
vedajo, da dandanes izbira 
poklica ni nekaj dokončne-
ga. Vselej so možni dodatno 
izobraževanje in preusme-
ritve v drug poklic, tako da 
pretiran stres ob odločanju 
za srednjo šolo ni potreben. 

Zore umaknil pritožbo 
Radovljiški svetnik Simon Zore je umaknil 
pritožbo na upravno sodišče o oškodovanju 
stranke SIVIS na lanskih lokalnih volitvah. 

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

Radovljica - Na oktobrskih 
volitvah na glasovnici za vo-
litve članov občinskega sve-
ta ob listi kandidatov Stran-
ke mladih Slovenije (SMS) 
ni bilo znaka (logotipa) 
stranke. Občinski svetnik in 
volivec Simon Zore se je za-
radi tega najprej pritožil ob-
činski volilni komisiji in 
nato še občinskemu svetu, a 
ker sta tako komisija kot 
svet njegov ugovor oz. pri-
tožbo zavrnila, se je sredi 
lanskega decembra pritožil 
še na upravno sodišče. V 
pritožbi je med drugim na-
vedel, da naj bi bila glasov-
nica brez znaka SMS neraz-
poznavna, nejasna in zava-
jajoča in da je stranka (ob 
podobnosti imen kandidat-
nih hst Glas mladih Radov-
ljica in Lista mladih Radov-
ljica) bila oškodovana za 
najmanj en mandat. Zore, 
ki je zato zahteval ponovne 

volitve na podlagi obstoje-
čih kandidatur, je prejšnji 
teden pritožbo umaknil. 
Kot je povedal, se je za ta ko-
rak odločil na podlagi infor-
macij, da bi postopek na 
upravnem (in morda kasne-
je še na vrhovnem in ustav-
nem sodišču) trajal predol-
go, pa tudi zaradi dogovora 
v koaliciji. Ker je SMS člani-
ca programske koalicije, ne 
bi bilo politično higienično, 
da bi se po eni strani zavze-
mala za uresničitev progra-
ma, po drugi pa za ponovne 
volitve. Ob umiku pritožbe 
po Zoretovem mnenju tudi 
ne bo možno realizirati 
sklepa občinskega sveta, po 
katerem naj bi o (ne)zaup-
nid občinski volilni komisi-
ji oz. njeni predsednici gla-
sovali potlej, ko bodo glede 
pritožbe izrabljena vsa pra-
vna sredstva. Kot je dejal, 
glasovanje tudi ne bo po-
trebno, saj bo volilni komi-
siji kmalu potekel mandat. 

Vinko Triplat dopolnil sto let 
Včeraj je Vinko Triplat iz Lesc dopolnil sto let, v petek so mu v kraju pripravili praznovanje. "Živel 
sem skromno, kadil nisem, pijači se nisem vdajal," je razkril recept za dolgo življenje. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lesce - V pogovoru s pred-
sednikom krajevne skupno-
sti Zlatkom Kavčičem je raz-
kril marsikatero zanimivost 
iz svojega življenja in razvoja 
Lesc. Kot je dejal, je bila v 
njegovih otroških letih šola v 
Lescah zelo skromna - z 
enim razredom, z dvema vr-
stama klopi in z enim učite-
ljem, ki je dopjoldne pouče-
val prvi in drugi razred, po-
poldne pa tretjega in četrte-
ga. Iz časa prve svetovne voj-
ne se še dobro spominja oče-
tovih besed, češ - vsaka vojna 
je grda. Izučil se je za mizar-
ja in delal po dvanajst ur na 
dan. Svojo ženo je spoznal 
na Studenčicah, tam so trije 
fantje znali igrati na orglice 
in tam se je v nedeljo tudi 
plesalo. "Ko se je začela dru-
ga svetovna vojna, mi je bila 
situacija takoj jasna. Sloven-
ski narod je bil obsojen na 
smrt, če okupatorju tega ne 
bi preprečila Osvobodilna 
fronta," je trdno prepričan. 
Vinko je odšel v partizane in 
konec vojne dočakal v Bosni, 

Zlatko Kavčič (desno) v pogovoru s stoletnim Vinkom Tripiatom. /foto: Kaia pogačar 

odkoder se je vrnil avgusta 
1945. Po vojni je bil v Lescah 
prvi predsednik krajevnega 
ljudskega odbora (krajevne 
skupnosti). Kaj so delali? Za 
začetek so toliko popravili 
šolo, da se je lahko začel 
pouk. Okoli pokopališča, ki 
je bilo "sredi travnika", so 
postavili leseno ograjo... 
"Lesce so se od takrat do da-

nes tako razvile, da noben ne 
sme godrnjati," je pripomnil 
Vinko, ki se tudi pri stotih le-
tih dobro počuti. Veliko se 
sprehaja, pred kratkim je bil 
tudi na proslavi v Dražgošah, 
še vedno ima zelo dober spo-
min. Z "ambulantami" ima 
bolj malo opravka, pri dvain-
devetdesetih letih je bil prvič 
za enajst dni v bolnišnici. 

Vinku so ob stoletnici po-
leg predsednika krajevne 
skupnosti Zlatka Kavčiča 
voščili še radovljiški župan 
Janko S. Stušek ter pred-
stavniki leških organizacij -
društva upokojencev, Rde-
čega križa, ZZB NOV ... 
Franc Ankerst mu je pre-
bral pesem, ki jo je napisal 
posebej za to priložnost. 

Imajo odbore in podžupana 
Sestava odborov občinskega sveta Naklo ni bila po volji vseh, a so jo le 
potrdili. Ivan Meglič bo še naprej podžupan. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Prvič so poskušaU 
imenovati odbore pri občin-
skem svetu Občine Naklo 12. 
decembra lani. Zaradi pre-
majhne podpore predlogom 
so celo zamenjali člana ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. 
Župan Janez Štular ni bil za-
dovoljen niti s predlogi nove 
komisije, zato je 19. decem-
bra lani odločanje o tem 
umaknil z dnevnega reda. 
Kot je na seji 18. januarja po-
vedal predsednik komisije 
Marjan Babič, so pripravili 
nov predlog. Pred tem so se 
skušali s predstavniki SDS, 
NSi, DeSUS in Stranke za 
napredek krajevnih skupno-
sti sporazumeti o skupnem 

predlogu, a dogovora ni bilo. 
Marjan Kosec iz slednje 
stranke je na seji poudaril, 
da bi opozicija morala imeti 
vsaj enega člana v nadzor-
nem odboru. Zanj Janez 
Gradišar ni primeren za Čla-
na tega odbora, saj ima lah-
ko kot nekdanji direktor 
Cestnega podjetja Kranj pri-
stransko mnenje pri poslih 
občine s to firmo. Enako je 
menil Peter Celar, ki se je 
zavzel za bolj uravnoteženo 
sestavo odborov. Po glasova-
nju, med katerim so z osmi-
mi glasovi proti sedmim 
predloge potrdili, je isti svet-
nik ocenil to potezo kot pod-
cenjujočo. Prej je izvedel, da 
bodo predlagali širitev nad-
zornega odbora za dva člana. 
Odbor za družbene zadeve 

sestavljajo Marjan Babič 
(predsednik), Zdravko Can-
kar, Vido Jagodic, Ana Žon-
tar in Gabrijela Jošt. Komisi-
jo za kulturo vodi Marjan 
Babič in Vido Jagodic komi-
sijo za šport. Odbor za go-
spodarstvo vodi Stanislav 
Koselj, člani pa so Marko 
Mravlja, Miroslav Pečnik 
(komisija za malo gospodar-
stvo), Anton Kosec in Danica 
Žagar; komisijo za turizem 
vodi Jože Mohorič in Franci 
Pavlin komisijo za kmetij-
stvo. V odboru za komunalo 
in infrastrukturo so Ivan 
Meglič (predsednik), Peter 
Celar, Marko Mravlja, Albin 
Rehberger in Branko Hri-
bar. V odboru za splošne za-
deve so Jože Mohorič (pred-
sednik), Albin Gotba, Ana 

Ivan Meglič 

Grašič, Branka Uranič in 
Franci Pavlin. Nadzorni od-
bor sestavljajo Leopold Ver-
bič (predsednik), Janez Gra-
dišar in Metod Pavlin. Potr-
dili so tudi statutarno komi-
sijo, komisijo za odlikovanja 
in uredniški odbor glasila 
Glas Naklo. Župan je svetni-
ke seznanil, da bo podžupan 
Občine Naklo še naprej Ivan 
Meglič iz Zadrage. 

KRANJ 

Na znamki ljudska noša iz Smlednika 

Pošta Slovenije bo jutri izdala prve letošnje priložnostne 
poštne znamke. Serijo Ljudske noše bo dopolnila z znamko, 
ki prikazuje moško in žensko ljudsko nošo iz Smlednika. V 
seriji Znamenite osebnosti bodo predstavili šahista Vasja 
Pirca. Praznik zaljubljencev bodo zaznamovali z Voščilno 
znamko, natisnjeno v obliki srca in z motivom mlado-
poročenca. Letošnja novost so osebne poštne znamke, pri 
katerih bodo naročniki lahko izbirali med štirimi motivi -
paketom, poroko, pismonošo in rojstvom. C. Z. 

KRANJ 

Razstava Pisani svet v vodi 

Varovanci Varstveno delovnega centra Kranj razstavljajo li-
kovne izdelke v novem prizidku Zdravstvenega doma Kranj. 
Pod mentorstvom Tatjane Ferengja so ustvarili 15 barvitih 
platen v akrilni tehniki na tematiko Pisani svet v vodi. "Izbra-
ne in naslikane ribe živih in pisanih barv so odraz varovan-
ca - slikarja, njegovega razpoloženja in doživljanja. V slikah 
so tudi zgodbe prijateljstva," je povedala Meta Crandlič iz 
Varstveno delovnega centra Kranj. Razstava je prodajna in 
bo na ogled približno mesec dni. S. K. 



Ponosni na loški šport 
Glasova preja z naslovom Loška športna stoletnica z Ivanom Križnarjem in Mirom Cerarjem 
se je odvila v galeriji Loškega muzeja na Loškem gradu. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Skofja Loka - "Loški šport je 
vitalen, množičen in ima 
tudi veliko vrhunskih šport-
nikov. V občinskem merilu 
imamo 76 društev, klubov 
in organizacij, kjer se ukvar-
jajo s športom. 211asti na re-
kreativnem področju izkazu-
jemo prednost pred drugimi 
občinami," o športu na Lo-
škem danes pravi profesor 
Ivan Križnar, gost 91. Glaso-
ve preje, ki smo jo pripravili 
ob stoletnici športa na Lo-
škem in izdaji knjige Sto let 
športa v občini Škofja Loka. 
Sproščeno predenje misli je 
vodil kolega Miha Naglič, ki 
je iz drugega gosta, nekda-
njega vrhunskega telovadca 
in olimpionika Mira Cerarja 
izvabil številne anekdote in 
misli o vrhunskem in rekre-
ativnem športu. 

"Slovenci smo narod, pred 
katerim dajo lahko vsi topo 
dol, saj smo s svojimi rezul-
tati na petem mestu na sve-
tu, glede na populacijo," je 

Na temo Loške športne stoletnice sta ob pomoči Mihe Nagiiča razpredala misli Miro Cerar in 
Ivan Križnar. / Foto:co<ai(<Ka«čii 

dejal Miro Cerar, številnemu 
občinstvu v galeriji Loškega 
muzeja na Loškem gradu pa 
je pripovedoval tudi o svojih 
manj znanih uspehih, takrat-
nem vzdušju v telovadnici in 
tekmovanjih, o pravnikih v 
družini in telovadnem špor-
tu in še in še. Kaj sta gosta 
napredla v pogovoru z Miho 

Nagličem, boste lahko pre-
brali v petkovih Razgledih 
Gorenjska glasa, za pokušino 
morda le nekaj Cerarjevih 
misli o njegovem zasebnem 
življenju: "Po zaključku tek-
movalne kariere vrsto let z 
ženo Zdenko nisva nikamor 
šla, zato sva se dogovorila za 
izlet. Tri dni pred odhodom 

sem kupil karti na Korziko. 
Dan pred odhodom je naj-
mlajša hči Vesna zbolela ... 
Letalo je odletelo ob 8. uri, ob 
9. uri pa smo slišali žalostno 
zgodbo." Prejo je popestril 
mladi športnik in harmoni-
kar Lenart Oblak, generalni 
pokrovitelj pa je bila družba 
Mercator. 

Bolniki dobili električno kolo 
Ponovoletno srečanje članov gorenjske podružnice društva za multiplo sklerozo (MS) je bilo še bolj 
veselo, ker so dobili v dar novo trenirno kolo aktiv. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Crngrob • V gorenjsko pod-
ružnico je vključenih 180 
ljudi z multiplo sklerozo, bo-
leznijo živčevja, za katere na-
stanek ni pojasnila; 38 jih je 
na vozičku, 47 se jih premi-
ka z različnimi pomagali, 11 
jih občasno uporablja pripo-
močke. Med bolniki je 121 
žensk in 57 moških, pove 
predsednica podružnice 
Cvetka Koman. Na njeno po-
budo je društvo že pred no-
vim letom dobilo električno 
trenirno kolo aktiv, ki se bo 
selilo od člana do Člana, da se 
bodo na njem razgibavali. 
"Kolo pomaga bolniku izva-
jati določene gibe, s tem pa 
ohranjajo telesno kondicijo 
in gibčnost okončin ter si laj-
šajo bolečine. V veliko po-
moč bo zlasti tistim, ki so ve-
zani na invalidski voziček ali 
posteljo," predsednica razlo-
ži prednost novega razgibal-
nega pripomočka. Gorenj-

ska podružnica ima sicer tri 
takšna kolesa, ki "potujejo" 
od člana do člana. Za pomoč 
pri nakupu novega se je obr-
nila na Rotary klub iz Škofje 
Loke, kjer so potrebi prisluh-
nili in kolo v celoti plačali. 
Cena je bila približno mili-
jon takratnih tolarjev. 

Kolo je na srečanju članic 
in članov gorenjske podru-
žnice društva MS v Cmgro-
bu izročil Andrej Šubic, dr. 
med., vodja socialnega pro-
grama v Rotary klubu Škofja 
Loka. Klub, ki ga sicer vodi 
Veljko Jan, ima za seboj že 
več dobrodelnih akcij, veliko 
so pomagali škofjeloški šoli 
Jela Janežiča, za akcijo po-
moči društvu MS pa jih je 
prepričala predsednica Cvet-
ka Koman, ki je na srečanju 
rotarijcev prepričljivo opisa-
la, kako živijo ljudje z multi-
plo sklerozo. "Pri tej akciji je 
bilo pomembno, da bo pri-
pomoček uporabljalo več 
ljudi in da ga bo upravljalo 

Cvetka Koman in Andrej Subic s trenirnim kolesom aktiv 
za člane Društva MS / foio; co.ad Kai.«« 

društvo, ki je aktivno," je po-
vedal Andrej Šubic. "Elek-
trično kolo je koristno za 
bolnike, ki si sami težko po-
magajo. Pripeljejo jim ga na 
dom, z njegovo pomočjo 
razgibavajo svoje telo, krepi-
jo mišično moč in prispeva-
jo k temu, da je potek lx)lez-
ni bistveno boljši. Če je 

neko društvo ali posamez-
nik svoji dejavnosti predan 
in išče pomoč, ni težko pre-
pričati donatorjev. Gospe 
Kolmanovi je uspelo, našim 
članom, ki so zbirali denar 
pri donatorjih, pa prav tako. 
Najbolj sta se pri tem anga-
žirala Marko Bogataj in 
Damjan Stanek." 

Popravek 

Na članek Kdo ometa naše dimnike, ki je bil objavljen v 
petkovi številki časopisa, so se odzvali v podjetju Dimko iz 
Škofje Loke. Obvestili so nas, da imajo oni sklenjeno 
koncesijsko pogodbo za opravljanje dimnikarskih storitev v 
občini Jezersko in ne dimnikarstvo Vlek, kakor smo zapisali. 
Za napako se opravičujemo. D. Ž. 

® 
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G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Godla mladim ne diši 
S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Turistično društvo 
Šenčur je v soboto že osem-
najsto leto zapored pripravi-
lo dan godle. Godla je šen-
čurska jed, po njej so nekdaj 
Šenčurjane tudi imenovali • 
Godlarji, namreč. Turistično 
društvo jo je v soboto iz petih 
kilogramov kaše, prav toliko 
ješprenja in petih litrov krvi 
ter masti, ocvirkov in obilo za-
čimb skuhalo približno 70 li-
trov, godlo pa so nato delili v 
društvenih prostorih. 

"Mislim, da bo pošla ve6-
na godle, saj so nas zadnje 
dneve že mnogi spraševali. 

kdaj jo bomo skuhali," je raz-
ložila predsednica turistične-
ga društva Marinka Mohar, 
ki je ob našem obisku skupaj 
z Vido Mildič z godlo postre-
gla obiskovalcem. 

"Godla je bila nekdaj pre-
prosta, a močna jed. kuhali 
so jo tako bajtarji kot kmetje. 
Starejše generacije jo še ved-
no zelo rade jedo in tudi ku-
hajo, mladim pa vse manj 
diši in je tudi ne znajo več 
skuhati. Največji problem je 
danes priti do najpomemb-
nejše sestavine za godlo -
krvi," je pojasnila Moharje-
va. Godlo bodo letos skuhali 
še 10. februarja. 

Godlo sta v soboto pokusila častni predsednik ID Ivan 
Rebernik in njegova soproga Marija (v ozadju Marinka Mohar). 

TRZIN 

Občina Trzin zahteva presojo ustavnosti zakona 

Trzinski občinski svetniki so se zbrali na izredni seji, na ka-
teri so razpravljali o županovi pobudi, da naj občina Trzin 
samostojno ali skupaj z občinami Ljubljana, Šempeter in Vr-
tojba na ustavno sodišče vloži zahtevo za presojo novembra 
sprejetega Zakona o financiranju občin. "Zakon je po našem 
prepričanju škodljiv In nesprejemljiv zato, ker povzroča 
občinam, ki so bile doslej zmožne financirati tekočo porabo 
z dohodki iz lastnih virov, nesorazmerno veliko škodo, saj 
zahteva od njih znižanje kakovosti življenja in zajedanje v 
sredstva, ki so bila namenjena za razvoj," pravi župan Tone 
Peršak , ki se mu zdi povsem nerazumljivo, da država tako 
zavira razvoj. Trzin, ena najbogatejših občin v Sloveniji z 
nekaj več kot 3700 prebivalci, bi po novih izračunih izgubila 
kar več kot 834.500 evrov (200 milijonov tolarjev). J. P. 

Svet zavoda 
OSNOVNA ŠOLA POUANE 
Poljane 100, 4223 POUANE 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/ICE 

Kandidati/tke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice: 
- izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 

skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja - ZOFVI (Ur. 1. RS, št. 9 8 / 0 5 - uradno prečiščeno 
besedilo in 1 2 9 / 0 6 ) 

- imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda. 

Kandidati oddajo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti 
ovojnici, opremljeno z naslovom zavoda in oznako "Prijava na 
razpis za ravnatelja/ico", v roku 8 (osem) dni od dneva objave. 
K vlogi morajo priložiti: 
- potrdila o izobrazbi, 
- potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejan-

ja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekazno-
vanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost 

- program vodenja zavoda. 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 (pet) let. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem 
roku. 
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HOKEJ NA LEDU 

JESENICE, INNSBRUCK 

Za železarje zmaga in poraz 

Hokejsko moštvo Acroni z Jesenic je konec tedna v avstrij-
ski ligi EBEL odigralo dve tekmi, prvo v dvorani Podmežakla 
z dunajsko ekipo Vienna Capitals, in drugo v nedeljo v Ins-
brucku s tamkajšnjim moštvom. Prva se je za železarje izte-
kla z zmago, saj so Dunajčane porazili s 4 : 3 (2 : o, o : 1, 2 
: 2), strelci pa so bili Dervarif, Terlikar, Kranjc in Rodman. 
Nedeljsko tekmo s Tirolci pa so Acronijevi hokejisti izgubili, 
vendar šele po kazenskih strelih. Ekipa TWK Innsbruck jih je 
porazila s 4 : 3 (1 : 2, 2 : 1, O : 0 , 1 : o). V nasprotnikov gol 
pa so tokrat uspešno streljali Rodman, Polončičin Fox. V 4 i . 
krogu pa Jeseničani igrajo danes, 23. januarja, proti celov-
škemu KAC-u. Nadaljuje se tudi državno hokejsko prven-
stvo. 25. januarja se bosta pomerila Acroni in Triglav. D. Ž . 

ODBOJKA 

RADOVLJICA 

Nova zmaga Autocommercea 

v dvorani Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici so 
pred 8 0 0 gledalci odigrali zaostalo tekmo petega kroga 
srednjeevropske lige. Srečanje, na katerem je bil domačin 
slovaški Humenne, nasprotnik pa blejski Autocommerce, 
so po dogovoru obeh moštev tokrat odigrali v Radovljici. 
Bolezni in poškodbe so pošteno zredčile obe vrsti. Srečanje 
se je končalo z zmago Blejcev 3 : o (- 22, - 1 7 , - 1 7 ) . Ob kon-
cu srečanja so se igralci Autocommercea še predstavili svo-
jim navijačem z osvojenim pokalom pretekli vikend v Novi 
Gorici, ki so ga po zmagi nad Salonitom osvojili že drugič v 
svoji zgodovini. Tekma rednega 15. kroga med tokratnima 
nasprotnikoma bo na sporedu v torek, 23. januarja, ob 19 . 
uri, spet v dvorani S G Š v Radovljici. D. Ž . 

KOŠARKA 

LJUBLJANA 

Izžrebali pare za četrtfinale pokala Spar 

Izžrebani so že četrtfinalni pari za finalni turnir pokala Spar, ki 
bo od 8. do 11. februarja na Kodeljevem. Napete bodo vse tek-
me, veliki derbi pa bo dvoboj med domžalskim Heliosom in 
Geoplinom Slovanom. Ta se bo odvijal v petek, 9. februarja, 
istega dne se bosta pomerili tudi Krka in TCG Loka kava. D. Ž . 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo lU ISTICNI 

91,0 MHz 

uiiuui.potepuh.com 
.0.0. 

PE Jesenice 

Iščete nov izziv? 
Nudimo delovna mesta v prijetnem kolektivu, 
kjer skupaj ustvarjamo prihodnost. 

1. TEHNOLOG (m/ž) za področje tekstllno-konfekcijske 
priprave proizvodnje - 1 mesto 

Vaše delo bo: 
- priprava tehnoloških postopkov izdelave za posamezne oblačilne predmete 
• uvajanje tehnoloških postopkov v proizvodni proces 
- določanje časov izdelave za posamezno tehnološko operacijo 
- komunikacija s poslovnimi partneni 
Pogoji: 
- VII. stopnja izobrazbe s področja tekstilne tehnologije, smer konfekcij-

ska tehnologija 
- aktivno znanje angleškega jezika, znanje nemškega jezika 
- poznavanje dela z računalnikom (VVord, Excel> 
- 5 let delovnih izkušenj na področju tehnološke priprave proizvodnje 
- komunikacijske in organizacijske sposobnosti 
2. ŠIVlUA (m/ž) -10 delavcev 
- IV. stopnja tekstilne izobrazbe, smer konfekcionar oz. šivilja 
- 2 leti delovnih izkušenj 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas z možnostjo podaljšanja 
pogodbe oziroma sklenitve pogodb« za nedoločen čas. 

Pisne ponudbe prosim pošljite na: 
Sandy d. o. o.. PE Jesenice. Savska cesta 1/b, 4270 Jesenice 
lel. 04/583 44 50, fax. 04/583 44 60 
e-pošta: monika.aznwn@sandy.si 

Stopničke za motivacijo 
Tadeja Brankovič je s 3. mestom pritekla in pristreljala prve stopničke slovenskega biatlona 
na Pokljuki, janež Marič je na tekmo prišel iz porodnišnice. 

M A J A BERTONCELJ 

R u d n o pol je - "V zadnj ih 
dneh s e m se posvetila sama 
sebi, na vezi s e m bila tudi s 
p s i h o l o g o m . P r e d v s e m pa 
s e m šla na tekmo brez veli-
kih pričakovanj," je o razlo-
gih za prve stopničke sloven-
skega biatlona v letošnji z imi 
in sploh prve na dorhači Po-
kljuki povedala Tadeja Bran-
kovič. Na nedel jski tekmi s 
s k u p i n s k i m startom je za-
ostala le za z m a g o v a l k o 
Oksano Kvostenko iz Ukraji-
ne in N e m k o Kati Wilhelm. 
"Zagotovo je svoje dodala pu-
blika, a če bi bila utrujena, 
m i tudi Bog n e bi pomagal . 
Očitno s e m v zadnjem krogu 
imela več moči kot tekmoval-
ke za mano. Ta rezultat je do-
bra motivacija za trening in 
spodbuda za naprej," je raz-
lagala Tadeja, ki i m a še ved-
no nekaj težav z želodcem: 
"Naročena s e m bila na gas-
troskopi jo, vendar s e m jo 
prestavna, da se ne bi sedaj 
obremenjevala še s tem." Na 
tekmi sta nastopil i še Te ja 
Gregor in , ki je bila 1 2 . in 
tako po petkovem 6 . mestu 
na zas ledovanju priš la do 
nove odmevne uvrstitve, Di-
jana Grudiček pa je končala 
kot 27. 

Klemen Bauer (desno) je na sobotni zasledovalni tekmi kot najboljši S lovenec osvojil 35. 
mesto. Sedaj ga čaka svetovno mladinsko prvenstvo, kjer bo eden favoritov. /Fom-nnaDoii 

Po tekmi deklet so bili na 
startu 15-kilometrske tekme 
najbol jš ih 3 0 v svetovnem 
pokalu še moški , tudi Janez 
Marič, ki pa je na tekmo pri-
šel naravnost iz porodnišnice 
in osvojil 16 . mesto. Ob 9.15, 
le slabih pet ur pred startom, 
je namreč njegova žena Sabi-
na rodila sinčka Tevža. Seve-
da je bil " Ivek" zraven, po 
tekmi pa je s s l inčkom okrog 
vratu povedal: "Zvečer s e m 
šel zgodaj spat, ponoči pa 

s e m ob treh vstal in ženo pe-
ljal v porodnišnico na Jeseni-
ce. Ze lo s e m si želel biti zra-
ven in če bi porod trajal dlje, 
bi ostal pri ženi, tako pa se je 
potrudi la , prav tako tudi 
Tevž, in lahko s e m startal. S 
streljanjem s e m kar zadovo-
ljen, tudi na progi s e m se bo-
ril." P o s e b n o zgodbo je na 
Pokljuki pisal tudi Avstrijec 
Christoph S u m a n n . V petek 
je imel rojstni dan, v soboto 
in v nedel jo pa je zmaga l , 

skupaj šele drugič in tretjič v 
karieri. Zanimivo je, da je bil 
pred nedeljsko tekmo popol-
noma razbremenjen in se še 
dopoldan s prijateljico in 
hčerko s koči jo popeljal 
okrog Blejskega jezera. "Iz-
polnil s e m željo hčerki, tako 
ali tako danes nisem imel kaj 
izgubiti. Sanje so se m i ures-
ničile," je povedal S u m a n n , 
ki je v nedeljo z m a g a l pred 
Francozom D e f r a s n e j e m in 
N e m c e m Bimbadier jem. 

BIATLON 

R U D N O POLJE 

Pokljuka dobila bitko s snegom 

Kulisa na pokljuškem biatlonskem prazniku je bila letos po-
polnoma drugačna kot lani, saj je snega na Pokljuki zelo 
malo, poleg tega so bile temperature vse dni tekmovanj 
krepko nad ničlo, a sta prav sončno vreme in uspehi naših 
na Rudno polje pritegnila rekordno število obiskovalcev. V 
nedeljo so bili avtomobili ob cesti parkirani vse od Rudnega 
polja do križišča za Šport hotel. Na progah je bil sneg iz mi-
nute v minuto mehkejši, ponekod precej umazan in poča-
sen, ob progah pa blato, led ali voda. 
Zagnani pokljuški delavci so kljub vsemu proge dobro pripra-
vili in prejemali številne čestitke. Več o delu v dneh tekmovanj 
je povedal Borut Nunar, predsednik OK Pokljuka: "Naredili 
smo vse, kar se je dalo. Pričakovati je bilo, da bel sneg ne bo 
dolgo vztrajal in da bo prej ali slej led, ki je temnejši, prišel 
bolj do izraza. Nabere se tudi nekaj umazanije in zato je bila 
proga ponekod čedalje bolj rjava, kar pa ne pomeni, da je bila 
zato tudi slabša." Nekaj besed je dodal tudi Peter Zupan , 
predsednik Zbora za biatlon: "Sem izredno zadovoljen. Bilo je 
vloženih veliko naporov, da so organizatorji pripravili tekmo-
vališča. Na Pokljuki je v tem času redko tako malo snega. Pre-
seneča obisk gledalcev. Tudi pozitivna naravnanost vseh, ki 
obiskujejo to planoto, in dosežki naših, so zagotovilo, da bo 
na Pokljuko v prihodnje prihajalo še več ljudi." M. B. 

SMUČARSKI TEKI 

KRANJ 

Fabjanova do dosežka kariere 

V Ribinsku v Rusiji se je nadaljeval svetovni pokal v smučar-
skih tekih. Prinesel je najboljšo uvrstitev v karieri Besničanki 
Vesni Fabjan (TSK Merkur Kranj), ki je bila v sprintu 12. Do no-
vih točk je z 28. mestom drugič v karieri prišla tudi Blejka Katja 
Višnar (TSK Bled). Drugih Slovencev ni bilo na startu. M. B. 

BIATLON 

RUDNO poge 

Biatlonski naraščaj na Pokljuki 

Tekme svetovnega pokala na Pokljuki so pokazale, da se bi-
atlon uvršča med najbolj priljubljene športe v Sloveniji. Zanj 
se odloča tudi vedno več mladih, zato je Smučarska zveza 
Slovenije začela šolo biatlona, ki jo vodi nekdanji smučarski 
tekač in trener Matej Kordež. Pretekli teden je v biatlonskem 
središču na Rudnem polju vadil starejše deklice in dečke, ro-
jene leta 1 9 9 2 in 1993. Pohvalil je njihovo tekaško znanje, 
napredujejo pa tudi v streljanju. Na sliki biatlonski naraščaj-
niki s trenerjem Matejem Kordežem. J . K. 

ROKOMET 

ŠKOFJA LOKA 

Ločanke drevi s Krimom 

V n . krogu državnega prvenstva v rokometu za ženske bo 
danes, 23. januarja, ob 20. uri v Škofji Loki tekma med eki-
pama Škofja Loka KSi in Krim Mercator. D. Ž . 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
mailto:monika.aznwn@sandy.si
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Želijo zvezo športnih društev 
Na območju Mestne občine Kranj deluje več kot 140 športnih organizacij, ki v zadnjih letih močno 
pogrešajo krovno organizacijo. 

JOŽE JAVORNIK 

Kranj - Ta bi povezovala druš-
tva in klube pri usklajevanju 
in zastopanju skupnih inte-
resov, pri oblikovanju progra-
ma športa in sistemu finan-
ciranja športnih programov v 
Mestni občini Kranj in podo-
bnem. Mestna občina Kranj 
je v zadnjih letih namenjala 
športu okoli osem odstotkov 
proračunskih sredstev, lani 
je ta vrednost padla na komaj 
pet odstotkov. 

Na navidezno ugoden od-
stotek so vplivala investicij-
ska sredstva iz državnega 
proračuna. Že nekaj let pa je 
problematično gibanje od-
hodkov na proračunski po-
stavki Dotacije klubom in 
društvom, ki so do vključno 
leta 2001 rasli v skladu z in-
flacijo. tako da so izvajalci 

im' 

Na območju Mestne občine Kranj deluje 140 športnih 
društev, med njimi tudi SK Triglav Kranj. Na sliki kranjska 
skakalnica. / fom: Tma doh 

programa športa prejemali 
vsako leto vsaj realno enaka 
sredstva. Od leta 2002 dalje 
pa so dotacije realno padale 

ALPSKO SMUČANJE 

T O R I N O 

Na univerzijadi štiri odličja 

Prejšnji teden se je v Torinu začela 23. univerzijada, na kate-
ri sodeluje 1800 študentov športnikov Iz 52 držav, med nji-
mi tudi Slovenci. Ob koncu tedna so nas mladi športniki 
razveselili že s štirimi medaljami, po dvema srebrnima in 
bronastima. Tri so osvojili alpski smučarji. Matic Skube, 
smučar iz Škofje Loke, je v slalomu za sekundo in 31 stotink 
zaostal za zmagovalcem, Čehom Filipom Trejbalom. Blejka 
Alenka Kuerner in Petra Robnik Iz zgornjesavske doline pa 
sta si v tej disciplini razdelili bron. Zmagovalka je bila Katar-
zina Karasinska. V nedeljo pa so po ekipnem nastopu srebr-
no medaljo osvojili Se nordijski kombinatorci Rok Rozman, 
Mitja Oranič in Rok Zima. Zapišimo še, da je v Torinu padla 
tudi odločitev o prihodnji univerzijadi, za katero je kandidi-
ral tudi Maribor. Štajerci tokrat niso uspeli, leta 2on bo uni-
verzijado priredilo turško mesto Erzurum, Mariborčani pa 
bodo znova poskusili. D. Ž. 

KARATE 

Z A G R E B 

Iva Peternel spet v vrhu 

Na 16. mednarodnem turnirju za veliko nagrado Hrvaške v 
Samoborju pri Zagrebu, ki sodi med največje in najkvalitet-
nejše karatejske turnirje v Evropi, so nastopili 1204 tekmo-
valci iz 114 klubov in 15 držav, med njimi je bilo n reprezen-
tanc. Karate klub Kranj je na turnirju nastopil z 11 tekmoval-
ci. Najboljši slovenski uspeh je dosegla Iva Peternel, ki je v 
kategoriji članic do 53 kg osvojila izvrstno 2. mesto. Prijetno 
presenečenje sta priredili Tjaša Ristič in Blažka Poklič, ki sta 
prvič nastopili na tako močnem turnirju in potrdili, da gre-
sta po stopinjah starejše Ive. Tjaša Ristič je osvojila 2. me-
sto med starejšimi deklicami do 50 kg, Blažka Poklič pa 3. 
mesto med mlajšimi deklicami do 34 kg. I. P. 

TELEMARK SMUČANJE 

JRVSIL 

Zmagovalci Norvežani, naša manj opazna 

Konec tedna se je v norveškem Trysilu začela sezona FIS 
svetovnega pokala v telemark smučanju. Zmagujejo 
Norvežani, naša predstavnika David Primožič In Urška Že-
leznik sta se prvi dan v klasični disciplini uvrstila na 22. in 
13. mesto, drugi dan pa sta bila 17. in 14. D. Ž. 

in tako lani pristale na po-
lovični vrednosti v primerjavi 
z letom 2000. Ker dotacije 
predstavljajo v klubih glavni 

vir sredstev za kritje stroškov 
strokovnega kadra in materi-
alnih stroškov, bi morale ra-
sti najmanj v skladu z inflaci-
jo, tako kot so sredstva za 
večino dejavnosti, financira-
nih iz občinskega proračuna. 
Če bi bilo tako, bi morali klu-
bi lani prejeti 188 milijonov 
tolarjev, dobili so le 103 mili-
jone. Poleg tega pa je v kranj-
skem športu še vrsta drugih 
problemov, ki jih bo možno 
rešiti le s skupnim, poštenim 
sodelovanjem še pred spreje-
mom proračuna za leto 
2007. Prav zaradi tega upa-
mo, da se bo te dni končno 
uresničila pobuda za ustano-
vitev Zveze športnih društev 
Kranj. V skladu z novim za-
konom o športu bo srečanje 
pobudnikov za ustanovitev te 
zveze v četrtek, 25. januarja, 
ob 18. uri v prostorih MOK. 

Zmaga ostala doma 
Dijaki srednjih šol so ob bučnem navijanju 
v hokejski dvorani Podmežakla pospremili 
v zmago domače igralce. Organizatorji tekme so 
bili letos Jeseničani. 

T I N A T O Š I Č 

Jesenice - Pred dvema leto-
ma se je v Radovljici porodi-
la ideja o hokejski tekmi 
med dijaki tamkajšnjih in je-
seniških srednjih šol. Prvič 
sta se ekipi na Bledu razšli z 
neodločenim rezultatom, to-
krat pa je srečanje pred sko-
raj dva tisoč navijači dalo 
zmagovalca. Po lanskem 
premoru so letos tekmo 
organizirali Jeseničani in v 
Podmežakli je zopet odme-
valo bučno spodbujanje 
mladih navdušencev. Tre-
nerja Radovljice in Jesenic, 
Miloš Potočnik in Edo Haf-
ner, sta v svoji ekipi imela 
mešani postavi blejskih in 
jeseniških" igralcev, ki so do 
sedaj večinoma igrali le v na-
sprotnih in ne v isti ekipi. 
Rdeče drese so tokrat nosili 
Luka Gračnar, Gašper Su-
šanj, Rok Kalan, Andrej Ži-
dan, Juie Dolinšek, Luka Ra-
zinger, Nejc Berlisk, Luka 
Tošič, Jaka Bassanese, Mar-
tin Potočnik, Jaka Ankerst, 
Denis Rakovič, David Mire, 
Denis Cmkič, Andraž Šmid, 
Urban Sodja, Gašper Kor-
bar, Aleš Kramar, Mitja 
Hadžič in Žiga Kovačec, di-
jaki jeseniške Srednje šole 
in Gimnazije. Potočnik je 
svojo ekipo sestavil iz dija-
kov Srednje gostinske šole 
in Ekonomske gimnazije in 
srednje šole iz Radovljice. 
Šoli so v belih dresih zasto-

pali Kristijan Brešič, Matevž 
Erman, Blaž Gregorc, Nejc 
Ravnihar, Rok Frelih, Maks 
Selan, Jernej Vodnjov, De-
jan Pungaršek, Klemen Kai-
mel, Tevž Burazin, Grega 
Mlakar, Luka Pogačnik, Ro-
bert Sabolič, RokTičar, Sašo 
Rajsar in Alen Ibrčič. 

V igri so tokrat vladali Jese-
ničani, ki so kljub števibiim 
strelom mimo vrat Radovlji-
čanov vseeno visoko zmagali 
z rezultatom 7 : 2. Za doma-
čine so zadeli Šmid, Sodja in 
Kovačec ter po dvakrat Dolin-
šek in Bassanese. Čast radov-
ljiških šol pa sta reševala Sa-
bolič in Tičar. "Današnja ho-
kejska tekma v okviru med-
šolskega tekmovanja je bila 
zelo zanimiva, atraktivna za 
gledalce in obenem sprošču-
joča za igralce. Presenetilo 
me je tudi veliko število gle-
dalcev. Njihovo navijanje 
nam je dalo dodatna krila. 
Takega vzdušja mladi igralci 
nismo velikokrat deležni," je 
po tekmi povedal dijak jese-
niške gimnazije Jaka Bassa-
nese, sicer branilec Bleda. 
"Upam, da bo taka tekma po-
stala tradicionalna in se bo 
odigrala vsako leto," je še do-
dal. Medšolska tekmovanja 
so v tujini nekaj povsem 
vsakdanjega. Ali ti dve tekmi 
lahko pomenita začetek nove 
šolske lige? Se bo košarki, 
odbojki in nogometu v pri-
hodnje pridružil tudi hokej 
na ledu? 

GORENJSKI SEMAFOR 

KEGLJANJE 
Rezultati 10. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Tri-
glav : Bela krajina 5 : 3 (3081 : 3072). Vodi Miroteks, 20 
točk, 4. Triglav 10 točk. 1. B - ženske: Ljubelj: Miklavž 5 
: 3 (3158 : 3096). Prvi Korotan, 16 točk, 9. Ljubelj 6 točk. 
1. A - moški: Triglav: Siliko 5 : 3 (34^6 :3407). Vodi Kon-
struktor, 20 točk, 3. Triglav, 12, 4 Siliko 10 točk. i . B -
moški: Iskra: HIdro 6 : 2 (3352 :3303), Korotan : Calpit 7 
' ' (3333 : 3020). Ljubelj-i : Slovenj Gradec 7 : 1 (3484 : 
3243).Vodi Korotan, 17 točk, 6. Hidro 1 1 , 7 . Calcit, 8. Lju-
belj, oba 7 točk. 2. liga - moški: Termo Polet: Novo me-
sto S : o (3336 : 3149), Jesenice-! : Št. Jurij 7 : ^ (3462 : 
3273), Simon Jenko : Slavlja Štojs 7 : i (3316 : 3165). i . 
Termo Polet, 2. Jesenice oba po 16 točk, 8. Simon Jenko 

6 točk. 3. liga - moški: Delo: Coma 1 , 5 : 6 , ; (3224:3278), 
Triglav-2 : Železniki 7 : i (3254 : 3140), Jesenice-2 : Pro-
teus-2 2 : 6 (3306 : 3439), Ljubelj-2 : Lj. Slovan-2 4 : 4 
(3251 : 3235), Calclt-2 : Bela Krajina 6 : 2 (3190 : 
3i62).Vodi Triglav-2, 15, 4. Coma, n , 6. Ljubelj-2, 9, 8. 
Železniki, 8, 9. Calcit-2, 7.10. Jesenice-2, 5 točk. Gorenj-
ska liga, 9. krog: Triglav Boris mizarstvo : Kranjska Gora 
7 : 1 {3265 : 3073), Ljubelj-3 : Foto Bobnar Adergas 1 : 7 
(2956 : 3317), Termo Polet-2 : Železniki-2 2 : 6 (3069 : 
3124). Vodi Foto Bobnar Adergas, 15, 2 Triglav Boris mi-
zarstvo, 12, 3. Kranjska Gora, i i , 4. Železniki 10, 5. Ter-
mo Polet 2, 6. Ljubelj brez točk. M. F. 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev 
1. D O L za moške: Marchiol Prvačina : Astec Triglav 3 : 1 
{- 22, i8,19,17) , Krka : Calcit Kamnik 3 : i (18, 20, - 17 , 
17). Po 15. krogih ostaja v vodstvu Salonit Anhovo (38), 
pred Galex-Mirom (34). Calcit Kamnik (19) ostaja na 5. 
mestu, Astec Triglav (17) pa na šestem. 
1. D O L za ženske: HIT Nova Gorica in Mladi Jesenice bo-
sta tekmo odigrala kasneje, Broline Kamnik pa je izgubil 
pri Sloving Vltalu s 3 : o (18, 21, 21). S tekmo manj je v 
vodstvu HIT Nova Gorica (41) pred Sloving Vitalom 
(39). Broline Kamnik (lo) je na 7. mestu, Jesenice Bled 
(5) pa na osmem. 
2. D O L moški: TAB Mežica : Telemach Žirovnica i : 3 (-
19, 20, - 23, -19), Termo Lubnik : Partizan Fram 2 : 3 (31, 
- i5i 13. - 9. - M)" Tudi po prvem pomladanskem krogu 
ostaja v vodstvu Olimpija (29) pred Svitom (21). Termo 
Lubnik (17) je na 5. mestu, mesto nižje pa je Telemach 
Žirovnica (15). 
2. D O L ženske: ŽOK Partizan Šk. Loka : Nova KBM Bra-
nik 1 1 3 : 0 (22,14,19). V vodstvu je MTD ŽOK iz Ptuja 
(33) pred PrevaljamI (31), ŽOK Partizan Šk. Loka (21) pa 
je na šestem mestu. 
3. D O L moški: Logatec II: Astec Triglav 1 1 3 : 0 , Kamnik 
II : Salonit Anhovo II 3 : o, UKO Kropa : Prvačina 3 : o. 
VC Portorož (30) je s tekmo manj v vodstvu in ima 6 
točk naskoka pred TOM Mokronogom, 4 je Kamnik II 
(22), 5. UKO Kropa (20), 6. Astec Triglav II (17). 
3. D O L ženske: Piran : Pizzeria Morena 1 : 3, Bled : Tabor 
Ljubljana o : 3, Eurokabel Neptun : Triglav Kranj 3 : 2, 
Sloving Vita! II : Bohinj 3 : o. V zanesljivem vodstvu je 
Sloving VItal II (33) pred Tabor Ljubljana (27). Triglav 
Kranj (17) je na 7. mestu, osma je Pizzeria Morena (14), 
Bled (3) in Bohinj (o) pa so na mestih 11 in 12. B. M. 

v kratkem pričakujemo 3000. novega naročnika na Gorenjski glas, ki ga čaka 
bogata nagrada: darilni bon pri turistični agenciji za 2 osebi v vrednosti 
2 X \ 04.32 EUR (2 X 23.000 Srr), pet novih naročnikov pred in po tritisočem 
pa lepo presenečenje. Narodte se na Gorenjski glas in poleg 20-2; % popus-
ta pri naročnini in mnogih drugih ugodnostih morda prejmete tudi nagrado. 

Gorenjski Glas Za vas hdeiiino čas 

mailto:ilma.sUinomik@g-glas.si
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KRATKA NOV ICA 

ŠENČUR 

Eksplodirala plinska jeklenka 

Včeraj dopoldne je v Šenčurju glasno odjeknila eksplozija. 
Kot nam je uspelo izvedeti, je eksplodirala plinska jeklenka 
v zabojniku gradbenega podjetja Rima iz Ljubljane na grad-
bišču stanovanjskega bloka na Mlakarjevi ulici. V trenutku 
eksplozije k sreči v zabojniku ni bilo nikogar, v njegovi 
bližini pa sta bila dva delavca, ki sta se ob siloviti eksploziji, 
ki je zabojnik dodobra napihnila, precej ustrašila, a sta jo 
odnesla brez prask. "Počilo je tako močno, da je na moji 
stari hiši popokalo nekaj šip," je povedal bližnji sosed Franc 
Sajovic. Pok je bilo slišati In čutiti tudi nekaj, sto metrov 
stran. Po neuradnih podatkih je pri ventilu jeklenke uhajal 
plin. Do eksplozije je najbrž prišlo, ko je bila koncentracija 
plina v zabojniku že zelo velika in se je vklopil termostat na 
bližnjem radiatorju. Požar so pogasili kranjski poklicni gasil-
ci in prostovoljni gasilci iz Šenčurja. S. Š. 
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Cena knjige je 16,70 EUR (4.000,00 SIT), 
bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust, 
zato stane le 13,35 EUR (3.200.00 SIT). 

Svoj izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 
od 7. do 15. ure ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski G l a s 

V štirih dneh dva mrtva 
Na regionalni cesti Bled-Bohinjska Bistrica se je včeraj zjutraj smrtno ponesrečil 32-letni slovaški 
državljan. V petek je v Zgornjih Bitnjah umrl 85-letni kolesar. 

SIMON Š U B I C 

Bled, Zgornje Bitnje - V zad-
njih dneh so gorenjske ceste 
terjale dve smrtni žrtvi. Vče-
raj je v trčenju osebnih vozil 
na regionalni cesti Bled-Bo-
hinjska Bistrica umrl 32-let-
ni slovaški državljan, v petek 
popoldne pa je na regionalni 
cesti Kranj-Žabnica v pro-
metni nesreči življenje izgu-
bil 85-letni kolesar, doma iz 
Celja. 

Do hude prometne nesreče 
izven Bleda na regionalni ce-
sti Bled-Bohinjska Bistrica je 
prišlo zaradi nepravilne stra-
ni vožnje. 46-Ietna voznica iz 
okolice Bleda se je z osebnim 
vozilom peljala iz Bohinjske 
Bele proti Bledu. V bližini od-
cepa za vojaško vadišče Mač-
kovec zunaj Bleda je iz ne-
znanega vzroka zapeljala na 
nasprotni vozni pas, po kate-
rem se je tedaj proti Bohinj-
ski Bistrid z Renault 5 pravil-
no pripeljal 32-letni diža\djan 
Slovaške. Vozili sta silovito tr-
čili. Za Slovakom je tedaj v 
osebnem vozilu Hyundai pri-
peljal tudi 26-letni Jeseničan, 
ki je trčil v vozilo povzročite-
ljice nesreče. 

Zaradi hudih poškodb je 
na kraju nesreče umrl 32-let-
ni slovaški državljan, v njego-
vem vozilu pa so bili huje ra-
njeni trije državljani Slova-
ške, stari 19, 34 in 37 let, laž-

Silovito trčenje pri Bledu je bilo usodno za slovaškega državljana. /fom:r,n>oou 

je pa 35-letni državljan Slova-
ške. Hudo je bila ranjena 
tudi povzročiteljica nesreče. 
Vse so z reševalnimi vozili 
odpeljali v jeseniško bobiiš-
nico, kjer so ostali na zdrav-
ljenju. Na vozilih je nastalo 
za približno 15 tisoč evrov 
škode. 

V petek ob 15.13 je na regi-
onalni cesti v Zgornjih Bit-
njah 34-Ietna voznica iz Na-
klega do smrti zbila 85-letne-
ga kolesarja iz Celja, ki je za-
časno živel v Kranju. Vozni-
ca se je peljala proti Škofji 
Loki, ko je v bližini avtobus-
nega postajališča Zgornjih 
Bitnjah z njene desne strani 
na cesto nenadoma pripeljal 
kolesar. Ko ga je voznica za-

Petinosemdesetletni kolesar v petek ni preživel trka z 
osebnim vozilom v Zgornjih Bitnjah. 

gledala, se je z vozilom umi-
kala v levo, vendar se ji kljub 
temu ni uspelo ogniti kole-
sarju, ki ga je zadela v bok. 

Kolesarja je po trku vrglo na 
nasprotni vozni pas, v nesre-
či pa je bil tako hudo ranjen, 
da je takoj umrl. 

Škoda je neprecenljiva 
škoda, ki je zaradi požara nastala v Lazarinijevem dvorcu, je neprecenljiva, ugotavljajo strokovnjaki. 

^ 1. stran 

S I M O N Š U B I C 

Valburga pri Smledniku • 
Kriminalisti so včeraj še pre-
iskovali okoliščine požara v 
Lazarinijevem dvorcu v Val-
burgi, zato o podrobnostih 
še niso govorili. Najbrž pa bo 
obveljala začetna ugotovitev, 
da so požar zanetile molo-
tovke. Pogorišče so si včeraj 
ogledali tudi strokovnjaki 
kulturnega ministrstva. 

Ugotovili so, da je zaradi 
požara v celoti zgorela opre-
ma, ostenje in strop pisarni-
škega prostora v južnem 
delu dvorca, kjer je uničene-
ga več kot polovica ometa. "V 
osrednji viteški dvorani, ki je 
najlepši prostor dvorca, je 
gorelo ob dveh stranskih vra-
tih dvorane, na tem mestu je 
poškodovan omet. Preostali 
del viteške dvorane je bil 
močno zadimljen in podvr-
žen visokim temperaturam. 

Dim se je razširil tudi v so-
sednje štiri prostore s štuka-
tumimi stropovi ter stopniš-
če, ki so prekriti s sajami. 
Znamenita baročna poslika-
va viteške dvorane je močno 
poškodovana v vogalih ob 
vhodnih vratih, kjer je odpa-
dlo ali se odcepilo več ometa, 
vključno s poslikavami, ki so 
na tem mestu povsem uni-
čene. Preostale poslikave so 
v celoti prekrite s plastjo saj 
in popolnoma počrnele. Vse 
retuše, ki so bUe narejene v 
konservatorsko restavrator-
skem posegu v zadnjih letih, 
so verjetno zaradi visokih 
temperatur uničene. Dva 
marmorna kamina v dvorani 
sta prav tako prekrita s saja-
mi. Posledice visokih tempe-
ratur na kamnu in ometu 
stropa bodo vidne šele po te-
meljitem očiščenju saj. V ce-
loti so zgorela dvojna od pe-
tih še originalnih baročnih 
vrat dvorane, ki so bila v letih 
2003-2005 restavrirana. Pre-

j i® 
Požar je uničil dragocene in restavrirane freske. 

ostala vrata imajo zaradi viso-
kih temperatur poškodovano 
barvno plast. Skoda na kul-
turnem spomeniku je nepre-
cenljiva. V tem trenutku je 
težko natančno oceniti fi-
nančno škodo, vsekakor pa 
so izničena sredstva, ki so 
bila vložena v konservatorsko 
restavratorska dela zadnjih 
sedem let Za natančno oce-

no je potrebno narediti po-
skus očiščenja saj, obstojno-
sti originalnih pigmentov ter 
popravila retuš. Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Re-
stavratorski center bo to izve-
del v prihodnjih dneh, potem 
bo možno natančneje oceniti 
nastalo škodo," je sporočila 
Mateja Kavčič z Restavrator-
skega centra. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
http://www.radio-kranJ.si
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DejKcacroKUU 
rok da 070207; AX£HT. 0.0.0. ZAPOSLOVANJE IN 
POSREDOVANJE KADROV, PRISTANIŠKA lH 3. 6000 
KOPER 
rek Oa 22.02.07. OAOEX KRANJ. 0.0.0. UL t. AVGUSTA 
9. KRANJ 
KRANJ; rolc do: 26DI.07. MCDONALD̂  SLOVENIJA. 
0.0̂ }. JURCKOVA a 232, LJUeUANA 
POBbi cEbncc 
H* da 3001.07; K<»AO. 000. KRMCA 36.Z6. GORJE 
n* da: 30X)107. KOPLA. O 00. KK»CEVA a 75. SK 
LOKA 
mmiiasiAamutti 
rok do: 28J)r07. EGP. OD. KIOACEVA C 82. £K. LOKA 
rok do; 23,01.07. IS5, DX10. KOROŠKA C 53C. KRANJ 
lOk da. 26.01.07; LS5, D.0.0. KOROSka 153C. KRANJ 
tok da 17.02.07, JALEN BOŠTJAN HUJE 23. KRANJ 
rok do: 26.01.07; K PLUS. 0.0 0. PR£BA£EV0 55. KRANJ 
(Qk do: 02X)207. KURALT EUZABETA Si'. TRSOJE 39. 
KRANJ 
nk da 3001.07: LOTRIČ JAN S-P, KftOVSTVO. RUOMO 
47.2ELEZI«Q 
n* do: 02.02.07; MANPOWER 0X).0. KOROŠKA a 14. 
KRANJ 
ommuiz ujfc rok da 30-0107. jaovxŷ  oi>, 
OBRAT FABUVOa HRIB 1. PREDDVOR 
GMflbl raabK- n* da 27.01.07: HOeOTNtCA. o.ao. 
BRfTOr 204, KRANJ 
TISM OP«̂  rek da 3001,07; K̂»AD. D.0.0. KRNKA 
36.2GG0fUE 
2BM ZA ZBMUE M OKIIBMUE: tok da 30 01.07, KGRAO. 
OaO.KRMCA38.Z&GOrUE 
FOZMK Sinn •mm* HOLnkda: 170207: JALBL 
BOŠTJAN SPAKUJE 23. KRANJ 
lOZMK ItibKlA: rek da 30.0tX)7: LEPENKA, DJ}.SlAP8. 
TRŽIC 
ran iOMUk nk do: 26.01.07. SUUKANOVIČ RASIM 
SJ>. JAVORMŠKIROVT 35C. JESEMCE 
IBM 
rok da 30.01.07; jaOVICA. DJD. OSRAT PREDDVOR. 
HR281. PREDDVOR 
rek da 30.0107. JIB DESIGN. OOO. KRMCA 73 A. Z& 
GORJE 
BLASmu MMPUUUrT: rek da 30 01.07; BK! 6AN6 JE-
SENICE. FU2WSKA C. A JESAACE 
MiM paojou (nenuM oo a im rok da o$ oz2oo7. 
POLVCOM. ŠKOFJA LOKA. DTTO, POLJANE 76, 4223 
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
suitiU* 
rok do: 10.02.07; NATAŠA HAFNER S P., BRITOF 73, 
KRAW 
rek do: 1402.07; OGR£X. D.O.O, POORECA 5, MAVCICE 
•CML rek do: t0x>207; DOM OPREMA. 0.0.0. NA 
PUV2u77.taE2NIKI 
oaiKmucKm 
rok do: 30.01.07; MERKUR. D.O. C. NA OKROGLO 7. 
NAKLO 
rek dO. 03 02.07: MEŽNAR FRANC S.P, C NA LOKO 21. 
TR2IC 
rek do: 02.0207; MG METAU 0.0.0. GRAHOVŠE II. 
T9ŽA 
STRUGAR: rak do: t0X>207; BVG. OOO. SAVSKA C. 16. 
KRMU 
SnOJIKKMK 
tok da 2A01I}7; ASROMEHANKA. DD, MUSTJE 52A. 
KRANJ 
rek do: 26At.07: KERJAN. OiOiO. LfTEMCE 7. GOUA( 
nM da: 25.01.07; POLVCOM. £k LOKA. D.OO. POUANE 
7e.P0UANENA0Š)CL0K0 
«KMK MD. snOJCI II Wm. rek da 06.0207; LB^ 
KA.OO..SLAP8,7R« 
JVriMBiAMK: rok doc 17.0207: OUCK IN2MIRING. DDi). 
PREDMOST 22. POLJANE NAD ŠKIOKO 

imjk JESENICE; n* da 28.0l.07: SANDY. 0.0,0. GRE-
GORJEVA UL 11. UUBUANA 
SUKOruSItt rok da 03.02.07; BiZANT GORAZD S.P. 
SUKOPLSKARSTVO. BRHOF 9. KRANJ 
FfBZU 
RAOOVLHCA; rek da 07.0207; ROBI KLANFAR S P.. TUR-
JAŠKO NASCUE 22,1330 KOČEVJE 
rak do: 0202.07; \BBMtA ANDREJA Sf, DVORJE1 It 
CERKLJE 
TOAlt rok da 07.0207; QADEX KRANJ. D.OJO. UL 1. AV-
GUSTA 9, KRANJ 
aDAA 
rok do: 0702X)7: OAO£X KRANJ. 0.00. UL 1 AVGUSTA 
9. KRANJ 
rok da 26.01,07; MILAKOVIČ ORAGO SP, »CSTNI TRG 8. 
SK.LOKA 
VOZM UnOICHUK: rok do: 26.01.07; VEOUA TRANS-
PORT UUBUANA. 0X), SREUŠKA UL 4. LAfiUANA 
noM 
rek da 27JJ,07: GE TRANS. D.O.O, SREDNJA BEU 34. 
PRSIOVOR 
rek do: 30 0107; K<»AO. 0.0 0.. KRMCA 38. ZG. GORJE 
PROOUMFC 
tok da 26 0107; ARKA MPORT EXPOfiT. DO O. HMa-
JARSKAUL 1.3310 ŽALEC 
I« da 30.0107; 816 BANG JESEMCE. FUŽINSKA C. 8. 
JESENICE 
KRANJ. ŠK. LOKA; tok da lO.O207;$L0VENSKA KNJIGA, 
0,0.0, STEGNE 3. LJUBUANA 
n* dO 23i)107: SRAR mŽiC. C. STE MARIE AUX MMES 
S. TRŽIČ 
rok do: 250) 07; SVETEU ALEKSUDER 0!0 O, HRAST-
JE 52. KRANJ 
OIHU NATiUUft rek da 3001,07; PBSTOV & CO, 0.00, 
P0OH0M62.2a60RJE 
niHM 
rok do: 23 01,07; GOSTINSTVO BRAČKO. 00.0,. PODKO-
REN SO A. KRANJSKA GORA 
nk da: 26 Oi 07: PIAMNC. D.0,0. GRAJSKA C 8. BLED 
UT»M 
rok do. 23J)1.07; 2A. O.O.O., ZG. BfTNJE 32. ŽABNICA 
rok do: 23 01X>7; GOSTINSTVO BRAČKO. 0.0.0,. PODKO-
REN SO A. KRANJSKA GORA 
rek da 2701,07; JUSUR OELAl S?. STRAŽIŠKA UL 3. 
KRANJ 
SKnUA nOJCRA inMUBA 
HORJUL rek da 26.01.07; AOECCO HR KADROVSKO 
SVETOVANJE. 0.0.0. TRDINOVA UL 9, LJUBLJANA 
rok do: 30 01.07; LEPENKA. O.D.. SLAP 8. TRŽlC 
rek do 26.01,07; NATAN. 0.0.0. SAVSKAC 34. KRANJ 
tok do: 26.01.07: ZORNIK MIKLAVŽ SP. POT NA USKX 
17. BLED 
KMETUSn TBamt rok da 26.01,07; KZ C©KLJE. ZAO. 
OSKRBA Z REPROMATERUALOM. SLOVENSKA C. 2. 
CERKUE 
SnOJNTOflV 
rek do: 26.01,07; KERJAN. DO.O.. lOENK̂E 7. GOLMK 
rek da 07.02.07; MEŽNAR FRANC SP. C NA LOKO 21, 
TRŽIC 
atKTKirBOIK: rek da 0502.07; RT - TK. 0.0.0,. PLANI-
NA 3. KRANJ 
mtea mm rek da 26.01,07; HOTEL SLON. OD,. 
BEST WESTERN PREMIŜ  HOTa LOVEC. LJUBLJANS-
KA C. 6. BLED 
TUftSnČM milK; rek do: 17.0207; HEUA. D<IO . 
TRŽAŠKA C, 132. UUBUANA 
nONDttSn lUMK 
rok do: 10.02.07; AOnATK SLOVEMCA. D.0„ KIDRiCC-
VA C. i KRANJ 
fOkdO. 26,01.07. ACROMEHANJKA. OD, HRASTJC 52A. 
KRANJ 
rok do: 30 0107: BIG BANG JESEMCE. FUŽINSKA C 8, 
JES8WX 
tok do: 23.01.07: BOLNIŠNICA GOLNIK. KUMCni 
0002A PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGUO. GOLNIK 36. 
GOtMK 
rek da 260107: INVBOA BEGUNJE. D.aO . BEGUNJE 
t. BEGUNJE 
rek do: 30 01.07. tSKRA MEHANIZMI. 0.0, UPMCA 8. 
KROPA 

rok da 30.01.07; MERKUR. DJ).. C. NA OKROGLO 7. 
NAKLO 
rok da 310107; TRGOOOM NO. 1.0,00, ZARJŽE 10 B. 
BEGUNJE 
mtn OaUKOHUC rok do: 260107; ELAN. aO.O. 8E-
GUKJE t. BEGUNJE 
ntMffmU wm rek da 06,02.07; OZG KRANJ. ZD 
TRŽJt BLEJSKA C 10. TRŽIČ 
GIMAZUSia m.Tmnn: tok da 03.02.07: GENERAU 
ZAVAROVALMCA. D.D. KRŽIČEVA UL 3. UUBUANA 
SimiA STMKm MJ ffLOiM UDOMSA 
ŠK LOKA: rek da 30.0107; DELMCA.O.OO. TRŽAŠKAG 
2. UUBUANA 
rokdO(26,0107:GAMAJ.aOi).SIlUHMJ 141. NAKLO 
KRAU. RADOVLJICA: rok do 23,0107. GRAWE. D.O.. 
KOMENSKEGA 4. UUBUANA 
tok da 020207; SG GUZEU DO.O, PARTIZANSKA C 
IS.ŠtCLOKA 
I* do: 25.01-07, SVETEU ALKSANOEa 0.0.0, HRAST-
JES2.KRAfU 
MlsrnjK û 
nk do: 23.0107; AGROMEHAMKA .0,0, HRASTJE 52A. 
KRAHJ 
rek do: 23.0107; ALPETOUR POTOVALNA AGENCUA. 
00. UL MIRKA VADNOVA 8. KRANJ 
rek da 26.0107. DIFA-TRAOMa C. BORISA KKMČA 36. 
JESEMCE 
rok da 05.022007; POLYCOM. ŠKOfJA LOKA. 0.0.0. 
POUANE 76.4223 POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
uoMMSi ZA mamu OCJMHOST: ŠENČUR 
PRIPRAVNIK, rek dO 04 0207: MIDES INTERNATIONAL 
lOO. ŽaEZNA 14. UUBUANA 
OVL lO. lESUSTIfc rek da 30.0107; L EGOLES. 00, 
K)0»CEVAC.56.ŠX.LOKA 
UUV. un Hh amninailKE: rok da 23.01i>7: iSKRA 
MIS, 01). UUeUANSKA C. 24 A. KRAfU 
MK&HB fumas: PRIPRAVMK; rek da 23.0107. BOL-
MŠMCA GOMK. KUMCM 000^ PUUe>£ BOLEZNI M 
ALERGU0.G0U(IK38.60UW 
INI OTL MŽ lOSnJf TBMOUBUC 
tok da 23̂ 1.07: TeSTlLNA TOVARNA ZVEZDA, SAVS-
KA C. 46. KRANJ 
PRIPRAVNIK, rek da 230107; TEKSTILNA TOVARNA 
ZVEZDA. SAVSKA C. 46. KRANJ 
IMI m. KŽ EEOOCZUl: PRIPRAVMK; nk da 27i)l 07; 
TIČAR MATJAŽ-GE006TSKE STORITVE. ČRNAVSKA POT 
11.PREOOWR 
OTL Ki nOKTA; rok do: 3001.07; AERODROM. 00. 
UUBUANA. ZG BRNBC130A. 4210 BRNIK 
IMf. OTL snOET: n* do: 02,0207; ZAVOD ZA ŠPORT. 
PARnZANSKAC.37.KRANJ 
PROF. iFVTNE VZBOJt rek da 23.01.07: OSNOVNA ŠOLA F. 
S FMŽGARJA LESCE. BEGUNJSKA C. 7.LESCE 
O&KMK 
rek do; 03.02.07; OZG KRANJ. OE ZO JESENICE. C 
MARŠALA TITA 78. JESENICE 
rok da 03,02.07; OZG KRANJ. ZD BLED. ZD BOHINJ. 
MLADINSKA C 1, BLED 
Dft OeriMJiE MEOCME; ttfc da 03.0207; OZG KRANJ. ZD 
TRŽ)Č. BLEJSKA C 10. TRŽIČ 
KMgnKsmusTpouTiu 
rek da 10.02.07; OZG KRANJ. ZD BLED. ZD BOHINJ. 
MLADINSKA C t. BLED 
tok do: 10.0207: OZG KAANJl ZD RADOVUKA. KOPAL-
IŠKA C. 7. RADOVLKA 

Prosta delovna (nesta ot̂ Msfm po podafioh ZiTkiOdt RS 
a oposkMame. ZanS ponenikanp prestora niso objart-

vsft Prav t3to istsi prĉ lctfenst ot̂ sv spuščamo 
pooofS. 10 |h defcdâ  {deto n doiočai 
oMetv« delovne iAu&iie. pose(xxi aorv trioretAC 
druge zahteve). V« ruvedeni in tnaiVuiioti podatki so 
dosbpnr 
• tB ogbsn̂ t dcsKtfi oOniočiiih siu& in indov a delo za-
voda 
• na domsči strani Zavoda RS a taposk>vanie 
mjf<immmx 
• pn d8loda(B)ct< 
Bralce opotarvvno. d8 so moreMne rtapake pri o()|»n 
rnoooCt 

MojeDelo.com 
' tZlCitl PtlHODNOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4. 1000 Ljubljana. Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
www.moiedelo.com.lnfo@mojedelo.com 

Svetovalca m/žza podro^ računovodstva in financ v 
oddelku za uvajanje programskih rešitev (škoQa Loka) 
ZaposfrTX) sodelavca/ko za podro^ raČLinovodstva in fi-
nanc v oddelku za iwaianje programskih rešitev. P r i ^ ^ 
višjo aM visoko zobrazbo elaxK:>msKe smeri, račun 
braženost in poznavanje SRS. Opa), d. o. o.. Sveti Duh 274, 
4220 SkoOa Loka pnjaue zbiramo do 10. 2.2007. 

Programerja m/ž za programiranje poslovnih aplika-
cij (ŠkoQa Loka) 
ziiosiimo novega sodelavca/ko za programiranje poslov-
nih aplikacij. Pričakujemo poznavanje razvojnega okolja 
DelpN ter delo s podatkovnimi bazami. Zaželeno poznava-
nje poslovnih procesov v početju. Opal. d. o. o.. Sveti Duh 
274,4220 Ško^ Loka. pr§ave zbiramo do 10.2.2007. 

Mizar m/ž (Medvode) 
Iščemo kandidate s primemo izobrazbo lesarski tehnik 
oziroma KV mizan 2 oz. 3 leta detovnih izkušenj na podo-
bnih delih in nak>gah. Če menite, da lahko opravljate tudi 
najzahtevnejša mizarska dela v proizvodnji, vas vabimo, 
da nam pošljete ponudbo z vašimi dosedanjimi izkušnja-
mi. Sora Medvode, d. d.. Gorenjska cesta 12. 1215 
Medvode, prijave zbiramo do 10. 2. 2007. 

Projektant strojnih instalacij m/ž (LJubljana) 
Pričakujemo: strokovno osebo z znanjem Autocada, za-
želene izkušnje tz projektiranja strojnih instalacij, V., VI. 
oz. VII. stopnja izobrazbe strojne smeri (tehnik, inženir 
strojništva, diplomirani inženir strojništva, univerzitetni di-
ptomirani inženir strojništva). Nudimo stimulativni osebni 
dohodek, izobraževanje, nagrâ jevanje za uspešnost 
Emineo, d. o. o.. Tbilisijska ulica 8 1 . 1 0 0 0 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 15. 2. 2007. 

Monter stavbnega pohištva m/ž (teren po Sloveniji) 
Smo podjetje za proizvodr^ in montažo stavtxiega pohišty^ 
Rehau. ZaracS povečanega obsega del in širitve proizvod-
nje objavljamo prosto dek>vno mesto: nraonter stavbnega 
pohištva m/ž. Pričakujemo enoletne delovne izkušnje v 
montaži PVC stavt>nega pohištva, vestnost. natančrx}st in 
zanesljivost pri opravljanju delovnih natog. Redna zaposli-
tev s trimesečnim poskusnim dekxn. GVTd. o. o., Nasper-
ska 33.1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 15.2.2007. 

Montažer klima naprav In kamera naprav (teren po 
Sloveniji) 
Zaželene detovne izkušnje s področja montaže na tere-
ruj. pripravljeni pa smo priučiti tudi delavca, ki izkaže za-
nimanje za sodek)vanje za daljši čas. Potrebila vestnost, 
rednost in delavnost pri opravljanju dekMiih nalog. Red-
na zaposlitev z rednim dohodkom in stimulativnim plači-
lom. Jantar Trade, d. o. o., Brezntkova 1 5 . 1 2 3 0 Domža-
le, prijave zbiramo do 15. 2. 2007. 

Pomožni delavec v proizvodnji m/ž (Trzin) 
Zaposlimo sodelavca za pomožna dela v proizvodnji - m/ž 
(opravljanje del na pomožnih stroih. previjanje, nabiranje, 
konfekcioniranje, pakiranje, skrb za red in čistočo delovnih 
naprav in prostorov). Dek> je štiriizmensko. Izkušnje niso 

potrebne, pričakujemo pa vestnost in natančnost pri oprav-
ljarw detovnih nalog. Deto v prijetnem okolju in mladem ko-
teklTvu. Zaposlitev za nedoločen čas Maar, d. o. o.. Brodiš-
če 36, 1236 Trzin, pnjave zbiramo do 16.2.2007. 

Operater na stroju za proizvodnjo mrež m/ž (Trzin) 
Zaposlimo operaterja na stroju za proizvodnjo mrež m/ž za 
samostojno opravljanje del na stroph za proizvodnjo mret 
oskrbovanje strpjev, spremBanje in tzvajštfije proizvodnega 
plana, procesa proizvodije, spremljanje kvartete izdelkov, 
izdaja In sprejem btaga. ipd. Deto Je štiriizmensko. Pričaku-
jenno zaključeno vs^ IV. stopnjo izobrazt>e ter ažurno in 
strokovno izvajanje detovnih natog. Maar, d. o. o., Brodiš-
če 36, 1236 Trzin, prijave zbiramo do 16.2.2007. 

Operater • programer na CNC rezkalnih strojih m/ž 
(Tržič) 
Od kandidatov pričakujemo ustrezno izobrazbo (IV. ali V. 
stopnjo izobrazbe strojne smeri), 2 leti detovnih izkušenj, 
osnovno poznavanje Auto-CAD ali dnjge^ podobnega 
računalniškega programa ter aktivno znanje slovenskega 
jezika. Kandidat tx> odgovoren tudi za vodenje izmene in 
organizacijo deta. Deto ponujamo za nedoločen čas (pol-
ni detovni čas v dveh izmenah), s 6-mesečnlm poskus-
nim delom. MG Metat. d. o. o., Grahovše 11.4290Tržič, 
prijave zbiramo do 16. 2. 2007. 

Rezkalec z osnovnim znanjem klasičnega rezkanja 
m/žaržič) 
06 kandidatov pričakujemo ustrezno izobrazbo (IV. ali V. 
stopnjo izobrazbe strojne snten*). 2 leti detovnih izkušenj 
ter aktivno znanje stovenskega jezika. Deto ponujamo za 
nedoločen čas (polni delovni čas v dveh izmenah), s 3-
mesečnlm poskusnim detom. Nudimo zaposlitev v ureje-
nih detovnih razmerah, stimulativen In reden osebni do-
hodek ter rTK>žnosti dodatnega izobraževanja In napredo* 
vanja. MG Metal. d. o. o.. Grahovše 11 .4290 Tržič, pri-
jave zbiramo do 16. 2. 2007. 

Prodajalec v trgovini s kmetijsko mehanizacijo in 
rezervnimi deli m/ž (Kranj) 
Agromehanika, d. d., vabi med svoje vrste prodajatea v tr-
govini s kmetijsko rr)ehantzacljo In rezervnimi deli m/ž. 
Pričakujemo: (V. ali V. stopnjo izobrazbe, osnovno raču-
nalniško znanje, urejenost, komunikativnost, organizaci-
jske sposobnosti. Zaželene so detovne izkušnje, lahko 
pa tudi začetnik. Možna je tudi zaposlitev za nedotočen 
čas. Agromehanika. d. d.. Hrastje 52a. 4000 Kranj, pri-
jave zbiramo do 31. 1. 2007. 

Svetovalce prodaje m/ž (Gorenjska) 
Pridnižrte se uglednemu mednarodnemu podjetju s 178-
letnimi zavarovalniškimi izkušnjami in razvijte uspešno 
kariero. Iščemo svetovalce prodaje za sklepanje vseh 
vrst zavarovanj na terenu za območje Slovenije. Nudimo 
vam delo v hitro rastočem In uspešnem kolektivu. 
rrKtžnost razvijanja kariere, stalno izpopolnjevanje in izo-
braževanje v Grawe akademiji - lastni izobraževalni šoti, 
... Gravve zavarovalntoa, d. d., Gregorčičeva ulica 39, 
2000 Maribor, prijave zbiramo do 3. 2. 2007. 
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06.10Te<lenski Izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Poroftla(vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poroaid 
08.05 Dobro jutro 
09,00 Poroaialvps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Kako sem videl svet izpod 

mize: Veseliu, igr. nan., 7/10 
09.25 Ali me poznal: 

Jaz sem hrastov list 
0935 AfnaFriki: Gradbeništvo, 

poud-odd., 1/11 
10.00 Zvesti prijatelji, otr. nad., 3., 

zad. del {vps 09.55) 
10J5 Knjiga mene briga - Enrique 

Vila-Matas:Bartleby&Co 
11.00 Razgledi slovenskih vrhov: 

Triglav-klic stene, klic vrha, 
dok.odd. 

1130 Resnična resničnost 
12.00 ljudje in zemlja, 

odd. tv Koper-<apodistna, pon. 
13.00 Poroflia, Jport, vreme 

{vps 13.00) 
n.lOTedenski izbor 
n.lOVižd poletja, 2. del (vps 13.10) 
14.00 Mednarodna obzorja: 

Turška kava 
15.00 Porodila (vps 15.00) 
15.10Mostovi-hidak (vps 15.10) 
15.45 Šola prvakov II, ris. nan., 7/26 

(vps 15.45) 
16.05 Pod klobukom (vps 16.05) 
1645 Risanka 
17.00 Novice, slov. kronika, Šport, 

vreme (vps 17.00) 
1730Z vami (vps 17.30) 

LASJE 
Tokrat bo beseda tekla o 
laseh. TI SO bili tako v zgo-
dovini, kot tudi danes zelo 
p o m e m b e n del č loveko-
ve zur\anjosti. Hkrati pa se 
veliko ljudi sooča z izpa-
danjem las, kar nekaterim 
predstavlja nek logičen 
dejavnik staranja, d ruge 
pa močno prizadene. 

18J5Me<k) Popi, ris. (vps 18.20) 
1830 Vran Ookolenko, ris. 
18.40 Žrebanje Astra in lota 

(vps 18.35) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40$port 

19.55 Sedmi pe^t: Pri stricu Idrizu, 
bos. film (vps 19.55) 

21.30 Načrt 6. Tomascheka, nem. 
kratki igr. film (vps 21.30) 

21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 
(vps 21.50) 

22.55 Omizje (vps 22.55) 
OO.lOZvami, pon. 
01.00 Dnevnik, pon. 
01.40 Infokanai 

0630lnfokanal 
09.00 Tv prodaja 
0930Zabavni infokanai 
1130 Otroški infokanai 
1230 Zabavni infokanai 
13.45 Tv prodaja 
14.15 Tedenski izbor 
14.15 Svet vodnih iivali, nem. 

poljud.-znan. serija, 4/13 
14.45 Hri-bar 
15.45 Lestvica na drugem 
16.30 Mozaik (vps 16.30) 
17*25 Mostovi-hidak, pon. 
18.00 Poročila (vps 18.00) 
18.05 Vzporedrta ekonomija, 3. odd., 

pon. (vps 18.10) 
19.10 Vizum za prihodnost, 

bos. humor, nad., 24/30 
(vps 19.10) 

20.00 Varšava: Evropsko prvenstvo v 
umetnostnem drsanju, športni 
pari • prosti program, prenos 
(vps 20.00) 

22.10 Avgust Strindberg: Pot v 
Damask, tvprir. predstave 
Umetniškega gled. Ljubljana 
(vps 22.10) 

AVGUST STRINDBERG: 
POTVDAMASK 
Str indbergova "drama 
spreobrnjenja" govor i o 
drami d u h o v n e g a na-
predka človeštva in člove-
ške usode ter jo opisuje v 
svetopisemskem kontek-
stu. Glavni junak. Nezna-
nec, je d rugo ime za člo-
veka m o d e m e dobe, ki sta 
ga d v o m in želja po spo-
znanju pripeljala d o psi-
hološkega nihlFizma In po-
potnega zanikanja mož-
nosti spoznanja človeko-
ve duše. Na svoji poti, ki 
s imbolno kaže na svetopi-
semski motiv Sav lovega 
spreobrnjenja iz Kristuso-
vega sovražnika in zaniko-
valca vere v apostola Pav-
la, se junak drame sooča s 
številnimi figurami, ki ute-
lešajo le eno o d junakovih 
resnic, 

23.25 Uho, film, pon. (vps 23.25) 

UHO 
Zgodba se zgodi v eni noči; 
nnož in žena, Ludvik je visok 
državni uradnik In njegova 
žena Vera je gospodinja, se 
vrneta z zabave v svojo dr-
žavno hišo v predmestju. 
Oba sta pozabila ključe in 
tako preko kleti vdreta v 
lastno stanovanje. V hiši ni 
elektrike in kot vse kaže, je 
riekdo obiskal njun d o m „ 

01.00 Infokanai 

07.05 24 UR, pon. 
08.05 Mestece za vedno, 

14. del amer. nan. 
08.55 Vihar ljubezni, 

pon. 178. dela kolumb. nad. 
09.50 Neusmiljena srca, 

pon. 22. dela meh. nad. 
10.40 TV prodaja 
11.10 Nova priložnost, 

pon. 78. dela venez. nad. 
12.00 Peregrina, 

pon. 45. dela meh. nad. 
12.55 Preverjeno 
14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 

18. del amer. nan. 
15.25 Peregrina, 46. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

79. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

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

179. del kolumb. nad. 

VIHAR UUBEZNI 
Oče Dam ian blizu meje 
končno poroči Santosa In 
Mar io Tereso. Naslednje 
jutro se mladoporočenca 
s svojimi zvestimi sprem-
ljevalci cxipravita iskat va-
ren kraj, kjer bo Maria Te-
resa lahko rodila. Virginia, 
ki je rodila mrtvega otro-
ka, nima več volje d o živ-
ljenja. S imon umre za po-
sledicami strelne rane, 
Edelmira pa tega ne more 
sprejeti. 

19.00 24 UR 
20.00 TV kriminalka: Preko roba, 

amer. film 

07.20 TV prodaja 
07.25 Pet junakinj, ris. serija 
07.50 Moja družina, 

18. del ang. humor. nan. 
08.25 Vsi moji otroci, 

224. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 

62. del amer. nad. 
10.00 VIP,18. del amer.nan. 
10.50 Pazi, kamera, pon. 
11.15 TV Dober dan, 

pon. 3. dela slov. nan. 
12.10 TV prodaja 
12.40 Srečna linija 
13.45 Un>or,)e napisala, 

16. del amer. nan. 
14.40 Smrtonosna strela, amer. film 
16 JO Oh, ta sedemdeseta, 

18. del an>er. humor. nan. 
16iODvamožain pol, 

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

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

8. del amer. nan. 

RAZTRESENA ALLY 
Razburjena Ling poišče 
Nelle. Zveza mater, ki na-
sprotujejo pornografski 
zabavi, želi zapreti ženski 
klub za wrestllng v blatu, 
katerega Članica je Ling. 
Elaine Biltyju in Cageu raz-
kaže svoj novi izum, stra-
nišče vrhunske tehnologi-
je. Georgia sreča bivšega 
fanta Rdymonda Browna. 
Ker je Raymond Ally vŠeČ, 
je Georgia pripravljena 
poskrbeti za zmenek 

18.40 TV Dober dan, 4. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Neprijetne bolezni, 

9. del ang. dok. serije 

PREKO ROBA 
Joanne Sanders je mlada 
mamica, zaposlena kot 
hostesa v restavraciji. Ko se 
neke noči po službi utruje-
na odpelje domov, na av-
tocesti doživi neprijetno 
srečanje z nekim vozni-
kom, za katerega se izkaže, 
da je pravi psihopat 

21.35 Na kraju z l o te 
6. del amer. nan. 

22.25 Teksaiki mož postave, 
4. del amer. nan. 

23.15 Seks v mestu, 7. del amer. nan. 
23.50 Newyor5ka policija, 

3. del amer. nan. 
00.35 24 UR, pon. 
01.35 No^na panoranf^ 

NEPRUETNE BOLEZNI 
Štirinajstdnevno zdravlje-
nje, med katerim so se pa-
cienti d o konca razstrupili, 
je zaključeno. Kakšni so 
rezultati? Charlotte in Da-
mian, ki imata težave z n e 
plodnostjo, sta bila še naj-
bolj skeptična d o vseh al-
ternativnih tehnik. 

20.55 Nedonošenčki, ang. dok. odd. 
21.45 JAG,11.delamer.nan. 
22.40 Zatreskana Alex, 

n . del amer. humor. nan. 
23.10 Mladi zdravniki, 

22. del amer. humor. nan. 
23.40 Odmev. kan.-fr. film 

06.30 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
maaia, tel. 08.55 Polna hi^, humor, se-
rija 09.25 Beverty Hills 9021010.20 Maj 
domači video 11.35 TV-prodaja 12.05 
Interaktivni program 13.00 Bitka za 
Jolo, rom. drama. ZDA, 200314.30 Div-
ja maeka, tel., Venezuela, 37. del 15.25 
Sončni zaliv, nad., 17. sezona, 81. del 
15.55 Roseanne, humor, serija, 4. sezo-
na, 82. del 16^5 Polna hiia, humor, se-
rija, 1. sezona. 13. del 16.55 Beveriv 
Hills 90210, serija, 4. sezona. 81. det 
17.50 Smallville, zf. serija, 1. sezona. 12. 
del 18.45 Naj domači video 20.00 Šo-
kantni dokumentarci: Najmočnejši deček 
na svetu 20.55 Angeli v Ameriki, fant. 
miniserija, ZDA, 3. del. 2003 22.05 Ivana 
8iazna, rom. drama, Španija. 2001 
00.05 Roseanne, humor, serija, pon. 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
0930 Do zdravja tudi tako 10.001 igro 
do pismenosti 10.30 Jana 11.00 Za vas 
in mesto 12.00 Turistične zvezde 1230 
Glasbeni mozaik 15.15 Umetniški pro-
jekt 1. del 15.30 Kulturne drobtinice 
16.00 Sadovi znanja 16.30 Rad igram 
nogomet 17.00 To morate vedeti 18.00 
Do zdravja tudi tako 18.30 Mreža 19.00 
Po poteh partizanske Jelovice rep. iz 
Dražgoš 19.30 Klepet z Maručo 20.00 
Slovenski jezik 20J0 Sijaj 21.00 Žhreti 
zdravo 21.30 24 ur 22 JO Mreža 23.00 
Preverjeno 00.00 Turistične zvezde 

I TvPApriiu 

17.15 Bonbon 17 JO Prava kombinacija 
17 J5 Dobre novice 17.40 Osrednji gost 
dneva 18.00 Prava kombinacija 18.05 
Dobre novice 18.10 Optika 18.25 Kaj 
dogaja 18J0 Prava kombinacija 1835 
Gost dneva 18.45 Pičolina 19.00 Pava 
kombinacija 19.05 Sladko & grenko 
19.15 Gost dneva 19.30 Prava kombi* 
nacija 19.35 Kraljestvo živali 20.00 Pra-
va kombinacija 20.05 Rimski kviz2030 
Vizionarji 21.00 Portfelj 21 JO Kandidat 
22.00 Stiki z javnostjo In oglaševanje 
22.30 Prepričajte Erazma 23.00 Portfelj 

GoftfljsfcaTV 
09.00 Mozaik kulture: Projekt Copatki 
09.25 Kako preživeti pozimi 09 J5 Ste 
vedeli, svetov, odd. 09.45 Gorenjska TV 
poročila 10.00 Planet zdravja z Igorjem 
in Irmo Ogorevc 11.00 Videostrani 
17.00 Slovenska glasbena lestvica 
18.00 Prava stvar, odd. o kuharskih 
mojstrovinah 18.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 18.45 Gorenjska IV porodila 19.00 
Aktualno v regiji 19.10 0i>mo6>o sreča-
nje otroških folklomih skupin v Kranju, 1. 
del posnetka 19.40 Pravljične minute za 
najmlajše 19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 
20.00 Zupan pred kamero: Janez Fajfar, 
župan občine Bled, v živo 21.00 Vitafit 
21J5 Ste vedeli, svetov, odd. 21.45 Go-
renjska TV poročila 22.00 Košarka: KK 
Loka kava TCG - KK Triglav, posnetek 
23J5 Ste vedeli, svetov, odd. 

OcždnaLoUTV 
10.00 Videostrani 17.00 iz občinskih 
klopi 18.00 Plesno mesto 19.00 Kocka 

Urf̂ ttvo n« 0dt0T>n* I* >pr«'n«fnbf. ki nikUnejOv tv{k«|rjrruh po /aklfutbi redjVcire. 

gledi malo drugače 20.15 Razstava 
20.25 Lenzing lyocel! 20J5 Pokliči me 
nocoj 21.35 Neomajni kljub nacistične-
mu napadu 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Podalpski večer 
11.30 TV-prodaja 12.00 Rdeča prepro-
ga 12.30 Superlestvica 13J0 Martini 
World Circuit 14.00 Astronet 15.00 Mini 
Super zvezda 2007 16.30 Ena na ena 
17.30 Koncert 19.00 Superlestvica 
19J0 Zakulisje, 20. del 20.00 Skriv-
nostni otok, pust. film, ZDA, 1. del, 2005 
21.30 Daddy And Them, kom. drama, 
ZDA, 2001 23.20 Peta noč 00.50 TV-
prodaja OUO Z Net TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro. Hr-
vaška 09.10 Vila Marija 10.00 Poročila 
10.06 Burgundija: Burgundija 10.50 Kul-
turna poročila 11.00 Normalno življenje 
12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 12J0 
Ob svitu, tel.. Mehika 13.17 Detovno ko-
silo 14.15 Knez in dekle, nad., Nemčija 
15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
15.10Timon in Pumbaa 15.32 Nora fora 
16.00 Potrošniška koda 16 J5 Življenje v 
živo 17J5 Poročila 17.45 Novice iz zna-
nosti 17.55 Najšibkejši člen 18.40 Na-
vadni ljudje, tel.. Hrvaška, 82. del 19J0 
Dnevnik 20.05 Globalni klepet 20.40 
Protinačrt 21J5 Po$k)vni khib 22.10 Od-
krito 23.05 Kulturna poročila 23.15 Iz hr-
vaških policijskih arhivov, dok. odd. 
23.45 Poročila 23i5 Veiiki plan. drama, 
Iran, 1990 01 JO Knez in dekle, pon. 
02.15 Zdravnikova vest. serija 

07.50 TV-koledar 08.00 Rumenoklju-
nec 08.55 Mumini 09.20 Nična ura 
09.35 Abeceda EU-ja 09.55 Spremem-
be, dok. fiim: Anass ^020 Beg zvitega 
lisjaka, mlad. serija 11.25 Hočem videti 
polno luno, mlad. film, Kanada/Nova Ze-
landija 13.00 Poročila 13.05 Normalno, 
drama, ZDA, 2003 15.00 Zahodno krilo 
15.45 Hrvaška danes 16.00 Poročila 
16.10 ATP Zagreb Indoors. prenos 
17.15 SP v rokometu, prenos Četrtfinala 
17.50 SP v alpskem smučanju, prenos iz 
Schladminga: Slalom (m) 18.55 Pod-
nebje, vreme in katastrofe: Iskanje pod-
nebnih sledi 19J5 Barabe in princese, 
humor, serija, HrvaŠka, 2. sezona 20.05 
športni spored 21.50 Zdravnikova vest. 
serija. ZDA, 19. del 22.35 Porodla22i0 
Fokus, drama, ZDA, 2001 00 J5 Zahod-
no kriio 

>0)s(ov«fy 

06.00 Vojne odpadkov 06.55 Smetišče 
07.50 Dirtiači 08.45 Rojstvo avtomobi-
la, 14. del 09.10 Ekstremni inženiring: 
Kopači 10.05 Sezona lova na rakovice, 
dok. serija 11.00 Ekstremno preživetje: 
Vročina 11.55 Vojne odpadkov 12.50 
Smetišče 13.45 Dirkači 14.40 Ameriška 
igralnica, 12. del 15.35 Sanjski stroji: 
Beetle Cabriolet 16.00 Dirka Le Mans, 
dok. serija, 1. del 16 JO Rojstvo avtomo-
bila, 14. del 17.00 Ekstremni inženiring: 
Kopači 18.00 Od razvaline do umetnine, 
serija: Mustanga 69' in 05*19.00 Razbiti 

U'(̂ lr«o n« od̂ **)« " ki ntiuncfo 

mit: Kitajski alarm za napad 20.00 Azij-
ska Čudesa; Korejski ekspresni vlak 
21.00 Kralji konstrukcij: Kamniti most 
22.00 Fotografska kopija nesreče: Opu-
stošenje v puščavi 23.00 Forenziki: Su-
rov pohlep 00.00 Travma 01.00 Na kra-
ju zločina: lovec na srnjad 01.55 Dosjeji 
FBI-ja: Nezakonit boj 02.50 Ameriška ig-
ralnica, 12. del 03.45 Dirka Le Mans, 
dok. serija, 1. del 04.10 Od razvaline do 
umetnine, serija: Mustanga 69' in 05' 

• Anhn̂ pUMl 

09.00 Reševalci živali 09.30 SOS v divji-
ni 10.00 Avstralski reševalci 10J0 Va-
ruhi 11.00 Veterinarji 11 JO Urgentni 
primeri 12.00 Živalski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik šimpanzov 13J0 Žival-
ski park 14.00 Opičji posli 15.00 Gorile 
16.00 Lovec na krokodile 17.00 Živalski 
policisti 18.00 Reportaža 18.30 Reše-
valci živali 19.00 Dnevnik šimpanzov 
19.30 Živalski park 20.00 Amazonka: 
Superreka 21.00 Ekstremne živali 22.00 
Živalski policisti v Phoenixu 23.00 Reše-
valci živali 23.30 Opičji posli 00.00 Ur-
gentni primeri 

06.00 Od blizu 07.00 Sekunde do kata-
strofe 08.00 Jean-Michel Cousteau 
09.00 Zemeljski šok 10.00 Zemeljski 
šok'11.00 Megagradnje 12.00 Razisko-
vanje nesreč 13.00 Jean-Michel Couste-
au 14.00 Zemeljski šok 15.00 Zemeljski 
šok 16.00 Pravi raj: Dežela kanjonov -
življenje na ameriškem divjem zahodu 
17.00 Plezaki: Kralj pečin 18.00 Mega-
gradnje: Bostonska luknja 19.00 Jean-
Mkhel Cousteau: Morske pustolovščine -
ameriški zakladi 20.00 Od blizu: Vesolj-
ska izstrelitev 21.00 Razkriti Pompeji 
23.00 Sekunde do katastrofe: Teroristič-
ni bombni napad na Baliju 00.00 Razkri-
ti Pompeji 02.00 Megagradnje: Boston-
ska luknja 

06.00 Izgubljeni imperij, miniserija, 
ZDA, 2. del, 200108.00 Whitedapelski 
vampir, krim., Kanada, 2002 10.00 Ne 
navadni otrok, zf. drama, ZDA, 2001 
12.00 Ed, serija. ZDA. 3. sezona, 22. del, 
2003 13.00 Whitechapelski vampir, 
krim., Kanada 15.00 Kmalu, serija. ZDA, 
2. sezona, 13. del, 199916.00 Nenavad-
ni otrok. zf. drama. ZDA, 2001 18.00 Ed. 
serija. ZDA, 3. sezona, 22. del, 2003 
19.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. sezona, 13. 
del, 1999 20.00 Težavno dekle, kom. 
drama. ZDA, 2005 22.00 Tiha priča, seri-
ja, VB, 10. sezona, 8. del 23.00 Najmlaj-
ši boter, miniserija, ZDA, 2. del 

# TnvetOidfltii 

13.30 Viva: Ole 14.00 Globalni nomad: 
Turčija 14.30 Sanjska potovanja: Cape 
Town 15.00 Svetovni popotnik: Indone-
zija 16.00 Popotniki: Zanzibar, Tasmani-
ja 16.30 Panazija: Macau 17.00 Restav-
racija: Boston 17.30 Žejni popotnik: 
Škotska 18.00 Skozi zgodovino 19.00 
Graingerjev svet: Karibi 20.00 Restavra-
cija: Thali 20J0 Popotniki: Nepal, Av-
stralija 21.00 Svetovni popotnik: Tunizi-
ja, Libija, Indija 23.00 Žejni popotnik: 
Kuba 23.30 Vzhodna Nemčija 00.00 Ki-
tajska 
tv po »klfvtku 

10.00 Dieta 10 JO Vrtnarski izziv 11.00 
Dežela 11.45 Najšibkejši člen 12.30 
Porridge 13.00 Moja dn/žina 13.30Čas, 
ki mineva 14.00 Hetty Wdinthropp 
15.00 Holby 16.00 Močni fantje 16J0 
Cesa ne obleči 17.00 Denar na podstreš-
ju 17.30 Od doma do doma 18.00 Moja 
družina 18.30 čas, ki mineva 19.00 Ve-
lika pojedina 19.30 Dieta 20.00 Vojaška 
enota 21.00 Popolna oblast 21 JO Par-
čkanje 22.00 Hitri šov 22.30 Sov Cathe-
rine Tate 23.00 Vojaška enota 

07.30 Glasba 10.00 Top 10 ob 10 h 
11.00 Adria Top 2012.00 Samo Adria 
12.15 Pop glasba 12.30 Ustvarjanje vi-
dea 13.00 Dnevnik 13.30 Novo 14.00 
Ustvarjanje videa 14.30 Pop glasba 
14.40 Samo Adria 15.00 3 od 115 JO 
Pop glasba 15 JO MTV Vault 16.00 Ročk 
lestvica >7.00Top5obl7h17.30 Pop 
glasba 18.05 Samo Adria 18.30 MTV 
Vroče 19.00 Pop glasba 19.30 Novo, 
najnovejši videospoti glasbenikov 20.00 
Tako devetdeseta 21.20 TRL 22.00 To 
so: Keane 22.30 MTV v živo: Koncert 
skupine Keane 23.30 Noč z VJ-em, glas. 
videospoti 

O EURO ŠPORT 

08.30 Ekstremni športi, oddaja za drzne 
09.00 Kolesarstvo, vrhunci nedavnega 
svetovnega prvenstva v krosu iz Hoogl^ 
da v Belgiji 10.00 Najboljši športni pri-
zori, izbor najzanimivejših utrinkov pre-
teklega tedna na Eurosportu 10J0 No-
gomet Evrogoli 11.15 Smučarski skoki, 
posnetek tekme za SP v Oberstdorfu 
12.45 Snooker. vrhunci dvobojev vče-
rajšnjega uvodnega tekmovalnega dne 
pokala Malte v Portomasu 14.00 Nogo-
met: Evrogoli 14.45 Nogomet (ž), po-
snetek tekme Nemčija - Anglija na tur-
nirju v Ganzhouu 16.00 Snooker, prenos 
dvobojev današnjega drugega tekmo-
valnega dne pokala Malte v Portomasu 
19.00 Smučarski skoki, posnetek tekme 
za SP v Oberstdorfu 20.00 Snooker, pre-
nos dvobojev današnjega drugega tek-
movalnega dne pokala Malte v Portoma-
su 23.00 Boks, posnetek obračuna R. 
Roselia (Francija) - S. Ballogou (Togo) v 
Point Saint Maxenceu 00.30 Poker, vr-
hund evropskega mastersa v Parizu 

08.00 TV-prodaja 08.30 Reportaža 
08.45 Motorvizije 09.45 Nogomet: 
8undesliga - Analiza 11.00 TV-prodaja 
13.30 Motociklizem 14.00 Reportaža: 
Mit o Harleyju Davidsonu 14 JO Sponni 
kviz 17 JO Poker 18.30 Nogometne no-
vice 19.30 Rokomet (m): Svetovno pr-
venstvo. prenos 21.45 Nogomet; 1. 
nem. liga - Bayern Mtinchen 22 JO No-
gomet: 1. nem. liga, 18. kolo 23.30 Re-
portaža 00.00 Erotični spoti 

08.20 Fant zre v svet 08.40 Sedma ne-
besa 09.25 Midve Z mamo 10.05 Glavca 
10.30 Columbo: Ujemi me, krim., ZDA, 
197711.40 Otroški program 14 JO Fant 
zre v svet 14.50 Simpsonovi 15.15 Jimo-
va družina, humor, serija 15.35 Novice 

15.40 Sabrina. mlada čarovnica: Cyrano 
in Sabrina 16.05 Sedma nebesa: Stranski 
učinki 16.50 Glavca: Zdravo, dojenček 
17.15 Novice17.20 Slalom (M), 1. proga 
iz Schladminga: SP v alpskem smučanju 
19.10 Slalom (M) - Analiza 1. proge 
19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 
Spon 20.15 Slalom (M), 2. proga iz 
Schladniinga: SP v alpskem smučanju 
21.45 Slalom (M) - Analiza 2. proge 
22.00 Novice 22.10 Policist izTolza: Tol-
2i. krim., Kemčija, 2004 23.45 Detektivki 
iz Hambu-ga: Moj - tvoj nrarilec 00.35 
Balko. serfa: Možje v senci, zad. del 

07.00 Vremenska panorama 07.30 Vre-
me 09.00 Cas v sliki 09.05 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 09.30 Drzni in 
lepi 09 JO Drzni in lepi 10.10 Poti k sre-
či 10.55 Vihar ljubezni 11.45 Vreme 
12.00 Newton • Novice iz sveta znanosti 
12.25 Viioka hiša 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 Cas v sliki 13.15 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 13.40 Drzni in 
lepi 14.00 Drzni in lepi 14.25 Poti k sre-
či 15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja 
Barbare Kariich: Lep/-a sem in to mi za-
došča 17.00 Cas v sliki 17.10 Dobrodoš-
la, Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vre-
me 18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 19.30 
Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Univerzum - Planet 
Zemlja: Morski svetovi. 9. del 21.05 Po-
ročilo, dok. odd. 22.00 Cas v sliki 2 
22.30 Na prizorišču, dok. odd. 23.05 
Philosophicum: Nasilje in religija, dok. 
odd. OO.OO čas v sliki 3 00.20 Kakoricoli 
...00.40 Dr. Štefan Frank 

07.30 Dobri časi, slabi časi 08.10 TV-
prodaja 09.00 Točno ob devetih 09.30 
Vse, kar šteje 10.00 Kazensko sodišče 
11.00 Najino prvo stanovanje 11.30 
Moj dojenček 12.00 Opoldanski mag. 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko 
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 
Mladinsko sodišče 17.00 Najino prvo 
stanovanje 17J0 Med nami 18.00 Eks-
plozivno 18.45 Poročila 19.05 Vse, kar 
šteje 19.40 Dobri časi. slabi časi, 3667. 
del 20.15 Na kraju zločina: Miami: Okre-
pitev 21.15 Zdravnikova vest 22.15 
Monk, seiija 23.10 Zakon in red 00.00 
Porodla OOJ5 Zdravnikova vest 

09.00 Meijava žensk 11.00 Supergospo-
dinja 11 JO Sam svo) mojster 12.40 Otro-
ški program 16.00 Da, draga: Mesečrtost 
17.00 Korak za korakom: Gledališki pol-
om 18.00 Se vedno srečna: Dober zgled 
19.00 Jimova družina: Jim in hot dog 
20.00 Potočia 20.15 Vera uresničuje sa-
nje 21.15 Vzgojni tabor 22.15 Ekskluziv-
no -«p. 23.15 Ekskluzivno - rep. 00.15 
Poročila 00.30 Dog - lovec na glave 

O RTI supcf 
12.50Guiiimedvedki UloinStitch 
13.45 Filluore 14.10 Spužva Bob 14.45 
fosterjeva hiša 15J5 Cosmo in Wanda 
16.00 Pet junakinj 16.30 Rožnati panter 
17.20 Srečni Luka 17.45 Cosmo in Wan-
da 18.00 Gumimedvedki 18J0 Fosterje-
va hiša 18.55 Lito in Stitch 19.20 Filimore 

19.45 Spužva Bob 20.15 Dtdl 20.45 Otto 
21.15 Nemčija išče superzvezdo 22.20 
Cisto popolnoma 23.20 T. V. Kaiser 

07.15 Galileo 08.00 Naredi sam 08.30 
Boljša hrana - preprostejše življenje 
09.30 Ljubezen je... 10.00 Priznanje 
11.00 Talk, talk, talk 12.00 Avenzio, 
mag. 13.00 Sam. mag. 14.00 Tako živi 
Nemčija 15.00 Boljša hrana • prepro-
stejše življenje 16.00 Čarovnice, serija 
17.00 Taff, mag. 17.55 Newsiime, po-
ročila 18.05 Simpsonovi, serija 19.00 
Galileo, mag. 19.45 Ljubezen je ... 
20.15 Ekstremna dejavnost 21.15 Ra-
zočarane gospodinje: Obupane prošnje 
22.15Talentivbeiem23.15TVtotal 

08.20 2iveti po želji 08.50 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 McLeodovi hčeri 13.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 McLeodovi hčeri 16.00 Midve z 
mamo 17.00 Ljudje, živali in zdravniki, 
dok. serija 17.55 Poročila 18.00 Učen 
znanja 18.30 Nič ni brez okusa 19.00 
Popolna večerja, kuhar. odd. 19.45 Žive-
ti po želji 20.15 Midve z mamo: Šofer 
gospe Gilmorove 21.05 Na svidenje, 
Nemčija, rep, 22.05 Stern TV. mag. 
23.00 Spiegel TV, mag. 23.50 Poročila 

RcaiitrTV 

12.15 Oko za oko 12.40 Reševalci 
13.30 Čudaško 13.55 Svarilo pred vi-
harjem 14.45 Napaka 15.10 Hujšanje 
15.35 LA Air Five 2 16.25 Katastrofe 
stoletja 17.15 Reševanje živali 17.40 
Mejna policija 18.05 Lov na duhove 
18.30 Spopad v kletki 19.00 Študenti 
medicine 19.25 Reševanje živali 20.15 
Drzni tatovi 20.40 Napaka 21.05 Več 
kot bizarno 22.00 Zdravniške kartoteke 
22.25 Prevarana smrt 22.50 Vojaki 
23.40 Preživeli 00.05 Smrt 

1 U 5 Punčka ii cunj. 138. del12J0 Ah. 
ta ljubezen, 70. del 13.10 Zaljubljena. 
29. del 14.05 Maščevanje ljubezni. 71. 
del 15.00 Naše skrivno življenje, 21. del 
15J5Dord, 115.-116. del 17.40 Poroka 
2 milijonarjem, 63. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 41. del 19J0 Judeževa žena. 
48. del 20.20 Naše skrivno življenje, 21. 
del 21.10 Živeti. 21. del 22.05 Dora, 
116. del 23.00 Sreča v ljubezni, 54. del 
23.55 Maščevanje ljubezni, 71. del 

O Caitoon/tcm 

13.30 DeKteijev laboratorij 13J5 Dogo-
divšane kralja Arturja 14.20 Fantje iz so-
seščine 14.45 Navidezni prijatelji 15.10 
Ed. Edd in Eddy 15J5 Juniper Lee 16.00 
Moja prijateljica opka 16J5 Camp Lado 
16.50 Ben 1017.15 Robotboy 17.40 Me-
gas XLR 18.05 Samuraj Jack 18J0 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev laboratorij 
19.05 Johnny Bravo 19 JO Ed. Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 20.35 Derterjev laboratorij 
21.00 Nočni spopad, drama, ZDA 22.50 
Dva tedna v drugem mestu, drama, ZDA 
00.35 Doktor detektiv, srh.. ZDA 



• 

I 

SL01 SLO 2 PORTV KANAL A 
06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00} 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Radovedni TaČek: Zemljevid 
09.20 Sejalci svetlobe: 

Kolo,otf. ndn.,4/10 
09.40 Martina in ptičje straSilo: 

Umetnika 
09^0 Bine: Zdravnik, iutk.-igr. nan. 
lO.lOOdd. za otroke 
lOJOZgodbe iz Školjke 
11.00 Surova narava, ang.poljud.-

znan. serija. 4/13, pon. 
11.55 Gledališka iival, portret 

Du^na Jovanovica, pon. 
13.00 Poročila, šport vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Tedenski izbor 
13.150bzorja duha 
13.50 Prisluhnimo tišini 
14.20Osmi dan 
15.00 Poročila (vps 15.00) 
15.10 Mostovi - hidak: Potepanja -

barangolasok (vps 15.10) 
15.40 Tabaluga: Znanost, ris. nan., 

4/26 (vps 15.45) 
16.05 Ali me poznaš: Jaz sem želod 

(vps 16.05) 
U.lOAfnafritci: Znanost,!, del, 

pouč.o<ld.,2/n (vps 16.15) 
16.35 Knjiga mene briga - Gabriel 

Zaid: Toliko knjig, pon, 
(vps 16.40) 

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

17.30 Razgledi slovenskih vrhov: 
Triglav,! del (vps 17.40) 

18.00Modro (vps 18.10) 
18.35 Anfine logice, ris. (vps 18.35) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 Šport 
19.55 Piramida (vps 19.55) 
20.55 Natascha Kampusch, avstrij. 

dok. odd. (vps 20.55) 
21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 21.50) 
22.50 Pisave (vps 22.50) 
23.15 Kajnov nasmeh, fr. lit. nad., 

4/6 (vps 23.15) 
00.15 Dnevnik, pon. 
00.55 Infokanai 

06.40 Tv prodaja 
07.10 Tedenski izbor 
07.10 Glas(be)ni večeri na drugem: 

Koncert skupine lnxs 
08.40 Studio City 
09.35 Prvi in drugi 
10.00 Seja državnega zbora, prenos 

(vps 10.00) 
17.45 Poročila (vps 17.45) 
17.55 Schladming: SP v alpskem 

smučanju, slalom (m), prenos 
1. vožnje (vps 17.55) 

19.05 Trenutno stanje, ang. nad., 
2/6, pon. (vps 19.05) 

20.40 Schladming: SP v alpskem 
smu^nju, slalom (m), prenos 
2. vožnje (vps 20.40) 

21.30Varuh duše, koprod. film 
(vps 22.40) 

PRENDIMIL'ANIMA = 
SOULKEEPER 
Filmska biograftja Sabine 
Spietrein, Jungove paci-
entke in prijateljice, ki je v 
porevotucionarni Sovjet-
ski 2vezi postala ena vo-
dilnih osebnosti s podro-
čja psihoanalize. Leta 
1905 vzOr ichsko psihia-
trično bolnišnico sprej-
mejo devetnajstletno de-
kle Sabino iz Rusije. Zbo-
lela je za hudo obliko hi-
sterije. Pacientko začne 
zdraviti mladi doktor CarI 
Gustav Jung. Prvič ekspe-
rimentira z metodo psi-
hoanalize, ki jo Je povzel 
po svojem učitelju S ig-
mundu Freudu. Toda med 
zdravljenjem se zaljubita 

23.00 Domovina, nem. kronika, 
nem. nad., 4/11, pon. 
(vps 00.10) 

DOMOVINA. 
NEMŠKA KRONIKA 
Začela se je gradnja raj-
hovske hitre ceste skozi 
HunsrOck. Skupaj z de-
lavci pride v Schabbach 
tudi inženir Otto VVohlle-
ben in se nastani pri 
Simonovih. Otto in Maria 
se kmalu zbližata, med 
p lesom v vaškem d o m u 
pa si končno izpovesta 
ljubezen. Lucie obišče 
Martina, prijateljica iz 
berl inskega bordela, 
Eduard pa sanja o tem, 
da bi vse ostalo tako kot 
je in pri tem pozablja, da 
njegova vila še ni odpla-
čana. 

00.00 Seja državnega zbora, pos-
netek nadaljevanja (vps 01.15) 

02.30 Infokanai 

06.55 24 UR, pon. 
07,55 Mestece za vedno, 

17. delamer. nan. 
08.45 Vihar ljubezni, 

pon. 182. dela kolumb. nad. 
09.40 Neusmiljena srca, 

pon. 26. deta meh. nad. 
10.35 TV prodaja 
11.05 Nova priložnost, 

pon. 82. deta venez. nad. 
12.00 Peregrina, 

pon. 49. deta meh. nad. 
12.55 Ptičji svet, fr. dok. film 

PTIČJI SVET 
Dokumentarni film bo 
predstavil nadvse zanimiv 
zajedavski odnos, ki" se 
lahko splete med^ ptičem 
in klopom. 

13.55 TV prodaja 
14.25 Sedma nebesa, 

zad. delamer. nan. 
15.15 Peregrina, 50. del meh. nad. 
16.10 Nova priložnost, 

83. del venez. nad. 
17,05 Neusmiljena srca, 

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

183. del kolumb. nad. 
19.0024 UR 
20,00 Preverjeno 
21.05 Življenjska zgodba: 

Popolna hči, amer. film 

POPOLNA HČI 
Alexandra Michaelson je 
zaradi zlorabe drog in sa-
mouničevatnega vedenja 
dve leti preživela na mest-
nih ulicah. Doživi nesrečo. 
Ko se zbudi iz kome, se 
ničesar ne spominja. Nje-
na mama Jill, oče Tom in 
mlajši brat Josh upajo, da 
se bo zdaj končno zaživela 
normalno življenje. 

22.45 Teksaški mož postave, 
6. delamer. nan. 

23.35 Seks v mestu, 10. del amer. nan. 
00.10 Newyorika policija, 

5. del amer. nan. 
00.55 24 UR, pon. 
01.55 Noč:na panorama 

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

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

228. delamer. nad. 
09.05 Mladi in nemirni, 

66. delamer. nad. 
09.50 VIP, 22. delamer. nan. 
10.40 Pazi, kamera, pon. 
11.10TV Dober dan, 

pon. 7. dela slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Srečna linija 
13.40 Umor, je napisala, 

20. del amer. nan. 
14.35 Na robu atomske vojne, 

amer. film 

NA ROBU ATOMSKE 
VOJNE 
Profesor Sorenson že mno-
go let preučuje starodavne 
poti kometov in se zave-
da katastrofalnih dogod -
kov, ki so jih v preteklosti 
povzročiti padci kometov 
in meteoritov na naS pla-
net. Sodeč po njegovih 
najnovejših izračunih se 
Zemlji spet bliža komet, 
ki lahko uniči človeštvo. 

16.15 Oh, ta sedemdeseta, 
22. del amer. humor. nan. 

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

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

17.45 Raztresena Alty, 
12. delamer. nan. 

18.35 TV Dober dan, 8. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Akcija: Predsednikov mož 2, 

amer. film 
21.35 JAG, 13. delamer. nan. 
22.30 Will in Grace, 

1. delamer. humor. nan. 

07.00 Pokemoni, ris. serija 07.45 TV-
prodaja 08.00 Divja mačka 08.55 Polna 
hi§a, humor, serija 09.25 Beverly Kills 
90210, serija 10.20 Naj domači video 
11.35 TV-prodaja 12.05 Interaktivni 
program 12.55 Malena. rom. drama, 
Italija, 2000 14.30 Divja mačka, tel., 41. 
del 15.25 Sončni zaliv, nad., 17. sezona, 
85. del 15.55 Roseanne, humor, serija, 
4. sezona, 86. det 16.25 Potna hiSa, hu-
mor. serija, 1. sezona, 17. del 16.55 Be-
veriy Hills 90210, serija, 4. sezona, 85. 
det 17.50 Smattvilte, zf. serija, 1. sezona, 
16. del 18.45 Naj domači video 20.00 
Divji angeli, krim. serija, 1. sezona, 6. det 
20.55 Skrivna naveza, krim. serija, 1. se-
zona, 7. in 8. del 22.45 Po koncu žetve, 
drama, ZDA, 2001 00.25 Roseanne 
00.55 TV-prodaja 01.25 Interaktivni 
program 02.25 Mikroskop 

I TvPIKA 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 Uspejni obrtnik 10.00 Do zdravja 
tudi tako 10 JO Potuj z mano 11.00 ŠKl 
12.00 Uživajmo v Sloveniji 13.00 Slo 
motion 13.30 Glasbeni mozaik 14.15 
Umetniški projekt 1430 Glasbena lestvi-
ca 15.30 Prvi na vasi 16.30 Do zdravja 
tudi tako 17.00 Klepet z Maručo 17.30 
Avantura z Ano in Tajijem 18.00 Do 
zdravja tudi tako 18.30 Mreža 19.00 Na 
piki 20.00 To morate vedeti 21.00 Jana 
21.30 24 ur 22 JO Mreža 23.00 Predah v 
gibanju 23.45 Turistične zvezde 

Tv Paprika 

17.15 Bonbon 17.30 Prava kombinacija 
17.35 Dobre novice 17.40 Osrednji gost 
dneva 18.00 Prava kombinacija 18.05 
Dobre novice 18.10 Za zdravje 18.30 
Prava kombinacija 18.35 Osrednji gost 
dneva 18.45 Pičotina - pravljice za naj-
mlajše 19,00 Prava kombinacija 19.05 
Sladko & grenko 19.15 Gost dneva 
19.30 Prava kombinacija 19.35 Poma> 
gamo vam zaslužiti več 20.00 Prava 
kombinacija 20.05 Evro na evro 20.15 
Rimske strasti 20.30 VIP-večeri 21.00 
Prepričajte Erazma 22.00 Kandidat 
22.30 R^merja 23.30 Besede miru 

23.00 Mladi zdravniki, 2. det amer. 
humor. nan. 

23.30 Sramota v družini, amer. film 

I Gorenjska TV 

09.00 Športni pregled, odd. o gor. ̂ rtu 
09.35 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Go-
renjska TV poroata 10.00 Med brajdami, 
1. del zab.-glas. prir. 11.00 Videostrani 
17.00 Niti tat ne more poleno krasti, po-
snetek kom. 18.00 Vita klub 18.35 Ste 
vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV 
poročila 19.00 Aktualno v regiji 19.10 
Zeleni vodnik: Petargonije in sobne rastli-
ne 19.40 Pravljične minute za najmtajie 
19.50 Ste vedeti, svetov, odd. 20.00 Skr-
bimo za zdravje 21.00 Mozaik kulture: 
Teden monodrame na Ptuju 21.30 Go-
renjska TV porodla 21.45 Aktualno v re-
giji 21.55 Ste vedeli, svetov, odd. 22.00 
Med brajdami, 2. del zab.-glas. prir. 
23.00 Gosta tedna: Ivan Šelih in Karmen 
Kočar 23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjska 1V poročila 

I Deželna Loka TV 

18.00 Pepelka 18.45 Predstavitveni 
ntm 19.00 Kocka 20.00 Tehnični pre-

h* orfgaviij* zt tpf«T*fnt* I. na4Un<io v U pf0̂ jm.h po »aijufkg c*da!i<»Jc 

20.00 Asova gibanica 20.35 Besede in 
dejanja 21.35 Cestno podjetje Kranj 
21.50 Razstava 22.00 Pokliči me nocoj 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Mini Super zvezda 
200711.30 TV-prodaja 12.00 Zakulisje 
12.30 Superiestvica 13.30 Stitist 14.00 
Potovanja 15.00 Videospoti, glasba 
15.40 Glasovi, kom. drama, VB, 2000 
17.30 Zimski solsticij, rom. drama, 
VB/Nemčija, 1. del, 2003 19.00 Superte-
stvica 19J0 Nenavadno, 23. del 20.00 
Exploziv 21.30 Tujec ob meni, drama, 
ZDA, 1995 23.40 Kriminalka, krim. dra-
ma, ZDA, 1986 01,25 TV-prodaja 

06.50 TV-kotedar 07.00 Dobro jutro, 
HrvaŠka 09.10 Vila Marija 10.00 Poroa-
ta 10.06 Stike pokrajine 10.50 Kuliuma 
poročila 11.00 Tretje obdobje 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-koledar 12 JOOb svi-
tu, tel., Mehika 13.17 Delovno kosilo 
14.15 Knez in dekle, nad., Nemčija, 2. 
del 15.00 Poročila s prevodom za gluhe 
15.10 Timon in Pumbaa 15.32 Nora 
fora 16.00 Glas domovine 16J5 Tivtje* 
nje v živo 17.28 Poročila 17.45 Najšib-
kejši člen 18.30 Navadni ljudje, tel., Hr-
vaŠka, 78. del 19.15 Loto 19.300nevnik 
20.10 Piramida 21.15 Sodni poziv 
21.55 Odkrito 22.50 Kulturna poročila 
23.00 Drugi format 23.55 Poročila 

07.50 TV-koledar 08.00 Rumenoklju-
nec 08.55 Grimmove pravljice 09.20 
Nična ura 09.35 Otokar 09.55 Mladi 
športniki 10.20 Beg zvitega lisjaka 
10.50 Risanka 10.55 Pločevinasti nos 
11.20 Vetrovni tekač. fant. drama, ZDA, 
199513.10 Poročila 13.15 Sporočita ve-
selja, film, ZDA 15.00 Zahodno krilo, se-
rija, ZDA, 7. sezona, 8. del 15.45 Hrvaška 
danes 16.00 Poročila 16.10 Povsem na-
vadni ljudje 16.45 Pa sem te 17.05 
ioey, humor, serija, ZDA 17.35 Evropski 
magazin 18.10 županijska panorama 
18.33 Poroata 18.55 Podnebje, vreme 
in katastrofe: Območje 8eringovega 
morja - alarm za Arictiko 19.40 Barabe in 
princese 20.20 Idealni soprog, rom. 
kom., ZDA, 1999 22.00 Galaktika, zf. se-
rija, ZDA, 2. sezona, 3. det 22.50 Poroči-
ta 23.00 Back to Back, akc. drama, ZDA, 
19960035 Zahodno krilo, pon. 

06.00 jekleni izziv: Polfinale, 3. krog 
06.55 Preživetje ekstremnih vremen-
skih razmer, 1., 3. in 4. del 0845 Rojstvo 
avtomobila, 10. det 09.10 Ekstremni in-
ženiring: Vezni obalni most med San 
Franciscom in mestom Oakland 10.05 
Kralji konstrukcij: Južni terminal 11.00 
Azijska čudesa: Akvarij Okinavva 11.55 
Jekleni izziv: Polfinale, 3. krog 12.50 
Preživetje ekstremnih vremenskih raz-
mer, 1., 3. in 4. del 14.40 Ameriška ig-
ralnica, 8. del 15.35 Sanjski stroji: Ferra-
ri 16.00 Peta prestava 16.30 Rojstvo av-
tomobila. 10. del 17.00 Ekstremni inže-
niring: Vezni obalni most med San Fran-
ciscom in mestom Oakland 18.00 Tekma 
v sestavljanju motorjev, dok. serija, 3. in 

nt odtovirjj t* »p»em«nbe. i> r>ttur«;o 

4. del 19.00 Razbiti mit 20.00 Najboga-
tejši Evropejci: Najuspešnejši ljudje Bliž-
njega vzhoda 21.00 Dr. G: Medicinska 
izvedenka: Uničujoča pot 22.00 Na lovu: 
Lov na poletni veter 23.00 Forenziki: 
Zvestoba v napačnih rokah 00.00 Trav-
ma: Cestni boj 01.00 Letalska nesreča, 
dok. serija, 2. del 01.55 Dosjeji FBI-ja: 
Nasilje v malem mestu 

Animai planet 

10.00 Avstralski reševalci 10.30 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni pri-
meri 12.00 ^valski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik šimpanzov 13 JO Žival-
ski park 14.00 Let domov 15.00 Eks-
tremne živali 16.00 Lovec na krokodile 
17.00 Živalski policisti v Detroitu 18.00 
Reportaža 18J0 Reševalci živali 19.00 
Dnevnik šimpanzov 19.30 Živalski park 
20.00 Divjina z Nickom Bakerjem 20.30 
Pasti narave 21,00 Življenje se^lcev 
22.00 živalski policisti v Phoenixu 
23.00 Reševalci živali 23.30 Opičji posli 

National Geographic 

08.30 Opičji posli 09.00 Med šokom in 
občudovanjem 10.00 Znanost iz Kolly-
wooda 11.00 Megagradnje 12.00 Kata-
strofa v zraku 13.00 Opičji posli 13 JO 
Opičji posli 14.00 Med šokom in obču-
dovanjem 15.00 Znanost iz Kollywooda 
16.00 Pravi raj: Madagaskar - drug svet 
17.00 Lov na lovca: Roparice v raju 
18.00 Megagradnje: Morska izstrelitev 
19.00 Opičji posli 19J0 Opičji posli 
20.00 Iskanje Feničanov 21.00 Skriv-
nost: Britje 22.00 Je to res: Nostradamu-
sov učinek 23.00 Sekunde do katastrofe: 
Izbruh vulkana na gori Sv. Helene 00.00 
Skrivnost: Britje 

08.00 Mož z igrišča, kom. drama, ZDA, 
1993 10.00 Materino darilo, pust. dra-
ma, ZDA, 199512.00 Ed, serija, ZDA, 3. 
sezona, 18. del, 200313.00 Mož z igriš-
ča, kom. drama, ZDA, 1993 15.00 Kma-
lu, serija, ZDA, 2. sezona, 9. del, 1999 
16.00 Materino darilo, pust. drama, 
ZDA, 199518.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezo-
na, 18. del, 2003 19.00 Kmalu, serija, 
ZDA, 2. sezona, 9. del, 1999 20.00 Sneg 
v avgustu, drama, Kanada/ZDA, 2001 
22.00 Jordan v novi službi, 4. sezona, 
12. del 23.00 Umori v Atlanti, krim., 
ZDA.2000 

Travel Gianell 

14.00 Graingerjev svet: Havaji 15.00 
Svetovni popotnik: Zahodna Kanada 
16.00 Sanjska potovanja: Big Sur 16.30 
Popotnik: Nevv Voric 17.00 Svetovni po-
potnik: Južna Mehika, Kalifornija 19.00 
Pustolovščina: Wales 20.00 Z vilicami po 
Sredozemlju: Turčija 20.30 Viva: Cile 
21.00 Graingerjev svet: Sydney 22.00 
Svetovni popotnik: Oueensiand 23.00 
Žejni popotnik: Srednja Evropa 23.30 
Popotniki: Avstralija, Tajska 00.00 Sve-
tovni popotnik: Kalifornija 

O BBC Prime 

10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši aen 
12.30 Porridge 13.00 Moja družina 
13.30 Cas, ki mineva 14.00 Hetty Vifa-
t» progr»fn«h po fcJailicijc 

inthropp 15.00 Bolnišnica Holby 16.00 
Močni fantje 16 JO Česa ne obleči 17.00 
Denar na podstrešju 17.30 Od doma do 
doma 18.00 Moja družina 18 JO Cas, ki 
mineva 19.00 Velika pojedina 19 JO Di-
eta 20.00 Vojaška enota 21.00 Nema 
priča 22.00 Hitri Šov 22.30 Pivo in čips 
23.00 Vojaška enota 00.00 Porridge 

O MTV Adria 

07 JO Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10obl0h11.00Bl0kl2.00 Samo Adria 
12.15 Hiphop glasba 12J0 Dnevnik: 
6eyonce 13.00 Dnevnik: Akon 13.30 
Vroče 14.00 Dnevnik 14.30 Hiphop 
glasba 14.40 Samo Adria 15.00 3 od 1 
}S2Q Hiphop glasba 15.30 Vse o6 na: 
Jay Z in Nas 16,00 Klubska lestvica 
17.00 Top 5 ob 17 h 17,30 Hiphop glas-
ba 18.05 Samo Adria 18J0 Življenje in 
rime: Ma[y J. Btige 19.00 Hiphop glasba 
19,30 Vroče 20.00 Licks 21.00 Blok 
22.00 Vse oč na: Raperja Jay Z in Nas 
22.30 MTV Vault: Snoop Dogg 23.00 
MTV v živo: Snoop Dogg 23 JO Noč z VJ-

O EURO ŠPORT 

07.15 Tenis (ž. m), posnetek četrtfinal-
nih dvobojev odprtega prvenstva Av-
stralije v Melboumu 09 JO Tenis (ž, m), 
prenos četrtfinalnih dvobojev odprtega 
prvenstva Avstralije v Melboumu 13.00 
Umetnostno dnanje (m): Evropsko pr-
venstvo, prenos moškega kratkega pro-
grama v Varšavi 17J0 Tenis {i, m), po-
snetek četrtfinala odprtega prvenstva 
Avstralije 19.00 Umetnostno drsanje: 
Evropsko prvenstvo, prenos tekmovanja 
športnih parov v Varšavi 22.15 Jadranje: 
Za kulisami Atinghija 22.20 Sredni iztior 
športov na Eurosportu 22.30 Konjeni* 
itvo, posnetek tekmovanja za svetovni 
pokal v preskakovanju ovir v Leipzigu 
23.30 Olimpijski magazin, novice iz sve-
ta športa in portreti športnikov 00.00 
Balinanje (bowls): Svetovno prvenstvo, 
posnetek dvobojev osmine finala v Nor-
folku 

08.30 Sola pokra 09.00 Poker 11.00 
TV-prodaja 12.00 Normalno 12 JO TV-
prodaja 13.45 Motociklizem 14.30 
Športni kviz 17.30 Poker, vrhund odpr-
tega prvenstva Velike Britanije v Maid-
stonu 18.30 Nogometne novice 19.45 
Reportaža: Mit o Lamborghiniju 20.15 
Motofvizije 21,15 Motociklizem: Kaj po-
čnejo motoristi pozimi 21.45 Motocikli-
zem 22.15 Reportaža: Mit o Harieyju 
Davidsonu 23.00 Športni kviz 00.15 
Erotični spoti 

08.30 Sedma nebesa 09.10 Smallville 
09.50 Glavca 10,15 Policijska enota 
Kitzbuhet: Ognjena noč 10.55 Kaj je no-
vega, zab. odd.: Oliver Baier z znanimi 
gosti o aktualnih dogodkih tedna 11.40 
Otroški program 14.30 Fant zre v svet: 
Namišljeni bolnik 14.55 Simpsonovi 
15.20 Jimova družina: Avtomobili in 
ženske 15.40 Novice 15,45 Sabrina, 
mlada Čarovnica: Stepo zaupanje 16.10 
Sedma nebesa: Sami nesporazumi 
16.55 Smallville, serija: Armagedon, 
zad. del 17.45 Novice 17.50 Čarovnice 

18.30 Glavca 19.00 Simpsonovi: Trilogi-
ja iste zgodovine 19.30 Las v sliki 19.53 
Vreme 20.00 Sport 20.15 Zakon in red: 
Zločinski um: Klub vampirjev 20.55 No-
vice 21.05 Kraj zločina: Vroč pozdravi iz 
Prage 22 J5 Brez sledu: Zakonske dolž-
nosti 23.20 Mesija - Maščevanje je 
moje, srh.. VB, 1/2 del, ^001 00.50 Niki-
ta: Zadnja igra 

07.30 Vreme 09.00 Čas v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. 09J0 
Drzni in lepi 09.50 Drzni in tepi 10.10 
Poti k srea 10.55 Vihar ljubezni 11.45 
Vreme 12.00 Poročilo 12.55 Pogledi od 
strani 13.00 (as v stiki 13,15 Sveže pri-
pravljeno - Kuhar. odd. 13,40 Drzni in 
lepi 14.00 Dnni in tepi 14,25 Poti k sre-
a 15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja 
Barbare Kariich: Erotika ne pozna staro-
sti 17.00 Čas v sliki 17.10 Dobrodošla. 
Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
18.48 Loto 19.00 Zvezna dežela danes, 
mag. 19.30 čas v sliki 19,53 Vreme 
20.00 Pogledi od strani 20,15 Hetp TV -
Poseb. odd., oddaja v živo: Gledalci spra-
šujejo - strokovnjaki odgovarjajo 21.50 
Sanjski bivalni prostori, vodi: Robert Re-
umann: Živeli z vsemi Čutiti 22.00 Čas v 
sliki 2 22JO Svetovno poro l̂o: Spremi-
njanje podnebja 23.15 Dokumenti -
Spreminjanje podnebja: Podnebje 2050 
-kdaj se bo zgodila katastrofa 

07.30 Dobri časi, slabi časi 08.10 TV-
prodaja 09.00 Točno ob devetih 09.30 
Vse, kar šteje 10.00 Kazensko sodišče 
11.00 Najino prvo stanovanje 11,30 
Moj dojenček 12.00 Opoldanski mag. 
13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazensko 
sodišče 15.00 Družinsko sodišče 16.00 
Mladinsko sodišče 17.00 Najino prvo 
stanovanje 17J0 Med nami 18.00 Eks-
ptozivno 18.45 Porofila 19.05 Vse, kar 
šteje 19.40 Dobri časi, slabi časi, 3663. 
del 20.15 Nemdja išče sup«rzvezdo, iz-
bor 21.15 Naloga med štirimi stenami 
22.15 Stem TV, mag. 00.00 Poroata 
00.35 Na kraju zločina: Miami 

09.00 Menjava žensk 11.00 Supergo-
spodinja 11 JO Sam svoj mojster 12.40 
Otroški program 16.00 Oa, draga: Večer-
ni strah 17.00 Korak za korakom: Žen-
stven kolega 18.00 Se vedno srečna: Po-
godba z Lauren 19.00 Jimova družina: 
Ljubezen gre skozi želodec 20.00 Poroa-
ta 20.15 Zvezdna vrata: Nadloga hroščev 
21.10 2423.55 Poročila 00.05 Zvezdna 
vrata: Peti mož 

O RTLsuper 

06.30 Otroški program 12.50 Gumi* 
medvedki 13.15 Utoin Stitch 13.40 fill-
more 14.05 Spužva Bob 14.45 Fosterje-
va hiša 15.35 Cosmo in Wanda 16.00 
Pet junakinj 16.30 Rožnati panter 
17.20 Srečni Luka 17.45 Co smo in Wan-
da 18.00 Gumimedvedki 18J0 Foster-
jeva hiša 18.55 Lilo in Stitch 19 JO Fill-
more 19.45 Spužva Bob 20.15 Nevestin 
oče 2, kom., ZDA, 1995 22.15 čisto po-
polnoma 23.15 T. V. Kaiser 00.20 Inf. 
oglasi 

07.15 Galileo 08.00 Naredi sam 
08.30 Boljša hrana • preprostejše živ-
ljenje 09.30 Ljubezen je... 10.00 Pri-
znanje 11.00 Talk, talk, talk 12.00 
Avenzio 13.00 Sam, mag. 14.00 Tako 
živi Nemčija 15.00 Boljša hrana - pre-
prostejše življenje 16.00 Čarovnice: 
Pomembnost Phoebejine biti 17.00 
Taff, magazin 17.55 Newstime, poro-
aia 18.05 Simpsonovi, anim. serija: 
Bitka za Boba 19.00 Galileo, mag. 
19.45 Ljubezen je... 20,15 Vohun po 
naključju, akc. film, ZDA. 2001 22.00 
TV total. razv. 23.00 Pro7-rep. 23.50 
Pro7-rep. 

08.20 Živeti po želji 08.50 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midvezmamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 McLeodovi hčeri 13.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 McLeodovi hčeri 16.00 Midve z 
mamo 17.00 Ljudje, živali in zdravniki, 
dok. serija 17,55 Poročila 18.00 Lačen 
znanja 18.30 Nič ni brez okusa, kuhar, 
odd. 19.00 Popolna večerja 19.45 Živ^ 
ti po želji 20.15 Zakon in red: Zloanski 
um: Družinski načrt 21.10 Pogajalka, se-
rija 22.05 Boston Legal 23.00 Privid zlo-
bna 00.00 Poroaia 00.15 Zakon in red: 
Zloanski um 

RealKyTV 

09.45 Zapiski iz Tajpeja 10.10 Lovci na 
glave 11.00 Kaj storiti 11.50 Reševanje 
živali 12.15 Oko za oko 12.40 Iz srca 
13J0 Čudaško 13.55 Svarilo pred vi-
harjem 14.45 Napaka 15,10 Hujšanje 
15.35 Brodolom 16J5 Kaj storiti 17,15 
Reševanje živali 17.40 Mejna policija 
18.05 Lov na duhove 18.30 Prevarana 
smrt 19.00 Spopad v kletki 19.25 Huj-
šanje 21.05 Poznavalec 22.00 Hujianje 
00 JO Poznavalec 

11,25 Puna(aizcunj.134.dell2.20 Ah. 
ta ljubezen, 66. del 13.10 Zaljubljena, 
25. del 14.05 Maščevanje ljubezni, 67. 
del 15.00 Naše skrivno življenje, 17. del 
15.55 Dora, 111. det 16.45 Dora, 112. 
del 17.40 Poroka z milijonarjem, 59. del 
18.35 Maria Rosa išče ženo, 37. del 
19.30 Judeževa žena, 44. del 20 JO Ho-
čem biti zvezda, 17. det 22.05 Dora, 112. 
del 23.00 Sreča v ljubezni, 50. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 67. del 00.50 Ah, 
ta ljubezen, 66. del 

O Cartoon/t<m 

13.30 Dexterjev laboratorij 13.55 Do-
godivšane kralja Arturja 14 JO Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 15 J5 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
Camp Uzlo 16.50 Ben 1017.15 Robot-
boy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
Dexterjev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20 Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
sosešane 20.10 Powerpuff dekleta 
20 J5 Dexterjev laboratorij 21.00 Mar-
lowe, krim., ZDA, 1969 22.35 Drobiž iz 
nebes. rom. kom., ZDA, 198100.20 Strel 
v luno, drama, ZDA, 1982 
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06.10 Tedenski izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Porodila (vps 07.00) 
07.05 Dobro julro 
08.00 Poroaia 
08.05 Dobro juiro 
09.00 Porodila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Pod klobukom 
09.40 Odd. za otroke 
09.55 Sanjska dežela, raz.-potop. 

serija, 3. odd.: Na sledi Sv. 
Gralu 

10 JO Berlin, Berlin, nem. nan., 
24/39 

10.50 Z vami 
11.40 Omizje 
13.00 Porodila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.20Tedenski izbor 
13.20 Vojko Anzeljc Zainimo znova, 

drut nan., 2/20 
13.50 Piramida 
15.00 Porodila (vps 15.00) 
15.10 Mostovi - hidak: Moj gost, 

nru)ja gostja... • vendegem... 
(vps 15.10) 

15.45 Kljukec s strehe, ris. nan., 
14/26 (vps 15.45) 

16.10Vzpon, kratki dok. film iz Srbije 
(vps 16.10) 

16.25 enajsta iola, odd. za 
radovedneže (vps 16.25) 

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

17.30 Štafeta mladosti (vps 17.30) 
18.15 Duhovni utrip (vps 18.15) 
18.35 Policaj Crt, ris. (vps 18.30) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 $pon 
19.55 Tednik (vps 19.55) 
20.45 V 80 zakladih okoli sveta, ang. 

dok. serija, 5. del (vps 20.50) 
21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 

(vps 21.50) 
22.50 Knjiga mene briga - Gabriel 

Zaid: Toliko knjig (vps 22.50) 
23.10 Glasbeni ve^er-

ob 30. obletnici umetniškega 
sodelovanja Marjane Lipovšek 
s Slovensko filharmonijo 
(vps 23.10) 

GLASBENI VEČER 
KorKert orkestra Slovenske 
filharrTKjnije je posvečen 30. 
obletnici umetniškega so-
detovanja Marjane Lipovšek 
s Slovensko filhamr>onijo. 

00.20 Dnevnik, pon, 
Ol.OOlnfokanal 

06.30 Infokanal 
09.00 Tv prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
11.30 Otroški infokanal 
12.30 Zabavni infokanal 
IS.OOTvprodaja 
15.30 Vzporedna ekonomija, 3. odd., 

pon. 
16.30 Mozaik (vps 16.30) 
17.25 Mostovi - hidak: Moj gost, 

nroja gostja... - vendegem 
pon. 

18.00 Porodila (vps 18.00} 
18.10 Košnikova gostilna (vps 18.10) 

KOSNIKOVA GOSTILNA 
KoSnik med vožnjo z za-
pravljivčkom opazi pobe-
glega labradorca. Vzame 
ga k sebi in pripelje do-
mov. 2ena Neža Je zelo 
huda, ker je prepričana, 
da ima pes bolhe. Med-
tem, ko se z ženo prepira-
ta se veselica v gostilni že 
zdavnaj začne. Avseniki 
igrajo eno za drugo, vsi pa 
čakajo na Janeza. Končno 
le pride in to z Nežo. 

19.05 Izbranec, amer. nad., 12., zad. 
del, pon. (vps 19.05) 

20.00 Šport (vps 20.00) 
22.35 Huff, amer. nad,, 3/13 

(vps 22.40) 

HUFF 
8eth ne ve, kaj naj si misli, 
ko na Byrdovih spodnji-
cah odkrije sledove Šmin-
ke. Najprej posumi, da je 
njen 14-letnik gej, ko pa 
pride resnica na dan, je 
zgrožena. Huff jo tolaži, da 
njun sin pač odrašča. Raz-
vratu se vdaja tudi Russell, 
ki si kar med kupovanjem 
televizorja organizira div-
jo zabavo. 

23.30 Prepovedana ljubezen, fr. tv 
film (vps 00.00) 

01.05 South park. amer. ris. 
nan., 3/14, pon. 

01.30Harryjevi hčeri, ived. 
(vps 01.35) 

03.15 Infokanal 

07.10 24 UR, pon. 
08.10 Mestece za vedno, 

15. del amer. nan. 
09.00 Vihar ljubezni, 

pon. 179. dela kolumb. nad. 
09.55 Neusmiljena srca, 

pon. 23. dela nf>eh. nad. 
10.45 TV prodaja 
11.15 Nova priložnost, 

pon. 79. dela venez. nad. 
12.05 Peregrina, 

pon. 46. dela meh. nad. 
13.00 Medvedja reka, ang. dok. odd. 

MEDVEDJA REKA 
Dokumentarec Medvedja 
reka bo grizlije predstavil 
v popolnoma novi luči. Ti 
strah zbujajoči medvedi 
niso le izkušeni roparji, 
pač pa tudi individuallstl z 
osebnostjo in s težavami, 
ki se ne razlikujejo prav 
dosti od človeških. 

14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 

19. del amer. nan. 
15.25 Peregrina, 47. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

80. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

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

180. del kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Trenja 
21.45 Na kraju zloeina:Nev^York, 

23. del amer. nan, 

22.35 Prsi ali življenje, ang. dok. odd. 

P R S I A U Ž I V U E N J E 
22-letna radijska napove-
dovalka Becky Measures 
se boji, da bo umrla za ra-
kom na dojkah. 

23.30 Zahodno krilo, 
21. del amer. nan. 

00.20 Seks v mestu, 8. del amer. nan. 
00.55 24 UR, pon. 
01.55 Nô na panorama 

07.20 TV prodaja 
07.25 Pet junakinj, ris. serija 
07.50 Moja družina. 

19. del ang. humor. nan. 
08.25 Vsi moji otroci, 

225. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 

63. del amer. nad. 
10.00 VIP, 19. del amer. nan. 
10.50 Pazi, kamera, pon. 
11.20 TV Dober dan, 

pon. 4. dela slov. nan. 
12.10 TV prodaja 
12.40 Sre{na linija 
13.45 Umor, je napisala, 

17. del amer. nan. 
14.40 Strta srca, amer. film 

16 JO Oh, ta sedemdeseta, 
19. del amer. humor. nan. 

16.50 Dva nooža in pol, 
11. del amer. humor. nan. 

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

17.50 Raztresena Ally, 
9. del amer. nan. 

18.40 TV Dober dan, 5. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Britanski veier Pustolovščine 

Sherlocka Holmesa, 
4. del ang. nan. 

21.00 Morse: Smrt v pravem 
trenutku, ang. film 

MORSE: SMRT 
V PRAVEM TRENUTKU 
Morse se bo spoprijel z 
novim težkim primerom. 
Tokrat preiskuje smrt 
Henryja Fallona. Vse kaže, 
da seje ta ustrelil, ker je bil 
neozdravljivo bolan. Toda 
preprost samomor se 
sprevrže v zapleteno pre-
iskavo umora, ki sproži 
Številna vprašanja... 

22.55 Mrtve priče, 6. del ang. nan. 
23.55 Naravnost fantastično, 

6. del ang. humor. nan. 

07.00 Pokemoni, ris. serija 07.25 0ggy 
in Ščurki, ris. serija 07.45 TV-prodaja 
08.00 Divja maeka, tel. 08.55 Polna 
hiša, humor, serija 09.25 6everly Hills 
90210, serija 10.20 Naj domači video 
11.35 TV-prodaja 12.05 Interaktivni 
program 12.30 Ivana Blazna, rom. dra-
ma, Španija, 2001 14.30 Divja mačka, 
tel., Venezuela, 38. del 15.25 Sončni za-
liv, nad., 17. sezona, 82. del 15 Rose 
anne, humor, serija, 4. sezona, 83. del 
16.25 Polna hiia, humor, serija, 1. sezo-
na, 14. del 16.20 BeverI/ Hills 90210, se-
rija, 4. sezona, 82. del 17.50 Smallville, 
zf. serija, 1. sezona, 13. del 18.45 Naj 
domači video 20.00 Preiskovalci na 
delu, krim. serija. 1. sezona, 16. del 
20.55 Kobra 11, krim. serija, 4. sezona, 
17. del 22.35 Zadnji preživeli, krim., 
ZDA, 1996 00.30 Šokantni dokumentar-
d: Najmočnejši deček na svetu, pon. 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 Kulturne drobtinice 10.00 Sijaj 
10.30 Drom pot 11.00 Glasbeni mozaik 
12.45 Preverjeno 13.45 Umetniški pro-
jekt 2. del 14.00 SKL 15.00 Prvi na vasi 
16.00 Potuj z mano 17.00 Jana 17 JO V 
harmoniji z naravo 18.00 Zrela leta z 
Melanijo Ster 18.30 Mreža 19.00 Potuj-
mo s Slavcem 19.30 Do zdravja tudi tako 
20.00 Uspešni obrtnik 20.30 Aktualno 
21.00 Vest • povest o vesti 21.30 24 ur 
22.30 Mreža 23.00 Slovenski jezik - je 
zik sveta 23.30 ABCD 00.00 Turistiene 
zvezde 

00.35 Navigator, pon. 
01.05 Točno opoldne, amer. film 

I Tv Paprik* 

17.10 Spot dneva 17.15 Bonbon 17J0 
Prava kombinacija 1735 Dobre novice 
17.40 Osrednji gost dneva 18.00 Prava 
kombinacija 18.05 Dobre novice 18.10 
Razsvetljenje 18.30 Prava kombinacija 
18.35 Gost dneva 18.45 Pičolina - za-
plešimo skupaj 19.00 Prava kombinacija 
19.05 Sladko& grenko 19.15 Gost dne-
va 19.30 Prava kombinacija 19.35 Kra-
ljestvo živali - nasveti za vaše ljubljenčke 
20.00 Prava kombinacija 20.05 Bonbon 
20.30 Politika 21.00 Razmerja 2 22.00 
Portfelj 22.30 Adam in Eva 23.00 Mat-
jaž 00.00 lahko noč 

Gorenjski TV 

09.00 Vitafit 09.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 09.45 Gorenjska TV poročila 10.00 
Skrbimo za zdravje, pon. 11.00 Video-
stranl 17.00 Srečanje harmonikarjev -
Ceče2006,2. del glas. prir. 17.45 Nova 
tržnica v litiji 18.00 Oddajnik Novi Jeru-
zalem, ver. odd. 18.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 18.45 Gorenjska TV poročila 
19.00 Aktualno v regiji 19.10 Športni 
pregled, odd. o gor. športu 19.40 Prav-
ljične minute za najmlajše 19.50 Ste ve-
deli, svetov, odd. 20.00 Apolon, razv. 
odd. 20.45 Jeklene ptice 21.00 Cinema 
Paradiso, ftlm. odd. 21.35 Ste vedeli, 
svetov, odd. 21.45 Gorenjska TV poroči-
la 22.00 Zvezdni okruški z astrologinjo 
Rožo Kadč, razv. odd., v živo 23.00 Med-
narodni tamburašid festival v Predosljah 
2006,2. del 23.25 Gorenjski odsev: Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti Kranj v 
novih prostorih 23.35 Ste vedeli, svetov, 
odd. 23.45 Gorenjska TV poročila 

iMsm 
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18.00 Ormož 18.45 Trenutki v času 
19.00 Besede in dejanja 20.00 Pesem, 
most prijateljstva 20.35 CP Kranj 20.50 
Ples i i večerja 21.00 Deželni magazin: 
Komenda 22.00 Poklia me nocoj 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Super zvezda 2007 
1130 TV-prodaja 12.00 Izumi in izum-
čki 1230Superiestvica 1330 Vsa čude-
sa sveta, 20. del 14.00 Poetovio: Ptujska 
kronika 15.00 Podalpski večer 16.50 
Dekle v težavah, drama, ZDA, 1997 
18.30 Modro, odd. o navtiki 19.00 Su-
periestvica 19.30 Rdeča preproga, serija 
o novostih s sveta zabave, 24. del 20.00 
Ena na ena, pog. odd. 21.00 Koncert 
2230 Astronet 23.30 Martini World Cir-
cuit OO.OO Ena na ena, pogovor 01.00 
TV-prodaja 01.30ZNetTVvnoč 

07.00 Dobro jutro. Hrvaška 09.10 Vila 
Marija 10.00 PoroSla 10.06 Pokrajinske 
slike: Zima v Fichtelskih gorah in Stein-
waldu 10.50 Kultuma poročila 11.00 
Ekumena 12.00 Dnevnik 12.15 TV-
koledar 12.30 Ob svitu, tel., Mehika 
13.17 Delovno kosilo 14.15 Knez in de-
kle, nad., Nemčija 15.00 Porodla s pre-
vodom za gluhe 15.10 Timon in Pumbaa 
1532 Nora fora 16.00 Eko cona 1635 
življenje v živo 17.40 Poročila 17.55 
Najšibkejši člen 18.40 Navadni ljudje, 
tel., Hrvaška, 81. del 1930 Dnevnik 
20.10 Latinica: Zločin nikoli ne zastara 
21.40 Dok. odd. 22.15 Odkrito 23.10 
Kultuma poročila 23 JO Na robu znano-
sti: Zgodovina neznanih letečih predme-
tov 00 J5 Poročla 

08.00 Rumenokljunec 08.55 Mumini 
09.20 Nična ura 09.35 Prebrani 09.55 
Kratki stik 10.20 Beg zvitega lisjaka 
10.50 Pločevinasti nos 11.40 Beetho-
ven 4, druž. kom., ZDA, 2001 13.10 Po-
ročila 13.15 Morse, pon., VB 15.00 Za-
hodno krilo 15.45 Hrvaška danes 16.00 
Poročila 16.10 ATP Zagreb IndooB, pre-
nos 18.10 Županijska panorama 18.33 
Porofila 18.55 Podnebje, vreme In kata-
strofe: Viharne plime in orjaški valovi 
19.25 Barabe in princese, humor, serija. 
Hrvaška 20.05 Na kraju zločina, krim. 
serija, ZDA, 6. sezona, 20. del 20.50 Nora 
hiša, humor, serija. Hrvaška 21.35 Poro-
čila 21.50 Glasba smrti, akc. srh., ZDA, 
2001 23.25 Zahodno krilo, 7. sezona, 
00.05 Normalno, drama, ZDA, 2003 

'{Hs<ovtry 

07.50 Skoki po londonu 08.45 Rojstvo 
avtomobila, 13. del 09.10 Ekstremni inže-
niring: Nafta 10.05 Potres v Aziji: Znanost 
o cunamijih 11.00 Cunami • Zgodbe pre-
živelih 11.55Vojneodpadkov 12.50 Kako 
ustvariti človeka: Seksualne skrivnosti 
13.45 Skoki po londonu 14.40 Ameriška 
igralni<a, 11. del 1535 Sanjski stroji: Ko-
bra 16.00 Peta prestava 16.30 Rojstvo 
avtomobila, 13. det 17.00 Ekstremni inže-
niring: Nafta 18.00 Hitra vozila: Kralji med 
čolni 19.00 Razbiti mit: Zopet 20.00 Po-
•Jffilndlt« nr l$ iptmitrfbt *• R«%tjn«)e 

polna katastrofa: Sončna nevihta 21.00 
Preživeli 22.00 Najbolj dramatični trenut-
ki v zgodovini: Kralj kokaina 23.00 Foren-
ziki: Zunaj zato, da ubija 00.00 Travma: 
Preveč zabave 

Ajiimal planet 

09.00 Reševalci živali 09.30 SOS v divji-
ni 10.00 Avstralski reševaki 10.30 The 
Keepers 11.00 Veterinarji 11.30 Ur-
gentni primeri 12.00 Živalski policisti 
13.00 Dnevnik šimpanzov 13.30 Žival-
ski park 14.00 Najhujši britanski ljub-
ljenček 15.00 Najbolj smešne živali sve-
ta 16.00 Lovec na krokodile 17.00 Žival-
ski policisti v Detroitu 18.00 Reportaža 
18.30 Reševalci živali 19.00 Dnevnik 
šimpanzov 19.30 Živalski park 20.00 
Opičji posli 21.00 Opke 22.00 Živalski 
polkisti v Phoenixu 23.00 Reševalci ži-
vali 23.30 Opî i posli 

National Geographic 

07.00 Katastrofa v zraku 08.00 Močvir-
ski tigri 09.00 Sekunde do smrti 09.30 
Sekunde do smrti 10.00 Najhujša kata-
strofa 11.00 Megagradnje 12.00 Razis-
kovanje nesreč 13.00 Močvirski tigri 
14,00 Sekunde do smrti 14.30 Sekunde 
do smrti 15.00 Najhujša katastrofa 
16.00 Pravi raj: Otok South Georgia - pa-
radiž na ledu 17.00 Opičji princ 18.00 
Megagradnje: Beriinski železniški termi-
nal 19.00 Močvirski tigri 20.00 Od blizu: 
Teden hitrostnih rekordov 21.00 Mafija: 
Mafija, kakšna mafija 22.00 Mafija: Glo-
balizacija in manja 23.00 Sekunde do 
katastrofe: Strmoglavljenje pri Sioux Ci-
tyju 00.00 Mafija: Mafija, kakšna mafija 

08.00 Sumljiva bolezen, drama, ZDA, 
1994 10.00 Zena zk>Činca, rom. drama, 
ZDA, 200212.00 Ed, serija. ZDA, 3. sezo-
na, 21. del, 2003 13.00 Sumljiva bole-
zen, drama, ZDA, 199415.00 Kmalu,se-
rija, ZDA, 2. sezona, 12. del, 1999 1 6.00 
Zena zločinca, lom. drama, ZDA, 2002 
18.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezona, 21. del, 
2003 19.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. sezo-
na, 12. del, 1999 20.00 Predrzna Ruby, 
glas. drama, ZDA, 2001 22.00Tiha priča, 
serija, VB, 10. sezona, 7. del 23.00 Naj-
mlajši boter, miniserija, ZDA, 1. del 

TravelChanell 

14.00 Turisti: San Antonio 14.30 Sveto-
vni vodnik 15.00 Svetovni popotnik: 
London 16.00 Popotniki: Otoka Lamu in 
Phillip 16.30 Okus Karibov 17.00 Re-
stavracija: Atlanta 17.30 Žejni popotnik:̂  
Italija, ZDA18.30Sanjska potovanja:Sa-' 
fari 19.00 Svetovni popotnik: Velika Bri-
tanija 20.00 Panazija: Indonezija 20.30 
Popotniki: Rotorua 21.00 Restavracija: 
Cleveland 21.30 Viva: Severna Indija 
22.00 Svetovni popotnik: Peking 23.00 
Žejni popotnik: Avstralija 

O BBC Prime 

10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski Izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši člen 
12.30 Porridge 13.00 Moja družina 
13.30 (as, ki mineva 14.00 Hetty Wd-
inthropp 15.00 Bolnišnica Holby 16.00 
Močni fantje 16.30 Cesa ne obleči 17.00 
Denar na podstrešju 17.30 Od doma do 
t* propjmih po /jkltt/̂ U rrdjVcitr 

doma 18.00 Moja družina 18.30 čas, ki 
mineva 19.00 Velika pojedina 1930 Di-
eta 20.00 Vojaška enota 21.00 Ljube-
zen v laseh 22.00 Hitri Sov 22.30 Sov 
Catherine Tate 23.00 Vojaška enota 

07.30 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
lOob 10 h 11.00 Klubska lestvica 12.00 
Samo Adria 12.15 Ročk glasba 12.30 
Ustvarjanje videa: Green Day 13.00 MTV 
Vroče 1330 Vroče 14.00 Ustvarjanje vi-
dea 1430 Ročk glasba 14.40 Samo 
Adria 15.00 3 odi 15.20 Ročk glasba 
1530 Ustvarjanje videa 16.00 Blok le-
stvica 17.00 Top 5 ob 17 h 17.30 Ročk 
glasba 18.05 Samo Adria 18.30 Dnev-
nik 19.00 Rodc glasba 1930 Vroče, vi-
deospoti 20.00 Superod 21.00 Rodc le-
stvica 22.00 MTV v živo: Koncert skupine 
Jet 2230 MTV v živo: Nastop skupine 
The Killers 23.00 Metal: Videospoti, 
predstavitve skupin, koncerti 

O EURO ŠPORT 

08.30 Zimski športi, vrhunci odločitev 
minulega konca tedna na snežnih tek-
movališčih po vsej Evropi 09.00 Super-
veleslalom (ž), posnetek včerajšnje pre-
izkušnje za SPv San Skariu 10.00 Smu-
čarski skoki, posnetek tekme za SP v 
Oberstdoffu 1130 Tenis (m), posnetek 
zaključnega dvoboja na odpitem prven-
stvu Avstralije v Melboumu 13.00 
Umetnostno drsanje: Evropsko prven-
stvo, posnetek včerajšnje revije prvakov 
v Varšavi 1430 Balinanje (bowls): Sve-
tovno prvenstvo, posnetek sklepnega 
dvoboja v Norfolku 16.00 Snooker, pre-
nos dvobojev današnjega uvodnega tek-
movalnega dne pokala Malte v Portoma-
su 19.00 Nogomet, tedenski mag.: Evro-
goli 19.45 Snooker, prenos dvobojev da-
našnjega uvodnega tekmovalnega dne 
pokala Malte v Portomasu 23.00 Nogo-
met: Evrogoli 23.45 Najboljši športni 
prizori, izbor najzanimivejših utrinkov 
preteklega tedna na Eurosportu 00.15 
Zimski športi, vrhunci odločitev minule-
ga konca tedna na snežnih tekmovališčih 
po vsej Evropi 00.45 Snooker, vrhunci 
dvobojev današnjega uvodnega tekmo-
valnega dne pokala Malte v Poitomasu 

06.00 Poker Odprto prvenstvo Nemčije 
08.00 TV-prodaja 08.30 Športni kviz 
09.00 Dvojna podaja 11.00 TV-prodaja 
13.30 Nogomet: 2. nem. liga, 19. kolo 
15.00 Sponni kviz 17.30 Nogomet: 2. 
nem. liga, 18. kolo 18.30 Nogometne 
novice 19.45 Nogomet: 2. nem. liga, pri-
pravljalno poročilo in prenos tekme Kai-
serslautem - Karisruhe 22.15 Nogomet-
Bundesliga - Analiza 23.30 Nogomet: 2. 
nem. liga, 19. kolo 00.00 Erotični spoti 

06.00 Otroški program 08.30 Midve z 
mamo 09.15 Starmania • Finale: Se dva 
tekmovalca 10.20 Starmania: Rezultati 
glasovanja 10.35 Starmania - Finale: Se 
dva tekmovalca 11.05 Starmania: Re-
zultati sklepnega glasovanja 11.20 To je 
bila Starmania: Pogled v zakulisje 11.40 
Otroški program 14.35 Fant zre v svet 
15.00 Simpsonovi 15.2S Jimova druži-
na: Umakni se 15.45 Novice 15.50 Sa-

brina, mlada Čarovnica: Sabrinin cirkus 
16.15 Sedma nebesa: Veliko seme zla 
17.00 Midve z mamo: Družina z napako 
17.40 Novice 17.50 Čarovnice: Zgolj 
gola dejstva 1830 Glavca: Največji ša-
hovski dvoboj 19.00 Simpsonovi: Gloria 
• resnična ljubezen 19.30 Cas v sliki 
19.53 Vreme 20.00 Šport 20.15 Na kra-
ju zločina: MiamI: Okrepitev 20.55 Novi-
ce 21.05 Na kraju zlobna: Sovraštvo ne 
zastara 2135 Bližina 22.40 Seks v me-
stu: Vprašanja o vprašanjih 23.10 Las 
Vegas: Vprašanje krivde 23.50 Zakon in 
red: Enota za posebne primere: Dediči se 
smejejo 0035 Tretja Izmena 

0730 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 Sve-
že pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 [hzni 
in lepi 0930 Drzni in lepi 10.10 Poti k sr^ 
či 1035 Vihar ljubezni 11.45 Vreme 
12.00 Orientacija 12.30 Tednik 12.55 
Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. U.40 
Drzni in Iepi14.00 Drzni in lepi14J5 Poti 
k srefi 15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja 
Barbare Kariich: Plemstvo sreča delavski 
razred17.00Casv5liki17.10 Dobrodošla, 
Avstrija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme 
1830 Dober nasvet: Za potrošnike 19.00 
Zvezna dežela danes, mag. 19.30 Cas v 
sliki 1933 Vreme 20.00 Pogledi od strani 
20.15 Lepo je biti milijo^r, kviz z vodite-
ljem Arminom Assingerjem 21.10 Tema, 
dok. rep. o aktualnem dogodku tedna 
22.00 Cas v sliki 2 2230 Kultumo sreča-
nje, v živo 00.00 Cas v sliki 3 

07.30 Dobri časi, slabi časi 08.10 TV-
prodaja 09.00 Točno ob devetih 09.30 
Vse, kar šteje 10.00 Kazensko sodišče 
11.00 Najino prvo stanovanje 11.30 
Moj dojenček 12.00 Opoldanski maga-
zin 13.00 Oliver Geissen 14.00 Kazen-
sko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Najino 
prvo stanovanje 1730 Med nami 18.00 
Eksplozivno 18.45 Poročila 19.05 Vse, 
kar šteje 19.40 Dobri časi, slabi Časi, 
3666. del 20.15 Lepo je biti milijonar, 
nagr. kviz 21.15 V imenu zakona: Zlora-
ba zaupanja 22.15 Ekstra, mag. 23.30 
Trendi, mag. 00.00 Porodla 00.35 De-
set pred enajsto 

09.00 Menjava žensk 11.00 Supergo-
spodinja 1130 Sam svoj mojster 12.40 
Otroški program 16.00 Da, draga: Brez 
avtoritete 17.00 Korak za korakom: 
Živčna vojna 18.00 Se vedno srečna: Ve-
liko presenečenje 19.00 Jimova družina-
Ropanje grobov 20.00 Poročila 20.15 
Kuharski mojstri na obisku 21.15 Velika 
družina 23.15 Dog - lovec na glave: Dva 
za prepir 00.10 Poročila 

O RILsuper 

13.20 Lilo in Stitch 13.45 Filimore 
14.10 Spužva Bob 14.45 Fosterjeva hiša 
1535 Cosmoin VVanda 16.00 Pet Juna-
kinj 1630 Rožnati panter 17.20 Srečni 
Luka 17.45 Cosmo in Wanda 18.00 Gu-
mimedvedki 18.30 Fosterjeva hiša 
18.55 Lilo in Stitch 19.20 Filinnore 
19.45 Spužva Bob 20.15 Nemčija išče 
superzvezdo 21.15 Novi nemški val, 

glasba 22.15 Cisto popolnoma 2330 T. 
V. Kaiser 

07.00 Naredi sam 07.30 Boljša hrana -
preprostejše življenje 08.30 Ljubezen je 
.. 09.00 Božanski Jadcie Chan, akc. film, 
Hongkong, 199910.50 TV-kino 11.00 
Talk, talk, talk 12.00 Avenzio 13.00 
Sam 14.00 Tako živi Nemčija 15.00 
Boljša hrana - preprostejše življenje 
16.00 Čarovnice: San Francisco v sanjah 
17.00 Taff, mag. 1735 Newstime, po-
ročila 18.05 Simpsonovi, serija 19.00 
Galileo, mag. 19.45 Ljubezen je ... 
20.15 Igralni maraton, razv. 22.15 
Skrivnostni otok: 23.15 TV total, razv. 
00.10 TV-prodaja 00.15 Moške zadeve 

08.20 Živeti po želfi 08.50 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 Mcleodovi hčeri 13.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mcleodovi hčeri: Življenje ali smrt 
16.00 Midve z mamo 17.00 Ljudje, živali 
in zdravniki, dok. serija 17.55 Poroflla 
18.00 Lačen znanja 18.30 Nič ni brez 
okusa 19.00 Popolna večeija 19.45 Živeti 
po želji 20.15 Na kraju zločina: New Voric 
Bomba 21.10 Zakon in red: Zločinski um: 
Mafijec 22.00 Jordan, serija 22.55 NZZ 
Forn>at 23.45 Poročila 00.00 Krvava 
dama, drama. Japonska. 1973 

Real(tyTV 

13.30 Čudaško 13.55 Svarilo pred vi-
harjem 14.45 Napaka 15.10 Hujšanje 
1535 Za zidovi Alkatraza 16.25 Kata-
strofe stoletja 17.15 Reševanje živali 
17.40 Mejna policija 18.05 Lov na du-
hove 18.30 Spopad v kletki 19.00 Zločin 
v Holtywoodu 19.25 iA Air Flve 2 20.15 
Zločin v Holtywoodu 21.05 Noži v Holly-
woodu 22.00 Policisti 23.40 Poznavalec 
00.30 Policisti 

• Romantka 

13.10 Zaljubljena, 28. del 14.05 Mašče-
vanje ljubezni, 70. del 15.00 Naše skriv-
no življenje. 20. del 1535 Dora, 114. del 
16.45 Dora, 115. del 17.40 Porokd z mi-
lijonarjem, 62. del 18.35 Mana Rosa Išče 
ženo, 40. den930Judeževažena, 47. 
del 20.20 Hočem biti zvezda!, 20. del 
22.05 Dora, 115. del 23.00 Sreča v lju-
bezni, 53. del 23.55 Maščevanje ljubez-
ni, 70. del 00.50 Ah, ta ljubezen, 69. det 

O (arloon/tcm 

1330 Dexterjev laboratorij 13.55 Dogo-
divščine kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseščine 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1535 Juniper Lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
Camplazlo 16.50 Ben 1017.15 Robot-
boy 17.40 Megas XIR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
OexterJev laboratorij 19.05 Johnny Bra-
vo 19.20Ed, Edd in Eddy 19.45 Fantje iz 
soseščine 20.10 Powefpuff dekleta 
20.35 Dexterjev laboratorij 21.00 Ali 
the Fine Young Cannibals, rom. drama, 
ZDA, 1960 22.55 Mister Buddwing. dra-
ma. ZDA, 1966 00.30 Ten Thousand Be-
drooms.muzikal, ZDA, 1957 

m 

M 



o o 
SL01 SLO 2 POPTV KANAL A 

I 

06.25 Tedenski izbor 
06.25 Utrip 
06.40 Zrcalo tedna 
06.50 Eutrinki 
07.00 Poroeila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Poročila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poročila (vps 09.00) 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Iz popotne torbe: Hej, letim 
09^5 Odd. za otroke 
10.35 Štirje proti zlodeju, 

nem. nan., 4/13 
11.05 Aleksandrija: Kleopairino 

izgubljeno mesto, 
fr. dok. odd., pon. 

12.00 Milena - portret Milene 
Zupančič, pon. {vps 11.55) 

13.00 Poročila, Šport, vreme 
(vps 13.00) 

13.15 Spet doma, pon. 
15.00 Poročila (vps 15.00) 
15.10 Dober dan, Koroika (vps 15.10) 
15.40 TeIebaiski,olr. nan., 36/45 

(vps 15.45) 
16.05 Sejalci svetlobe: Kolo, otr. nan., 

4/10 (vps 16,10) 
16.25 Martina in ptičje strašilo: 

Umetnika (vps 16i5) 
16.35 Bine: Zdravnik, lutk.-igr. nan. 

(vps 16.35) 
17.00 Novice, slov. kronika, ?port, 

vreme (vps 17.00) 
17.35 Surova narava, ang. poljud.-

znan. serija, 4/13 (vps 1735) 
18.302rebanje 3x3 plus 6 (vps 18.30) 
18.40 Pavle, rdeči lisjaček, ris. (vps 

18.40) 
18.50 Joko! Žakamoko! Toto!, ris. 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
1935 Vreme 
19.40Sport 
19.55 Julija, avstrij. nad., 12/13 

{vps 19.55) 

20.50 Osmi dan (vps20i0] 
2 U 5 Prvi in drugi {vps2U5) 
21.50 Odmevi, kultura, šport, vreme 

{vps 21.50) 
22.50 Dediščina Evrope 
22.50 Jean Cocteau - avtoportret 

neznanca, fr. dok. film 
(vps22i0) 

23.55 Vila Santo Sospir, fr. dok. film 

(vps 23.55) 
00.40 Surova narava, ang. poljud.-

znan. serija, 4/13, pon. 
01.30 Dnevnik, pon. 
02.10 Infokanal 

Ufc^ltvo ne 9dt</*Kit 11 sprcfnerrb«. ki ruujr«)« v tv p«>tramih po lakt̂  u{1cu rcdikciic. 

06.30 Infokanal 
08.00 Tv prodaja 
08.30 Tedenski izbor 
08.30 5-šport. odd. 
09.15 Vrtiljak 
11.15 Tistega lepega popoldneva 
15.00 Seja državnega zbora: 

Vprašanja poslank in 
poslancev, prenos (vps 15.00) 

18.00 Poročila (vps 18.00) 
18.10Tekma, debat. odd. (vps 18.10) 
19.00 Vse o živalih: Žirafe, ang. dok. 

nan., 10/13 {vps 19.00) 
19.25 Sanjska dežela, raz.-potop. 

serija, 4. odd.: Novo Mesto 
(vps 19.25) 

SANJSKA DEŽELA: 
V OBJEMU VODE/NOVO 
MESTO 
Marko Pogačnik pojasni 
Liti, ki zaide v Portoval, 
gozd na okljuki Krke, tik 
pred Novim mesto, da 
reka Krka ponovi tak zavoj 
še enkrat, tam pa stoji 
Novo mesto. Kraj naj ne bi 
bil najboljši za pozidavo 
mesta, ker so že prebivalci 
v davnini - Kelti, spoštova-
li energije in zato svoje 
gradišče postavili na Ma-
rofu, hribu nad Novim 
mestom. Kaj pa mislijo o 
slabih energijah mesta 
prebivalci samt? 

20.00 Bitka za popolnost, ang. dok. 
serija, 1/4 (vps 20.00) 

21.00Studioaty (vps 21.00) 
22.00 South park, amer. ris. humor. 

nan., 4/14 {vps 22.00) 
22.20 Glas(be}ni večeri na drugem: 

Koncert skupine lnxs (vps 22i0) 
23 JO Alkimija - arhitekta Herzog in 

De Meuron, 5vk.-nem. dok. 
odd. (vps 23.55) 

ALKIMUA, ARHITEKTA 
HERZOG IN DE MEURON 
Švicarsko arhitekturno 
podjetje "Herzog In de 
Meuron" je cKlgovomo za 
danes nekatere najbolj 
inovativne gradbene pro-
jekte. Zadnja leta sta Ja-
cques Herzog In Pierre De 
Meuron prejela dve izmed 
njunih največjih poklicnih 
priznanj, ko sta bila skupaj 
nagrajena z najvišjim pri-
znanjem v arhitekturi -
Pritzkerjevo nagrado, leta 
2001 in Stirlingovo nagra-
do, leta 2003. 

00.45 Seja državnega zbora: 
Vprašanja poslank in 
poslancev, posnetek nad. 
(vps 00.50) 

03.15 Infokanal 

07.10 24 UR. pon. 
08.10 Mestece za vedno, 

16. del amer. nan. 
09.00 Vihar ljubezni, 

pon. 181. dela kolumb. nad. 
09.55 Neusmiljena srca, 

pon. 25. dela meh. nad. 
10.50 IV prodaja 
11.20 Nova priložnost, 

pon. 81. dela venez. nad. 
12.15 Peregrina, 

pon. 48. dela meh. nad. 
13.10 Športna scena, pon. 
13.55 TV prodaja 
14.25 Sedma nebesa, 

21. del amer. nan. 
15.15 Peregrina, 49. del meh. nad. 
16.10Nova priložnost, 

82. del venez. nad. 
17.05 Neusmiljena srca, 

26. det meh. nad. 
18.00 24 UR-vreme 
18.05 Vihar ljubezni, 

182. del kolumb. nad. 
19.0024 UR 
20.00 Razočarane gospodinje, 

22. del amer. nan. 

\ 
\ 

RAZOČARANE 
GOSPODINJE 
Susan izve, da ji zavaroval-
nica ne bo izplačala de-
narja, ker so gasilci odkriti, 
da je požar nekdo podtak-
nil. Edie prizna, da ji je za-
žgala hišo, vendar ji tudi 
odkrito pove, da bo pred 
policijo vse zanikala. 

20.50 Zdravnikova vest, 
19. del amer. nan, 

21.40 Skrivnostni otok, 
22. del amer. nan. 

SKRIVNOSTNI OTOK 
Michael ni več priprav-
ljen čakati, da bi dobil na-
zaj svojega sina. Tudi jez-
ni Jack je odločen, da 
Drugi ne bodo več terori-
zirali njegovih ljudi. Pri-
pravljen je na vojno. Med 
pripravami na pogrebne 
slovesnosti za Ano Luclo 
in Libby, se preživeli od-
ločijo za napad. 

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

23.20 Seks v mestu, 9. del amer. nan. 
23.55 Newyorška policije, 

4. del amer. nan. 
00.40 24 UR, pon. 
01.40No^na panorama 

07.20 TV prodaja 
07.25 Pet junakinj, ris. serija 
07.50 Moja družina, 

21. del ang. humor. nan. 
08i5Vsi moji otroci, 

227. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 

65. del amer. nad. 
10.00 VIP, 21. del amer. nan. 
10.50 Pazi, kamera, pon. 
n^OTV Dober dan, 6. del slov. nan. 
12.05 TV prodaja 
12.35 Sreena linija 
13.40 Umor, je napisala, 

19. del amer. nan. 
14.35 Ste videli mojega sina, amer. film 
16.15 Oh, ta sedemdeseta, 

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

13. del amer. humor. nan. 
17.15 Jimovadražina, 

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

11. del amer. nan. 
18.35 TV Dober dan, 7. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Filmski ciklus-Arnold 

Schvvarzenegger: Terminator, 
amer. film 

21.50 JA6,12. del amer.nan. 
22.45 Zatreskana Alex, 

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

l.del amer. humor. nan. 

M U D I ZDRAVNIKI 
J.D. preživlja svoj zadnji 
teden v vlogi stažista, a je 
bolj kot s službo obreme-
njen z Elliot Carla svojega 
moža počasi spreminja. V 
bolnišnico prispe čudaška 
psihiatrinja Molly Clock 
(Heather Graham). 

23.45 Skrivnosti taksistov, amer. film 

0630 TV-prodaja 07.00 Pokemoni, ris. 
serija 07.45 TV-prodaja 08.00 Divja 
mačka, tel. 08.55 Polna hi$a, humor, se-
rija 09.25 Beverly Hills 90210, serija 
10.20 Milijonar Joe, resm serija 11.15 
TV-prodaja 11.45 Interaktivni program 
12.50 Space Jam, fant. kom., ZDA, 1996 
14.30 Divja matita, tel., 40. del 15.25 
Sončni zaliv, nad., 17. sezona, 84. del 
15.55 Roseanne, humor, serija, 4. sezo-
na, 85. del 16.25 Polna hiJa, humor, se-
rija, 1. sezona, 16. del 16.55 Beveriy 
Hills 90210, serija, 4. sezona, 84. del 
17.50 Smallville, zf. serija, 1. sezona, 15. 
del 18.45 Naj domači video 20.00 Mili-
jonar Joe, resn. serija, 4. del 20.55 Peli-
kanovo poročilo, akc. srti., ZDA, 1993 
23.25 Roseanne, humor, serija, 4. sezo-
na, 85. del 23.55 Marlenna 00.55 TV-
prodaja 01.25 Interaktivni program 
02.25 Mikroskop, razv.odd. 

iTvPIKA 
09.00 Turistične zvezde 09J0 ABCD 
10.00 Prvi na vasi 11.00 Prvi zborovski 
konc Avsenikove glasbe 12.00 Glasbeni 
mozaik 14.15 Umetniiki projekt 14J0 
Glasbena lestvica 15.30 Za vas in mesto 
16.30 Jana 17.00 Ekoiola 17.30 m i 
18.00 Aruna 18.30 Mreža 19.00 Slo-
venski jezik 19.30 Jana 20.00 Na piki 
21.00 Z igro do pismenosti 21.30 24 ur 
2230 Mreža 23.00 Uživajmo v Sloveni-
ji 00.00 Potuj Z mano 0030 Turistične 
zvezde 

I Tv Paprik 

17.10 Spot dneva 17.15 Bonbon 17.30 
Prava kombinacija 17.35 Dobre novice 
17.40 Osrednji gost dneva 18.00 Prava 
kombinacija 18.05 Dobre novice 18.10 
Ideje za dom 18.30 Prava kombinacija 
1835 Gost dneva 18.45 Pičolina - telo-
vadba za najmlajie 19.00 Prava kombi-
nacija 19.05 Popotnik 19.15 Gost dneva 
19.30 Prava kombinacija 19.35 Amne* 
sty intemational 19.45 Beremo skupaj 
20.00 Prava kombinacija 20.05 Moje 
delo 20.30 Stiki z javnostjo in ogla^va-
nje 21.00 Adam in Eva z napako 22.00 
Poiia razliko 23.00 Preitej napake 

Gorenjska TV 

09.00 EkoSola kot nadn življenja: 10 let 
ekoSole v Sloveniji 0935 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 09.45 Gorenjski obzornik 
10.00 Slovenska glasbena lestvica 
11.00 Videosuani 17.00 Apolon: Lepi 
Dasa, razv. odd. 17.50 Snemanje video 
prvenca pevke Nine Osenar 18.00 Sto let 
zaslužnega LeSčana Vinka Triplata 1835 
Ste vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska 
TV poročila 19.00 Aktualno v regiji 
19.10 Območno srečanje otroJkih pev-
skih zborov v Kranju. 2. del posnetka 
19.40 Pravljične minute za najmlajie 
19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 20.00 V 
jedrn resničnosti: Vloga Ekonomske kile 
Kranj in njenih 60 let v kranjskem izobra-
ževanju, v živo 21.00 Športni pregled, 
odd. o gor. Športu 2130 Gorenjska TV 
poročila 21.45 Aktualno v regiji 21.55 
Ste vedeli, svetov, odd. 22.00 Med braj-
dami, 1. del zab.-glas. prir. 23.00 Znani 
in neznani obrazi: Irena Ahčin 2335 Ste 
vedeli, svetov, odd. 2345 Gorenjska TV 
poročila 

Dcicina LokaTV 

17.00 Iz občinskih klopi 18.00 Čebele in 
čebelarstvo 18.45 Svetila za življenje: 
Osram 19.00 Apolon 20.00 Cinema Pa-
radrso 2035 Dekliški pevski zbor gimna-
zije Ško^a loka 22.00 ABC kmetijstva 

08.00 Dobro jutro z Net TV 09.00 Risan-
ka 10.00 Exploziv 11.30 TV-prodaja 
12.00 Nenavadno 1230 Superlestvica 
13.30 Vsa čudesa sveta 14.00 Super 
zvezda 20071530 Poetovio 1630 Tu-
jec ob meni 18.40 Modro 19.10 Super-
lestvica 19.30 Za telo in duSo, 21. del 
20.00 Zimski solsticij, rom. drama, 
VB/Nemčija, 2. del. 2003 21.30 Zvezde 
ulice, zab. odd. 22.00 Potopisi, odd. o 
potovanjih 2230 Karin, odd. o vedeže-
vanju 23.30 Ena na ena, pog. odd. 

07.00 Dobro jutro, Hrvaika 09.10 Vila 
Marija 10.00 Poročila 10.06 Slike po-
krajine 10.50 Kulturna poročila 11.00 
Drugo mnenje 12.00 Dnevnik 12.15 TV-
koledar 12.30 Ob svitu, tel., Mehika 
13.17 Delovno kosilo 14.15 Knez in de 
kle, nad., Nemčija, 3. del 15.00 Poročla 
s prevodom za gluhe 15.10 Timon in 
Pumbaa 1532 Nora fora 16.00 Projekt 
Carmen, dok. odd. 1635 Življenje v živo 
17.30 Porodila 17.50 Naj5ibkej5i člen 
18.40 Navadni ljudje, tel., HrvaŠka, 79. 
det 19.30 Dnevnik 20.10 lepo je biti 
milijonar, kviz 21.10 Brisani prostor 
22.05 Pol ure kulture 22.45 Odkrito 
23.40 Kulturna poročila 23.50 Nesreča, 
akc drama, ZDA/Kanada, 1996 

08.55 Grimmove pravljice 09.20 Nična 
ura 09.35 Glasbena abeceda 09.55 Ko-
kice 10.20 Beg zvitega lisjaka 10.50 Ri-
sanka 10.55 Pločevinasti nos 11.20 Plo-
čevinasti nos 11.45 Karakum, pust film, 
Turkmenistan/Nemčija, 1993 13.25 Po-
ročila 13.30 V iskanju resnice, drama, 
ZDA, 199915.00 Zahodno krilo 15.45 
HrvaŠka danes 16.00 Poročila 16.13 
Povsem navadni ljudje 16.45 Pa sem te 
17.05 Joey, humor, serija, ZDA 17.35 
Znati živeti 18.10 Zupanijska panorama 
1833 Poroaia 18.55 Podnebje, vreme 
in katastrofe 19.40 Barabe in princese, 
humor, serija, HivaSka, 2. sezona 20.20 
Vsakič, ko se razideva, drama, HrvaŠka, 
1994 21.40 Na kraju zločina: Miami, 
krim. serija, ZDA, 4. sezona, 5. del 2235 
Poroaia 22.50 MoČ pravice, serija, ZDA, 
3. del 23.45 Zahodno krilo, serija, 7. se-
zona, 9. del 

(Hs(overy 

07.50 leta rokenrola: Oblačenje 08.45 
Rojstvo avtomobila, 11. del 09.10 Eks-
tremni inženiring: Rečni most v Južni Ka-
rolini 10.05 Najbogatejši Evropejci: Naj-
uspeSnejSi ljudje Bližnjega vzhoda 
11.00 Kraljeve smrti in bolezni, 4. del 
11.55 Jekleni izziv 12.50 Nemogoči 
ropi: Največji rop umetnin v Veliki Brita-
niji 13.45 leta rokenrola: Oblačenje 
14.40 Ameriška igralnica, 9. del 1535 
Sanjski stroji: Aston Martin 16.00 Peta 
prestava 16.30 Rojstvo avtomobila, 11. 
del 17.00 Ekstremni inženiring: Rečni 
UfV(tr>(two rK 0dg0vi>)4 t i iprtmtmbe, lu ntstancto 

most v Južni Karolini 18.00 Korak naprej 
18.30 Korak naprej 19.00 Razbiti mit: 
Ubijalska Škatla papirnatih robčkov 
20.00 Na begu 21.00 Jasnovidne priče: 
Materina srčna bolečina 22.00 forenzič-
ni faktor: Besnost 23.00 forenziki: Cas 
za ubijanje 

Animal planet 

10.00 Avstralski reSevalci 1030 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni pri-
meri 12.00 Živalski policisti v Detroitu 
13.00 Dnevnik Simpanzov 13.30 Žival-
ski park 14.00 Divjina z Nickom Baker-
jem 1430 Pasti narave 15.00 Življenje 
sesalcev 16.00 lovec na krokodile 
17.00 Živalski policisti v Detroitu 18.00 
Reportaža 18.30 ReSevalci živali 19.00 
Dnevnik Simpanzov 19.30 Živalski park 
20.00 Živalski policisti v Houstonu 
21.00 Živalska postaja 22.00 Živalski 
policisti 23.00 ReSevalci živali 23.30 
Opičji posli 

National Geographk 

08.00 Izgubljeni film Dian Fossey 09.00 
Svobodni Simpanzi 10.00 Poredne živali 
11.00 Megagradnje 12.00 Katastrofa v 
zraku 13.00 Izgubljeni film Dian fossey 
14.00 Svobodni Simpanzi 15.00 Pored-
ne živali 16.00 Pravi raj: Borneo - otok v 
divjini 17.00 lov na lovca: Žrtvi kobrine-
ga strupa 18.00 Megagradnje: Kazenski 
zavod North Branch 19.00 Izgubljeni 
film Dlan fo5sey 20.00 Piramide smrti 
21.00 Divji seks: Čudaki 22.00 Divji 
seks: Nevarne usodne ženske 23.00 Se-
kunde do katastrofe: Nesreča trajekta v 
Zeebrugeu 00.00 Divji seks: Čudaki 
01.00 Divji seks: Nevame usodne ženske 

06.00 Afera v Nairobiju, drama, ZDA, 
1985 08.00 Princ in berač, drama, VB, 
2000 1 0.00 P. T. Bamum, miniserija, 
ZDA, 1. del. 199912.00 Ed, drama. ZDA, 
3. sezona. 19. del, 2003 1 3.00 Princ in 
berač, drama, VB, 2000 1 5.00 Kmalu, 
serija, ZDA, 2. sezona, 10. del, 1999 
16.00 P. T. Bamum. miniserija. ZDA, 1. 
del 18.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezona, 19. 
del, 2003 19.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. 
sezona, 10. del, 1999 20.00 Napotki za 
življenje, drama, ZDA, 200122.00 Vohu-
njenje, serija, Kanada, 1. sezona, 2. del 
23.00 Bela bratovščina, krim. drama, 
ZDA,1999 

Travel Chanell 

14.00 V prvem razredu: Vinamaggio 
14.30 Igrainka: St. Maarten 15.00 Sve-
tovni popotnik: Havaji 16.00 Popotniki: 
Masai Mara 16.30 Z vilicami po Sredo-
zemlju 17.00 Hoydovanje: Burgundija 
1730 Žejni popotnik: Ogopogo 18.00 
Pustolovščina: Salomonovi otoki 19.00 
Potni list: Malezija 20.00 Urbano: Tokio 
20.30 Avanturisti: NorveSka, Brazilija 
21.00 Potni list: Bocvana 22.00 Sveto-
vni popotnik: Kitajska 23.00 Žejni popo-
tnik: Koreja 2330 Viva:Cile 

10.00 Dieta 1030 Vrtnarski izzhrll.OO 
Beg na deželo 11.45 NajSibkejSi člen 
12.30 Porridge 13.00 Moja družina 
1330 Cas, ki mineva 14.00 Hetty Wa-

v tv pfo|r«mth po <akljwAw f<a<U>ir 

inthropp 15.00 BolniSnica Holby 16.00 
Močni fantje 16.30 Jaz tebi, ti meni 
17.00 Denar na podstreSju 17.30 Od 
doma do doma 18.00 Moja družina 
18.30 Cas, ki mineva 19.00 Velika poje-
dina 19.30 Dieta 20.00 VojaSka enota 
21.00 Nema priča 22.00 Hitri Sov 2230 
Pivo in čips 23.00 VojaSka enota 00.00 
Porridge 

0730 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10 ob 10 h 11.00 Ročk lestvica 12.00 
Samo Adria 12.15 Alter 12.30 Skozi oči: 
Franz Ferdinand 13.00 MTV v živo: Franz 
Ferdinand 13.30 Novo 14.00 Koncert za 
dva dolarja 14.30 Alter 14.40 Samo 
Adria 15.00 3 odi 15.20 Alter 15.30 
Ustvarjanje videa: Dashboard Confessi-
ons 16.00 Adria Top 20 17.00 Top 5 ob 
17 h 17.30 Alter, videospoti 18.05 
Samo Adria 18.30 Ustvarjanje videa: AFI 
19.00 Alter 19.30 Novo, videospoti 
20.00 Alter 21.00 Biok lestvica 22.00 
MTV v živo: Koncert skupine Wolfmother 
23.00 Noč z VJ-em, glasbeni spoti 

O EURO ŠPORT 

07.30 Tenis (ž), posnetek polfinalnih 
dvobojev na odprtem prvenstvu Avstra-
lije v Melboumu 0930 Tenis (m), pre-
nos prvega polfinalnega dvoboja na od-
prtem prvenstvu Avstralije v Melboumu 
12.15 Tenis (ž), posnetek polfinalnih 
dvobojev na odprtem pn/enstvu Avstra-
lije v Melboumu 1330 Umetnostno dr-
sanje: Evropsko prvenstvo, prenos tek-
movanja plesnih parov v Variavi 17.00 
Tenis (m), posnetek pn/ega polfinalnega 
dvoboja na odprtem prvenstvu Avstralije 
v Melboumu 18.15 Umetnostno drsa-
nje: Evropsko prvenstvo, prenos moSke-
ga dolgega programa v VarSavi 22.30 
Balinanje (bowls): Svetovno pn/enstvo, 
posnetek dvobojev osmine finala v Nor-
folku 00.00 Borilni Športi, predstavitev 
japonske borilne veSčine shooto 

08.30 Športni kviz 11.00 TV-prodaja 
13.30 Odbojka: liga preakov, posnetek 
tekme Friedrichshafen - Ostrava 14.45 
Športni kviz 1730 Reportaža: Ozvočenje 
v avtomobilu 18.00 Sola pokra 18.30 
Nogometne novice 19.45 Reportaža: Fe-
nomen nogometnega Sova 20.15 Poker 
22.15 Reportaža: Tuning v Luckauu 
22.45 Reportaža: Mit o avtomobilih GTI 
23.00 Športni kviz 00.15 Erotični spoti 

08.20 Sedma nebesa 09.00 SmalMIle 
09.50 Glavca 10.15 Reli, vrhunci: 
lizbona-Dakar 10.50 Smuk (M), prenos 
treninga iz Kitzbuhla: SP valpskem smu-
čanju 13.00 OtroSkI program 14.35 
Fant zre v svet; Drug proti drugemu 
15.00 Simpsonovi: Čudeži se vedno do-
gajajo 15.25 Jimova družina 15.45 No-
vice 15.50 Sabrina, mlada čarovnica: 
Dežela čudes 16.15 Sedma nebesa 
17.00 Midve z mamo, serija: Vse od za-
četka 17.40 Novice 17.50 Čarovnice 
18.30 Glavca: Res sva slaba roditelja 
19.00 Simpsonovi: Prevarant in njegovi 
otroci 19.30 Cas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Na kraju zločina: 
New Voric: Mrtva morska deklica 20.55 

Novice 21.05 Razočarane gospodinje: 
Maščevanje 21.50 Zares smeSno: Av-
strijska skrita kamera 22.20 Kdor trikrat 
laže - Remiks 22.45 Spreminjanje pod-
nebja 23.15 Uttle Britain 23.40 Ali G v 
ZDA 00.10 Pod lupo pravice, krim. serija: 
6 s sovraštva 

07.30 Vreme 09.00 Cas v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 
Drzni in lepi 09.50 Drzni in lepi 10.10 
Poti k sreči 10.55 Vihar ljubezni 11.45 
Vreme 12.00 Po dolgem in počez 12.55 
Pogledi od strani 13.00 Cas v sliki 13.15 
Sveže pripravljeno • Kuhar. odd. 13.40 
Drzni in lepi 14.00 Drzni In lepi 14.25 
Poti k srea 15.10 Vihar ljubezni 16.00 
Oddaja Barbare Kariich: MoSki ste vsi 
enaki 17.00 Cas v sliki 17.10 Dobrodoš-
la, Avstrija, mag. 18.20 KakSno bo vr^ 
me 18.30 Dober nasvet: Za potroSnike 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 19.30 
Cas v sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Univerzum - Spreminja-
nje podnebja, dok. film: Sence nad Zem-
ljo - fenomen svetovnega mračenja 
21.05 V središču - Spreminjanje pod-
nebja: Pogovor ob dok. filmu Sence nad 
Zemljo 22.00 Cas v sliki 2 22.30 Eco, te-
denski gospodarski mag.: Posebna od-
daja s temo spreminjanja podnebja 
23.00 Primer za dva: Četrtek, zad. deja-
nje 00.00 Cas v sliki 3 

07.05 Med nami 07.30 Dobri časi, slabi 
časi 08.10 TV-prodaja 09.00 Točno ob 
devetih 09.30 Vse, kar Šteje 10.00 Ka-
zensko sodišče 11.00 Najino pivo stano-
vanje 11.30 Moj dojenček 12.00 Opol-
danski magazin 13.00 Oliver Geissen 
14.00 Kazensko sodiSče 15.00 Družin-
sko sodlSče 16.00 Mladinsko sodiSče 
17.00 Najino prvo stanovanje 17.30 
Med nami 18.00 Eksplozivno 18.45 Po-
roaia 19.05 Vse, kar Šteje 19.40 Dobri 
časi, slabi časi, 3664. del 20.15 Post 
Mortem: Priznanje 21.15 Na kraju zlob-
na: Poslednji zastor 22.15 Kosti, serija 
23.10 Prebrisani, krim. serija: Vsi moji 
ljubljenci 00.10 Poroaia 00.45 Na kraju 
zloana 

06.50 Informacijski oglasi 09.00 Menja-
va žensk 11.00 Supergospodinja 1130 
Sam svoj mojster 12.40 OtroSki program 
16.00 Da. draga: Nevesel božič 17.00 
Korak za korakom: Ulty in Božidci 18.00 
Se vedno srečna: Nujno potrebna laž 
19.00 Jimova družina: Brki 20.00 Poro-
aia 20.15 Zakon in red: Enota za poseb-
ne primere: Shizofrenija 21.10 Menjava 
žensk 23.10 Ekskluzivno - rep. 00.10 
Poroaia 00.25 Zakon in red: Enota za 
posebne primere 

O RTI super 

06.30 OtroSki program 12.25 Vidre 
12.50 Gumimedvedki 13.15 Lilo in 
Stitch 13.40 Filimore 14.05 Spužva Bob 
14.45 Fosterjeva hiSa 1535 Cosmo in 
Wanda 16.00 Pet junakinj 1630 Rožna-
ti panter 17.20 Srečni Luka 17.45 Cos-
mo in W3nda 18.00 Gumimedvedki 
18.30 Fosterjeva hiSa 18.55 lilo in 
Stitch 19 JO Filimore 1945 Spužva Bob 

20.15 Najbolj smeSne zagate 21.15 
Spletna meSanica 21.45 Didi 22.15 Cis-
to popolnoma 23.15 T. V. Kaiser 00.20 
Informacijski oglasi 

08.00 Naredi sam 08.30 BoljSa hrana -
preprostejše življenje 09.30 ljubezen je 
... 10.00 Priznanje 11.00 Talk, talk, talk 
12.00 Avenzio 13.00 Sam, mag. 14.00 
Tako žhri Nemaja 15.00 Boljia hrana -
preprostejše življenje 16.00 Čarovnice: 
Vse najboljše, Cole 17.00 Taff, mag. 
17.55 Nevntime, poroaia 18.05 Simp-
sonovi, anim. serija: Otrok v Bartu 19.00 
Galileo, mag. 19.45 Ljubezen je ... 
20.15 Nori na CIaro: Tisočkrat se ni nič 
zgodilo21.1S Hvala Bogu ...stetu, vodi: 
Knacki Deuser 22.15 TV total, razv. 
23.15 Ouatsch Comedy Club, razv. 
23.45 Talk, talk. talk 

08 JIO Živeti po želji 08.50 lačen znanja 
09.20 VaruSka 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poroaia 
12.05 McLeodovi hčeri 13.00 Ljudje, ži-
vali in zdravniki 14.05 Dr. Ouinnova 
15.05 Mcleodovi hčeri 16.00 Midve z 
mamo 17.00 Ljudje, živali in zdravniki, 
dok. serija 17.55 Poroaia 18.00 lačen 
znanja 18.30 Nič ni brez okusa 19.00 
Popolna večerja, kuhar. odd. 19.45 Žive-
ti po želji 20.15 Erin Brockovich. drama, 
ZDA, 2000 22.40 Zvezdniki, mag. 23.10 
Kako najti moža 00.00 Poroaia 00.15 
Kitajska ruleta, drama, Nemaja, 1976 

• RealityTV 

12.40 Iz srca 1330 CudaSko 13.55 Sva-
rilo pred viharjem 14.45 Napaka 15.10 
HujSanje 15.35 Brodolom 16.00 lova 
na glave 16.25 Kaj storiti 17.15 ReSeva-
nje živali 17.40 Mejna policija 18.05 
Lov na duhove 18.30 Prevarana smrt 
19.00 Otroci 19.50 Rojstvo 20.15 Za-
molčane zdravniške zgodbe 21.05 Mar-
di Gras 22.00 Preživeli 22.25 Zakon in 
red 23.15 Medicinski detektivi 00.05 
Rojstvo 00.30 Zamolčane zdravniSke 
zgodbe 

10.30 Dora, 113. del 11.25 Punčka Iz 
cunj, 135. del 12.20 Ah, ta ljubezen. 67. 
del 13.10 Zaljubljena, 26. del 14.05 
Maščevanje ljubezni, 68. del 15.00 NaSe 
skrivno življenje, 18. del 15.55 Dora. 
112. del 16.45 Dora, 113. del 17.40 Po-
roka z milijonarjem. 60. del 1835 Mana 
Rosa iSče ženo, 38. del 1930 Judeževa 
žena. 45. del 20.20 Hočem biti zvezda, 
18. del 22.05 Dora, 113. del 23.00 Sreča 
v ljubezni. 51. del 23.55 MaSčevanje lju-
bezni. 68. del 00.50 Ah, ta ljubezen. 67. 
del 

O (artoon/tcm 

1330 Dexterjev laboratorij 13.55 Do-
godfvSane kralja Arturja 14.20 Fantje iz 
soseSane 14.45 Navidezni prijatelji 
15.10 Ed. Edd in Eddy 1535 Juniper lee 
16.00 Moja prijateljica opica 16.25 
amp lazlo 16.50 Ben 1017.15 Robot-
boy 17.40 Megas XLR 18.05 Samuraj 
Jack 18.30 Navidezni prijatelji 18.50 
De)cterjev laboratorij 



S L 0 1 SLO 2 POPTV KANAL A 
06.10 Tedenski Izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Poroeila (vps 07.00) 
07.05 Dobro jutro 
08.00 Porodila 
08.05 Dobro jutro 
09.00 Poroeila (vps 09.00} 
09.05 Tedenski izbor 
09.05 Babar, ris. nan. 
09 JO Risanka 
09.40 Vzpon, kratki dok. film iz Srbije 
09.55 2ivalski vrt iz škatlice, Škot. 

nad., 3/26 
10.20 Enajsta šol3,cydd.za 

radovedneže 
10.50 Štafeta mladosti 
11.35 Duhovni utrip 
11.50V80 zakladih okoli sveta, 

ang. dok. serija, 5. del 
13.00 Porodila, iport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10Tedenski izbor 
13.10 Podoba podobe 
13.35 Julija, avstrij. nad., 11/13 
14.25 Slovenci v Italiji (vps 14.25) 
15.00 Porofila (vps 15.00) 
15.10Mostovi-hidak (vps 15.10) 
15.40 Mali Mozart, ris. nan., 17/26 

(vps 15.45) 

06.30 Infokanal 
09.00 TV prodaja 
09.30 Zabavni infokanal 
10.00 Tedenski izbor 
10.00 labirint 
10.50 Najboljia podjetniška ideja 
11.25 Kitzbuehel:SP v alpskem 

smučanju, superveleslalom 
(m), prenos (vps 11.25) 

12.45 Odprto prvenstvo Avstralije v 
tenisu, polfinale (m), posnetek 
izMelbouma (vps 12.45} 

14.45 Tv prodaja 
15.15 Mozaik (vps 15.15) 
16.10 Zdaj, odd. za rd2gibdno 

življenje (vps 16.10} 
16.35 Mostovi-hidak, pon. 
17.10 Lestvica na drugem 

(vps 17.10), 
18.00 Porodila (vpslS.OO) 
18.05 Pesem kamna, odd. tv Koper 

Capodistria (vps 18.10) 
18.35 študentska (vps 18.40} 
19.00 Kajnov nasmeh, fr. lit. nad., 

1/6, pon. (vps 19.05} 
20.00 Resnična legenda o Eiftovem 

stolpu, fr. dok. serija, 2., zad. 
del (vps 20.00} 

20.45 Zgodbe vsakdanje norosti, 
čei. film (vps 20.50) 

ZGODBE VSAKDANJIH 
NOROSTI 
Petr (Ivan Trojan) je triin-
triciesetletnl voznik viličar-
ja na praJkem letališču. Je 
okornega, nekoliko mrač-
nega značaja in ima za-
kompliclrane odnose, 
tako z Jano {Zuzana Sula-
jova), po kateri hrepeni, 
kakor tudi s svojimi nena-
vadnimi, starajočimi se 
starSi. Njegov oče David 
(Miroslav Krobot) nekega 
dne pobegne pred svojo 
vihravo ženo (Nina Divl-
skova) in se zbliža s kipar-
ko svobodnih nazorov, 
Sylvio (Petra Lustigova). 

2235 Devet kraljic, argen. film, 
pon. (vps 22.35) 

16.05 Iz popotne torbe: Hej, letim 
(vps 16.05) 

16.25 štirje proti zlodeju, nem. nan., 
7/13 (vps 1630} 

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

17.30 Aleksandrija: Kieopatrino 
izgubljeno mesto, fr. dok. odd. 
(vps 1730) 

18.25 2eleĵ ki, ris. (vps 18.20) 
18.30 Pujsa Pepa, ris. 
18.40 2rebanje Deteljice (vps 18.35) 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19.35 Vreme 
19.40 Šport 
1935 Vojko Anzeijc: Začnimo znova, 

druž. nan., 3/20 (vps 19.55) 

VOJKO ANZEUC: 
ZAČNIMO ZNOVA 
Toni dela, razvaža kemič-
na stranišča po golf 
igriščih. Tam srečuje tudi 
ljudi, s katerimi se je prej 
srečeval v drugačni vlogi. 

20.30 Na zdravje (vps 20.30) 
21.50 Odmevi, kultura, Šport, vreme 

(vps 21.50) 
22.50 Polnočni klub (vps 22.50) 
00.05 Aleksandrija: Kieopatrino 

izgubljeno mesto, fr. dok. odd., 
pon. 

00.55 Dnevnik, pon. 
01.35 Infokanal 
Ur«tfnttvo o« gdfOvVM i* tp'rm«r*ibe, ki iviKnojo v tv Mnvh po fik^trfku r«dJ^oj« 

DEVET KRAUIC 
Rim Devet kraljic v ospre-
dje postavi tolpo nepridi-
pravov, ki skuša prevarati 
zbiralca dragocenih 
znamk. Marcos in Juan se 
spoznata, ko hočeta oro-
pati isto trgovino. 

0030 Infokanal 

07.1024 UR, pon. 
08.10 Vihar ljubezni, 

pon, 180. delakolumb. nad. 
09.05 Neusmiljena srca, 

pon. 24. dela meh. nad. 
09.55 TV prodaja 
10.25 Nova priložnost, 

pon. 80. dela venez. nad. 
11.20 Peregrina, 

pon. 47. dela meh. nad. 
12.15 Trenja, pon. 
14.00 TV prodaja 
14.30 Sedma nebesa, 

20. delamer. nan. 
15.25 Peregrina, 48. del meh. nad. 
16.15 Nova priložnost, 

81. del venez. nad. 
17.10 Neusmiljena srca, 

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

181. del kolumb. nad. 
19.00 24 UR 
20.00 Akcija: Vertikala smrti, 

amer. film 

VERTIKALA SMRTI 
Mladega plezalca Petra 
Garretta čaka nevarna re-
ševalna akcija na zahtevni 
gori K2, drugem najvišjem 
vrhu sveta. Pred leti sta 
Peter in njegova sestra 
Annie med plezanjem 
skoraj izgubila življenje, v 
nesrečnem dogodku pa je 
umrl njun oče. Po tej ne-
zgodi sta se Peter in Annie 
počasi odtujila in izgubila 
vsak stik. Tako se znajde v 
ekipi ambicioznega mo-
gotca, ki hoče za vsako 
ceno priti na vrh K2 

22.05 Brez sledu, 22. del amer. nan. 

BREZ SLEDU 
Jack in njegovi preiskoval-
ci iščejo pisarniško delav-
ko Sydney Harrison, ki je 
izginila med delovnim ča-
som. V nekaj urah njeni 
nadrejeni dobijo sporoči-
lo ugrabitelja, ki zahteva 
50 tisoč dolarjev. Ugrabi-
telja kmalu identificirajo. 
To je Barry Mashburn, 
mož Sydneyjine nekdanje 
pomočnice „ 

22.55 Zaljubljeni sokrivec, amer. film 
00.40 24 UR, pon. 
01.40 Nô na panorama 

07.20 TV prodaja 
07Jt5 Pel junakinj, ris. serija 
07.50 Moja družina, 

20. del ang. humor. nan. 
08.25 Vsi moji otroci, 

226. del amer. nad. 
09.15 Mladi in nemimi, 

64. del amer. nad. 
10.00 VIP, 20. del amer. nan. 
10.50 Pazi, kamera, pon. 
11.20 TV Dober dan, 

pon. 5. dela slov. nan. 
12.10TV prodaja 
12.40 Srefna linija 
13.45 Umor, je napisala, 

18. delamer. nan. 
14.40 Naravnost iz srca, amer. film 

16 JO Oh, ta sedemdeseta, 
20. del amer. humor. nan. 

16.50 Dva moža in pol, 
12. delamer. humor. nan. 

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

17.50 Raztresena Ally, 
10. del amer. nan. 

18.45 TV Dober dan, 6. del slov. nan. 
19.30 Pazi, kamera 
20.00 Komedija: Super vle k̂o, 

amer. film 

SUPER VLEČKO 
Fred 8arlow je trgovski 
potnik, ki v manjšem kraju 
od vrat do vrat prodaja s e 
salce. S svojo predano, a 
tudi nesposobno ekipo, 
verjamejo v izdelek, ven-
dar pri prodaji nimajo 
uspeha. Fredov največji 
tekmec Winslow Schnae-
belt je zato več kot pri-
pravljen zavzeti Fredov 
teritorij. Toda o tem, kdo 
bo ekskluzivni prodajalec 
v mestu, bo odločilo tek-
movanje. Zmagal bo tisti, 
ki bo v tridesetih dneh 
prodal največ sesalcev. 

21.30 Uživajmo življenje, 
4. del amer. resn. serije 

07.00 Pokemoni 07.45 TV-prodaja 
08.00 Divja mâ ka 08.55 Polna hiša 
09J5 Beveriv Hills 90210. serija 10.20 
Naj domaet video 11.35 TV-prodaja 
12.05 Interaktivni program 13.00 Sie-
vardese letijo v nebo. kom. drama, ZDA, 
2003 14.30 Divja madca, tel., Venezue-
la, 39. del 15.25 Sonini zaliv, nad., 17. 
sezona, 83. del 15.55 Roseanne, humor, 
serija, 4. sezona, 84. dei 16.25 Polna 
hiša, humor, serija. 1. sezona, 15. del 
16.55 Beverly Hills 90210, serija, 4. se-
zona, 83. del 17.S0 Smallville, zf. serija, 
1. sezona, 14. del 18.45 Naj domač vi-
deo 20.00 Ameriški idol, glas. odd., ZDA, 
5. sezona. 40. in 41. del, 2005 23.15 An-
geli v Ameriki, fant. miniserija, ZDA, 3. 
de), 2003 00.15 VrodicanoTi 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
09.30 Drom pot 10.00 V harmoniji z na-
ravo 10.30 Prvi na vasi 11.30 Uspešni 
obrtnik 12.00 Zrela leta z Melanijo Ster 
12.30 Biseri turizma 13.00 Glasbeni 
mozaik 14.45 Umetniški projekt 3. del 
15.00 Slovenec leta 2006 1 7.00 Sijaj 
17.30 Jana 18.00 Vitafon 18.30 Zdrava 
sol 19.00 Samozdravljenje z Biosinhro-
nom 19.30 Vest - povest o vesti 20.00 
Predah v gibanju 21.00 Avantura z Ano 
in Tajijem 21.30 24 ur 22.30 Štiri ta^e 

22.00Mldvezmanw, 
14. d€lan>er. nan. 

22.55 Donnie Darko, amer, film 
00.55 Bolnišnica - norišnica, 

4. del ang. humor. nan. 

TvPapHka 

17.10 Lepa v petek 17.20 Bonbon 
17.30 Prava kombinacija 17.35 Dobre 
novice 17.40 Osrednji gost dneva 18.00 
Prava kombinacija 18.05 Dobre novice 
18.10 Lepa v petek 18.15 Preveliki čev-
lji 18.30 Prava kombinacija 18.35 Gost 
dneva 18.45 Pičolina 19.00 Prava kom-
binacija 19.05 Sladko & grenko 19.15 
Gost dneva 19.30 Prava kombinacija 
1935 Lepa v petek 19.40 Rt in zdrava 
20.00 Prava kombinacija 20.05 Lepa v 
petek 20.25 Slovo 20.30 8esede miru 
21.00 Matjaž 22.00 Politika 22.30 Ve-
deževanje 00.00 Uhko noč 

Gorenjska TV 

09.00 Cinema Paradiso, filmska odd. 
09.35 Ste vedeli, svetov, odd. 09.45 Go-
renjska TV poročila 10.00 2upan pred 
kamero; Janez Fajfar, župan občine Bled, 
pon. 11.00 Videostrani 17^00 Končen 
skupine Fajrund, 2. del konc. starograd-
skih pesmi 17.45 CemJeniški pohod 
2006 1 8.00 Mednarodni tamburaški fe-
stival v Predosljah 2006,1. del 18.35 Ste 
vedeli, svetov, odd. 18.45 Gorenjska TV 
poročila 19.00 Aktualno v regiji 19.10 
Jazz večer: Neva Marn Ouartet, 1. del 
konc. 19.40 Pravljične minute za naj-
mlajše 19.50 Ste vedeli, svetov, odd. 
20.00 Zborovski koncert Avsenikove 
glasbe v Begunjah, 2. del posnetka 
21.00 Vita klub 21.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 21.45 Gorenjska TV poročila 
22.00 Polka in majolka, zab.-glas. odd, 
23.00 Višnja gora včeraj in danes 23.3 5 
Ste vedeli, svetov, odd. 23.45 Gorenjska 
TVporoaia 

18.00 Razstava 18.20 Neisha 18.40 
Glasbeni utrinki 19.00 Kocka 20.00 Mo-

Jazz večer Katja Oberžan Ouaitet, 1. del 
konc. 23.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
23.45 Gorenjski obzornik 

Deleina lokaTV 

17.00 Deželni mag, 18.00 ABC kmetij-
stva 19.00 ŠKl 20.00 Takšni dnevi 
20.20 MPZ Juventus 20.45 Razstava 
21.00 Meroslovje Lotrič 21.35 Neomaj-
ni kljub nacističnemu napadu 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
08.30 Risanka 09.30 Nenavadno 10.00 
Za teto in dušo 10.30 Izumi in izumčki 
11.00 Vsa čudesa sveta 11.30 TV-pro-
daja 12.00 Peta noč 13.30 Mini Super 
zvezda 200715.00 Martini World Crcu-
it 15.30 Zakulisje, 26. del 16.00 Podalp-
ski večer 17.40 Špica, drama, Kana-
da/Nemčija/VB, 2001 19.40 Risanka 
20.00 Super zvezda 2007 21.30 Dekle v 
težavah, drama, ZDA, 1997 23.05 Sex-
net, pogovor s Cassandro 00.05 TV-pro-
daja0035ZNetTVvnoč 

08.05 TV-koledar 08.15 Jelen iz ulice 
Deacon, akc. serija, ZDA, 1986 09.10 
Nove pustolovščine medvedka Puja 
09.35 Lili in Žverca 10.00 Poročila 
10.10 Morse, krim. serija, VB 12.00 
Dnevnik 12.15 TV-kotedar 12.30 Plodo-
vi zemlje 13.25 Morje 14.00 V nedeljo 
ob dveh 15.05 Poročila 15.20 Planet 
Zemlja: Gore 16.15 Skrinja: Svoboda 
17.10 Vzemi ali pusti 17.50 Beethoven 
4. druž. kom., ZDA, 2001 19.15 Loto 
19.30 Dnevnik 20.05 Lepo je biti milijo-
nar, kviz 21.05 Bog nas obvaruj hujšega, 
kom. drama, Hivaška, 2002 23.10 Obra-
zi nacije 00.10 Poročila 00.20 Kulturna 
poročila 

0$2S Navadni ljudje, tel., pon., HrvaŠka 
09.55 Opera Box: Gala na Dunaju 10J0 
Kulturna poročila 10.40 Biblija 10.50 
Portret cerkve in kraja 11.00 Sveta 
maša, prenos iz Miholjanca 12.05 Julie, 
vitez de Maupin, nad.. Francija, 2. del 
13.40 Mir in dobrota 14.10 Romeo in 
Julija, drama, ZDA, 19% 16.05 športni 
spored 18.30 Arena 19.30 Barabe in 
princese, humor, serija. Hrvaška 20.10 
življenjska odločitev, fant. kom., ZDA, 
2001 21.50 Shpitzza 22.40 Športna po-
ročila 22.50 škrlatna roža Kaira, tragi-
kom., ZDA, 1985 

#IMs<ovety 

06.00 Hitra vozila: Podiralci rekordov -
Parni vlaki 06.55 Tekma v sestavljanju 
motorjev, 3. in 4. del 07.50 Posebna vo-
zila: Zastraševalec 08.45 Težka, leteča 
kovina 09.10 Ribolov z Rexom Huntom: 
Grada 09.40 Popolni ribič 10.05 Planet 
dinozavrov: Lov na malega Dasa 11.00 
Modri planet: Zmrznjena morja 11.55 
Hitra vozila: Parni vlaki - podiralci rekor-
dov 12.50 Tekma v sestavljanju motor-
jev, dok. serija. 3. in 4, del 13.45 Poseb-
na vozila: Zastraševalec 14.40 Kako na-
stane ... 1535 Težka, leteča kovina, 1. 
del 16.00 Kralji konstrukcij: Južni termi-
nal 17.00 Deset načinov: Kako videli v 

r< B4tOT4>|l :» »p«emen>!*, ti rvimiHl« v fy pfOgUfti.h fiO Kdikij* 

prihodnost 18.00 Ameriški čoperji: Vo-
jaški motor, 1. in 2. del 20.00 Razbiti 
mit: Razstrelitev hiše 21.00 Letalska ne-
sreča stoletja 23.00 Jasnovidne priče: 
Mamina srčna bol 00.00 Osupljive 
zdravniške zgodbe: Nikoli ne obupaj 
01.00 ForenziČnI faktor: Besnenje 01.55 
Najbolj dramatični trenutki v7godovini: 
Potop Estonie 02.50 Preživetje ekstrem-
nih situacij z Rayem Mearsom, 3. in 4. 
del 03.45 Težka, leteča kovina, 1. del 
04.10 Potres v Aziji: Znanost o cunami-
jih 05.05 Cunami - Zgodbe preživelih 

Animal planet 

08.00 Opičji posli 08.55 Reševanje Gra-
ce 09.00 Reševalci živali 10.00 Urgentni 
primeri 10.30 Najhujši britanski ljub-
ljenček 11.00 Pndni psi 11.30 Moč ljub-
ljenčkov 12.00 Konji 12.30 2ivljenje s 
konji 13.00 Najbolj smešne žwali sveta 
13.30 Živali v filmih 14.00 Divjina 
15.00 Opičji posli 15.55 Reševanje Gra-
ce 16.00 Odraščanje 17.00 Svalska po-
licija v Miamiju 18.00 Corwinovo iskanje 
19.00 Izgubljeni svet 21.00 Vrnitev do-
mov 22.00 Mutirane čebele 23.00 Ži-
valska policija 00.00 Nevarne vode 
01.00 Opičji posli 

National Gtographic 

06.00 Svobodni šimpanzi 07.00 Zna-
nost iz Hollywooda 08.00 Zmaga življe-
nja 09.00 Opičji posli 09 JO Opičji posli 
10.00 Psi s službami 10.30 Psi s služba-
mi 11.00 Alkatraz severnih medvedov 
12.00 Krokodilje kronike 12.30 Kroko-
dilje kronike 13.00 Strah pred živalmi 
1330 Strah pred živalmi 14.00 Od blizu 
15.00 Od blizu 16.00 V prepovedanem 
mestu: Skrivnosti 17.00 V prepoveda-
nem mestu: Preživetje 18.00 Katastrofa 
v zraku: Napad nad Bagdadom 19.00 
Tega nisem vedel 1930 Tega nisem ve-
del 20.00 Robotnjaki 21.00 Za rešetka-
mi: Vojne med tolpami 22.00 Za rešet-
kami: Plenild za rešetkami 23.00 Za re-
šetkami: Najbolj zastraženi 00.00 Je to 
res: Morilci mesečniki 01.00 Borba nad 
Guadalcanalom 

06.00 Iskanje in reševanje, pust. film, 
ZDA. 1994 08.00 Življenje ob reki, dra-
ma, ZDA, 199810.00 Neukrotljiva trmo-
glavka, rom. kom., VB, 2005 12.00 
McLeodovi hčeri, 2. sezona, 13. del 
13.00 McLeodovi hčeri, 2. sezona, 14. 
del 14.00 življenje ob reki. drama, ZDA, 
1998 1 6.00 Neukrotljiva trmoglavka, 
kom.. VB, 2005 18.00 McLeodovi hčeri. 
2. sezona, 13. del 19.00 McLeodovi hče-
ri, 2. sezona. 14. del 20.00 McBride: Ra-
dijski umor, krim., ZDA, 2005 22.00 
Ugrabitev Sinatre, kom. drama, ZDA, 
2002 00.00 Zgodbe vdove, miniserija, 
Avstralija, 2. del 

TravtI Chanell 
14.00 Križarjenje: Oueen Mary 214.30 
Vodnik: Katar 15.00 Panazija: Kuala 
Lumpur, Indija 16.00 Restavracija: Pri 
Trevorju 16.30 Z vilicami po Sredozem-
lju: Turčija 17.00 Avanturisti: Norveška 
in Brazilija 17.30 V slogu: Bocvana 
18.00 Na obzorju; Maroko 19.00 Sveto-
vni popotnik: Južna Afrika 20.00 Sanj-
ska potovanja: Safari 2030 Z vilicami po 

Afriki: Mali 21.00 Svetovni popotnik: 
Gana, Slonokoščena obala 22,00 Sveto-
vni popotnik: Tunizija. Libija 23.00 La-
dijski dnevnik 

07.00 Telebajski 07.25 Andy Pand/ 
07.30 Balamory 07.50 Prijatelji 08.10 
Fimblovi 08.30 Hiše pod kladivom 
09.30 Novo življenje 10.30 Vrtnarski iz-
ziv 11.00 EasiEnders 12.00 Divjina 
14.00 Dva tisoč akrov neba 15.00 Ari-
stokrati 16.00 Cesa ne obleči 17.00 Sta-
rine na poti 18.00 EasiEnders 19.00 
Človeški čuti 20.00 Dnevi, ki so pretresli 
svet 21.00 Paparaci 22.00 SAS: Skrivno-
sti prežwetja 23.00 Iskrivnosti izgublje-
nih imperijev 00.00 EasiEnders 01.00 
Ooveškičuti 

O MTVAdria 

0730 Glasba za dobro jutro 09.00 3 od 1 
10.00 Top 10 ob 10 h, lestvica vldeospo-
tov 11.00 3 od 1 12.00 Samo Adria 
12.15 Glasba 12.50 TR113.30 Vroče 
14.00 3 od 1 1430 MTV vikend novice 
15.00 3 od 1, trije videospoti enega izva-
jaka 17.30 Glasba, videospoti glasbeni-
kov 17.40 Samo Adria. videospoti doma-
čih zvezd 18.00 MTV vikend novke. novi-
ce iz sveta slavnih z voditeljem Ivanom 
Saričem 1830 3 od 121.00 Adria Top 20 
22.00 3 od 1, videospoti 00.00 MTV vi-
kend novice, z Ivanom 0030 Noč z VJ-em 

O EURO ŠPORT 

08.30 Smučarski skoki, posnetek prve 
tekme za SP v Oberstdorfu 09.30 Tenis 
(m), prenos zaključnega dvoboja odprte-
ga prvenstva Avstralije v Melbournu 
12.00 Supenreleslalom (ž), prenos tekme 
za SP v San Stcariu 13.15 Nordijska kom-
binacija. posnetek današnjega sprinta za 
SP v Harrachovu 14.00 Umetnostno drsa-
nje: Evropsko prvenstvo, neposredni pre-
nos revije prvakov v Varšavi 1630 Smu-
čarski skoki, posnetek tekme za SP v 
Oberstdorfu 18.00 Zimski športi, vrhunci 
včerajšnph in današnjih odločitev na tek-
movališčih po vsej Evropi 1830 Balinanje 
(bowls): Svetovno prvenstvo, posnetek 
zaključnega dvoboja v Norfolku 20.30 
Umetnostno drsanje: Evnipsko pn/enstvo, 
posnetek današnje revije prvakov v Var-
šavi 22.30 Boks, posnetek obračuna Ser-
gej Lijahovič (Blr) - Shannon Briggs (ZDA) 
v Phoenixu 00.15 Smučarski skoki, po-
snetek tekme za SP v Oberstdorfu 

06.30 Poker 07.15 TV-prodaja 08.45 
Reportaža: Dirke v pospeševanju 09.30 
Nogomet: 1. nem. liga, 18, koto 11.00 
Dvojna podaja 13.00 Nogomet: 1. nem. 
liga, 18. kolo 1330 Motorvizije 14.30 
Poker, vrhunci polHnala odprtega prven-
stva Velike Britanije 16.30 Reportaža: 
Fenomen nogometnega Sova 17.25 Ro-
komet (m): Svetovno prvenstvo, prenos 
19.30 Nogomet: 2. in 1. nem. liga, 19. 
kolo 22.00 Nogomet: 1. nem, liga, 19. 
kolo 00.00 Erotični spoti 

06.00 Otroški program 10.00 Slalom 
(M), prenos 1. proge iz Kitzbuhla: SP v 
alpskem smučanju 11.20 Slalom (M) -

Analiza 1. proge 1135 Superveleslalom 
(Z), prenos iz San Sicaria: SP v alpskem 
smučanju 12.45 Slalom (M), prenos 2. 
proge iz Kitzbuhla: SP v alpskem smuča-
nju 14.15 Slalom (M) - Analiza 2. proge 
14.30 Smučarski skoki, iz Oberstdorfa: 
SP 15.50 Helikopterska enota: Nora vož-
nja na nebu 16.35 Sneženi dan. kom., 
ZDA. 200018.00 Šport v nedeljo 19.00 
Newton 19.30 Casvsiiki 19.45 Vreme 
19.54 Šport 20.15 Ujemi me. če me mo-
reš. akc f Im. ZDA, 2002 2230 Kraj zlo-
čina: Rdeča smrt, krim., Nemčija, 2006 
00.00 Co umbo: Ujemi me, krim,. ZDA, 
1977 

06.30 Luč v temi • Dobrodelna akcija 
07.00 Vremenska panorama 07.30 Vf^ 
me 09.00 Cas v sliki 09.05 Reke okusov 
0930 Glasbeno in kulinarično: Vivaldi in 
Benetke, dok. odd. 10.05 Cedlia Bartoli 
poje Vivaldlja, posnetek konc. 11.00 ^ s 
v sliki 11.05 Novinarska ura 12.00 Viso-
ka hiša 12.30 Orientacija 13.00 ̂ s v sli-
ki 13.05 Tednik 13.30 Domovina, tuja 
domovina 14.00 Pogledi od strani - Revi-
ja 14.10 Univerzum, dok. film 14.55 
Hiša treh deklet, drama, Avstrija, 1958 
16.35 Harrvjeve najljubše koče, dok. 
odd. 17.00 U v sliki 17.05 Živeti lepše: 
Življenjski slog 18.00 Igra na srečo 18.25 
Moja vera 18.30 Podobe Avstrije 19.00 
Zvezna dežela danes, mag. 19.17 Loto 
1930 Cas v sliki 19.45 Vreme 19.54 Po-
gledi od strani 20.15 V dolini divjih vrt-
nic, rom. drama, Nemčija/Avstrija, 2007 
21.45 i i i v sliki 21.55 Odkrito poveda-
no 23.00 fas v stiki 23.05 Prodaja pla-
stičnih posod, dok. film 00.05 Ternitz 
Tennessee, drama, Avstrija, 2000 

07.00 Popotovanja 07.30 TV-prodaja 
08.30 Princ z Bel Aira 09.30 Vse, kar 
šteje 12.00 Naloga med štirimi stenami 
13.00 Smučarski poleti, odštevanje 
13.45 Smučarski poleti, prenos prve se-
rije iz Oberstdorfa 14.50 Smučarski po-
leti, prenos finalne serije 15.50 Najbolj 
smešne zagate na svetu 16.20 Nemčija 
išče superzvezdo 1735 Biblijske zgodbe 
17.45 Ekskiuzivno, mag. 18.45 Porofila 
19.05 Rach ocenjuje gostilne 20.15 Mu-
mija se vrača, pust. film, ZDA, 2001 
22.55 Sp egel TV 23.45 Ko otroci dobijo 
naraščaj, dok. 0035 Prime Time 

07.25 Življenje pod krinko, krim. kom., 
ZDA, 1992 09.10 Strešno okno, srti. dra-
ma, ZDA. 1998 10.45 Hercules 11.40 
Xena 1235 Svet čudes 13.35 Svet čudes 
1430 Fattor X 16.30 Dog - lovec na gla-
ve: Noč m. Havajih 17.30 Dobro je vedeti: 
Hamburšfco pristanišče 18.00 Svet čudes: 
Poškodbe moških 19.00 Svet čudes: Pri-
vlačnost omame 20.00 Poročila 20.15 
Peščka izbranih, miniserija, ZDA/VB: Raz-
potja, 20C12235 Obdukcija 23.40 Poro-
čila 00.35 Nepojasnjeni umori • zločin-
cem na sledi: Voĵ ak/ Orient 

O RTlfuper 

07.15 Orroiki program 12.50 Gumi-
medvedki 13.20 LiloinStitch 13.45 fill-
more 14.10 Spužva Bob 14.50 Benja-
min Rožica 16.10 Anakonda Angela 

17.00 Napad umetnosti 17.30 Izvrstne 
pošasti 18.00 Gumimedvedki 18.30 Fo* 
sterjeva hiia 18.55 Lik) in Stitch 19.20 
Fillmore 19.45 Spužva Bob, ris., Alb. 
20.15 Columbo: Smrt ima srečo, krim., 
ZDA, 199122.10 Quincy 

07.55 Nori na Claro 08.50 Naslednji 
nemški topmodel 09.55 Hvala bogu... 
ste tu 10.50 SO tet revije Bravo, mag. 
11.50 Artur in nevidneži, rep. 12.20 
Disneyjeva filmska parada, mag. 14.10 
Božanski Jackie Chan, akc. film, Hong-
kong, 1999 16.10 Kar se ne ujema 
16.40 SkečI, razv. 17.10 Simpsonovi. 
serija 18.10 Galileo, mag. 19.00 Svet 
znanja 20.00 Newstime, poročila 20.15 
Dwji v sedlu, akc film, ZDA, 2004 22.00 
Letalo prekletih, akc. srh., ZDA, 1997 
00.10 Neizprosnež, akc. frlm, ZDA, 1995 

07.55 Ura moči 08.55 NZZ Format 
09.45 Kako najti moža 10.45 Spiegel 
TV: Skrivnost mumije 12.50 Zvezdniki! 
13.20 Ljudje, živali in zdravniki, dok. se-
rija 13.50 Superkuža 14.55 Popolna 
zvezdniška večerja, razv. 17.00 Avto-
motošport TV, mag.: Novi audi R818.15 
Živeti po želji, vodi: Anja Backhaus 
20.15 Ljubezen ali denar, rom. kom., 
ZDA, 1993 22.00 Ognjeno obzorje, akc. 
srh., ZDA, 1997 23.55 Ognjeno obzorje, 
akc. srh., ZDA, 1997 

• RealttyTV 
11.50 Afriška pustolovščina 12.15 Trki 
13.05 Halo!? 13.55 Živalski vrt 14.20 
Medicinske zgodbe 15.10 Pod nožem 
1535 PoTitnišk) posnetki 16.00 Zločin v 
Hollywoodu 16.25 Lovd na glave 16.50 
Morilski kulti 17.40 Oko za oko 18.05 
Reševanje živali 1830 Afriška pustolov-
ščina 19.00 Počitniški posnetki 19.25 
Brodolom 20.15 Počitniški posnetki 
21.00 Polidsti na Havajih 22.00 Delo ni 
šala 22.50 Podivjani ljudje 23.40 Lov za 
rekordi 00.30 Prevaranti 

06.50 Judeževa žena, 42.-46. del 11.00 
Zvezdniški intervju 11.50 Sreča v ljubez-
ni, 48. del 12.40 Sreča v ljubezni, 49. del 
13.30 Sreča v ljubezni, 50. del 14.20 
Sreča v ljubezni, 51. del 15.10 Sreča v 
ljubezni, 52. del 16.00 Po moško, 1/1 
del 18.00 živeti, 46. del 19.00 Svetovni 
popotnik 20.00 Hočem biti zvezda, 4. 
del 22.00 Življenje z Anito, 15. del 
23.00 2ivljenjezAnito,16. del 

O Cartoon/tcm 

13.05 Billy in Mandy 1330 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnn)f Bravo 
15.10 Ed. Edd in Eddy 1535 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz soseščine 16.25 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj Jack 
17.15 Megas XLR 17.40 Billy in Mandy 
18.05 Hrabri kužek 18.30 Navidezni pri-
jatelji 18.50 Dexterjev laboratorij 19.05 
Johnny Bravo 19.20 Ed. Edd in Eddy 
19.45 Fantje iz soseščine 20.10 Power-
puff dekleta 20.35 Dexterjev laboratorij 
21.00 Loganov beg. zf. film, ZDA, 1976 
22.55 Coma.zf. film, ZDA. 1978 

I 
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07 .00 2iv žav: Kljukec s strehe, 
ris. nan., 22/26 (vps 07.00) 

09.50 Kako sem videl svet i2pod 
mize: Služba, igr. nan., 8/10 
(vps 09.55) 

lO.lOOdd. za otroke (vps 10.10) 
10.25 Svet vodnih živali, 

nem. poljud.-znan. serija, 5/13 
(vps 10.30) 

10.55 Prisluhnimo tiSini (vps 11.00) 
1 U 5 Obzorja duha (vps11.30) 
12.00 Ljudje ir> zemlja, 

odd.tv Maribor (vps 12.00) 
13.00 Poročila, šport, vreme 

(vps 13.00) 
13.10 Na zdravje, pon. 
14.30 Tistega lepega popoldneva 

(vps 14.20) 
14J55minut slave 
14.40 CloveSki faktor 
1445 Drugo mnenje 
14.50 Nedeljsko oko 
15.00 Glasbeni dvoboj 
15.20 Planet Slovenija 
15.35 $pot in ^as 
15.40Angleika nogometna liga 
15.45 Odprto 
15.55 Astrovizija 
16.00 Osmi potnik 
16.10 Lorella 
16.30 Nikar tako živahno, 

humor, serija, 5. ep. 
17.00 Porofita, Šport, vreme 

(vps 17.00) 
17.15 Tistega lepega popoldneva 

(vps 17.20) 
18.30 Kravica Katka, ris. (vps 18.35) 
18.35 Snežinke« Flok, ris. 
18.40 2rebanje lota (vps 18.45} 
18.55 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19 JO Vreme 
19.25 Šport 
19.35 Zrcalo tedna 
19.55 Spet doma (vps 19.55) 
21.45 Gledališka žival, portret 

Duiana Jovanovi<:d (vps 21.45) 

GLEDALIŠKA 2IVAU 
PORTRET DUSANA 
JOVANOVIČA 
DuSan Jovanovi<: je kon-
troverzna, karizmatična in 
revolucionarna osebnost. 
Začelo seje z gledališčem 
Pupilije Ferkeverk, kjer je 
vrgel rokavico patetični vi-
ziji prihodnosti v obraz in 
izpolnil željo po neomeje-
ni svobodi... 

22.45 Porofila, vreme, iport 
23.05 Božje posredovanje, palest. 

film (vps 23.00) 
00.35 Dnevnik, pon. 

06.30 Infokanal 
07.30 Tv prodaja 
08.00 Glas. odd. (vps 08.00) 
08.50 Pomagajmo si, odd. tv 

Koper-Capodistna (vps 06.50) 
09.20 Alpe-Donava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope, pon. 
09.50 Spon (vps 09.50) 
20.00 Spust v led, amer. dok. odd. 

(vps 20.00) 
20 J5 Frasier, amer. humor, nar., 

3/24 (vps 21.00) 

FRAISER: 
Z g o d b e iz kripte 
Buldog pošteno naplahta 
Frasierja, saj njegovega 
parkiranega beemveja za-
menja s karamboliranim in 
snema Frasierjevo obu-
pano reakcijo. Buldogu vsi 
na radijski postaji čestitajo, 
užaljeni Fraiser pa priseže 
maščevanje. Dahn^ina 
mama odžene maškaro, 
zato seji ta maščuje. Toda 
otročja Gerturda maškari 
ne ostane dolžna. 

21J0$-5port.odd. (vps 21.25) 
22.15 Pokvarjena dekleta, ang. nad., 

4/16 (vps 22.15) 

POKVARJENA DEKLETA 
V Larkhall pripeljejo nove 
jetnice in tudi eno staro 
znanko. Syivii zavre kri ko 
pred seboj spet zagleda 
svojo mučiteljico Denny. 
Jim Fenner priganja Yvo-
nne, naj priskrbi kakSen 
dokaz, da sta za Virginio 
smrt krivi Maxi in Al. Vvon-
ne po daljšem pregovarja-
nju prepriča Denny, da bo 
poskusila osvojiti Al in iz 
nje izvleči priznanje. Den-
ny priskočita na pomoč 
obe Julki, ki poskrbita za 
njeno popolno stitsko 
preobrazbo... 

23.05 Umetnost glasbe in plesa 
23.05 Ustvarjanje glasbe: 

Izdelovalec bobnov, niz. -jlas. 
odd. (vps 23.05) 

23.15 Rdê a taktirka, fr. glas. dok. 
odd. (vps 23.15) 

00.15 Infokanal 

07.35 TV prodaja 
08.05 Ringa-Raja 
08.05AltairvZvezdo!andiji, 

sinhr. ris. serija 
08.20 Veseli avtobuski, 

sinhr, ris. serija 
08.25 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
08.50 Mali rdea traktor, 

sinhr. ris. serija 
09.00 Art Attack, otr. zab.-izobr. odd. 
09.25 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
09.50 B-Daman, sinhr. ris. serija 
10.15 Yu-gi-oh, sinhr. ris. serija 
10.40 Power Rangers, mlad. nan. 
ll.lOStan in Olio, d) burieska 
11.35 Šolska koiarkarska liga, pon. 
12.35 Selitev v divjino, ang. nad., 4/6 
13.30 Naša sodnica, 5. del amer. nan. 
14.25 Učitelji, 

4. del amer. humor. nan. 
14.55 Vrnitev v skrivni vrt. amer. film 
16.35 Danielle Steet: Ponovno 

zaljubljena, amer. film 
18.15 24 UR-vreme 
18.20 Jamie Oliver: Kuhinja do 

nazga,ang. kuhar, serija 

19.00 24 UR 
i 20.00 Nedeljski filmski hit: Melanie 

seporo6, amer. film 

MELANIE SE POROČI 
Melanie Carmichaet je 
mtado podeželsko dekle iz 
Atabame, ki se odseli v 
New York. Tam postane 
uspešna modna oblikoval-
ka, obenem pa se zaroči še 
z najbolj zaželenim sam-
cem v mestu... 

21.55 Športna scena 
22.40 Lažnivec Jakob, amer. film 

LAŽNIVEC JAKOB 
Okupirana Poljska leta 
1944. Jakob Heym (Robin 
Williams), ki živi v židov-
skem getu, po naključju 
sliši radijsko novico^ da 
sovjetske vojaške sile 
uspešno premagujejo 
nemške sovražnike 

00.45 24 UR, pon. 
01.45 Nô na panorama 

07.55 TV prodaja 
08.25 Triki Jamieja Oliverja, 

kuhar. odd. 
08.55 Kuhinjska avantura, 

kuhar. odd. 
09.20 Ta čudežni svet, dok. serija 
09.50 Maclntyre razkriva: 2apu«eni 

otroci, ang. dok. odd. 
10.45 Nenavadno, a resnično, 

amer. dok. serija 
11.15 Glavca, 4. del amer. mlad. nan. 
11.45 Življenje na plaži, 

1. del amer. nan. 
12.35 Srečna linija 
14.05 Čarovnice, 10. del amer. nan. 
14.55 Dr. Vegas, 8. del amer. nan. 
15.45 Tajni agenti, 8. del ang. nan. 
16.45 Umori na podeželju: 

Modre sledi, ang. film 
18.35 Pazi, kamera 
19.05 Problem 
19.35 Pazi, kamera 
20.00 TVkriminalka: 

Konan uničevalec, amer. film 

KONAN UNIČEVALEC 
Kraljica Taramis pokliče 
mogočnega Konana, da bi 
pospremil najstniško prir>-
ceso Jehnno in njenega 
telesnega stražarja po ne-
varni poti v oddaljen grad, 
kjer se nahaja magičen kri-
stal. Ker ima kraljica to 
moč, da lahko od mrtvih 
obudi njegovo ljubljeno, 
se Konan ne obotavlja in 
se hitro poda na pot, pol-
no bojev in čarodejstva 

21.50 Talenti v belem, 
8. del amer. nan. 

22.45 Navigator 

NAVIGATOR 

Zaključil seje največji nem-
ški navtični sejem Boot 
Dusseidorf in ekipa Naviga-
torja prinaša obilo novih 
prispevkov. Tokrat napove-
dujejo tudi šolo potaplja-
nja, predstavljajo Blumar 
27, Rodman 870 Šport ter 
slovenske jadrnice Co-
mmodious 53. Črnogorski 
Navar je idealen čoln za ja-
dranske razmere, ljubitelji 
lobsterjev pa boste prišli na 
svoj račun s plovilom Mo-
chl Craft44Dolphin. 

23.15 Iskanje krivde 9, ang. film, 1/2 
00.30 Striptizeie, dan. dok. serija 

07.30 TV-prodaja 08.30 Risanka 09.45 
Sepetalka duhov, fant. serija, ZDA, 1. se-
zona, 3. in 4. del, 200511.25 SmalMIle, 
zf. serija, 1. sezona, 13. in 14. den3.05 
Zamenjam ženo, resn. serija, 4. del 
13.55 Interaktivni program 14.55 No-
gomet - Italijanska liga, prenos nogo* 
metne tekme: Cagliari - Reggina 17.00 
Ameriški super model, resn. serija, 5. se-
zona. 2. del 18.00 Naj domači video 
19.15 Space Jam, fent. kom., ZDA, 1996 
20.55 Radio Vihra kliče Andjelijo, kom., 
Jugoslavija, 1979 22.55 Roseanne 
23.25 Novoletni koncert, pon. 00.25 
TV-prodaja 00.40 Interaktivni program 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
10.00 Rad igram nogomet lOJO Kul-
turne drobtinice 11.00 Za vas in mesto 
12.00 V harmoniji z naravo 12.30 Do 
zdravja tudi tako 13.00 Z igro do pisme-
nosti 13 JO Slovenski jezik - jezik sveta 
14.00 Samozdravljenje z Biosinhronom 
14.30 W\ i 15.00 Predah v gibanju 
15.45 Umetniiki projekt 5. del 16.00 
Sadovi znanja 16.30 Uživajmo v Slove-
niji 17.30 Prvi zborovski koncert Avseni-
kove glasbe 18.00 Slo motion 18.30 
Avantura z Ano in Tajijem 19.00 Uspeš-
ni obrtnik 19.30 Jana: 90-dnevna k>če-
valna dieta 20.00 Prvi na vasi 21.00 
ABCD 21.30 24 ur 22.30 Slovenska glas-
bena lestvica 23.30 Dražba umetnin z 
Mariem 00.30 Glasbeni mozaik 

Tv Paprika 
16.00 Spot dneva 16.05 Bonbon 16.20 
Prava kombinacija 16.25 Dobre novice 
1630 Osrednji gost dneva 16.50 Prava 
kombinacija 16.55 Dobre novice 17.00 
Razsvetljenje 17.20 Prava kombinacija 
17.25 Gost dneva17.30 Pičolina 17.45 
Prava kombinacija 17.50 Sladko & gren-
ko 18.00 Gost dneva 18.15 Prava kom-
binacija 18.20 Kraljestvo živali 18.45 
Prava kombinacija 18.50 Politika 19.05 
Slovo 19.10 Prepričajte Erazma 20.05 
Vizi9narji2035 Portfelj 21.00 Kandidat 
21.30 Adam in Eva z napako 2230 Mat-
jaž 23.30 Uhko noč 

GorenHluTV 
09.00 Igriva televizija: Prvi glasek Go-
renjske, 1. del otr. festivala 09^5 Kako 
preživeti pozimi 09.35 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 09.45 Gorenjski obzornik 
10.00 Skrbimo za zdravje, pon. 11.00 
Polka in majolka, zab.-glas. odd. 12.00 
2up3n pred kamero: Janez Fajfar, župan 
občine Bled, pon. 13.00 Videostrani 
1430 KoSarka: KK Loka kava TCG-KK 
Triglav, posnetek 16.00 Zborovski kon-
cert Avsenikove glasbe v Begunjah. 2. 
del posnetka 17.00 Pri Gaiperju s Oau-
dio 18.00 Ekošola kot način Življenja: 10 
let ekoJole v Sloveniji 1835 Ste vedeli, 
svetov, odd. 18.45 Gorenjski obzornik 
19.00 Odprtje razstave Zvenenje brez-
časja v Muzeju občine Šenčur 19.10 Gost 
tedna: Pater Karel Geržan 19.40 Prav-
ljične minute za najmlajie 19.50 Ste ve-
deti, svetov, odd. 20.00 Slovenska glas-
bena lestvica 21.00 Koncert Dua Platin, 
1. del glas. prir. 2135 Ste vedeli, svetov, 
odd. 21.45 Gorenjski obzornik 22.00 
Predstavljamo vam KS Šenčur 22.45 

derna tehnologija in silicij 20.15 Dom-
plan 20.35 Pokliči me nocoj 2135 Za 
zeleno okolje 2230 Ansambel Iskra 

05.55 Dobro jutro z Net TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Potovanja 11.00 
Zakulisje 11.30 TV-prodaja 12.00 Za 
telo in duio 1230 Superiestvica 13.30 
Rdeča preproga 14.00 Karin 15.00 Ena 
na ena 16.00 Zvezde ulice 1630 Poto-
pisi 17.00 Izumi In izumčki 17.30 Zim-
ski solstkij, rom. drama. VB/NemČija, 2. 
del, 2003 19.00 Superiestvica 19.30 Sti-
list, 42. del 20.00 Peta noč, zab. odd. 
21.45 Enkrat v življenju, krim. drama, 
ZDA, 2000 23.40 Sexnet, pog. odd. 
00.40 Odpustljivi grehi, erot. film 01.40 
TV-prodaja 02.10 Z Net TV v noč 

06.50 TV-koledar 07.00 Dobro jutro, 
Hrvaika 09.10 Vila Marija 10.00 Poroči-
la 10.06 Pokrajinske slike: Walserska 
pot - od Oberstdorfa do Obermuttna 
10.50 Kulturna poročila 11.00 Med 
nami 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Ob svitu, tel., Mehika 13.17 Delo-
vno kosilo 14.15 Knez in dekle, nad., 
Nemčija 15.00 Poročila s prevodom za 
gluhe 15.10 Timon in Pumbaa 15.32 
Nora fora 16.00 Znanstvena petka 
16.35 Življenje v živo 17.35 Poročila 
17.45 Novice iz znanosti 17.55 Najšib-
kejši aen 18.40 Navadni ljudje, tel., Hr-
vaška, 80. del 19.30 Dnevnik 20.10 Po-
begla nevesta, rom. kom., ZDA, 1999 
22.10 Poročila 22.20 Oddaja splošne 
prakse 23.25 Kultuma poročila 23.35 
Ubij me kasneje, drama, ZDA, 2001 
01.05 Poročila 01.15 Popolna, drama, 
Nemčja/ZDA 02 JO Smrtonosna vodka, 
akc. srh., Francija/Poljska, 2000 04.45 
Svobodno obmo^ 04.55 Knez i djevoj-
ka 05.40 Slike krajolika: Walserski put 
od Oberstdorfa do Obermuttena 06.25 
Večera za prijatelje 2.06.55 Znanstvena 
petica07J{5 Ob svitu 

07.50 TV-koledar 08.00 Rumenoklju-
nec 08.55 Grimmove pravljice 09.20 
Nična ura 09.35 10 minut 09.55 Na 
koncu jezika 10.20 Zasedanje sabora 
13.05 Porodla 13.10 Dolga dirica, film, 
JAR 15.00 Zahodno krilo, serija, ZDA, 7. 
sezona, 10. del 15.45 HrvaŠka danes 
16.00 Poroaia 16.12 Večerja za prijate-
lje 16.45 Pa sem te 17.05 Joey 17.35 
življenje je lepo 18.10 Zupanijska pano-
rama 18.33 Poročila 18.55 Podnebje, 
vreme in katastrofe: V očesu viharja -
moč hurikana ̂ 92S Barabe in princese, 
humor, serija, Hnraika, 2. sezona 20.05 
Geniji, zabavni kviz 20.40 Nâ i in vaši, 
humor, serija, Hivaika, 2. deP 21.15 Po-
ročita 21.35 Umori na podeželju: Po-
kvarjeno tekmovanje, krim., VB, 2006 
23.10 Prijavo kazaliJte 00.10 Zahodno 
krilo, pon. 00.55 Joey 01.15 Zločin in 
kazen, drama, ZDA. 2002 03.15 Tenis 

Franciji 10.05 Največji pobegi v zgodo-
vini: Pobeg iz koncentracijskega taboriš-
ča Auschvvitz/ Rdea Beriin 11.00 Vohu-
ni 11.55 Vojne odpadkov 12.50 Eks-
tremni stroji: Moč v zraku 13.45 Kako 
jim uspe 14.40 Ameriška igralnica, 10. 
del 15.35 Sanjski stroji: Mini Cooper 
16.00 Peta prestava 1630 Rojstvo av-
tomobila, 12. del 17.00 Ekstremni inže-
niring: Viadukt v Franciji 18.00 Kako na-
stane ... 19.00 Razbiti mit: Testiranje le-
talske opreme 20.00 Deset načinov: 
Kako videti v prihodnost 21.00 Mož v 
belem 22.00 Ameriške maSine: Corvette 
63', 1. del 23.00 Forenziki: Tihi morilci 
00.00 Travma: Instinkt za preživetje 
01.00 Ko inteligenca zataji: Nezanesljivi 
viri 0135 Dosjeji FBI-ja: Izbrisana 

Anlmal planet 

10.00 Avstralski reševala 10.30 Varuhi 
11.00 Veterinarji 11.30 Urgentni pri-
meri 12.00 Živalski policisti 13.00 
Dnevnik šimpanzov 13.30 Živalski park 
14.00 Živalski policisti v Houstonu 
15.00 živalska postaja 16.00 Lovec na 
krokodile 17.00 Živalski policisti v De-
troitu 18.00 Reportaža 18.30 Reševalci 
živali 19.00 Dnevnik šimpanzov 19.30 
Živalski park 20.00 Najhujši britanski 
ljubljenček 20.30 Tempelj tigrov 21.00 
Najbolj smešne živali sveta 22.00 Žival-
ski policisti v Phoenboi 23.00 Reševalci 
živali 

National CeograpM< 

07.00 Sekunde do katastrofe 08.00 
Moja najljubša opka Annabelle 09.00 Je 
to res 10.00 Tega nisem vedel 10.30 
Tega nisem vedel 11.00 Megagradnje 
12.00 Katastrofa v zraku 13.00 Moja 
najljubša opica Annabelle 14.00 Je to 
res 15.00 Tega nisem vedel 15.30 Tega 
nisem vedel 16.00 Pravi raj: Kakadu -
avstralska starodavna divjina 17.00 Lov 
na lovca: Ljudožerski tigri 18.00 Mega-
gradnje: Naftni rudnik 19.00 Moja naj-
ljubša opica Annabelle 20.00 Smrtonos-
na kolonija Jamestovvn 21.00 Nori labo-
ratoriji 21.30 Nori laboratoriji 22.00 Bin 
Ladnov vohun v Ameriki 23.00 Sekunde 
do katastrofe: Potres v Kobeju 00.00 
Nori laboratoriji 0030 Nori laboratoriji 
01.00 Bin Ladnov vohun v Ameriki 

08.00 Sreča iz balona, drama, ZDA, 2000 
10.00 P. T. Bamum, mlniserija, ZDA, 2. 
del. 199912.00 Ed. serija, ZDA. 3. sezo-
na. 20. del, 2003 13.00 Sreča iz balona, 
druž. drama. ZDA. 2000 15.00 Kmalu, 
serija, ZDA, 2. sezona, 11. det, 1999 
16.00 P. T. Bamum, miniserija, ZDA, 2. 
del 18.00 Ed, serija, ZDA, 3. sezona, 20. 
del. 2003 1 9.00 Kmalu, serija, ZDA, 2. 
sezona, 11. del, 1999 20.00 Sen kresne 
noa, kom. drama, VB, 2005 22.00 Umo-
ri na podeželju: Milijonarjeva smrt. 
krim., VB, 2006 00.00 Težki časi, krim. 
drama, ZDA, 1998 

TravttChMcIl 

Uredmltvo ne od|ova'|j u ${M«m4><T«b«, i(> nas(sn«io v tv pregr^mK po redtkojr. 

14.00 Viva: Čile 14.30 Oddaljene obale: 
Benetke 15.00 Svetovni popotnik: Ma-

06.00 Vojne odpadkov 06.55 Ekstremni lezija, Tajska 16.00 Popotniki: Argentina 
stroji: Moč v zraku 07.50 Kako jim uspe 16.30 Caprice potuje: Las Vegas 17.00 
08.45 Rojstvo avtomobila, 12. del Klic divjine 17.30 Sanjska potovanja: 
09.10 Ekstremni inženiring: Viadukt v Francija 18.00 Potni list: Laos 19.00 
Ut^dniitv« nt odgovir)« 2« tfKCfnrrrbc. ki nijt»n«jo v tv pfog/Anvh po raUju<l-M »tdjjkcijf 

Svetovni popotnik: San Francisco 20.00 
Oddal ene obale: Sueški prekop 20.30 
Viva: Ole 21.30 Avanturisti: Norveška, 
Brazilija 22.00 Pustolovščina 23.00 Pla-
net hrane: Maroko 00.00 Svetovni po-
potnik: Bejrut 

O BBC Prime 
10.00 Dieta 10.30 Vrtnarski izziv 11.00 
Beg na deželo 11.45 Najšibkejši člen 
12.30 Porridge 13.00 Moja družina 
1330 U , ki mineva 14.00 Ketty Wa-
inthropp 15.00 Bolnišnica Kolby 16.00 
Močni fantje 1630 Cesa ne obled 17.00 
Denar na podstrešju 18.00 My Family 
1830 (as, ki mineva 19.00 Velika poj^ 
dina 1930 Dieta 20.00 Vojaška enota 
21.00 Tajni agenti 22.00 Naravnost 
fantastično 22.30 Sov Catherine Tate 
23.00 Vojaška enota 00.00 Porridge 

07.30 Glasba za dobro jutro 10.00 Top 
10 ob 10 h 11.00 Blok lestvica 12.00 
Samo Adria 12.15 (as za žur 1330 Vro-
če 14.00 (as za žur 14.40 Samo Adria 
15.00 3 odn5.20 (as za žur 16.00 
Blok, hiphop z voditeljico Martino Vrbos 
17.00 Top 5 ob 17 h, lestvi« petih vide-
ospotov 17.30 (as za žur 18.05 Samo 
Adria, videospoti regijskih izvajalcev 
1830 MTV vikend novice, z Ivanom Sa-
ri(!eml9.003od 1. trije videospoti iste-
ga izvajalca 21.00 Klubska lestvica 
22.00 (as za žur 00.00 Noč z VJ-em, vi-
deospoti domačih in tujih glasbenih Iz-
vajalcev 

O EURO SPORI 
08.30 Tenis (m), vrhunci prvega polfi-
nalnega dvoboja na odprtem prvenstvu 
Avstralije v Melboumu 0930 Tenb (m), 
prenos dmgega polfinalnega dvoboja na 
odprtem prvenstvu Avstralije v Melbour-
nu 12.15 Umemostno drsanje: Evropsko 
prvenstvo, prenos ženskega kratkega 
programa v Varšavi 17.30 Tenis (m), vr-
hunci polfinalnih dvobojev na odprtem 
prvenstvu Avstralije v Melboumu 18.30 
Umetnostno drsanje: Evropsko prven-
stvo. prenos tekmovanja plesnih parov v 
VarSavi 22.30 Nogomet: Najboljši ev-
ropski klubi 23.00 Ekstremni športi, 
odd. za drzne 2330 Ekstremni športi, 
vriiund prireditve LG Action Sports v Dal-
lasu 00.30 Balinanje (bowls): Svetovno 
prvenstvo, posnetek polfinalnih dvobo-
jev v Norfolku 

0645 Poker, vrtiund SP 2006 08.00 TV-
prodaja 08.30 Športni kviz 11.00 TV-
prodaja 1330 Motorvizije 1430 Šport-
ni kviz 17.30 Košarka: NBA 18.00 Ame-
riški nogomet: NFl, posnetek 1830 No-
gometne novice 19.45 Športni kviz 
20.15 Reportaža: Nižje, širše, hitreje 
2030 Poker Odprto prvenstvo Nemfije 
22.30 Nogomet: 2. nem. liga, 19. kolo 
23.45 Erotični spoti 

08.35 Razočarane gospodinje, serija: 
Maščevanje 09.20 PerTy Mason: McKen-
zie in smrt zvezde, krim., ZDA, 1994 
10.50 Superveleslalom (m), prenos iz 
Kitzbuhla: SP v alpskem smučanju 12.50 

Superveleslalom (m) - Artaliza, iz Kitz-
buhla 13.00 Otroški program 14.30 
Fant zre v svet 14.55 Simpsonovi 15.20 
Jimova družina: Kriza s pico 15.40 Novi-
ce 15.45 Sabrina, mlada čarovnica 
16.10 Sedma nebesa 16.55 Midve z 
mamo 1735 Novice 17.45 Superveles-
lalom (m): Studio 18.25 Supervelesla-
lom (m), prenos iz Kitzbuhla: Razglasitev 
zmagovalcev 19.00 Simpsonovi 19.30 
(as v sliki 19.53 Vreme 20.00 Šport 
20.15 Starmania - Finale: Avstrija išče 
novo zvezdo 21.25 Novice 2130 Star-
mania: Rezultati prvega glasovanja 
21.50 Starmania - Finale: Se dva kandi-
data 22.40 Starmania: Rezultati glaso-
vanja 23.00 To je bila Starmania: Pogled 
za kulise 23^0 Povsem zaljubljena, 
kom., Nemčija, 2003 

07.30 Vreme 09.00 (as v sliki 09.05 
Sveže pripravljeno - Kuhar. odd. 0930 
Drzni In lepi 09.50 Drzni In lepi 10.10 
Poti k srea 10.55 Vihar ljubezni 11.45 
Vreme 12.00 Podobe AvsUije U2S Eco 
- Poseb. odd. 12.55 Pogledi od strani 
13.00 (as v sliki 13.15 Sveže pripravlje-
no - Kuhar. odd. 13.40 Drzni In lepi 
14.00 Drzni in lepi 14.25 Potiksrefi 
15.10 Vihar ljubezni 16.00 Oddaja Bar-
bare Kariich: Prijazna družina Išče očka 
17.00 (as v sliki 17.10 Dobrodošla, Av-
strija, mag. 18.20 Kakšno bo vreme 
18.30 Dober nasvet: Za potrošnike 
19.00 Zvezna dežela danes, mag. 1930 
(as v sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi 
od strani 20.15 Spreminjanje podnebja 
- Noč velike poplave, dok. film 21.45 S-
veti lepše - Potovati lepše: Dubaj 22.00 
(as v sliki 2 212S Stubbe - Od primera 
do primera: Havanna Dream, krim., 
Nemčija, 200123.55 Evromilijoni 00.00 
(as v sliki 3 00.20 Hokej 

08.10 TV-prodaja 09.00 Tečno ob deve-
tih 09.30 Vse, kar šteje 10.00 Kazensko 
sodišče 11.00 Najino prvo stanovanje 
1130 Moj dojenček 12.00 Opoldanski 
magazin 13.00 Oliver Geissen 14.00 Ka-
zensko sodišče 15.00 Družinsko sodišče 
16.00 Mladinsko sodišče 17.00 Najino 
prvo stanovanje 17.30 Med nami 18.00 
Eksplozivno 18.45 PoročiJa 19.05 Vse, 
kar šteje 19.40 Dobri časi, slabi časi, 
3665. del 20.15 Lepo je biti milijonar, 
nagr. kviz 21.15 Atze je za vse: Učitelj 
21.45 Angie, serija 22.15 Najuspešnejši 
otroci v svetu glasbe OO.OO Poroaia 

09.00 Menjava žensk 11.00 Supergo-
spodinja 1130 Sam svoj mojster 12.40 
Otroški program 16.00 Da, draga: Slaba 
vest 17.00 Korak za koratcom: Pred ol-
tarjem 18.00 Se vedno srečna: Poletna 
avantura 19.00 Jimova družina: Umet-
niški užitki 20.00 Poročila 20.15 Poštar, 
pust. drama, ZDA, 1997 23.40 Kocka, 
srh. zf. drama. Kanada, 1997 

O RTL super 
06.30 Otroški program 12.50 Gumi-
medvedki 13.15 Lilo in Stitch 13.40 Fill-
more 14.05 Spužva Bob 14.45 Fosterje-
va hiša 15.35 Cosmo in Wanda 16.00 
Pet junakinj 16.30 Rožnati panter 

17.20 Srečni Luka 17.45 Cosmo in Wan-
da 18.00 Gumimedvedk118.30 Foster-
jeva hiša 18.55 Ulo in Stitch 19.20 Fill-
more 19.45 Spužva Bob 20.15 Tristan in 
Izolda, anim. film 21.35 Najbolj smešne 
zagate 22.15 Geena Daviš, razv. 23.10 
Kate Fox in ljubezen 00.05 Inf. oglasi 

07.15 Galiteo 08.00 Naredi sam 08.30 
Boljša hrana • preprostejše Življenje 
09.30 Ljubezen je ... 10.00 Priznanje 
11.00 Talk. talk. talk 12.00 Avenzio 
13.00 Sam 14.00 Tako živi Nemčija 
15.00 Boljša hrana - preprostejše življe-
nje 16.00 (arovnice, serija 17.00 Taff, 
mag. 17.55 Newstime, poročila 18.05 
Simpsonovi; Homer in Mindy 19.00 Ga-
lileo, mag. 19.45 Ljubezen je... 20.15 
Vanilla Sky, srh., ZDA, 2001 22.40 Gali-
teo. mag.: Ponovno rojstvo - resničfiost 
ati mit 2330 Focus TV, mag. 

08.20 živeti po želji 08.50 Lačen znanja 
09.20 Varuška 10.20 Midve z mamo 
11.15 Popolna večerja 12.00 Poročila 
12.05 Mdeodovi hčeri 13.00 Ljudje, fi-
vall in zdravniki, dok. serija 14.05 Dr. 
Ouinnova 15.05 McLeodovi hčeri 16.00 
Midve z mamo 17.00 Ljudje, živali in 
zdravniki, dok. serija 17.55 Poročila 
18.00 Lačen znanja 1830 Nič ni brez 
okusa 19.00 Popolna večerja 19.45 Ži-
veti po želji 20.15 Pravi pogum, drama, 
ZDA, 1996 22.15SpiegelTV 00.15 Poro-
aia 

R<aiityTV 

12.15 Oko za oko 12.40 Iz srca 13.30 
(udaško 13.55 Svarilo pred viharjem 
1445 Napaka 15.10 Hujšanje15.35 Vi-
har 16.25 Kaj storiti 17.15 Reševanje ži-
vali 1740 Mejna policija 18.05 Lov na 
duhove 18.30 Spopad v kletki 19.00 Po-
licija 19.25 Peterčki in četverčki 20.15 
Živalski vrt 20.40 Viharne zgodbe 21.05 
Motorji 21.30 Zločin v Hollywoodu 
22.00 Prevaranti 22.50 Pod nožem 
23.15 Policistke 00.05 Zapiski obsoje-
nih na smrt 00.55 Vihame zgodbe 

1 U 5 Punčka iz cunj, 136. del 12.20 Ah, 
ta ljubezen, 68. del 13.10 Zaljubljena, 
27. del 14.05 Maščevanje ljubezni, 69. 
del 15.00 Naše skrivno življenje, 19. del 
15.55 Dora, 113. del 16.45 Dora, 114. 
del 17A0 Poroka z milijonarjem, 61. del 
18.35 Mana Rosa išče ženo, 39. del 
19.30 Judeževa žena, 46. del 20.20 Ho-
čem biti zvezda, 19. del 22.05 Dora, 114. 
del 23.00 Sreča v ljubezni. 52. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 69. del 00.50 Ah, 
ta ljubezen, 68. del 

O Cartoon/tcm 
13.05 Billy in Mandy 13.30 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in Eddy 1535 Powerpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz sosešane 16J5 
Dexterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XLR 17.40 Bitly in 
Mandy 18.05 Hrabri kužek 18.30 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo 



SL01 SLO 2 POPTV K A N A L A 
06.10 Tedenski Izbor 
06.10 Kultura 
06.15 Odmevi 
07.00 Zgodbe iz Školjke 
07.30 Bine: Vreme, lutk.-igr. nan. 
07,45 Iz popotne torbe: hej, letim 
08.05 Pod klobukom 
08.40 Vzpon, kratki dok. film Iz Srbije 
08.55 Vse o živalih: Sevemomorski 

sloni, ang. dok. nan., 9/13 
0 9 ^ Kino Kekec:Fakir, dan. film 

(vps 09.15) 

FAKIR 
Dvojčka Emma in Tom se 
preselita z mamo v skriv-
nostno, starinsko hišo. 
Kmalu odkrijeta, da je v nji-
hovem novem domu skrit 
zaklad: ogromen, dragocen 
diamant. Seveda bi ga brat 
in sestra rada našla, a iščeta 
ga tudi dva topova, ki se že 
smukata okoli hiše.. 

10i5PoUiklub,pon. 
12.10Tednik, pon. 
13.00 Porodila, Jport vreme 

(vps 13.00) 
13.15 Umko, najboljša zabava za 

umne glave, 3. odd., pon. 
(vps 13.15) 

14.10Sobotni vrtiljak (vps 14.15) 
17.00 Poročila, iport, vreme 

(vps 17.00) 
17.20 Sobotni vrtiljak (vps 17.25) 
1835 Vreme (vps 18.55) 
19.00 Dnevnik 
19J0 Vreme 
19.25 Sport 
19.30 Utrip 
19.45 Eutrinki 

19.55 Večerja s prijatelji, amer. film 
(vps 19.55) 

VEČERJA S PRUATBJI 
Karen in Gabe sta ljubeč par. 
Znana sta kot strokovnjaka 
za kulinariko, živita v prele-
pi hiši in imata dobra prija-
telja Toma in Beth. Pravza-
prav imata onadva zasluge, 
da sta se Tom in Beth spo-
zrtala in se zaljubila. 

21.30 Hri-bar (vps 21.30) 
22.35 Porodila, vreme, $port 

(vps 22.35) 
23.10 Pod ruio, amer. nad., 5/12 

(vps 23.10) 
00.00 živalska farma, amer. anim. 

film (vps 00.00) 
01.25 Dnevnik, pon. 
01.45 Infokanal 

06.30 Infokanal 
08.25 Tv prodaja 
08.55 Tedenski izbor 
0835 Pesem kamna, odd. tv Koper 

Capodistria 
09.25 Študentska 
09.45 Resnična legenda o Etflovem 

stolpu, fr. dok. serija, 
2., zad.del 

10.30Tekma, debat. odd. 
11.25 Kitzbuehel: SPvalpskem 

smučanju, smuk (m), prenos 
(vps 11.25) 

12.55 San Sicario: SPvalpskem 
smučanju, smuk (ž), prenos 
(vps 12.55) 

14.15Varšava: Evropsko prvenstvo v 
umetnostnem drsanju, ženske 
-prosti program, prenos 
(vps 14.15) 

1630 Zdaj, odd. za razgibano 

življenje, pon. 
16.55 Šport (vps 16.55) 
20.00 Koncert Darje Švajger 

(vps 20.00) 
2135 Alpe-Oonava-Jadran, podobe 

iz Srednje Evrope (vps 21.35) 

ALPE DONAVA JADRAN, 
PODOBE IZ SREDNJE 
EVROPE 
V Švici so vroče razprave o 
hranitvi službenega orožja 
na domu , sprožil jih je 
umor švicarske smučarke 
Corinne Rey Betlet In nje-
nega brata, ubil ju je njen 
soprog s službeno pištolo. 
Hn/a5ka predstavlja naftne 
ploščadi s 34 vrtinami v Ja-
dranskem morju, ORF me-
sto Leoben na avstrijskem 
Štajerskem „ 

22.10 Sobotni vrtiljak (vps 22.10) 
00.10 Do Vaz, irs. nad., 8., zad. del, 

pon. (vps 00.10) 

DOKAZ 
Terry ugotovi, da je Jake 
ubil Človeka pod vplivom 
serabana, ki mu je zameglil 
um, zato ni odgovoren za 
zločin. Odgovorni so lastnik 
Chemacrana OTarrell In 
minister Rogan, ki je zdravi-
lo odobril za mastno pod-
kupnino. Maureen ugotovi, 
da SG 0'Farrell in Rogan po-
znata; torej je njen ljubimec 
vpleten v čudne spletke. 

01.05 Infokanal 

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

sinhr. ris. serija 
08.15 Veseli avtobuski, 

sinhr. ris. serija 
08.20 Radovednica Bibi, 

sinhr. ris. serija 
08.45 Mali rded traktor, 

sinhr. ris. serija 
08.55 Art Attadc, otr. zab.-tzobr. odd. 
09 JO Jaka na Luni, sinhr. ris. serija 
09.40 Ninja želve, sinhr. ris. serija 
10.05 B-Daman, sinhr. ris. serija 
10.30 Yu-gi-oh, sinhr. ris. serija 
1035 Power Rangers, mlad. nan. 
11.25 Stan in Otio,;b burleska 
11.40 Šolska ko^rkarskaliga 
12.40 Hudičeva brigada, amer. film 
15.05 Geo-spoznajte svet, 

nem. dok. odd. 
16.10 Vodni ubijalci, amer. dok. odd. 
17.05 24 UR-vreme 
17.10 Družina brez mame, amer. film 
19.00 24 UR 
20.00 Sobotni filmski hit: 

Rde^ planet, amer. film 

RDEČI PLANET 
V prihodnosti je zemeljska 
atmosfera tako onesnaže-
na, da ljudje potrebujejo 
novžMjenjskl prostor. Ena 
od možnosti za nova biva-
lišča je rdeči planet Mars . . 

21.50 Beg iz zapora, 
l.del amer. nan. 

Uft^rulNo ne «Jtov*ri» z» ipttmfmttt. b n4ll*n«io v Jv pf»jr»m»h po xaHji>«Juj fed»k<>t« 

BEG IZ ZAPORA 
Mkrhael ScofiekJ se je znašel 
v situaciji, iz katere ne vkil iz-
hoda. Njegov brat Lincoln je 
v zaponj. Iger ga bodo čez 
nekaj mesecev usmrtili. 
M k h ^ l veijanrie, da Lincoln 
ni zagrešil u m o r a -

22.40 Mary Reilly, amer. film 
00.35 Do zadnjega atoma, šp. film 
02.10 24 UR, pon. 
03.10 Nô na panorama 

07J0TV prodaja 
08.20 Triki Jamieja Ollverja, 

kuhar. odd. 
08.50 Kuhinjska avantura, 

kuhar. odd. 
09.15 Ta čudežni svet, dok. serija 
09.45 Maclntyre razkriva: Napadeni 

starši, ang. dok. odd. 
10.45 Nenavadno, a resnično, 

amer. dok. serija 
11.15 Glavca, 3. del amer. mlad. nan. 
11.40 2ivljenje na plaži, 

13.delan>er.nan. 
12.30 Srečna linija 
14.00 Čarovnice, 9. del amer. nan. 
14.45 Or. Vegas, 7. del amer. nan. 
15.35 Tajni agenti, 7. del ang. nan. 
16J5 Skrita kamera, zab. odd. 
17.00 Pasji lastnik, amer. film 

PASJI LASTNIK 
Marty Preston, ki je re$il 
psa Shiloha pred njego-
v im nasilnim lastnikom 
Juddom Traversom, je bil 
prepričan, da je s tem ko-
nec vseh težav. Toda Tra-
vers je zdaj odtočen, da bo 
svojega psa dobil nazaj. 

18.40 Pazi, kamera 
19.05 Problem 
19 J5 Pazi. kamera 
20.00 Družinski filnrMiiji lov, 

amer. film 

M I ^ I L O V 
Brata Emie in Lars Smuntz 
od pokojnega očeta pode-
dujeta razpadajočo grašči-
no. Sprva sta razočarana, 
potem pa spoznata, da je 
posestvo v resnici arhitek-
turna mojstrovina, vredna 
več milijonov.«. 

21.40 Las Vegas, 22. del amer. nan. 
22.35 Kot ô e In sin, amer. film 

00.30 Striptizete, dan. dok. serija 

07.00 TV-prodaja 08.00 Sonfni zaliv, 
nad., Avstralija, 17. sezona, 79.-83. del, 
200410.05 Smaitville, zf. serija. ZDA, 1. 
sezona, 10.-12. del 12.35 Interaktivni 
program 12.45 Preiskovalci na delu, 
krim. serija, 1. sezona, 16. del 13 J5 Ko-
bra 11. krim. serija, 4. sezona, 17. del 
15.15 Divji angeli, krim. serija. 1. sezo-
na, 5. del 16.05 Skrivna naveza, krim. 
serija, 1. sezona, 5, in 6. del 17.55 Novo-
letni koncert 19.05 Zamenjam Ženo, 
resn. odd., 4. del 20.00 Ameriški super 
model, resn. serija, 5. sezona, 2. del 
20.55 Sepetalka duhov, fani. serija, 1. 
sezona, 3. in 4. del 22.45 Malena, rom. 
drama, Italija. 2000 00.25 Marienna 
01.25 Vtoilca noči 02.25 TV-prodaja 
02.40 Interaktivni program 03.40 Mi-
kroskop 

08.30 Turistične zvezde 09.00 Mreža 
10.00 Vest • povest o vesti 10.30 Do 
zdravja tudi tako 11.00 Slovenski jezik -
jezik sveta 11.30 Klepet z jasnovidko 
Marušo 12.00 Vitafon 1230 Zrela leta z 
Melanijo Šter 13.00 V harmoniji z nara-
vo 13 JO GUsbeni mozaik 14.15 Umet-
niiki projekt 4. del 14.30 Zdrava sol 
15.00 Po poteh partizanske Jelovice rep. 
iz Dražgoi 15.30 Biseri turizma 16.00 
Prvi na vasi 17.00 Kultume drobtinice 
17.30 ABCD 18.00 Rad igram nogomet 
18.30 Jana 19.00 Z igro do pismenosti 
19.30 Do zdravja tudi tako 20.00 Uži-
vajmo v Sloveniji 21.00 Jana 2130 24 
ur 22.30 2iveti zdravo 23.00 M \ l 
23.30 Sijaj 00.00 Turistične zvezde 
0030 Glasbeni mozaik 

I Tv Paprika 

14.55 Dobre novice 15.00 Spot dneva 
15.05 Bonbon 15.20 Prava kombinacija 
15.25 Dobre novice 1530 Gost dneva 
15.50 Prava kombinacija 15.55 Dobre 
novice 16.00 Za zdravje 16.20 Prava 
kombinacija 16.25 Osrt̂ nji gost dneva 
1635 Pičolina DZS 16.50 Prava kombi-
nacija 16.55 Sladko & grenko 17.05 
Gost dneva 17.20 Prava kombinacija 
17.25 Pomagamo vam zaslužiti več 
17.50 Prava kombinacija 17.55 Evro po 
evro 18.05 Rimske strasti 18.15 Slovo 
18.25 Razmerja 219.30 Stiki z javnost-
jo in oglaševanje 20.00 Poišči razliko 

iGortnjskaTV 

09.00 Igriva televizija: Kresniček, otr. 
predst. 0935 Ste vedeli, svetov, odd. 
09.45 Gorenjska TV poročila 10.00 Za-
ključni nastop plesalcev Plesne iole Ur-
ika vSenčurju. posnetek prir. 11.05 Od-
pnje razstave Zvenenje brezčasja v Mu-
zeju občine W u r 11.15 Ob kapljici do-
mačega, 2. del zab.-glas. prir. 12.20 Vi-
deostrani 16.00 Prava stvar. odd. o ku-
har. mojstrovinah 1630 Mozaik kulture: 
Projekt Copatki 17.00 Polka in majolka, 
zdb.-glas. odd. 18.00 CInema Paradiso. 
filmska odd. 18.35 Ste vedeli, svetov. 
ocJd. 18.45 Gorenjska TV poročila 19.00 
Javni sklad za kultume dejavnosti Kranj v 
novih prostorih 19.10 Oddajnik Novi Je-
ruzalem, ver odd. 19.40 Pravljične mi-
nute za najmlajie 19.50 Ste vedeli, sve-
tov. odd. 20.00 Pri Gašperju s CIaudio 
21.00 Slo le! zaslužnega Leščana Vinka 

Triplaia 21.35 Ste vedeli, svetov, odd. 
21.45 Gorenjska TV poročila 22.00 Niti 
tat ne more pošteno krasti, posnetek 
kom. 22.55 Med nami: Boštjan Leban 
23.50 Ste vedeli, svetov, odd. 00.00 Go-
renjska TV poročila 

t>c!elnaLolMTV 

17.00 Ročk and Rol118.00 Skl magazin 
18.25 Polet nad Budovim rajem 19.00 
Kocka 20.00 Modema tehnologija in si-
licij 20.15 Gibonni 2035 Kažipot 21.00 
Naša fara 2135 Hej. ustavi konje 

05.55 Dobro jutro z Nei TV 07.30 TV-
prodaja 08.00 Dobro jutro z Net TV 
09.00 Risanka 10.00 Peta noč 1130 
TV-prodaja 12.00 Stilist 12.30 Martini 
World Circuit 13.00 Exploziv 14.30 
Zvezde ulice 15.00 Potopisi 1530 Izumi 
In izumčki 16.00 Vsa čudesa sveta 
16.30 Enkrat v življenju, krim. drama, 
ZDA, 2000 1 8.30 Mini Super zvezda 
2007 20.00 Podalpski večer 21.40 5pl-
ca, drama, Kanada/Nemčija/V8, 2001 
23.40 Ljubezen do boga, kom. srh., ZDA, 
199701.10TV-prodaja01.40ZNetTVv 
noč 

08.15 TV-koledar 09.25 Poročila 0830 
Velike filmske zvezde: Nathalie Baye 
09.00 Tigrov zaliv, krim. drama, VB, 
1959 10.55 Kultuma poročila 11.05 
Tarča 12.00 Dnevnik 12.15 TV-koledar 
12.30 Ob svitu, tel., Mehika, 71. del 
13.20 Prizma 14.10 Duhovni izzivi 
14.30 Poročila 14.45 Oprah Show 
1535 Poročevaki: Raj za morilce 16.45 
Poročila 17.00 Vzemi ali pusti 17.40 
Dnevnik velikih mačk, dok. serija 1835 
TV Bingo 19.15 Loto 19.30 Dnevnik 
20.05 Gledališče v hiši. humor, serija. 
Hrvaška 20.45 Ples z zvezdami 22.10 
Preganjani, akc. drama. ZDA. 2003 
23.45 Poročila 23.55 Kultuma poročila 
00.05 Zadnji val, drama, Avstralija, 1977 
01.45 Piknik pri Hanging Rocku, psih. 
drama, Avstralija, 1975 0330 Vodoin-
stalater 04.50 Automobiii koji su pojeli 
Pariz 06.15 Svobodno območje 06.25 
Oprah Shovv 07.10 Ob svitu 

07.20 Navadni ljudje, tel., pon. 09.40 
Hišni ljubljenčki 10.15 Briljantina 11.05 
Športni spored 12 J5 Svobodno obmo^e 
12.40 Orange County 13 J5 Umori na 
podeželju: Pokvarjeno tekmovanje, krim. 
serija, VB, 2006 15.05 Avtomagazin 
15.40 Kultumi mag. 16.00 Midve z 
mamo, serija, ZDA, 6. sezona, 17. del 
16.55 Pobegla nevesta, rom. kom., ZDA, 
1999 18.45 Post scriptum 1930 Barabe 
in princese, humor, serija. Hrvaška 20.10 
Romeo in Julija, drama, ZDA, 1996 22.10 
Športna poročila 22.15 Kojak, krim. seri-
ja, ZDA, 5. del 22.55 Morilske misli, seri-
ja 2335 Sepetalka duhov, serija 

južni Wales 09.40 Popolni ribič 10.05 
Lovci na skrivnosti: UtesnjujoTi Alkatraz/ 
Strašik) na pokopališču 1030 Lovci na 
skrivnosti: Vila, ki napoveduje smrt/ Mo-
ški nrolj 11.00 Podgane in Nigel Marvin 
11.55 Razbiti mit: Izstrelitev s katapul-
tom 12.50 Od razvaline do umetnine: 
Zelena 13.45 Ameriške mašine: Corvette 
63', 1. del 14.40 Ekstremni stroji: Moč v 
zraku 15.35 Zlobne mašine: Žerjavi 
16.00 Azijska čudesa: Akvarij Okinawa 
17.00 Kako jim uspe 18.00 Možv belem 
19.00 Sezona lova na rakovice, dok. se-
rija 20.00 Ameriški Čoperji: Vojaški mo-
tor, 1. in 2. del 22.00 Posebna vozila: Za-
straševalec 23.00 Preživeli 00.00 Sek-
sualni čut: Več kot monogamija 01.00 
Na lovu: lov na poletni veter 0135 Dr. 
G: Medicinska izvedenka: Pot uničenja 
02.50 Kako jim uspe 03.45 Zlobne ma-
šine: Žerjavi 04.10 Ameriški čoperji: Vo-
jaški motor, 1. in 2. del 

Animal pUr»et 

07.00 Najbolj smešne žhrali sveta 0730 
Živali v filmih 08.00 Opičji posli 08.55 
Reševanje Grace 09.00 Tigrovo oko 
10.00 Kralj koala 11.00 Nevarni poklic 
13.00 Najbolj smešne živali sveta 1330 
Živali v filmih 14.00 Veliki pik 15.00 
Opifji posli 15.55 Reševanje Grace 
16.00 Lov za najredkejšimi kili 17.00 Ži-
valska polletja v Mlamiju 18.00 lovec na 
kače 19.00 Zhralski policisti v Phoenixu 
23.00 Živalska policija v Mlamiju 00.00 
Ubijalski instinkt 01.00 Opî i posli 

National Ge«9ra|>ht< 

07.00 Sekunde do katastrofe 08.00 
Skriti svet 09.00 Moja najljubša opica 
Annabelle 10.00 Napad žuželk 11.00 
lov na bvca 12.00 Skrivnost 13.00 
na letala 14.00 Vojna letala 15.00 Ze-
meljski šok: Megapoplava 16.00 Zemelj-
ski Sok: Megavulkan 17.00 Svobodni 
Šimpanzi 18.00 Najboljša rušenja na 
svetu: Družinsko rušilno podjetje 19.00 
Lov na lovca: Napadi delfmov 20.00 
Znanost iz Hollywooda: Neverjetna vozi-
la 21.00 Veda o nesrečah: Varnost letal 
22.00 Je to res: Moriki mesečniki 23.00 
Nori laboratoriji 23.30 Nori laboratoriji 
00.00 Najboljših 10 orožij Kungfuja 
01.00 Je to res: Morilci mesečniki 

06.00 čudni svet, zf. film, ZDA, 1995 
08.00 Deseto kraljestvo, miniserija, ZDA, 
4. del, 200010.00 Zaljubljen v sosedo, 
rom. kom., ZDA, 2006 12.00 McLeodovi 
hčeri, 2. sezona, 11. del 13.00 McLeodo-
vi hčeri. 2. sezona, 12. del 14.00 Deseto 
kraljestvo, miniserija, ZDA, 4. del 16.00 
Zaljubljen v sosedo, kom., ZDA, 2006 
18.00 McLeodovi hčeri, 2. sezona, 11. 
del 19.00 McLeodovi hčeri, 2. sezona, 
12. del 20.00 Sirr Parker, biograf, drama, 
ZDA, 2000 22.00 Zločin in kazen, drama, 
ZDA, 1998 00.00 Zgodbe vdove, minise-
rija, Avstralija, 1. del. 1994 

Trave) Chmil 

06.00 Razbiti mit: Izstrelitev s katapul-
tom 06.55 Od razvaline do umetnine: 
Zelena 07.50 Ameriške mašine: Corvette 
63'. 1. del 08.45 Zlobne mašine: Žerjavi 
09.10 Ribolov z Rexom Hunlom: Novi 
UrtdrtiJtvo nt 1» spffmcfnbe. k. M«af>ejo v tv pc«trjm.h po »kliuffcu redikcn«-

14.00 Žejni popotnik: Japonska, teka 
15.00 Gralngerjev svet: Arktika 16.00 
Sanjska potovanja: Avstralija 16.30 Žej-
ni popotnik: Aljaska 17.00 Igralnica: 
Lyon 1730 Viva: Čile 18.00 Vodnik: Ka-
tar 1830 Popotnik- Miami 19.00 Sveto-

vni popotnik: Indija 20.00 luksuzno: tr-
ska 2030 Restavracija: Mason's 21.00 
Potni list: Malezija 22.00 Svetovni po-
potnik: Turčija 23.00 Igrainka: Tasma-
nija 23.30 Žejni popotnik; The Best of 
00.00 Avanturisti: Norveška in Brazilija 

08.10 Fimblovi 08.30 Hiše pod kladi-
vom 0930 Novo življenje 10.30 Vrtnar-
ski izziv 11.00 EastEnders 12.00 Čudovi-
ti um 13.00 Portreti zvezd 14.00 Dva ti-
soč akrov neba 15.00 Aristokrati 16.00 
Divjina 18.00 EastEnders 19.00 Česa ne 
obleči 20.00 Surine na poti 2030 Mari-
on in Geoff 21.00 Alan Partridge 2230 
liga genilemenov 00.00 EastEnders 

O MTVAdfU 

0730 Glasba za dobro jutro 09.00 3 od 
110.00 Top 10 ob 10 h 11.00 3 odi 
12.00 Samo Adria 12.15 Samo glasba 
13.00 MTV vikend novice 1330 Novo 
14.00 3 od 117.00 Top 5 ob 17 h 1730 
Glasba, glasbeni videospoii uspešnic 
17.40 Samo Adria. videospoti domaČe 
produkcije 18.00 Adria Top 2019.00 3 
od 121.00 MTV vikend novice, z vodite-
ljem Ivanom 21.30 Najboljše od Samo 
Adria. izbor najboljših regionalnih video-
spoiov22.003od123.00 NočzVJ-em, 
glas. videospoti 

O EURO ŠPORT 

0830 Nogomet: Najboljši evropski klubi 
09.00 Sankanje, vrhunci Iz Oberhofa 
0930 Smučarski tek (i), prenos teka na 
10 km v klasičnem slogu za SP v Otepaa-
ju 10.30 Nogomet: Najboljši evropski 
klubi 11.00 Smučarski lek (m), prenos 
teka na 15 km v klasičnem stogu za SP v 
Otepaaju 12.15 Umetnostno dnanje (ž): 
Evropsko prvenstvo, prenos ženskega 
prostega programa v Varšavi 13.00 
Smuk (ž), prenos tekme v San Slcariu 
14,15 Umetnostno drsanje (ž): Evropsko 
prvenstvo, prenos ženskega prostega 
programa v Varšavi 16.30 Smučarski 
skoki, posnetek tekme za SP v Oberst-
dorfu 18.00 Tenis (2), posnetek finala na 
odprtem pn̂ enstvu Avstralije v Melbour-
nu 19.00 Balinanje (bowls): Svetovno 
prvenstvo, posnetek polfinalnih dvobo-
jev v Norfolku 20.30 Umetnostno drsa-
nje (ž): Evropsko prvenstvo, posnetek 
ženskega kratkega programa v Varšavi 
22.00 Najboljši športni prizori, izbor naj-
zanimwejSih utrinkov preteklega tedna 
na Eurosportu 22.45 Borilni športi: KI 
Dynamlte 

08.45 Reportaža 10.15 Motociklizem 
10.45 Moiorvizije 11.45 Normalno 
12.15 Nogomet: 2. nem. liga 13.25 No-
gomet. prenos tekme četrtega kroga v 
angleškem pokalu FA 15.30 Športni kviz 
16.00 Reportaža 16.30 Molocikitslični 
življenjski slog 17.00 Motociklizem 
17.30 Poker 19.25 Sola pokra 19.55 
Rokomet: Svetovno prvenstvo, prenos 
22.15 Reportaža 22.45 Moški IV 23.00 
Športni k ^ 00.00 Erotični spoti 

06.00 Otroški program: Risanke/ Otro-
ške serije/ Novice za otroke 10.30 Smuk 

(M), prenos iz Kitzbuhla: SP v alpskem 
smučanju 1235 Smuk (M) - Analiza, iz 
Kitzbuhla 12.50 Smuk (Ž), prenos iz San 
Sicaria: SP v alpskem smučanju 14.15 
Smučarski skoki, prenos tekme iz Oberst-
dorfa: SP 16.00 Moja super sestra: Veliki 
prepir 16.25 Orange County: Stara 
znanka 17.10 Urgenca 18.00 Smuk (M) 
- Analiza, iz Kitzbuhla 1830 Smuk (M), 
prenos iz Kitzbuhla: Razglasitev zmago-
valcev 19.00 Smuk (M) - Studio, iz Kitz-
buhla 19.30 Čas v sliki 19.53 Vreme 
20.00 Šport 20.15 Nezvesta, srti., ZDA, 
2002 22.10 Kategorija 6 - Dan tornadov, 
film katastrofe, ZDA, 2004 

07.00 Vremenska panorama 0730 Vre 
me 09.00 čas v sliki 09.05 Sanjska po-
tovanja: Venezuela 0930 Zadnji valček, 
drama, Nemčija, 1953 11.05 Inšpektor 
Clouseau • Vrnitev rožnatega panterja, 
kom. krim., VB, 197812.40 Zakladi sve-
ta - Dediščina doveštva, dok. film: Veliki 
kitajski zid 12.55 Pogledi od strani 
13.00 čas v sliki 13.10 Kaj takega mora 
ob osmih v posteljo, kom., Avstrija, 1964 
14.45 Ženska, ki ve, kaj hoče. kom., 
Nemčija, 1957 1 6.25 Alpe-Donava-Jad-
ran: Podobe iz Srednje Evrope 16.55 Re-
ligije sveta 17.00 čas v sliki 17.05 Doži-
vetje v Avstriji 17.45 ljudski odvetnik: 
Enake pravice za vse 18.20 Bingo 19.00 
Zvezna dežela danes, mag. 19.30 čas v 
sliki 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Zimsko praznovanje nar.-
zab. glasbe, v živo s sejmišča v Hallu 
22.45 čas v sliki 22.55 Policisti Iz Rosen-
heima: lovec pomeni smrt za zajca 
23.40 Dolce Vrta & Co.: Vse je samo vi-
dez 00.25 Umor, je napisala 

08.15 Power Rangers 0835 Dobri časi, 
slabi časi 11.05 Najuspešnejši otroci v 
svetu glasbe 13.00 Smučarski poleti, 
odštevanje 13.45 Smučarski poleti, pre-
nos prve serije iz Oberstdorfa 14.50 
Smučarski poleti, prenos finalne serije 
15.45 Najbolj smešne zagate na svetu, 
razv. 16.50 Nemčija išče superzvezdo, 
izbor 17.50 Smallville 18.45 Poročila 
19.05 Eksplozivno 20.15 Nemčija išče 
superzvezdo, izbor 2130 Deset najbolj 
smešnih televizijskih spodrsljajev, razv. 
2230 Najbolj smešne zagate, razv, 
23.30 Dolg jezik XXL 00.30 Hišniki 

0735 Vamhi luke 0830 Faktor X 10.15 
Triki Jamieja Ollverja 12J0 Kuharski 
mojstri na obisku 1330 Poglej, kaj se je 
zgodilo, rom. kom, Indija, 2004 16.10 
Grom v raju, serija: Tajno orožje 17.05 
Pustolovščina, d. o. o.: Maščevanje tz kra-
ljestva mrtvih 18.00 Najboljša ekipa: Ma-
mila in krokodili 20.00 Poročila 20.15 
Življenje pod krinko, krim. kom., ZDA, 
1993 22.00Zakon in red: Enota za poseb-
ne primere; Vprašanje časti 2335 Mrtvi 
predsedniki, krim. drama, ZDA, 1995 

07.15 Otroški program 12.50 Gumi-
medvedki 13.20 Lilo in Stitch 13.45 Flll-
more 14.10 Spužva Bob 15.00 Power 
Rangers 1530 Lovci zmajev 16.50 Su-
perkuharji 17.00 Raziskovalci 18.00 Gu-

mimedvedki 18.30 Fosterjeva hiša 
18.55 Lilo in Stitch 19.20 Fillmore 
19.45 Spužva Bob 20.15 Desperado. 
anim. film, ZDA, 1990 21.40 Najbolj 
smešni oglasi na svetu 22.15 Popolno 
razv. 23.10 Nori TV. razv. OOJO Infor-
macijski oglasi 

07.50 Igralni maraton 0930 Ekstremna 
dejavnost 10.30 Rent a Pocher 11.25 
Bullyjeva parada 11.55 Simpsonovi 
12.25 Dva moža in pol 1235 Vsi sovra-
žijo Chrisa 13.20 Glavca, serija 14.20 
Mladi zdravniki 15.10 Talenti v belem 
16.10 Razočarane gospodinje: Brez sra-
mu 17.05 čarovnicê  serija 18.00 Frank 
- načrtovalec porok, mag. 19.00 Talk, 
talk, talk 20.00 Newstime, poročila 
20.15 Premagaj Raaba, kviz 2330 For-
mula 51, akc. kom., ZDA, 2001 

07.05 TV-prodaja 08.40 Dnevnik slonov 
09.40 Spiegel TV 11.45 Stem TV, mag. 
12.45 Živeti po želji 13.15 čas za živali 
13.45 Lačen znanja 14.45 Edo na TV, 
kom., ZDA, 1999 17.00 Brez oblačka 
1730 Popotovanja 18.00 Magazin o ži-
valih 18.45 Ljudje, živali in zdravniki, 
dok. serija 19.15 Divja dnevna soba. 
dok. serija 20.15 V postelji s sovražni-
kom, srh., ZDA, 1991 22.00 Spiegel TV: 
Skrivnost mumije 00.00 Pod rušo 

fleatttyTV 

11.50 Napaka 12.15 Spopad v kletki 
12.40 Kritično reševanje 13.30 Viharne 
zgodbe 13.55 Sindrom Treacher Collins 
14.45 Zaplenjevaici 15.35 Policija 
16.00 Majhni čudeži 16.50 Zaobljuba 
17.40 Napaka 18.05 Reševanje živali 
1830 Mladi zdravniki 19.00 Požar v Av-
straliji: Reševanje živali 19.50 Smešna 
leta 2130 Lov na duhove 22.00 lovci 
na glave 22 J5 Jane Goldman 23.15 Po-
licisti iz Miamija 23.40 Piercing 

11.00 Zvezdniški intervju 11.50 Naše 
skrivno življenje, 15. del 12.40 Naše 
skrivno življenje, 16. del 13.30 Naše 
skrivno življenje, 17. del 14.20 Naše 
skrivno življenje. 18. del 15.10 Maše 
skrivno življenje, 19. del 16.00 Po mo-
ško, 1/1 del 18.00 Sveti, 47. del 19.00 
Svetovni popotnik 20.00 Hočem biti 
zvezda!, 3. del 22.00 Življenje z Anito. 
13. del 23.00 rojenje z Anito, 14. del 
00.00 Nezvestoba, 2. del 

O Cartooo/tcm 

13.05 Biily in Mandy 1330 Fantje iz so-
seščine 13.55 Dexterjev laboratorij 
14.20 Dvojčka 14.45 Johnny Bravo 
15.10 Ed, Edd in £ddy 15.35 Povverpuff 
dekleta 16.00 Fantje iz sosešdne 16.25 
Oexterjev laboratorij 16.50 Samuraj 
Jack 17.15 Megas XIR 17.40 6illy in 
Man<^ 18.05 Hrabri kužek 18.30 Navi-
dezni prijatelji 18.50 Dexterjev labora-
torij 19.05 Johnny Bravo ̂ 920 Ed. Edd 
in Eddy 19.45 Fantj« iz sosešfine 20.10 
Povverpuff dekleta 2035 Derterjev la-
boratorij 21.00... tick... tick... tick.... 
drama, ZDA, 1970 22.35 Noč iguane, 
drama, ZDA. 1964 
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Evropa želi praškaste premaze 
v Colorju bodo za petkrat povečali proizvodnjo praškastih premazov, po katerih je zaradi ekološke 
primernosti vse več povpraševanja. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Medvode - Medvoški Color 
je vsekakor primer družbe, 
ki se ji je uspelo izkopati iz 
težav, kar je vsekakor posle-
dica prevzema in povezova-
nja s strani domžalskega He-
liosa. Po več letih izgub že 
drugo leto poslujejo z dobič-
kom in gradnja novega obra-
ta v Preski dokazuje, da so se 
vrnili na pota razvoja. Lani je 
prevzel vodenje Colorja 65-
letni Škofjeločan Matjaž 
Hafner, ki smo ga povabili 
na pogovor. 

Prosim, če se nam predsta-
vite. 

"V tej panogi delam že 
skoraj 40 let. Do leta 1994 
sem delal v Colorju, nato 
sem šel v Helios, kjer sem bil 
deset let član uprave in tudi 
direktor enega od podjetjih. 
Ko je Helios sredi leta 2004 
kupil Color, sem postal kot 
član Heliosove uprave pro-
kurist Colorja. Sredi lanske-
ga leta je bil Tomaž Bučar, 
dotedanji direktor Colorja, 
razporejen za člana uprave v 
Chromos, sam pa sem v 
aprilu lani prevzel mesto di-
rektorja v Colorju." 

Lani ste nam razložili, da 
bo integracija Colorja v si-
stem Heliosa potekala v več 
fazah, pri čemer naj bi v 
letu 2006 izvajali drugo 
fazo. Ste ta načrt uresničili.' 

"Helios je v zadnjih letih 
akviriral več podjetij: zagreb-
ški Chromos, Zvezdo Gornji 
Milanovac v Srbiji, Color v 
letu 2004 in lani Odilak v 
Moskvi. Helios je s svojo ši-
ritvijo postal 38. lakarica na 
svetu. Color je med proiz-
vodnimi podjetji Heliosa 
drugi največji, takoj za To-
varno barv in lakov v Količe-
vem. Helios TBLUS Količe-
vo ima planirano prodajo 
okoli 145 milijonov evrov, 
Color okoli 66 milijonov ev-
rov. Sama konsolidacija, mo-
ramo priznati, ne poteka 
povsem po načrtih, saj neko-
liko zaostaja. Delni vzrok je 
tudi naš pristop, kar pomeni, 
da ljudi nismo odpuščali. 
Konsolidacijo želimo doseči 

z rastjo prodaje, kar pa je vča-
sih težko, saj so si prodajni 
programi podobni, prodajna 
področja skorajda ista. Zna-
no je, da smo ohranili vse 
blagovne znamke in na tr-
gih, zlasti nekdanje Jugosla-
vije, si konkuriramo. 

nadomeščamo tistih, Id od-
hajajo." 

Kako je s plačami? 
"V Colorju, kljub prete-

klim težavam, pri plačah ni 
bilo zakasnitev, drugo vpra-
šanje pa seveda je, kako so 

Matjaž Hafner 

Na ravni skupine so direk-
torji programov, ki morajo 
vse to usklajevati." 

Ob nakupu Colorja je bilo 
veliko besed o sinergijah. 
Ste jih izkoristili? 

"Vsekakor. Veliko prihran-
kov pomeni skupna nabava 
surovin, velika prednost za 
podjetja hčere je tudi izredno 
dobra Heliosa finančna bo-
niteta." 

Kako ocenjujete lansko po-
slovanje Colorja? 

"Končne bilance rezultatov 
lanskega poslovanja še nima-
mo, na osnovi ocen in poda-
tkov za zadnji kvartal pa oce-
njujem, da bomo dosegli pri-
hodek v višini 62,5 milijona 
evrov, kar je v skladu z našim 
planom. Dobiček je planiran 
v višini okoli 250 milijonov 
tolarjev oziroma dober mili-
jon evrov. Trenumo imamo 
340 zaposlenih, pri čemer se 
število zmanjšuje, ker za po-
večevanje produktivnosti ne 

ljudje s plačami zadovoljni. 
Zadnji dve leti smo izplačali 
tudi božičnice, ki jih prejšnja 
leta ni bilo. Lani smo prvič 
organizirali tudi novoletno 
srečanje upokojencev, ki je 
bilo zelo dobro sprejeto in 
prispevalo k boljši podobi 
družbe. Lahko tudi rečem, 
da imamo dobre odnose z 
občino, županom." 

Lani ste začeli izvajati inve-
sticijo: nov obrat praškastih 
premazov. Kako poteka? 

"Za Color je bilo značilno, 
da so pretekle težave v poslo-
vanju povzročile tudi zastoj 
pri vlaganjih. Edina izjema je 
bila investicija v praškaste 
premaze tu v Medvodah v vi-
šini štirih milijonov evrov. 
Rast na tem programu je ve-
lika - prek 20 odstotkov, in 
kapacitete ne zadoščajo več. 
Prisiljeni smo bili cdo paziti 
na to, kam odpiramo naše 
prodajne poti, pri čemer ve-
čino prodajamo v Evropsko 
unijo. Ob pomoči Heliosa 

smo zato začeli izvajati pro-
jekt novega obrata v Preski, 
ki bo vreden okoli 4,5 milijo-
na evrov, pri čemer bomo 
povečali kapacitete z zdajš-
njih dva tisoč ton v začetku 
na pet tisoč ton, kasneje, oce-
njujemo. da v petih letih, pa 
naj bi proizvodnjo dvignili 
na deset tisoč ton, odvisno 
od poteka prodaje." 

Očitno so praškasti prema-
zi zelo perspektiven pro-
gram. Kakšne so prednosti 
tovrstnih barv? 

"Praškasti premazi so eko-
loško izredno ugodni, saj se 
pri tem ne uporabljajo topi-
la. Pri nanosu premaza je iz-
koristek zelo velik: med 95 
in 98 odstotki, pri tem ni no-
benih emisij, enako velja 
tudi za samo proizvodnjo. 
To Evropa želi, to z novimi 
direktivami tudi predpisuje." 

Color zagotovo spada med 
kemične tovarne z možnimi 
nevarnimi učinki za okolje, 
za katere je potrebno poseb-
no okoljevarstveno dovolje-
nje. Kako daleč sle pri tem? 

"Lani oktobra smo vložili 
vso potrebno dokumentacijo 
za pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja in pričakuje-
mo, da naj bi dovoljenje do-
bili do oktobra letos. Stanje v 
Colorju glede varstva okolja 
nikakor ni kritično, predvide-
ne pa so določene sanacije, 
ki jih postopoma tudi izvaja-
mo. Za letos imamo predvi-
denih dva do tri milijone ev-

• rov za okoljske sanacije." 

Kašen je sicer poslovni na-
črt za leto 2007? 

"Planiramo okoli sedem-
odstotno povečanje prodaje 
in povečanje dobička. Obrat 
za proizvodno praškastih 
premazov načrtujemo do-
končati do poletja in upamo, 
da bo uspešna prodaja upra-
vičila naložbo. Letos naj bi 
izdelali okoli tri tisoč ton to-
vrstnih premazov. Sicer pa 
bi rad poudaril, da je za Co-
lor bila rešitev vključitev v 
Helios, in prepričan sem, da 
bomo tudi letos nadaljevali 
usklajevanje programov in 
integracijo v skupino." 

Iskratelu tudi nagrada "Best of WiMAX World" v Bostonu 
ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Kot so sporočili iz 
Iskratela, je Telsima Corpo-
ration s produktno linijo 
StarMAK 6400, del katerega 
predstavlja tudi Iskratelov 
produkt SI3000, osvojila na-
grado Best of WiMAX World 
2006, Boston. Produktna li-

nija SI3000, ki jo je Iskratel 
premiemo predstavil decem-
bra lani v Hongkongu, sku-
paj s Telsimini produkti Wi-
MAX zagotavlja popolno re-
šitev, saj je zasnovana kot si-
stemska rešitev z vgrajeno 
WiMAX dostopovno tehno-
logijo. Ponudnikom poda-
tkovnih in govornih storitev 

omogoča širokopasovno 
brezžično povezavo tudi na 
mestih z omejenim dosto-
pom, kot so denimo ruralna 
območja. Univerzalna dosto-
povna platforma poleg teh-
nologije WiMAX omogoča 
še širokopasovne dostope 
ADSL2+, VDSL2, Fiber, 
SHDSL, FE, GE in POTS. S 

produktno linijo SI3000 WI-
MAX in produktom Star-
MAK 6400 Iskratel in Telsi-
ma Corporation tako sledita 
najnovejšim trendom na po-
dročju dostopovnih tehnolo-
gij. V Iskratelu tako uspešno 
sledijo viziji strateškega part-
nerskega povezovanja in pro-
dora na nove trge. 

Banka Koper tudi 
v Kamniku 
Banka Koper je odprla svojo tretjo poslovalnico 
na Gorenjskem. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Minuli četrtek je v 
SvetiJniku, kakor Kamničani 
pravijo novi poslovni zgradbi 
na območju stare črpalke ob 
Ljubljanski cesti, svojo poslo-
valnico odprla Banka Koper, 
ki bo s tremi zaposlenimi v 
sodobno opremljenih prosto-
rih ponudila celotno ponud-
bo bančnih storitev. Kot sta 

likim in velikim podjetjem, 
zasebnikom in občanom 
bodo poleg osnovnih storitev 
ponudili vrsto dodatnih mož-
nosti bančnega poslovanja, 
različne pakete, navadno, zla-
to ali poslovno plačilno karti-
co sistema Activa, pogodbe 
za poslovanje preko elektron-
ske i-Net Banke, premoženj-
ske in avtomobilske zavaro-
valne storitve, različne oblike 

Stanko Caberc in Mirjam Vengust 

na novinarski konferenci 
pred odprtjem povedala Voj-
ko Čok, predsednik uprave, 
in Stanko Gaberc, vodja po-
slovne enote Ljubljana, ban-
ka z odprtjem agencije v 
Kamniku uresničuje poslov-
no usmeritev, katere del je 
tudi širitev na vsa gospodar-
sko pomembna območja v 
Sloveniji. Malim, srednje ve-

varčevanj in drugo. Kamni-
ško poslovalnico, ki zajema 
ločene prostore za JX)slovanja 
s pravnimi in fizičnimi ose-
bami, blagajno, bankomat, 
dnevno • nočni trezor in šefe 
2M občane, bo vodila Mirjam 
Vengust. Ob odprtju prosto-
rov so Zavodu za usposablja-
nje invalidne mladine Kam-
nik podarili 1250 evrov. 

KRAN) 

Letos prvič posebna napoved za obresti 

Država je predlani prvič obdavčila tudi obresti od denarnih 
depozitov pri bankah in hranilnicah. Medtem ko so jih davč-
ni zavezanci za predlani vpisali v napoved za odmero do-
hodnine kot enega od prejemkov, bodo za obdavčitev lani 
prejetih obresti morali oddati posebno napoved, rok je 28. 
februar. Kot so ob tem pojasnili na republiški davčni upravi 
(Durs), napovedi ne bo treba vložiti zavezancem, ki so lani 
2 denarnimi depoziti dosegli manj kot 300.000 tolarjev ob-
resti. V napoved oz. v znesek do 300.000 tolarjev se poleg 
obresti od denamih depozitov vštevajo tudi obresti iz dolgo-
ročnega varčevanja in obresti iz varčevanja po nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi (z izjemo obresti iz desetlet-
nega varčevanja). Davčni zavezanci bodo napoved morali 
izpolniti sami, vse zneske bo treba vpisati še v tolarjih, od-
dali pa jo bodo lahko po elektronski poti, po pošti ali oseb-
no. V davčni upravi jim priporočajo, da jo vložijo elektron-
sko preko varnega dela spletnega portala e-Davki; ta mož-
nost bo od 5. februarja dalje. Davčni organ bo na podlagi na-
povedi izdal odločbo o višini dohodnine, ki se bo štela kot 
končni davek, zato dohodkov od obresti ne bo treba vpiso-
vati še v letno dohodninsko napoved. Davčna stopnja za ob-
resti je 15-odstotna. C. Z. 

KRANI 

Nova KBM načrtuje porast bilančne vsote 

Nova Kreditna banka Maribor (Nova KBM), ki ima posloval-
nico tudi v Žireh, načrtuje za letos i6-odstotno rast bilanč-
ne vsote, 34,6 milijona evrov oz. 8,3 milijarde tolarjev dobič-
ka, skoraj 13-odstotni donos na kapital pred obdavčitvijo in 
ohranitev tržnih deležev, ki jih je lani pri poslovanju doma 
povečala od 0,3 do 0,5 odstotne točke. Med pomembne na-
loge uvršča tudi posodobitev poslovne mreže. C. Z. 

mailto:stefan.zarp@g-glas.si
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Kupujmo slovenski med 
Slovenski čebelarji opozarjajo na dvomljivo 
kakovost uvoženega medu. 

JASNA P A I A D I N 

Brdo pri Lukovici - "V slo-
venskem čebelarstvu se ne 
cedita med in mleko in ni 
vse sladko, za skrbi pa poskr-
bi naša država," opozarjajo 
slovenski čebelarji, ki so, za-
skrbljeni nad poceni uvože-
nim medom na trgovskih 
policah, nedavno predstavili 
svojo kolektivno blagovno 
2aiainko Slovenski med kon-
trolirane kakovosti. "Sveto-
vni trgovinski lobi si je pri-
pravil pravilnike, ki dopušča-
jo zniževanje kakovosti 
medu. Med je sicer še vedno 
užiten, sladek, specifičnih 
barv, vonjev in okusov, ven-
dar je vsebnost sestavin, 
predvsem encimov, zmanj-
šana," je opozoril Milan Me-
glič, predsednik komisije za 
čebelje izdelke, in dodal, da 
je med, ki ga potrošniki ku-
pimo v trgovinah, mešanica 

medu iz raznih držav, celo 
različnih delov sveta in da 
med pri nepravilnem skla-
diščenju, transportu in pri-
pravi za trg veliko izgubi na 
svoji kakovosti. Slovenski 
med sodi po kakovosti med 
najboljše na svetu, predvsem 
pa številne analize in strog 
nadzor zagotavljajo stood-
stotno sledljivost, saj je vsak 
kozarec opremljen s svojo 
številko. Še precej večji po-
men kot med pa ima v čebe-
larstvu vloga čebel pri opra-
ševanju rastlin, prav na tem 
področju pa so čebelarji v zad-
njem obdobju najbolj črno-
gledi. Po predlaganih spre-
membah zakona bodo fito-
farmacevtska sredstva lažje 
dostopna tudi uporabnikom, 
ki ne bodo opravili izobraže-
vanja o njihovi vami upora-
bi, zato utemeljeno pričaku-
jejo povečano število pomo-
rov čebel. 

KRAN), JESENICE 

Ekološki kmetje in rejci drobnice z Zgornje 
Gorenjske na občnem zboru 

člani Društva rejcev drobnice Zgornje Gorenjske se bodo v 
petek ob 14. uri zbrali v restavraciji Kazina na Jesenicah na 
šestem rednem občnem zboru. Obravnavali bodo poročila 
o lanskem delovanju društva In program za letos, prisluhni-
li pa bodo tudi predavanju Janeza Rihtaršiča o potovanju po 
ovčarski Irski. V petek (z začetkom ob i6. uri) bo tudi občni 
zbor Združenja za ekološko kmetovanje Gorenjske, ekolo-
ške kmete bo gostila srednja biotehniška šola v Strahinju. 
Na zboru bodo volili tudi nove organe združenja in sklepali 
o višini letošnje članarine. C. Z. 

G G I IZLETI 
družinski izlet 

SNEŽNI GRADOVI 
Kje: pod Peco 
Kdaj: zaradi tople zime je prireditev prestavljena na 3. februar. 
Program: odhod ob 9. uri z Jesenic, ob 9.30 iz Radovljice in 
ob 10. uri iz Kranja - Podpeca - ogled tekmovanja graditeljev 
snežnih gradov, srečanja kraljev Matjažev, prižiganje kresov 
ob sončnem zahodu in ob 18. uri razglasitev rezultatov - odhod 
domov ob 19. uri. 
Cena: 20 EUR (4.792,80 SIT), vstopina 2,70 EUR (647,00 SIT) 
za odrasle in 1,50 EUR (359,50 SIT) za otroke. 

oddih 

MADŽARSKE TOPLICE 
Kdaj: 26.- 28. januar 
Kje: mesto Zalakaros je poznano po termalnih vrelcih s tempe-
raturo do 36 stopinj, leži na jZ delu Madžarske, 70 kilometrov 
od slovenske meje in le 25 kilometrov od Blatnega jezera. 
Program: 
1. dan: 26. januar odhod avtobusa ob 4. uri z Jesenic, ob 4.30 iz 
Radovljice in ob 5. uri iz Kranja - Lenty s postankom za nakupe -
Zalakaros - namestitev v hotelu, večerja In nočitev. 2. dan: 
prosto za kopanje v termalnih bazenih ali wellness centru in 
savnah. 3. dan: kopanje in popoldan odhod domov. 
Cena: 81,38 EUR (19.501,90 SIT). Cena vključuje: prevoz, polpen-
zion v hotelu 3* s samopostrežnim zajtrkom, kopanje v bazenih, 
wellness center in uporabo savne, kopalni plašč, turistično 
takso, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje, DDV in 
organizacijo izleta. Doplačilo: avtobusni prevoz 23,79 EUR 
(5.701,04 SIT). Potujete lahko tudi s svojim avtom. 
Naročniki Gorenjskega glasa Imajo 1 0 % popust 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in 
vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali inf0@lind3.sl. 
Sedež si zagotovite s predplačilom. Rlzlko odpovedi 4 % -i- DDV. 
Vabljeni. 

Gorenjski Glas 

Kmetje upravičeni do pomod 
Ker je bila lani škoda v kmetijstvu zaradi suše, neurij in toče večja od 0,3 promila proračunskih 
prihodkov, bodo kmetje upravičeni do državne pomoči. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Po oceni, ki jo je na 
četrtkovi seji potrdila tudi 
vlada, je bilo lani zaradi neu-
rij, toče in suše v kmetijstvu 
za 59,5 milijona evrov oz. za 
14,3 milijarde tolarjev škode. 
Neurja so povzročila za ne-
kaj manj kot 1,7 milijona ev-
rov oz. za 397 milijonov to-
larjev škode, toča 16,5 milijo-

na evrov ali za slabe štiri mi-
lijarde tolarjev in suša za 
42,4 milijona evrov oz. za 
10,2 milijarde tolarjev. Ško-
do je utrpelo 24.484 kmetij-
skih gospodarstev iz i6i ob-
čin, prizadela pa je 167.612 
hekt^ev površin. Pri zgod-
njem krompirju je bila zara-
di suše povprečna poškodo-
vanost 27-odstotna, pri po-
znem 45-odstotna, pri koruzi 

Ocenjena škoda v gorenjskih občinah 

Občina Škoda Škoda Prizadeta Število 
(vevrih) (mio sit) površina (ha) vl<^ 

Bled 195.400 46,8 1.022 110 
Bohinj 190.843 45.7 1.005 184 
Cerklje 496.732 119,0 1.612 210 
Gorenja vas -
Poljane 386.267 92,6 2.017 231 
Jesenice 59.012 14.1 379 60 
Kamnik 253-315 60,7 1-337 241 
Komenda 156.242 374 382 46 
Kranj 1.109.050 265,8 2471 295 
Kranjska Gora 128.225 30.7 1.261 109 
Lukovi ca 108.905 26,1 677 115 
Medvode 226.117 54.2 847 105 
Mengeš 205.023 49.» 434 25 
Moravče 121.642 29,2 651 89 
Naklo 113.979 27.3 189 41 
Preddvor 96.914 23.2 396 44 
Radovljica 288.570 69,2 1.224 110 
Šenčur 600.665 143.9 1.098 162 
Škofja Loka 508.497 121,9 1-547 207 
Trzin 21.658 5.2 68 5 
Tržič 64.926 15,6 303 50 
Železniki 60.474 14.5 458 75 
Žiri 151.033 36.2 812 116 
Žirovnica 112.542 27,0 420 55 

Koruza za siliranje je bila ob lanski suši na prizadetih 
površinah v Sloveniji v.povprečju poškodovana 42-odstotno. 

za siliranje 42-odstotna, pri 
travnikih za pašo in košnjo 
40-odstotna, pri enokosnih 
travnikih 35-odstotna, pri 
dvo- in večkosnih 39-odstot-
na, pri pašnikih 47-odstotna, 
pri planinskih pašnikih 53-
odstotna ... Ker je bila škoda 
višja od 0,3 promila načrto-
vanih prihodkov lanskega dr-
žavnega proračuna, je bil s 
tem izpolnjen pogoj za po-
moč države po zakonu o od-
pravi posledic naravnih ne-
sreč. Vlada je zato že dala mi-

Zadruge niso enakopravne 
CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Zadružništvo 
ima zelo pomembno vlogo 
pri razvoju podeželja, zato 
se morajo zadruge še naprej 
prizadevati za ohranitev za-
družnega premoženja in ga 
še povečati, je na novinarski 
konferenci o lanskem delu 
zveze in o letošnjih načrtih 
dejal njen predsednik Peter 
Vrisk in med pomembnimi 
lanskimi dosežki omenil 
ohranitev Deželne banke 
Slovenije v večinski zadruž-
ni lasti. Kar zadeva Ljubljan-
ske mlekarne, v kateri imajo 
lastninske deleže tudi za-
druge, bi bilo po Vriskovem 
mnenju slabo, če bi prešle v 
tuje roke. V zadružni zvezi 
so dali vrsto predlogov in 
pripomb na program razvo-
ja podeželja za obdobje 
2007 - 2013 in se pri tem še 
posebej zavzeli za enako-
pravno obravnavanje za-
drug. Program je za zadruge 
zelo pomemben, prvi razpi-
si za koriščenje sredstev naj 
bi bili objavljeni že maja. 

Predsednik in direktor - Peter Vrisk in Martin Nose 

Veliko so se prizadevali tudi 
za spremembo zakona o za-
drugah, večino za zadružni-
ke spornih določil so uskla-
dili, ne pa tudi člena, po ka-
terem bi bile zadruge (tudi 
pri državnih pomočeh) ena-
kovredne gospodarskim 
družbam. 

Zadružna zveza po bese-
dah njenega direktorja Mar-
tina Noseta združuje 81 
kmetijskih in gozdarskih za-
drug, Id imajo skupno 18.145 
članov in več kot 3.200 zapo-
slenih. Letno ustvarijo pri-
bližno 545 milijonov evrov 
prihodkov. 

nistrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano nalogo, 
da pripravi program za od-
pravo posledic. Kmetje, ki so 
utrpeli škodo zaradi toče, ne 
morejo pričakovati državne 
pomoči, saj je država za to 
zagotovila pomoč že pri sofi-
nanciranju premije za zava-
rovanje posevkov in plodov. 

Na Gorenjskem so škodo 
prijavili kmetje v triindvajse-
tih občinah, v vseh so jo pri-
javili zaradi suše, le v cerk-
ljanski tudi za točo. 

KRIŽE 

Srečanje gorenjskih 
rejcev prašičev 

Rejci prašičev z Gorenjske-
ga se bodo v okviru zimske-
ga izobraževanja zbrali v 
petek ob lo. uri v dvorani 
kmetijske zadruge v Križah 
na tradicionalnem srečanju. 
Srečanje bodo popestrili s 
predavanjema Toneta So-
vinška iz Leka Veterine o 
preprečevanju driske pri 
pujskih po odstavitvi in 
Matjaža Megliča iz kmetij-
ske svetovalne službe o za-
htevah navzkrižne skladno-
sti v prašičereji. C. Z. 

LJUBLJANA 

Obisk veterinarske 
inšpekcije 

Ta teden se v Sloveniji mu-
dijo trije inšpektorji Urada 
za prehrano in veterinarstvo 
Evropske komisije. Preverili 
bodo nadzor pri uvozu po-
šiljk živih živali in izdelkov 
živalskega izvora v Evrop-
sko unijo, nadzor nad ilegal-
nim uvozom in delovanje 
mejnih veterinarskih postaj 
Ljubljana-Brnik, Koper in 
Obrežje. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:inf0@lind3.sl
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Naravna pomagala 
za živčne motnje (2) 
Tudi tokrat bomo pogledali v svet živčnih motenj, ki prežijo na človeka. Predstavili bomo nekaj 
zeliščnih pripravkov zoper depresijo, nervozo, nespečnost, glavobol ... 

PAVLA KLINER 

Moderen človek, stalno 
razpet med tisoč in eno ob-
veznost, težko ubeži vsakda-
njim pritiskom in tako se 
njegov živčni sistem ne 
more pošteno odpočiti. Slej 
ko prej se ga tako poloti stres, 
Id lahko vodi v stanje tesno-
be, depresijo, živčnost, ne-
spečnost, razdražljivost... Pri 
lajšanju omenjenih tegob 
lahko seže tudi po zdravilnih 
rastlinah, saj imajo to moč, 
da sprostijo možgane in po-
mirijo telo. 

Melisa omili glavobol 

Glavobol se lahko pojavi iz 
različnih vzrokov, pogosto pa 
je posledica živčnih motenj. 
Hude bolečine po vsej glavi 
ali v omejenem predelu gla-
ve lahko omilimo tudi s pri-
pravki iz zelišč. Učinkoviti so 
poparki iz melise, poprove 
mete, sivke, rožmarina, ci-
tronke, vijolice, jegliča in tro-
bentic. vijolic, vrtnice, žaj-

blja, bazilike, kamilice, lipe, 
timijana, šentjanževke, ma-
terine dušice ... Glavobol 
uspešno zdravi čajna meša-
nica iz citronke {AloYsia tri-
phy//a), kamilic (Matricaria 
recutita), materine dušice 
(Tf;ymMS pukgiodes) in bazili-
ke (Ocimum basilicum). Pri-
znano naravno pomagalo zo-
per glavobol in migreno je 
tudi melisa (Mdissa officim-
lis). Žlico melisinih listov pri-
pravimo s skodelico vrele 
vode kot poparek, ki ga pusti-
mo pokritega stati deset mi-
nut. Pijemo trikrat dnevno. 

Kljubujmo depresiji s 
prevretkom iz... 

Splošna pobitost, ki ni ne-
posredno povezana z določe-
nim fizičnim vzrokom, čez-
merna razdražljivost in na-
gnjenje k živčni izčrpanosti 
so znaki, ki kažejo na depresi-
jo, bolezen, ki v svojih laem-
pljih drži sodobnega Človeka. 
Zoperstavimo se ji tudi s pre-
vretkom iz melise, baldrijana 

n T 

^ » ^ V 

Z meliso nad depresije, tesnobo, utrujenost, stres,... 

Hmeljevi storžki zoper živčnost in izčrpanost 

{Valeriana offidnalis), kamilic 
in rožmarina {Rosmarinus of-
ficinalis). Žlico mešanice teh 
zeli prelijemo z dvema decili-
troma in pol vode, zavremo in 
minuto do dve kuhamo, nato 
pustimo stati še deset minut 
in odcedimo. Zjutraj in zve-
čer spijmo skromno skodeli-
co tega čaja. 

Hmelj zaziblje v prijeten 
sen 

Živčna napetost nemalo-
krat povzroča nepravilnosti v 
normalnem dklu spanja ali 
motnje spanja. V prijeten 
sen se zazibamo s poparkom 
iz poprove mete {Mentha pi-
perila), melise, ognjiča in bal-
drijana oz. zdravilne špajke. 
Zvrhano žlico mešanice pre-
lijemo s skodelico vrele vode, 
pustimo stati 15 minut, odce-
dimo in dodamo še žličko 
medu. Pomaga tudi poparek 

Lipov cvet zoper živčnost in nervozo 

s kamilicami in sivko (Lavan-
dula angustifolia). Žličko me-
šanice prelijemo s skodelico 
vrele vode, pustimo stati lo 
minut, odcedimo in spijemo 
skodelico pol ure pred odho-
dom v posteljo. Tudi samo-
stojen hmeljev poparek ni od 
muh. Žličko hmelja (Humu-
lus lupulus) prelijemo s sko-
delico kropa, po 10 minutah 
odcedimo in spijemo dve 
skodelici na dan kadarkoli 
zunaj obrokov. Pomaga tudi 
proti pretirani živčnosti. 

Lipa zoper živčnost 
in nervozo 

Živčnost ali nervoza je sta-
nje velike napetosti in raz-
dražljivosti z občasnimi izpa-
di besa. Izraža se kot strah in 
nemir, zlasti pred pomemb-
nejšimi dogodki. Če je stanje 
trajno, se posvetujmo z 
zdravnikom. Simon Ašič zo-
per to motnjo svetuje popa-
rek iz lipe (Tilio platyphylos 
europaea). S pol litra kropa 
poparimo dve žlici cvetja. Pi-
jemo tri skodelice na dan. 
Podobno zaležejo Se poparki 
iz gloga (Crataegus oxyocant-
ha), hmelja, bazilike ali ma-
jarona (Origanum majorana). 
Pri živčni izčrpanosti in pre-
utrujenosti si lahko poleg 
omenjenih, privoščimo še 
poparek iz rožmarina. Z li-
trom kropa poparimo štiri 
žlice zelišča, pustimo stati 
deset minut, odcedimo, pije-
mo tri skodelice dnevno. 
Slavni francoski zdravilec pa 
svetuje glogov poparek, ki 
mu dodamo eno suho figo in 
eno suho slivo ter pustimo 
stati 10 minut. 

k GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Neprijetno zveste 
poškodbe 

I ^ ot je scenarij del vsake 
igre, lahko rečemo, da 

i \ so športne poškodbe 
prav tako del našega ukvarja-
nja s športno dgavnostjo in ka-
darkoli se pojavijo, nam lahko 
odvzamejo motivacijo in ško-
dujgo organizmu. Lahko, lah-
ko pa tudi ne, saj ob pravih 
prijemih in smiselnih odločit-
vah ter sredstvih zdravljenja 
uspešno saniramo poškodova-
no ali obolelo mesto in vrnitev 
na tekmovališče ali vadb^ bo 
spet uspešna. Veliko primerov 
je, ko se športniki po dolgotraj-
nih in večkrat tudi zapletenih 
poškodbah vračajo na tekmo-
vanja in dosegajo celo boljše re-
zultate kot pred tem in takrat 
se ve, da jihje poškodba okrepi-
la in postavila na ruivo pot, ki 

je ponavadi malce drugače spe-
ljana in podprta z drugimi 
metodami in sredstvi, da se po-
škodba ne ponovi oziroma ob-
novi. 

Glavni vzroki za poškodbe 
ponavadi slonijo na nepravil-
nostih v programu treniranja, 
ki se nanašajo na prevelik in 
preveč intenziven obs^ vadbe, 
slabo prehranjevanje, lahko pa 
je vzrok tudi neprimerno oko-
lje, kjer vadimo. 

Tako sem pred dnevi pri obi-
čajnem tekaškem treningu s 
kolegi prav zoprno zvil gleženj 
in vadbo sem bil prisiljen za 
kratek čas opustiti - a le za 
kratek čas, saj na podlagi pre-
teklih izkušenj z zvinom glež-
nja vem, da se ob pravih tera-
pevtskih vajah in ukrepih blag 
zvin Režnja da zelo hitro po-
zdraviti in v zgolj nekaj dneh 
že začeti na novo z vadbo. Ker 
se tudi drugi tekači večkrat sre-
čate z zvinom gležnja, vam 
svetujem naslednje: takojšnje 
hlajenje ^žnja z ledom (t.i. 
krioterapija) in mirovanje, kar 
pa ne pomeni, da bi morali po-
polnoma opustiti vadbo. Po-
znamo vaje, ki nam lahko do-
dobra okrepijo gfeženj in kma-
lu bomo lahko že odtekli na-
daljnje kilometre. Drugače pa 
je, če gre za hud zvin gležnja, 
kjer zdravljenja ne moremo iz-
siliti rut kratek rok in potrebni 
so posebni prijemi in metode 
zdravljenja. Pomembno je ta-
kojšnje ukrepanje pri poškodbi 
in pridobiti čim več koristnih 
informacij s strani fiziotera-
pevtov, zdravnikov in strokov-
njakov s področja športne me-
dicine. 

Sam sem imel pred leti 
opravka z zapleteno poškodbo, 
ki je bila vzrok moji skoraj ce-
loletni odsotnosti od tekmova-
lišč. Šlo je za primer stresnega 
zloma golenice, ki velja za zelo 
onesposabljajočo poškodbo, ki 
se ponavadi dlje časa zdravi, a 
če smo potrpežljivi in vztrajni 

pri zdravljenju, se tovrstna po-
škodba v celoti sanira in ni no-
benih dolgotrajnih posledic. 

Poškodba se je po kasnejših 
analizah in ugotovitvah verjet-
no razvijala dlje časa, dokonč-
no pa "udarila" ob najbolj ne-
primernem času - na najbolj 
pomembnem tekmovanju se-
zone, kjer sem moral odstopiti 
že po dobri minuti teka in v 
nekaj naslednjih tednih niti 
normalna hoja ni bila mogo-
ča. S takratnim mojim trener-
jem Alešem pa sva hitro sesta-
vila načrt okrevanja, ki je bilo 
kar dolgotrajno, a na koncu 
vendarle v celoti uspešno. Kot 
prvo sva pregledala vzroke, za-
kaj je prišlo do poškodbe, na-
dalje sva zbrala veliko infor-
macij in strokovnih mnenj in 
nato začela z zdravljenjem. 

Pripravljenost je vse. Zbiral 
sem informacije preko strokov-
nih revij, člankov, intemeta, 
obiskal kar nekaj zdravnikov 
in terapevtov, dobil mnenja 
športnikov, ki so že imeli podo-
bne poškodbe in nato začel s 
terapijami in postopno že z 
vadbo v nizki intenzivnosti in 
majhnem obsegu. Čeprav je na 
začetku vse skupaj potekalo 
zelo dobro in sem pričakoval 
prve nastope na tekmovanjih 
že po pol leta, pa je vmes zopet 
prišlo do komplikacij, ki so bile 
posledica moje prevelike želje 
po gibanju in treniranju. Spet 
se je bilo potrebno ustaviti, 
spremeniti metode in končno 
je bolečina po enem letu popol-
noma izginila in takrat sem 
vedel, da sem poškodbo prema-
gal. Na enem izmed obiskov 
pri ortopedu sem dobil celo na-
svet, naj končam z mojim res-
nim športnim udejstvovanjem 
in tisto takrat me je kar malce 
potrlo, a vedel pa sem, če že ne 
bo šlo več tako hitro in dolgo po 
cestah in gozdovih, bo šlo pa 
malce počasneje - glavno, da 
bo šlo. Pa gre kljub vsemu da-
nes kar solidno in upam, da še 
mnoga leta. Zato moj osebni 
nasvet pri preprečevanju po-
škodb in zdravljenju le teh, če 
se že pojavijo: takojšnje ukre-
panje, ugotovitev vzrokov, ki so 
pripeljali do poškodbe, pridobi-
ti čim več strokovnih informa-
cij in mnenj ter uporabiti moč-
no voljo in zavzetost, da se 
znova vrnemo. Sodobna medi-
cina ponuja številne metode, ki 
nam lahko pomagajo učinko-
vito okrevati in če bomo le pri-
pravljeni na postopno okreva-
nje lahko skoraj vedno računa-
mo na naše bodoče mesto v 
športu. Medicina športu po-
maga, ker pa jo nekateri na-
pačno izrabljajo pa dosežke iz-
boljšuje in sicer tudi na nedo-
voljen način v povezavi z do-
pingom. Žal vedno več. 

mailto:b@g-gias.si
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Zavrelo zaradi 
parkirnega listka 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Pred dnevi je na Go-
renjski glas poklical Kranj-
čan Jože Gazvoda, ki je avto 
parkiral na parkirišču hotela 
Grelna v Kranju. Povedal je: 
"Parkiral sem za eno uro, za 
kar bi moral odšteti en evro. 
Iskal sem parkirni avtomat, 
kjer bi poravnal račun, a se je 
izkazalo, da moram račun 
poravnati na recepciji hotela. 
S tem sem prekoračil čas in 
zaračunali so mi dodatno 
uro, torej dva evra. Bolj kot 
to, da bom moral primakniti 
še en evro, me je zmotilo aro-

gantno obnašanje direktorja 
hotela, ko sem mu želel po-
jasniti okolišane." 

Andrej Grzetič, direktor 
hotela Creina je povedal: "Pri 
nas je praksa takšna, da se 
parkirnina poravna na bla-
gajni. V kratkem pa načrtuje-
mo avtomatsko blagajno." 
Preverili smo, ali je pred par-
kiriščem jasno viden napis, 
da se parkirnino poravna na 
recepciji hotela. Takšen na-
pis smo našli na tabli na 
vstopni rampi, a jo verjetno 
zaradi opravka z dvigom 
parkirnega listka marsikdo 
spregleda. 

Z a izgubo parkirne kartice boste pred hotelom Creina 
odšteli 1 0 0 evrov. 
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Krače na Antonove Mače 
K cerkvi nad Mačami nad Preddvorom ljudje v Antonovo čast že stoletja prinašajo mesne in krušne 
izdelke, ki jih prodajajo na dražbi. 

JOŽE KOŠNJEK 

Mače nad Preddvorom - An-
ton Puščavnik, ki je imel god 
v sredo, 17. januarja, je med 
Slovenci zelo čaščen svetnik. 
O njem pravijo, da se je rodil 
okrog leta 250 v Afriki in se po 
smrti staršev imiaknil v samo-
to, nazadnje v gore ob Nilu, 
kjer dvajset let ni spregovoril z 
nikomer. Cerkvena zgodovi-
na uči, da je dočakal 106 let. 
Njegovi častilci so ustanovili 
njemu posvečene zavode za 
umsko prizadete. Ko so po 
mestnih ulicah zbirali darove 
zanje, so vodili s seboj prašič-
ke. Čeprav Anton sam ni imel 
nobene zveze z živino, je zara-
di tega postal zavetnik živino-
rejcev, svinjskih pastirjev, šče-
tarjev, mesarjev, gasilcev, pe-
kov in še nekaterih drugih pio-
klicev. Marsikje pa svetniku še 
rečejo "Anton kračman" (po 
svinjski krači) ali "Anton s 
prašičkom". Mladim naj bi 
pomagal pri izbiri zakonskega 
druga. 

K cerkvici nad Mačami nad 
Preddvorom, ki je posvečena 
Antonu Puščavniku, prinaša-
jo ljudje že stoletja na dan 
njegovega goda, zadnja leta 
pa na nedeljo, ki mu je naj-

Kdo da več, je vztrajno klical Jože Cregorc. 

bližja, suhomesnate izdelke, 
od klobas, salam, "budžol", 
plečet, krač in repov do rilcev, 
pa hlebe kruha, krofe in poti-
ce. Po maši jih na dražbi pro-
dajajo, denar pa namenijo 
vzdrževanju cerkve, ki je pod-
ružnica župnijske cerkve v 
Preddvoru. V cerkvi pa čakajo 
leseni prašički, ki jih obisko-
valci Antonu v čast nesejo 
okrog oltarja. 

Slavnega Antona Puščav-
nika je v nedeljo nad Mača-
mi počastilo blizu tisoč lju-
di, med njimi je bil tudi žu-
pan Miran Zadnikar. Pred-
dvorski župnik Miha Lavri-
nec, ki je daroval mašo na 
prostem pred cerkvijo, je 
povedal, da jih še nikdar ni 
bilo toliko. Denar od dražbe, 
ki sta jo vodila cerkvena 
ključarja Jože Cregorc, Fen-

delov, in Lojze Arh, Težičev 
iz Mač, bodo porabili za ob-
novo obzidja in za drenažo 
ob cerkvi. Hleb kruha in kos 
suhega mesa (budžolo) sta 
na primer prodala za 4 0 ev-
rov, 5 klobas enkrat za 16 , 
drugič pa za 30 evrov, liter 
žganja in suh svinjski jezik 
za 26 evrov, hleb kruha in 
dve klobasi s hlapcem pa za 
36 evrov. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Hnofilo « objj« i|«tjtmamo po itKIomi 04/;oi-4J-00, film 04/201-42-lJ Jli mttino ni Zoiso« 1 
v KijnJu 01. po polii - da poiwl#j in fddkj do 11.00 ute! Cen« ogUuv in ponudb v lubnlii. Iredno ûodn̂ . 

Janez Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249. <>4/53 04 230 
TRST 1. 2.; MADŽARSKE TOPLICE 25. 1 do 28. 1.; PUSTOVANJE 
15. 2. do i8. 2. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

IZLETI 

XX. Tradicionalni zimski trim poiiod na Kriško goro 
Križe - PD Križe vabi na XX. Tradicionalni zimski trim pohod na 
Kriško goro. Pohod bo v nedeljo, 28. januarja. Izhodišče poho-
da je v vasi Gozd, kjer pohodniki lahko parkirajo. Kontrolna toč-
ka je samo v koči na Kriški gori, ki bo odprta od 7. do 15. ure. 
Za udeležence pohoda je organizator pripravil bogat srečelov. 

Polhograjska gora 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 3. februarja, na 
planinski izlet na Polhograjsko goro (824 m). Na pot boste od-
šli izpred hotela Creina ob 7. url. S posebnim prevozom se bo-
ste skozi Ljubljano zapeljali do Polhovega Gradca. Oprema naj 
bo razmeram primerna, dobra obutev, palice in male dereze. 
Skupne hoje bo 4 ure. Na Izlet se lahko prijavite v društveni pi-
sarni na Koroški cesti 27, do četrtka, 1. februarja. 

Na Kriško goro 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v nedeljo, 28. januar-
ja, na planinski izlet na Kriško goro. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri z zgornje postaje na Hrušici. Nezahtevne hoje bo od 2 do 3 
ure. Med obvezno opremo naj bodo male dereze, priporočljive 
pa so tudi palice. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva 
do četrtka, 25. januarja, do 12. ure. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.m&kranj.sl 

Na Učko 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 3. fe-
bruarja, plariinski Izlet na Učko - najvišji vrh Istre (Vojak, 1400 
m). Možno bo izbirati med krajšo varianto, kjer bo skupne 
zmerne hoje do 3 ure, in daljšo varianta s spustom do morja 
okoli 5 ur hoje. Odhod avtobusa bo ob 7. uri Izpred pošte Šen-
čur. Informacije In prijave z vplačili zbira do četrtka, 1. februar-
ja, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Zimski pohod na Kriško goro 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svoje člane In vse ljubitelje 
zimskega pohodništva na 20. zimski pohod na Kriško goro. Po-
hod bo v nedeljo, 28. januarja. Ker so poti v gorah kljub slabil 
snežnim razmeram zahtevne, je obvezna oprema dobra obu-
tev, palice In male dereze. Prijave sprejema Rajko po telefonu 
031/625-874. 

PREDAVANJA 

Ceomorfološke značilnosti in posebnosti TNP 
Bled - V Informacijskem središču Triglavskega narodnega 
parka jutri, v sredo, ob 18. url v okviru Sredinih večerov priprav-
ljajo predavanje dr. Jurija Kunaverja z naslovom: Nekatere 
geomorfoloSke značilnosti, zanimivosti In posebnosti Triglav-
skega narodnega parka. 

Z zdravo prehrano ohranjamo in krepimo zdravje 
Kranj - Koronarno društvo Kranj vabi jutri, v sredo, ob 18. url 
na predavanje v veliko dvorano Doma krajanov na Primsko-
vem. Naslov predavanje je Z zdravo prehrano ohranjamo In 
krepimo zdravje. Predavateljica bo Janja Strašek, u. d. I. živilske 
tehnologije. 

Ptice na Gorenjskem 
Skofla Loka - Predavanje Ptice na Gorenjskem bo jutri, v sredo, 
ob 19. url v knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki. Letošnjo 
pomlad so ornitologi Društva za opazovanje In proučevanje 
ptic Slovenije DOPPS po dolgem In počez prečesali Gorenjsko. 
Na predavanju nam bo Tomaž Mihellč predstavil rezultate In 
zanimivosti z letošnjih popisov ptic. 

mailto:info@g-glas.si
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Resnice in zmote o maščobah 
Naklo - Kaj pripelje do sladkorne bolezni, margarina dviga ho-
lesterol. Marsikaj, kar smo do sedaj vedeli o maščobah, nove 
raziskave izpodbijajo. Kaj, kako in zakaj jesti ter kako se na na-
raven način znebiti škodljivega holesterola. Predavata Sanja 
Lončar in Rajko Škarič v četrtek, 25. januarja, ob 18. uri v Vita 
Centru Naklo. 

PREDSTAVE 
ščuka, da te kap 
Predoslje - KUD Predoslje in KUD Zarja Trnovlje - Celje pred-
stavljata odlično komedijo avtorja Toneta Partljiča z naslovom 
Ščuka, da te kap. Zabavni večer bo jutri, v sredo, 24. januarja, 
ob 19. uri v kulturnem domu Predoslje. 

RAZSTAVE 
Ilustracije Dušana Muca 
Ljubljana - Odprtje razstave ilustracij Dušana Muca bo v četr-
tek, 25. januarja, ob 18. uri v Kregarjevem atriju Zavoda sv. Sta-
nislava. V krajšem kulturnem programu bodo sodelovali učen-
ci Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava. 

Anton Tomaž Linhart in njegov čas 
Radovljica - Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica 
prirejajo razstavo z naslovom Anton Tomaž Linhart • in njegov 
čas. Odprtje razstave bo v četrtek, 25. januarja, ob 17. uri v avli 
šole. 

Dobrodelna razstava 
Ljubljana - Rotary Club Ljubljana vabi na otvoritev dobrodel-
ne razstave Velikega rotarijskega plesa, ki bo jutri, v sredo, 
ob 19.30 v Galeriji Zala na Gosposki 7 v Ljubljani. Vabilu na 
dobrodelno razstavo so se odzvali štirje slovenski slikarji -
Rajko Čuber, Boris Zaplatil, Andrej Kajtna in Andrej Pavlič, 
prav tako pa bo na njej sodelovalo tudi delo priznanega slo-
venskega umetnika Riharda jakopiča. Obiskovalci si bodo 
lahko razstavljena umetniška dela ogledali in zanje licitirali 
v Galeriji Zala vse do Velikega rotarijskega plesa, ki bo 3. fe-
bruarja. Sredstva, zbrana s prodajo umetniških del, bo Rota-
ry Club Ljubljana namenil mladim štipendistom za njihovo 
nadaljnje izobraževanje. 

Ilustracije Dušana Muca 
Ljubljana - V Kregarjevem atriju Zavoda sv. Stanislava bodo 
v četrtek, 25. januarja, ob i8. uri odprli razstavo ilustracij Du-
šana Muca. 

Razstavlja Domen Slana 
Naklo - Odprtje razstave umetniških del, ki jih bo na ogled 
postavil akademski slikar Domen Slana, bo v avli poslovne 
stavbe Merkur v Naklem v četrtek, 25. januarja, ob 17. uri. 

KONCERTI 
Koncert violinistke Lucije Krišelj 
jesenice - Glasbena šola Jesenice vabi na koncert violinistke Lu-
cije Krišelj v četrtek, 25. januarja, ob 18. uri v dvorano glasbene 
šole na jesenicah. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je v 73. letu nepričakovano 
zapustil naš dragi 

% i 
V I N C E N C 

% i 

NOVINEC 

Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek. 25. januarja 
2007, ob 15. uri, na kranjskem pokopališču. 

Pokojnik bo ležal od srede, 24. januarja 2007, od 10. ure 
dalje na tamkajšnjem pokopališču. 

VSI NJEGOVI 

IZID JAVNEGA RAZPISA 

za uvrstitev na prednostno listo upravičencev 
za dodelitev neprofitnega stanovanja 

Na podlagi Javnega razpisa ter v skladu s Stanovanjskim zako-
nom (Lil RS št. 69/2003) in Pravilnikom o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem (Ul RS št. 14/2004) objavljamo priori-
tetno listo upravičencev za najem neprofitnega stanovanja na 
naslovu Zabreznica 5. Žirovnica, in sicer: 

1 . Jože Tavčar 
2. Marjan Potokar 

1 8 7 , 5 točke 
1 7 8 , 5 točke. 

Stanovanje se dodeli prosilcu, ki je zbral več točk. 

Udeležencema razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi na 
prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec 
ne bo strinjal z odločitvijo, se bo lahko v roku 15 dni po preje-
mu odločbe pritožil. 

Jesenice, 19. 1. 2007 

Komisija za ocenjevanje prispelih vlog 
Oom«»»ataoo..c,m T««ie. JOMflKO 

H M O J P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Navade oblikujejo naše 
življenje (3) 

Te dni razmišljam o krom-
pirju. Človeka sredi vseh teh 
trobentic in prezgodnje po-
mladi mika, da bi posadil 
krompir. Pa je tako, da ima v 
življenju vse svoj čas in svoj 
prostor. Tako bo tudi krom-
pir moral še počakati, da pra-
va zima pride in odide. Z 
njim pa je tako nekako kot z 
našimi navadami. Šele ko 
zanje ustvarimo prave pogoje 
in verjamemo v to, kar dela-
mo, takrat lahko pričakuje-
mo dober rezultat. Kljub vse-
mu pa se zdi, da obstaja ne-
varnost, da v sveti veri, kako 
bomo koristili sebi, posegamo 
tudi po takšnih navadah, ki 
so bolj same sebi namen. 
Čudi me množica vseh pre-
paratov in "zdravih" dodat-
kov, ki naj bi jih uživali vsa-
kodnevno, da bi ohranjali ali 
izboljšali svoje zdravje. Mno-
go boljše bi bilo, če bi nam i-
navado prišlo lupljenje man-
darin, pomaranč in podobne-
ga koristnega sadja. Ste kdaj 
opazili, kako je uživanje sad-

ja nalezljivo? Prvi mandari-
ni običajno sledi fes kilogram 
- in prav je tako. Vzgoja bi 
bila povsem preprosta stvar. 

če bi delovala samo na podla-
gi zgledov. Tako bi starši de-
lali najboljše, kar znamo in 
otroci bi se vsakodnevno učili 
od nas. Nekoč mi je neka 
mama na štajerskem potoži-
la, da se ne more znebiti sla-
be navade - da ves čas vpije 
na svoje otroke. Želela si je, 
da bi se znala z njimi pogo-
varjati na miren način. Šele 
po dveh urah sva ugotovili 
vzrok njene navade in mož-
nosti boljše komunikacije. 
Kajti vsaka navada, najsi bo 
dobra ali slaba naredi koreni-
ne. Starejša kot je, težje se je 
znebimo. Kar poskusite izru-
vati star hrast. Ne gre, kajne. 
Nekaterih navad se zavemo 
šele takrat, ko občutimo nji-
hove posledice. Ko nas prav 
grdo ovijejo z vejami in nam 
zmanjkuje moči, da bi se jih 
rešili. Takrat so nam lahko v 
pomoč prijatelji. Spodbuda 
ob pravem času je kot bal-
zam. Škoda, ker prevečkrat 
pozabljamo na to. Pomisli-
mo. Smo spodbujevalci ali 
zaviralci? Koliko besed bomo 
danes namenili drugim za 
spodbudo? In koliko bo takš-
nih, ki delajo škodo? 

L O T O 

Rezultati 6. kroga - 2 1 . 1 . 2007 
3, 6, 23, 28, 31, 33, 34 m 18 

Lotko: 6, 5, 3, 6, 6, o 
Predvideni sklad 7. kroga za Sedmico: 

1 7 0 . 0 0 0 EUR / 40.738.800 SIT 
Predvideni sklad 7. kroga za Lotko: 

143.000 EUR / 43.268.520 SIT 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47,201 42 49 
fax: 201 42 13 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 13 JO. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni <as: od ponedeljka do 
pelka neprekinjeno od 7. • 15. ure. 

IMIismonmoiutnito'Cisto vzsdnjemhifHi*. 
S10 tuOnko Itlim ponag«! Nim ijakmi h K |m 
iHmwSi*i«)praihii.i(»(Wii»ieo.(iM«l Ogijsom 
iuMtoUMia«iil«e;iUxtliv(Kmkijcki)(>osmur 
•nap«tel!vMit«kprMUluiJo o«w at.Cffljcgla. 
u je 9.'ll tU« (USS srn, je ffiomi in imi n ^ 80 
inaloM -|[uponntverji.2<tTu]«ô poitdni(eni 
luiionu ra kivomi |u ilirtjntvnio a Knt v p«rt (to 
dfugr wt m u p«tt« »dii 1)0 pol 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, 

O4i/9oo^x>9 
e-po$ta: itd.nepremicnine^stol.net 

www.itd-plus.sl 

l U J 

K s K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 1 2 .4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66 

C S M 051/320 700, Email: info@k3 lce(n.5 

V m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

P R O D A M a 

KRAN) - Z L A T O POL|E: novograd-
nja. dvosobno, 56.87 nn2, 1. nad./j, 
svetlo, takoj vsetjivo. Cena: 93.500 
EUR ( 2 2 4 0 6 . 3 4 0 SIT). 
LESCE: poslovni prostor 52 m:, I, oj, 
M E / 2 nad., primeren za pisarniš-
ko dejavnost. Cena: 56 .400 EUR 
(13.515.696 SIT). 

SKOPJA LOKA • Z M I N E C samostoj., 
na hiia. novogradnja lil. pod. gr. 
faza, 250 1112, parcela 585 m2, ' 
nizkoenergtjska, v naselju novih hiS, j 
razgled. Cena: 154.398,26 EUR (37 
mioSIT). 
DVOR jE PRI CERKLJAH: parcela 
1 0 0 0 m2, vsi priklj. ob pare., narejen 
idejni načrt, sončna lega, čudovit 
razgled. Cena: 1 0 0 EUR/m2 (23.964 
SIT/iti2). 

8R ITOF: ekskluzivno prodamo več 
komunalno opremljenih parcel od 
542-981 m2. Cena: od 145 EUR/mz 
(34.747.8 SIT/mz). 
K U P I M O : 

Eno- in dvosobno v Kranju za nam že 
poznane kupce 

Manj io kmetijo na Gorenjskem 

C E L O T N O P O N U D B O 
N E P R E M I Č N I N NA|OETE N A N A S I 

SPLETNI STRAN I 

www.nip-pro ie ict .s i 

mailto:o@g-gJas.si
http://www.itd-plus.sl
http://www.nip-proieict.si
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SUET SVET RE D.0.0. 
ENOT* HJKAMJ 
NACORJIV* i>lic* 1 2 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 0 0 0 KIKAMJ 
NEPREMIČNINE TIL.: 04/281 L-OOO 

REAL ESTATE FM.: 04/102^4>V 

Email: kran|®>svet-neprefr)ičnine.si 
http://www.svct-nepremičnine.si 

STANOVAN)A prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v Uižini vo-
dovodnega stolpa, od 41 m2 do 
94,10 m2. Stanovanja bodo zgrajena 
do julija 2007. Cene: od 1.698,58 
EUR/m2 (407.047,00 SIT) do 
2.010.87 EUR/m2 (481.885,00 SIT). 
Kranj • Planina II: 89.50 mi stano-
vanjske povfSine + 4,13 m2 kleti, 7. 
nadstropje, tnsobno stanovanje, bal-
kon. vpisano v ZK, Cena 1 E U R 
(28 mioSIT). 

KRANj • Kebctova: garsonjera 25.54 
mz, 2. nad. nizkega bloka. I. 1966. 
urejen blok, nova streha, domofon, 
vhodna vrata bloka. Cena 59.673 
EUR (14.3 mio SIT). 
KRAN) - ̂ orfijevo n.: dvosobno. 54.13 
m2, 7. nad., dvigalo, balkon, dobra 
lokacija, 1. 1972, prazno, Cena 
102.237 EUR (24.5 mio SIT). 
KRAN) • Zlato potje: dvosobno, 
67,20 m2, 3. nadstropje. I. 1998, ure-
jeno, svetlo, balkon. V ceni je zajet 
garažni boks v garažni hiSi. Cena 
103.489 EUR (24.8 nnio SIT). 
KRANJ • Planina II: dvosobno, 69,26 

5 /7, prijetno stanovanje, vzhod-
na stran, I. 1982. velik balkon. Cena 
110.583 EUR (26.5 mio SIT). 
KRANJ - PUnina 111: dvosobno, 63.6 
m2.1. nad., L 1986, prijetno in pros-
torno. delno prenovljeno, ZK v po-
stopku, vzhod, ni balkona. Cena; 
102.237 EUR (24.S mio SIT). 
HI$E prodamo 

SK. LOKA • Crenc lepo urejena dvo-
stanovanjska hiša, cca. 150 m2 bival-
nih povrjin. K+P+N, v celoti adapti-
rana 1.2000,1.1964.360 m2 parcele. 
Hiša je vredna ogleda. Cena 200,300 
EUR (48 mio SIT) 
SENCUR: 182 m2. v zahodnem delu 
naselja so naprodaj tn li^ne enodru-
žinske hi$c. zgrajene do 3. podaljša-
ne faze. Hiše so podklelene, klasiino 
grajene, z dobrim izkoristkom pros-
tora in zasebnostjo posameznih 
enot. Iz dnevne sobe imajo izhod na 
zelenico, vsaka hiša Ima tudi balkon 
in nadstrešek za dva avtomobila. 
Parcele merijo 293, 306 02. 372 m2. 
Cena: 180.000 EUR (4? mio SIT). 
Kupci ne p la t j o provizije. 

ZEMLJIŠČE prodamo 
Podvin • Mošnje: 559 m2. sončna, 
ravna parccia pravilne oblike v ob-
močju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hIŠ. Cena 
100 EUR/mz (23.964 SIT/m2). 

www.svet -nepremicnine .s i 

' STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) • Zlato polje, enoinpolsobno. 

I P. 59.5 m2. 1. izd. 1962. adaptirano. 
I opremljeno za 100.150.22 EUR. 24 
. mio SIT. 

KRANJ • Planina 1, enosobno. P, 
41.85 m2. I. izd. 1974. za 86.379.56 
EUR. 20,7 mio SIT 
KRANJ - Zlato polje, enosobno. H. 
nad.. 31.30 mz, klet 10.6 m2. I. izd. 
2005, za 89.000.- EUR. 21.327.960,-
SIT 
KRANJ • Šorlijeva ulica, dvosobno. 1. 
nad. 51.45 mz. 1. izd. 1969, za 
'05,992,32 EUR. 25,4 mio SIT (preu-
rejeno v trisobno). 
KRAN) - Sorlijeva ulica, dvosobno. 7. 
nad., 50,2 ma, I. izd. 1969. za 
100.150,22 EUR. 24.- mio SIT 
KRANJ - Druiovka, dvosobno, t. nad., 
53 m2,1. izd. 2004 za 114.755.46 EUR. 
27.500 mio SIT. 
KRANJ - Štirisobno, 7 nad., 87.4 rn2 

\ -f garaža, I izd. 1964 za 128.700.-
I EUR oz. 30.841.558.. SIT. 

KRANJ • garsonjera. P. 26.4 m2. I. 
izd. 1982 za 61.550,65 EUR. 14.750 
mio SIT, 
KRAN) - garsonjera. VIL nad., 25 mz. 
L izd. 1982 za 58.838.25 EUR. 14.1 
mio SIT, NOVO. 
TRŽIČ - dvosobno, predelano v dvo-
inpolsobno. 47,47 m2.1. izd. 1910 za 
62.593.89 EUR oz. 15,. mio SIT. 
TRŽIČ • dvosobno. I. nad., 46 mz, I. 
izd. 1920. za 56.334.50 EUR oz. 13,5 
mio SIT. 

TRŽIČ • trisobno. P. 80 m2. leto 
19634 za 100.150.22 EUR oz. 24.-
mio SIT. NOVO. 
HISE PRODAMO 
KRANJ • okolica, dvo- ali enostan, 
hiša, adapt. 1984, parcela 621 mz, 
stan. p. 170 m2, z vso opremo izde-
lano po meri za 225.338.- EUR oz. 
54,- mio SIT. cena ugodna. 
PREDDVOR • enostan. hiša, lil. gr. 
faza (adapt. stara hiša), pare. 669 
m2. stan. p. cca 120 m2, cena 
120.180.27 EUR oz. 28.8 mio srr. 
ŠKOFJA LOKA • atrijska vrstna hiša, 
stan. p, 120 m2 + 80 m2, 80 m2 atri-
ja. leto izdelave 1977. za 229.510.93 
EUR oz. 55,- mio SIT. 
ŽELEZNIKI - okolica, eno- ali dvo-
sun. hiša v lil. gradbeni fazi. vsi pri-
ključki plačani, hiša je podkletena, 
parcela ravna, na robu vasi, sončna 
in sredi zelenja z lepim razgledom 
na okoliške hribe, parcela 915 mz. za 
123.101.31 EUR oz. 29.5 mio SIT. 
TRŽIČ - eno- ali dvostan. rrK>ntažna hiša, 
stan. p. 113 m2, parcela 287 mz, adapt 
2006.160.658,- EUR 02.38.5 mio SIT. 
POSLOVNE PROSTORE 
DAMO V NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 

Kranj - cca. 240 m2 (P 125 m2,1. nad. 
115 m2 veliko dvorišče z več P mesti, 
ograjeno, cena 6,01 EUR/mes., 
1440.- SIT/mes. za m2 + stroški. 
Kranj • Planina, 85 m2. najem z odku-
pom inventarja za ceno 500,75 EUR 
oz. 120.000.- Srr/mes + stroški naj-
em brez odkupa inventarja za ceno 
1001,50 EUR oz. 240.000,- SIT/mes + 
stroški oz. prodaja prostora in opre-
me za 125.187.78 EUR oz. 30 mio SIT. 
PRODAJA 
Kranj • cca. 210 m2 poslovnih prosto-
rov z vso pisarniško opremo v pritlič-
ju in kleti poslovne stavbe. 6 parkir-
nih mest, nekaj zelenice za EUR 
354.698.71 oz. 85,- mio SIT Izredno 
lepi pisarniški prostori z opremo po 
meri za različne dejavnosti. 
ZEMLJIŠČA PRODAMO - zazidljiva, 
kmetijska, gozd, itd. 
KRANJ . okolica. TRŽIČ - okolica. 
Druiovka 

vtfv/w.mlke-co.$i 

gekkoprojektj 
n e p r e m i č n i n e i 

BriU/79A. 4000 Kranj I 
irtf(CK)ep4»9ekkoprojeM.s> S 

www.9ekkopo))elct$i ž 

04 2341 999 j 
031 67 40 33 1 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ • CENTER: nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski 
hiši v centru mesta. 
- dvosobno 52^3 mz. pritličje. Cena: 
98.07541 EUR (23.502.792,60 SIT). 
- trisobno duplex 96,25 mz, 1. nad-
stropje in mansarda. Cena: 165.33142 
EUR (39.620.02149 SIT). 
KRANj: dvoinpolsobno stanovanje. 
L 2005. 63 m2 + 20 m2 kleli, vsi 
priključki In infrastruktura, nova 
kopalnica, kuhinja z vgradnimi 
aparati v garanciji. CK - plin. lastno 
parkirno mesto, dva balkona. Cena 
131.447,17 EUR (31,5 mio SIT). 
KRANJ - PUNINA I.: dvosobno. 61 
m2. I. 1978, nadstropje 4-/7. delno 
opremljeno, balkon, lep razgled, mir-
na lokacija, vsa infrastruktura. Cena 
105.000 EUR (25.200.000 SIT). 
SKOFJA LOKA - FRANKOVO NASEIJE: 
trisobno, 78,30 mi. 1.1994. nadstropje 
4./5. prostofTK). dobro vzdrževano, vsi 
prikijudci in infbstmktura. Cena 125.000 
EUR {30.000.000.00 SIT). 
PRODAMO HlSE: 

BISTRICA PRI TRŽIČU: samostojna. 
125 m2 bivalnih površin. I. 70. obn. 
2006. na parceli 400 mz. Cena 
160.500 EUR (38462.220,00 SIT). 
KRANJ • ČIRČE samostojna. 210 mz, 
I. 1937, obnovljena 2000, na parceli 
600 m2. odlična, mirna lokadja, zad-
nja v slepi ulici, CK - olje. vseijivo takoj, 
možnost dveh stanovanj. Cena 
221.000 EUR {52.960440.00 SIT). 
ŠUTNA: 250 m2 na parceli 555 mz. 
sončna tega. 3. gradbena faza 
moderna zasnova, varčni ogrevalni 
sistem, dovoljena poslovno 
stanovanjska raba. Cena: 150.225,33 
EUR (35.999.998,00 SIT). 

www.gekkoprojekL$i 

Mlinska ul.'i. Maribor, PE Tržič. 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 201 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje zgoraj, enosob-
no. 40.14 m2,1./4, l.i. 1961, obnovlje-
no v celoti, lepo opremljeno, vseijivo 
v sredini avgusta 2007. Cena: 
81.372,06 EUR (19.5 mio SIT). 
KRANJ - dvosobno. 51.70 m2. I./2. 
posiovno-stanovanjski objekt, v celo-
ti obnovljeno I. 2006. vpisano v Z K. 
takoj vseijivo. Cena: 102.236 EUR 
(24,5 mio SIT). 
KRANJ - mesto, dvosobno. 57,9 m2, 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 
EUR (23.724.360 SIT). 
BISTRICA PRI TRŽIČU - trisobno. 
83,52 m2, P/2, soba v kleti. vrt. nad-
strešek za avto. l.i. 1945. Cena: 
108496 EUR {26 mio SIT). 
TRŽIČ • mestno jedro, trisobno. 
65,93 mansarda, dvoetažno, I. 
2006 večstanovanjska stavba v celo-
ti obnovljena. Cena: 92.639 EUR 
(22,2 mio SIT). 

TRŽIČ • center mesta, trisobno, 66,20 
m2, mansarda/2,1. 2006 večstano-
vanjska stavba v celoti obnovljena 
Cena: 89.718 EUR (21,5 mio SIT). 
HISE PRODAMO 
KRAN) • okolica, Trboje, dvostan. 
hiša, 256 m2 biv. površine, pare. 621 
mz. 1.1. 1984, obnovljena, opremlje-
na, urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR (53 mio SIT). 
SENIČNO - stan. hiša, 111. gr. faza, 
261.37 m2 biv. površine, parcela 456 
m2. l.i. 2005. lepa lokacija. Cena: 
190.160.24 EUR (45.57 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka, 1/2 stan. hiše, man-
sarda, 130 m2 biv. površine, garaža, 
nadstrešek za avto. klet. 300 mz vrta. 
l.i. 1978. vzdrževano. Cena: 147.304 
EUR ^5.3 mio SIT). 
PODLJUBELJ - 2 stan. hiša. 360 mz. 
stanovanji popolnoma izdelani, hiši 
manjka samo fasada, parcela 696 
m2. l.i. 2001. Cena: 249.123.69 EUR 
(59.7 mio SIT). 

BISTRICA PRI TRŽIČU -1/2 Stan. hiŠe, 
pritličje. 98 m2. 25 m2 kleti. 50 m2 
podstrehe. 540 m2 vrta. l.i. 1938, ob-
novljeno I. 2003, vpisano v ZK, mirna 
lokadja s čudovitim razgledom. Cena: 
112.669 EUR (27 mio SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU - zazidljiva par-
cela, 542 m2, dostop asfelt. Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 SIT/m2). 
PODNART- 2 zazidljivi parceli. 1.066 
mz in 1.119 m2, ravni, sončni, pravo-
kotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
(16.775 SIT/m2). 

NAKLO • Zazidljiva parcela, 855 m2. 
lepa, ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 145 EUR/m2 (34748 
SIT/m2). 
STANOVANJA ODDAMO 
ŽICANJA VAS PRI TRŽIČU - dvoin-
polsobno stanovanje v dvostano-
vanjski hIŠi s samostojnim vhodom, 
cca. 70 m2 biv. površine, l.i. 1978, dr-
varnica, del vrta. Najemnina: 250 
EUR/mes (59.910 SIT/mes), dvome-
sečno predplaGlo. varščina. 

www.eko>hisa.si 

ITD NEPREMIČNINE, D.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81-120. 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204 '66i , 

041/900-009 
e-poSta: itd.nepremkninei3>siol.net 

v/ww.Kd-plus.si 

M 

Žirovnica: spodnja etaža starejše 
hiše. trisobno, 78 m2, popolnoma 
obnovljeno 1. 06, garažna nadstreš-
niča, takoj vseijivo. sončna lokacija, 
cena 79-300 EUR (19.003452 SIT) 
Tržič • mestno jedro: dvosobno, pri-
tličje z atrijem. 55 m j . popolnoma 
obnovljeno leta 05, vsi priključki, ta-
koj vseijivo, cena 62.594 EUR 
{15.000.026 SIT). 
Kranj • Zlato polje: garsonjera 17 m2, 
V. nad., popolnoma obnovljena 1.06, 
nova mini kuhinja, prehodni hodnik, 
takoj vseljiva, cena 58.420 EUR 
(13.999-768 SIT). 
Kranj • Planina I: dvosobno. 65 m2. 
XII./X1I. obnovljeno 1.05. nova okna. 
notranja in vhodna vrata, nova kopal-
nica vsi priključki, ZK urejena, vred-
no ogleda. Cena 111.500 EUR 
(26.719.S60 SIT). 
Kranj - PUnina I: dvosobno, 65 m2, 
P./XII, na novo preurejeno, lepo vzdr-
ževano. vsi priključki, ZK urejena, 
vredno ogleda, starost objekta 30 let. 
Cena 110.600 EUR (26.504.184 SIT). 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
dmžba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax; 236 73 70 
E-pošta: 
info@fesst.si 
Internet: 
www.fessts4 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRAN) • NAKLO: enoinpolsobno, v 
pritličju večstanovanjske hiše. 
47.00 m2. obnovljeno 2006, cena 
66.000.00 EUR (15.816.240.00 
SIT) 
KRANJ • PLANINA II: enoinpolsob-
no. VI./7 nadst., 53,03 m2,1. izgrad-
nje 1981, cena 90.000.00 EUR 
(21.567.600.00 SIT). 
KRAN) • PLANINA I: dvosobno sta-
novanje, 63,18 m2 * 7.08 mz kleti. 
3-/5 nadst., 1. izg. 1975, cena 
100.150.22 EUR {24.000.000,00 
SIT) 
KRANJ • PLANINA I: enosobno, 
41.85 mz. PR/13 nadst.. I. izgradnje 
1974. cena 81.373.00 EUR 
(19.500.225.72 SIT). 
KRANJ • šoriijevo naselje: dvosob-
no. 7./9 nadstr.. 52 m2,1. izgradnje 
1972. cena 104.323,15 EUR 
(25.000.000.00 SIT). 
KRANJ • Šorlijevo naselje: enosob-
no, 2./3 nadstr.. 41.20 m2.1. Izgrad-
nje 1968. cena 85.544.98 EUR 
(20.500.000,00 SIT). 
KRANJ - nebotičnik: štirlsobno, 
7./16 nadstr., 87.40 m2.1. izgradnje 
1964, cena 1 19 .000.00 EUR 
{28.517.160.00 SIT), možnost do-
kupa garaže, cena 9.000.00 EUR 
(2.156.760,00 SIT). 
KRANJ - PLANINA I: garsonjera, 
pritličje. 26 m2. L izgradnje 1978. 
cena EUR 61.550,65 (14.750.000,00 
SIT) 
KRANJ - mestno jedro: dvosobno, 
delno mansardno 57,90 mz. II./II 
nadstr.. obnovljeno 1992, cena 
99.000.00 EUR (23.724.360.00 
SIT). 
PREDDVOR: enosobno. PR/3. 
nadst.. 41,55 m2, I. izg. 1983. cena 
83.458,52 EUR (20.000.000,00 
SIT) nadstrešek za avto. 
ŽKOFJA LOKA • Podlubnik: dvosob-
no, XII./XIII nadstr., 60,32 mz, I. iz-
gradnje 1980, cena 90.552,50 EUR 
(21.700.000.00 SIT). 
ŽKOFJA LOKA • Podlubnik: trisob-
no. 4 . ^ nadstr.. 78.30 m2.1. izgrad-
nje 1984. cena 125.000.00 EUR 
(29.955.000.00 SIT). 
TRŽIČ: dvosobno, 60,67 m2, I. Iz-
gradnje 1981, vsi priključki, vseijivo 
02. 2007, cena 85.544.98 EUR 
(20.500.000.00 SIT). 
TRŽIČ: garsonjera. 24.18 m2. 5./5 
nad. 1. Izgradnje 1950, cena 
45.90z,i9 EUR (n .000 .000.00 
SIT). 
TRŽIČ: garsonjera, 17,79 mz. 1./5 
nad. I. izgradnje 1973, cena 
37.550,00 EUR {8.998.482.00 SIT). 
KRANJ - bližina sodišča: trisobno, 
lil./IV. 74.32 m2. 1. Izgradnje 1964. 
obnovljeno, cena 116.841.93 EUR 
(28.000.000,00 SIT). 
HISE PRODAMO: 
CERKLJE - OKOLICA: dvostano-
vanjska, zemljišča 300 m2, I. iz-
gradnje 1975. cena 194.041.06 EUR 
{46.500.000,00 SIT). 
KRANJ • PREDOSL)E: stanovanjska 
hiša. biv. povr. 120 m2. L izgradnje 
1963. obnovljena I. 2002. zemljišča 
939 mz. cena 207.000.00 EUR 
(49.605.480,00 SIT). 
RADOVL)ICA • OKOUCA: dvojček, 
tloris 106 mz, parcela 290 m2, ga 
raža. 1. Izgradnje 1992. cena 
255.380.00 EUR (61.199.263.20 SIT) 
SELŠKA DOLINA - v bližini Sorice 
stan. hiša, zgrajena I. 1923, delno 
obnovljena 1. 2003. 70 m2 bivalne 
povr., neizdelana mansarda, zem 
Ijišča 334 mz. cena 62.593.90 EUR 
(15.000.000,00 SIT). 
VIKEND: 
STARI VRH - PODVRH: vikend v 
skupni izmeri 106,50 mz. zemljišče 
3Z7 mz. I. izgradnje 1978. cena 
104.323,15 EUR (25.000.000.00 SIT) 
ZAZIDLJIVE PARCELE: 
Sveti Duh pri Šk. Loki: zazidljiva 
parcela. 500.00 mz. cena 130.00 
EUR/mz {31.153,00 SIT). 
CERKLJE • okolica: zazidljiva parce-
la v izmeri 530 mz, na katen stoji 
manjša brunarica, cena 66.766.81 
EUR (16.000.000,00 SIT). 
STANOVANJA ODDAMO: 
CERKLJE • OKOLICA: enosobno, 
30,00 m2 v stanovanjski hiši, 1. 
nad., 1. Izgr. 1995, najemnina 250 
EUR (59.910,00 SIT) mesečno (s 
stroški). 

w w w . f e s s t . s 

l U E D l A 
NfipREMIČNlNCi 

MEDIA NEPREMIČNINE d. o. o. 
Vojkova C 63, 1000 Ljubljana 

Tel.: +3861 568 80 00 
Fax,; +3861568 8Q 01 
Mob.: -••386 51 686 320 

E- pošta: karmen. vidm ar(g) medla-
nepremicnine.si 

ŠK. Loka okolica • zazidljiva parcela, 
603 mz. lepa ravna po 140 EUR/mz 
(33.549.60 SIT). 
KRAN) Planina - dvosobno, vpisano 
v ZK, 70,Z5 mz v 2./4 nadstr., vsi 
priklj. I. 1975. vzdrževano. Cena 
106.00 EUR (25.401.840,00 SIT). 
TRŽIČ okolica - trisobno, 69 mz, 
kompletno adaptirano od I. 2000, v 
1. nadstr. nizkega posl. stan. objekta, 
vsi priključki, v postopku vpisa v ZK. 
Cena 85.000 EUR (20.369400,00 
SIT). 
KR. OKOLICA - (Šenčur) samostojna 
hiša zoo mz. parcela 900 mz, starej-
ša, adapt, 2004, dve garaži, shram-
ba, vsi priklj. Cena 187.781.67 EUR 
(45 mio SIT). 
KRANJ Planina - iščemo dvo-dvoin-
polsobno stanovanje vseijivo do 
aprila za znano stranko. 
ZA ZNANE STRANKE iSČEMO VEČ 
STANOVANJSKIH ENOT (hiš in 
stanovanj) V KRANJU in okolici. 

www. med ia-nepremični ne.s 

OA-NI 
CA-NI, d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. fax: 04/26-17-198 

e-poŠta: info@)nepremicnlne-gani.si 

Naj Vaše želje ne ostanejo samo že-
lje, ampak naj postanejo resničnost, 
zaradi uvedbe EURA bomo v 
mesecu januarju vsem prodajalcem, 
ki se odk>čijo za prodajo 
nepremičnine preko naie agencije, 
znižali provizijo za 

STANOVANJE 
KRANJ • ZOISOVA, prodamo lepo In 
kompletno adaptirano trisobno sta-
novanje v izmeri 74.32 mz + klet + dr-
varnica. 3. nadstropje/4., adaptirano 
1. 2004. ločen WC, balkon. CK - plin, 
vsi priključki, kompletno opremlje-
no, vpisano v Z.K., vseijivo po dogo-
voru. CENA: 116.841,92 EUR 
(28.000.000.00 SIT). 
VIKENDI 
POLJANSKA DOLINA - PODJELO-
VO BRDO, na atraktivni lokaciji pro-
damo podkleten zidani vikend z le-
pim razgledom na sosednja Škofjelo-
ška hribovja, stanovanjske površine 
127 m2 + pomožni objekt (drvarnica) 
6 mx3,5 m, 1.064 m2 zemljišča, 
K+P-i-M. star 6 let. vsi priključki. CK-
trda goriva, terasa, kompletno opre-
mljen. vseijivo takoj. Vikend se naha-
ja na mirni lokaciji. 10 km do smu-
čarskega centra Cerkno. CENA: 
123.101,31EUR (29.500.000.00 SIT). 
BAŠELJ, na 379 m2 zemljišča proda-
mo bivalni leseni vikend, v dveh eta-
žah, stanovanjske površine 60 mz -f 
zaprta terasa, star 24 let, ogrevanje 
na kamin, vsi priključki, vseijivo po 
dogovoru. CENA: 125.187.78 EUR 
(30.000.000,00 SIT). 
HIŠE 
KRAN) - PRIMSKOVO. prodamo 
večjo samostojno hišo z 290 mz 
uporabne površine. 479 m2 zemljiš-
ča. stara 22 let. K+P+N-i-M. delno ob-
novljena I. 2005, vsi priključki. CK -
trda goriva z možnostjo priključka na 
plin, večja garaža, parkirišče, balkoni, 
prevzem možen takoj. CENA: 
300.000,00 EUR (71.892.000,00 SIT), 

tww.neprcmtcnine-gani.st 

nepremičnine 
Ul. Juleta Cabrovška 34, 4000 Kranj 

email: info(g)ida-nepremicnine.si 
PE Kranj, Planina 03, Kranj 

tel: 04/2351 000, GSM 041/331 886. 
041/754-674. fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMa 
ŠKOFJA LOKA - MESTO: dvosobno, 
50 mz, adaptirano I. Z003, 3-/3 nad., 
cena 87.700 EUR (21.016428 SIT). 
KRANJ ZLATO POLJE: 52 m2, dvo-
sobno, Zgrajeno 1.1960, adaptirano I. 

2006, 1. nad., popolnoma prenov-
ljeno stanovanje, urejeni kletni 
prostori, cena: 102.240 EUR 
{24.500.794 SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
BLED - STRAŽA: 383 mz, samostoj-
na. zgrajena 1.1911. z.177 mz zemljiš-
ča. delno zazidljivo, vila. primerna za 
turistično dejavnost ali kot nadstan-
dardna samostojna hiša. cena 
1.400.000 EUR (335.496 000 SIT). 
KRANJ • KOKRICA; 421 mz. delavni-
ca. zgrajena 1,1996. 700 m2 zemljii-
ča. poslovno stanovanjski objekt • 
vulkanizerska delavnica v obratova-
nju + prostorno mansardno stanova-
nje (v 3. fazi • vse instalacije), cena-
342 180 EUR (82.000.000 SIT). 
PARCELE PRODAMO: 
JESENICE - KOČNA: i . ioo mz, za-
zidljiva. mirna sončna parcela, pri-
merno za vikend ali stanovanjsko 
hišo. cena 85 EUR (20.369 SIT). 
NAKLO - POLICA: 703 mz. zazidlji-
va, parcela ob glavni cesti, primer-
na za poslovno stanovanjski objekt, 
cena 140 EUR/mz (33.550 SIT/mz). 
NAKLO - POLICA: 636 mz. zazidlji-
va. ravna parcela, mirna lokacija, 
cena 130 EUR/mz {31.153 SlT/m2). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - STOLPNICA; 83,94 m2, 
zgrajena 1. 1964, 5./14 nad., pisar-
na. možnost uporabe tudi kot sta-
novanja, cena: 134.500 EUR 
(3z.231.580 SIT). 
KUPIMO: 

Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele. 

www.Id a-nepremični ne. s 

F R ^ S T U. u. u. KTMm 
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J f t t n k i t. .M^B. PF: a27. K n u l 

OA/23 44 080 
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NOVOGRADNJA 
ŠENČUR: VSELJIVO DEC. 2007 
Dvosobno: 55 mz, 85400 EUR, 20,5 
mio SIT 

Dvosobno: 57 mz , P. 91.560 EUR, 22 
mio SIT. 
Garsonjera: 36 mz. 61.900 EUR,i4,8 
mio SIT. 
Trisobno nivojska, duplex stanovanja: 
7 4 m 2 , 1 1 7 . 5 3 0 EUR. 28 ,z m i o SIT. 

85 m z . 1 Z 5 . 9 5 0 EUR, 3 0 . 1 8 m i o S I T 

9 4 , 9 4 m z . 1 3 9 . 5 0 0 EUR, 3 3 4 m i o SIT. 

Lastniško parkirno mesto! 
KUPIMO: 

Planina: enosobno. 45 mz. 
Kranj: štirisobno. gotovina, 
Šoriijevo: dvosobno. 55 mz. stolpni-
ca. takoj kupimo za stranko. 
Kranj: trisobno, z dobrim razpore-
dom, takoj, za mlajši par, 
Tržič, Deteljica: enosobno in dvosob-
no za znano stranko. 
STANOVANJA - PRODAMO: 
Zlato polje: dvosobno, super adapti-
rano I. 2000, 49 mz. 83.458 EUR. 20 
mio SIT. 
Tržič • Deteljica: trisobno, 82 m2. 1. 
79. funkcionalno, 95.561 EUR, 22,9 
mio SIT. 
Zlato polje: enosobno, 2. nad., I. 98. 
lepo z novo kuhinjo. 77.200 EUR. 
18.5 mio srr. 
Planina 1: enosobno. 40 mz, adapt. 
2003, višje nad. 70.940 EUR, 17 mio 
SIT 
šoriijevo: enosobno, 42 mz, adapt. 
2004, z moderno opremo, 2./3 nad. 
87.631 EUR. 21 mio SIT 
Zlato polje: dvosobno, novogradnja. 
53 m2. pokrito park. mesto. 3-/3 nad., 
92.640 EUR. 22,2 mio SIT. 
Planina v. trisobno, 77 m2, I. 1987. 
adapt. 2006, 3./3 nad. 120.850 EUR. 
29 mio SIT. 
Zlato polje: 50 mz, 1.62,85.500 EUR. 
20.5 mio SIT. 
Kranj: meSčansko trisobno s teraso, 
95 m2. stilno adaptirano 1. 2000. 
125.180 EUR. 30 mio SIT. 
HIŠE -PRODAMO 
VISOKO: poslovno-stanovanjska, 
9x12 m * prizidek. K-fP-fN. I. 1980. 
parcela 712 mz, odlično za posl. de-
javnost. 271.241 EUR. 65 mio SIT. 
PRIMSKOVO: hiša. 2x80 mz + klet. 
440 m2, 2 garaži, dobra lokacija. 1. 
1980. 212.S20 EUR. 51 mio SIT 
KOKRICA: enodružinska, 150 m2, 
parcela 524 m2. več parkirišč In 
garaž. I. 1960, 187 7^2 EUR. 45 mio 
SIT 
KRANJ: dvodružinska, t, 1982. 200 
mz + klet parcela 680 mz, Z37.856 
EUR. 57 mio SIT 
Dodatna ponudba na: 

www.fras t . s i 

http://www.svet-nepremicnine.si
mailto:info@fesst.si
http://www.fessts4
http://www.fesst.s
http://www.Id
http://www.frast.si
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NEPREMIČN INE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO na Bledu. vel. 22 m2, 
obnov!je;ia I. 04. vseljiva takoj, cena 
59.000 EUR (14.138.760 SIT). ® 
04/20-17-220. www.mtu.si. 
info@mtu.si roooib* 

GARSONJERO. 25 m2, obnovljeno, v 
lil. nad. nizkega bfoka. I. 72. v bližini 
športne dvorane na Planini, cena 
58.400 EUR (13.995.000 SIT). Lo-
man d.o.o., Kranj. « 041/347-323 
7000495 

ŠK. LOKA - Frankovo nas., enosob-
no, 40 m2. atrij, mirna okolica, veli-
ko zelenja, nizek blok, vsi priključki, 
vpisan v ZK. a 031/751-284 rooosis 

DVOSOBNO, obnovljeno. Škofja 
Loka. cena 87.500 EUR (21 mto SIT). 
9 040/452-279 70004«8 

TRISOBNO, opremljeno. reno\nrano. 
Stražišče, z lastnim parkiriščem, vpisa-
no v ZK. cena 125.187,78 EUR 
(30.000.000 Sm. « 040/633-411 
;oooa$o 

KRANJ, nebotičnik. 87,5 m2, balkon, 
klet. svetlo, lep razgled, cena 119.000 
EUR (28,5 mio SIT), dokup garaže za 
9.700 EUR (2.3 mlo SIT), slike na 
www.freewebs.com/prodajalecl, s 
031/607-875 7000460 

Kranj, Koroška ul.. 26.7 m2. 
garsonjero v 1. nad., neopremlje-
no, novo adaptirano, vseijivo takoj, 
prodamo brez posrednikov. Cena 
59.500 EUR (14.258.518 SIT). 
Tel.: 040/206-666. Advantis 
d. 0.0.. Čebelarska ul. 1. Ljubljana. 

ODDAM 

NOVO STANOVANJE v Škotji Loki -
Kamnitnik. 64 m2. shramba, garaža. 
«031/769-802 rooosn 

NAJAMEM 

SAMOSTOJNI podjetnik brez otrok, 
išče eno- ali dvosobno stanovanje 
za daljše obdobje na območju Radov-
ljice ali Lesc z okolico. Lahko je tudi 
etaža stanovanjske hiše ali dvojček.. 
« 040/253-774 
rooo2M 

HIŠE 
PRODAM 

Hišo Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2, 
parcela 400 m2, v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 160.657.65 
EUR (38.499.999 Sm. « 041/707-
2 0 1 7000177 

POSESTI 
PRODAM 

ČUDOVITO PARCELO v $k. Loki za 
gradnjo stanovanjske hiše, S 
051/388-822 /000449 

PARCELA Bitnje zazidljiva, nI možna 
takojšnja gradnja, ugodno prodam. 9 
041/640-949 7000304 

NAJAMEM 

OKOLI 1000 m2 nezazidljive, zapuš-
čene zemlje ob gozdu in v bližini vode 
na Gorenjskem, za daljše obdobje, a 
031/206-724 7000422 

POSLOVNI 
PROSTORI 
PRODAM 

GOSTINSKI LOKAL, na odlični lokac^ 
)i v Škofji Loki. S 051/388-822 
7000411 

ODDAM 

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju, 
okolica Bleda, odkup inventarja, pre-
vzem takoj, ugodno, « 01/251-69-92 

70004M 

MOTORNA 
VOZILA 

OBLAČILA 

AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, Mepax d.o.o.,, « 
041/773-772 70002« 

PROTON 316 GLS, I. 00 klima, servo 
volan. CZ, nove zimske gume, reg. do 
10/07, « 031/272-861 7000474 

RENAULT CUO 1,5 DCi, I. 04. 
65.000 km 65 KM, sive barve, veliko 
opreme, garažiran, ugodno, « 
031/641-038 700050B 

RENAULT UGUNA BREAK 1.9 TOl 
diesel, 1. 00. 163.000 k.in modre bar-
ve. cena po dogovoru, ugodno. « 
031/375-736 7000120 

ŠKODO FAVORIT 1.3 LX. I. 94 reg. 
5/07. « 031/738-621 7000473 

0 Bratov Praprotn* 10,4203 K«Uo PZ Kr«nc«tui cnf 22.4202 Nakk) 
PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike in platišča. 
• amortizerji TMO««OIT hitri servts vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil, 
- izpušni sistemi, katalizatorji f 

Tel 04̂ 5 T6 052 ^ ^ 
Htlp:/'www aggani<*>r.si ^ 

VW GOLF II 1.6, I 89, 195.000 km 
bele barve, dobro ohranjen. 9 
04/514-72-94 70004a5 

VW PASSAT VARIANT 1.9 TDI, t. 04 
6. prestav, usnje, vsa oprema, odličen, 
«041/259-272 /ooosoa 

JUGO 55,1. 91 fn viličar Indos, 2.51, 
bočni pomik. « 04/255-18-22 
70004U 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

MOPED Tomos ali drug težji, star mo-
tor, lahko v nevoznem stanju ali raz-
stavljen, «041/681-058 7000502 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4x LETNE GUME Continental 
175/65R14 82T, 4x Michelin letne 
gume 185/60R15 64H. 4x Goodyear 
M+S 195/65R15 91T. « 041/992-
5 8 2 7000506 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totatka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, «031/770833 6on267 

GRADBEN I 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

BUTARE za krušno peč. « 031/475-
2 5 4 7000482 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
do. « 041/718019 6011271 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, 9 
04/5^^1-648. 040/88-74-25 7oooi«i 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

4-OELNO omaro za dnevno sobo 
/š.v.g./ 360x215x40. in omarico za 
TV /š.v.g./ 90x110x50, 9 031/323-
5 6 3 7000477 

PRODAM 

ŽENSKE barete na obe strani, kape in 
šale, 9 04/531-52-04 7000480 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKE ČEVLJE in bunde od O do 
3 leta. 9 041/232-040 7000475 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ENIČKE po izbiri, 9 031/22^^57 
700047« 

PODARIM 

DVE mladi psički, stari 2 meseca, me-
šanki, majhne rasti, črni, kratkodlaki, 
scrkljanki in mamica, črna, stara dve 
leti, majhna, zelo prijazr̂ a, dot>ra čuvaj-
ka. 9 041/590^72, Sara 7000513 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
KUPIM 

AVTOMATSKI saditec krompirja Hme-
zad, 9 040/522-070 7000500 

TRAKTORSKE klešče za prenos hlo-
dov. 9 041 /209-729 70Ci04»6 

PRIDELKI 
PRODAM 

DROBNI in det>eli krompir, 9 
041/944-287 7000»4 

JEDILNI krompir. 9 041/316-617 
7000491 

OBRANO, neškropljeno voščenko. * 
04/250-31-67 7ooo4g4 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca. starega 10 dni. 9 
041/368-963 rooosio 

ČB TELIČKO, staro en teden, • 
031/378-922 7ooo4»« 

PRAŠIČE za zakol, domača krma, od 
150 do 200 kg. 9 041/41-62-41 
70004*7 

PRAŠIČE, težke od 100 do 110 kg ,« 
041 /905-557, popoldan 7000S01 

TELIČKO simentalko, staro 15 dni, 9 
04/57-23-501 7000607 

VEČ TELET, starih 10 dni. Žabnica 
57, 9 04/23-10-268, 041/595-355 
7000468 

ZAJCE lisce za pleme. 9 040/562-
959 7000464 

ZAJČJE MESO ali zajce za nadaljnjo 
rejo. 9 051 /397-256 7000*3 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 9 
031/568-140 7000499 

OSTALO 
PRODAM 

MLEČNE kvote. 9 051/248-1127000Si2 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

MIREN, dnevni lokal išče dekle za 
delo v šanku, LAS VEGAS d.o.o.. Alp-
ska 62, Lesce, 9 040/486-618 
7000492 

PRODAJALCA, trgovca, z izkušnjami 
pri delu v delikatesi, iz okolice Lesc, 
zaposlimo. Pisne prošnje pošljite na 
naslov: Mesarija Mlinarič, Železniška 
ul. 1, 4248 Lesce 7ooo38d 

ŠTUDENTKO za dek) v strežbi, v po-
poldanskem času iščemo, Kamazi 
d.o.o., C. na Brdo 30, Kranj. 9 
031/618-760 7000368 

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski trg^ 
vini Market Krona, Jelka Praprotnik 
s.p., Brezje 63 a, Brezje, zaželene iz-
kušnje. 9 041/784-006 70004«0 

ZAPOSLIMO nakarja ali natakarico. 
Stare - Hribar Mateja s.p., Koroška c. 
59, Kranj, 9 04/236-13-02 7000470 

S 1. MARCEM zaposlim voznika za 
razvoz gradbenega materiala po Go-
renjskem, izpit C kategorije, Stoilov 
Rade s.p.. Ljubno 57, Podnart, 9 
041/770-856 7000469 

TAKOJ zaposlim voznika za domači m 
mednarocfrii promet, izp4 C in E kal. z dtuš-
njarn. Prifa« pošiite na naslov: 
r&NO. hkm^ Franc s.p., Begunjska c. 25, 

041/747-259 /000488 

NA OBMOČJU Kranja redno zaposlimo 
v ^ zastopnikav za t i ier^ zdrav^venega 
pripomočka pri že dogovorjenii sfrankah. 
Fantom intemalional LH. M. Grevenbroich 
13, Ce«e. inf. na. « 080/23-99 6O10778 

TAKOJ zaposlimo poslovno sekretar-
ko z najmanj V. st. izobrazbe, akt. za-
nanjem ang. jezika in MS ofTica ter iz-
kušnjami za delo s tujino. MEMO AB 
d.o.o., PE Kidričeva 43 b, Škofja 
Loka. 9 04/511-04-00 rooosie 

ZAPOSLIMO odpremnega delavca, 
prijave z dokazili: Le-tehnika d.o.o., 
Šuceva 27. 4000 Kranj 7000S09 

DELAVCA, kovinarske stroke, za četo 
na stružnih avtomatih, zaposlim, Bren-
kuš Matjaž s.p.. Zasavska 31 b, Kranj, 
« 041/719-097 7000457 

ISCETE DELO? 
Redno zaposlimo 

V E Č D E L A V C E V - K Z A D E L O 
V P R O I Z V O D N J I v Kranju 

in okolici Raciovljice. 
Manpow©rdo.o., 

Koroška C. 14, 04/20-ia-372 
041/791-251, 

www.manDOwef.sl 

IMATE oblikovno šok), talent, ali vese-
lje za modeliranje. Ponujamo vam kre-
ativno delo, izdelovanje dekoracij za 
torte iz sladkorja in marcipana. Kraljevi 
mignon d.o.o., Gasilska c. 39, Šen-
čur, 9 04/281-77-77 7000472 

KLEPAR - KROVEC dobi delo za ned. 
čas. Zaželene nekajletne del. Izk. na 
teh delih in vozniški izpit B-kat., stimu-
latKren osebni dohodek, začetek dela 
takoj. Zoran Sodnik s.p., Gmajnka 9, 
Komenda. 9 041/?19-499 eonosa 

NUJNO zaposlimo ključavničarja - va-
rik^a. Botaks d.o.o.. Poljče 4, Begu-
nje, dodatne informacije na telefoni 
številki. 9 041/651-817 7000M9 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo mi-
zarja ali tesarskega tehnika, Smolej 
d.o.o., Kovor. Pod gozdom 30, Tržič, 
«041/619-302 7ooo4W 

V REDNO dek)vno razmerje sprejmem 
slikopleskarja, dober in redni 00, delo 
Kranj z okolico. Primož Brezar s.p., 
Mlaškac. 75, Kranj, 9 041/656-181, 
041/697-467 700035.7 

ZAPOSUMO delavca za dek) v steklarsK) 
delavnfci, Pemus Martin s.p., Zg. Brnik 
32, Cerklje, 9 04/25-2fr680 70002« 

ZAPOSLIMO elektrikarja, za dela na 
dvigalih. DVD Verdikon d.o.o., Plavški 
rovt 3b. Jesenice, 9 041/283-122, 
041/672-005 70003M 

' I J jr^3i£L±J±JSJSASJ 
4210 ik0^L0kš.Sl0¥*nit.HL-04/91296m 

z a p o s l i : 
1 . V e č v o z n i k o v t o v o r n i h 

vozi l ( m / ž ) 
z a m e d n a r o d n o špedic i jo , 
2 o p r a v l j e n i m v o z n i S k i m 
i z p i t o m kategori je C in E. 

V e č informaci j p o 
tel. 0 4 / 5 1 2 6 6 6 6 ali na 

mobitel 0 4 1 / 6 6 5 2 2 9 . 

ZAPOSLIMO mehanika za tovorni pro-
gram, lahko tudi pomočnik. Agro Mo-
bil, Letališka 37, Šenčur, 9 041/69a-
3 8 5 70003&3 

ZAPOSUMO tesarja in pomožnega 
delavca, ROOF d.o.o., Dvorje 82 a, 
CeriOje, 9 041/647-511 700039« 

ZAPOSUMO slaščičarja, zaželene de-
lovne izkupnje. Kraljevi mionon d.o.o.. 
Gasilska cesta 39, Šenčur. 9 
04/281-77-77 700047» 

ZAPOSLIMO KV mizarja. Mizarstvo 
Podjed Matajažs.p.. Britof 116, Kranj. 
9 04/20-41-642 70004S7 

ZAPOSUMO peka za nedok>čen čas. 
z izkušnjami ali brez. Pekama Pogač-
nik, Langusova 61, Radovljica, « 
041/756-186 7000493 

SPROSTILNO - MASAŽNI salon v U 
s stalnimi strankami zaposli prijetno in 
zabavno maserî o. Izkušnje zaželene, 
niso pa pogoj, Plus zdravje d.o.o., Be-
blerjev irg 3, Ljubljana. « 031/478-
3 0 6 7000497 

l iČEM 

IŠČEM DELO čiščenje, pospravljanje 
in likanje v Kranju in okolici, 9 
040/298-263 7000479 

IŠČEM DELO. pospravljanje, čišče-
nje. 9 040/659-931 7ooo4e9 

IŠČEM DELO. pomoč na dooHJ starojšin^ 
in bolnim osebam. 9 051/303-291 
7000490 

STORITVE 
NUDIM 

BARVANJE fasad in napuščev v jani>-
arju 20% popusta, Megamatri)(. d.o.o., 
Starelova 39, Kranj, 9 041/570-957 
70002®7 

ADAPTACIJE, krovsko kleparska 
dela, barvanje napuščev. fasad, notra-
njih prostorov, izolacija garaž, zidarska 
popravila. B.8.M.- Berce in partnerji 
d.n.o., Ul. M. Majcna 18a, U, 9 
051/826-768,040/243-710 ?ooo5i4 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize, www.asterik5.net 
coiise« 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat in napuščev, Pavec (vo s.p.. 
Podbrezje 179, Naklo, 9 031/39-29-
09 7000»! 

OBNAVUAMO KOPALNE KADI z na-
brizgavanjem epoksi emajlne prevleke. 
Izkušnje In jamstvo. IDEJA, Žiga Snoj 
s.p., Brilejeva 16. Ljubljana 041/592-
169 ftou»8 

OBNOVA KOPALNIC, adaptacije sta-
novanja In ostale gradbene storitve, hi-
tro in kvalitetno ter ugodna cena. Stan-
ko Sarafimov s.p., Rudija Papeža 6. 
Kranj, 9 041/478-535 

PLESNI TEČAJI • UGODNE CENE. 
standardni, latino in swing plesi za 
vse generacije. Vabljeni v Studio 
Tango, Britof 316. 9 041/820-485. 
www.studk>tango .com 
7000370 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39, Kranj. 9 041/570-957 «om3? 

POSLOVNI STIKI 

KREE>m 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pok^nino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara do 10 leL 
M O Ž N O S T ODPLAČILA 

NA P O L O Ž N I C E , P R I D E M O 
T U D f N A D O M i 

NUMERO U N O Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Maribor 

mob: 0 4 i / 7 5 r > ^ 

RAZNO 
PRODAM 

GRAMOFON Iskra, žepne koledarčke, 
tele kartice, bankovce za 500 milijard 
din. 9 04/233-1&-93 7ooo5os 

KONOPUINO VRV. več plastičnih 
gajbic. elektromotor 2,5 KW 1400 
obratov. 9 04/513-71-41 7000483 

LESTVE vseh vrsi in dolžin dobite Zbi-
Ije 22. «01/36-11-078 
7000377 

PISALNI, olroški stroj In veliki gtobus, 
Biskup, Alpska 13, Bled. 9 04/574-
38-99 700047« 

V S P O M I N 

\ 

Jutri, V sredo, 24 . januarja 2 0 0 7 , minevajo štiri leta, 
odkar te ni 

KARLO MODEC 

Ostala je praznina in tiha bolečina. 
Počivaj v miru! 

Ž e n a M a n 

2 A I I V A L A 

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedka, pradedka, strica, Usta, bratranca 

JANKA OSELJA 
p. d. Upar jevega Janka 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste ga v tako velikem Številu pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sveče in 
cvetje ter nam izrekli pisno in ustno sožalje. Iskrena hvala tudi Nav6ai za pogreb-
ne storitve, gospodu župniku Cirilu Isteniču iz Šenčurja in gospodu župniku 
Tonetu Uparju za lep obred. Hvala tudi župniku Piršu za obiskovanje na domu, 
patronažni sestri Lidiji, intenzivnemu oddelku bolnišnice Golnik, zdravnid dr. 
Zupane - Vipomik, pevcem sdcsteta Vogljand, govorniku in praporščakom zveze 
združenj borcev in kolektivu Gorenjskega tiska. Vsakemu posebej iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Voglje, Voklo, Lahovče, j a n u a r 2 0 0 7 " 

V SPOMIN 

Te dni je mini lo že leto dni, odkar zapustil si nas 
dragi m o ž in ata 

FRANC FAJFAR 

Topline tvoje in nasmeha zdaj več ni. a tvoja dobra duša za 
nas m e d zvezdami bedi. 
Iskrena hvala vsem, ki m u prižigate sveče in ga ohranjate v 
lepem spominu. 

V S I N J E G O V I 

mailto:info@g-glas.si
http://www.mtu.si
mailto:info@mtu.si
http://www.freewebs.com/prodajalecl
http://www.manDOwef.sl
http://www.asterik5.net
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A N K E T A 

Najraje 
• v A 

bi študiral 
U R Š A P E T E R N E L 

Tokratno anketo smo opra-
vili minuli petek ob srečanju 
ministra za visoko šolstvo 
dr. Jureta Zupana z dijaki 
gorenjskih srednjih šol na 
Gimnaziji Jesenice. 

Folo: Ank« Bulovec 

Rok Kalan: 

"Obiskujem 3. letnik Gimna-
zije Jesenice. Ker sem šport-
nik, igram hokej, razmiš-
ljam, da bi se po maturi eno 
leto posvetil samo hokeju. 
Potem pa bom videl, kaj 
bom študiral." 

Rebeka Rupar 

"Sem v 4. letniku Srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica. Odločam se med 
študijem na Turistiki in na 
Visoki poslovni šoli, smer 
turizem. Kakšne so možno-
sti za zaposlitev, še ne vem." 

Blaž Potočnik: 

"Hodim na šolo za strojniš-
tvo Škofja Loka. Razmiš-
ljam, da bi postal politik. 
Delo je preprosto, veliko po-
tuješ, vidiš svet. Sicer pa 
bom najprej šel na faks, ka-
teri, se še nisem odjočil." 

Urša Marc: 

"Ker obiskujem program 
vzgoja predšolskih otrok na 
Srednji šoli Jesenice, me za-
nima nadaljevanje študija 
predšolske vzgoje. Ciljam 
na Ljubljano, kjer pa so veli-
ke omejitve." 

Dubravka Furar, svetovalka: 

"Pri izbiri poklica je treba 
najprej pogledati sebe - kaj 
te zanima, potem moraš že-
lje uskladiti s sposobnostmi, 
znanjem, osebnostnimi last-
nostmi, zahtevnostjo študija 
in potrebami na trgu dela." 

Dragočajna rajala s Flandrom 
Svetovni prvak v deskanju na snegu Rok Flander je navijačem ponosno pokazal dve kolajni. Sprejem 
tudi za osmega Izidorja Šušteršiča. 

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

Dragočajna - "Rok, naš pr-
vak, Rok, naš prvak," je v pe-
tek popoldan odmevalo v 
kampu v Dragočajni, vasici 
pri Smledniku, od koder pri-
haja svetovni prvak in nosi-
lec bronaste kolajne v deska-
nju na snegu, Rok Flander. 

" Sprejema res nisem priča-
koval in sem počaščen. Vesel 
sem, če sem ljudem s to 
zmago polepšal dan. Po-
membno je, da se imajo ljud-
je lepo in če so se imeli tudi 
zaradi tega uspeha, je to res 
fenomenalno. Veliko ljudi se 
je zbralo, ki jih niti ne po-
znam, neverjetno," je na 
sprejemu, katerega glavni 
organizatorji so bili Fan dub 
Rok Flander, TD Dragočajna 
Moše in TV Medvode, pove-
dal 27-letni junak Arose, kjer 
je potekalo svetovno prven-
stvo v deskanju na snegu. 
Flander se je sicer domov vr-
nil v četrtek zvečer, glavna za-
bava pa je bila že v Švici, po 
sredini tekmi v paralelnem 
slalomu. "Po prihodu domov 
sem bil že zbran za naslednjo 

Uspeha Roka Flandra sta se razveselila tudi njegova starša. / foto: coi«<i Kivt« 

tekmo in upam, da me tole 
danes ne bo preveč vrglo iz 
ritma. Vidim pa, da bi se vsi 
še ladi zabavali, tako da jim 
ne bom mogel kar pobegjiiti 
domov," je bil presrečen 
Flander, ki je prejemal števil-
ne čestitke. Se posebej so se 
mu zahvalili domačini in de-
jali, da se preko kampa trudi-

jo ponesti ime Dragočajne po 
Sloveniji^in p)o svetu, da pa je 
za to sedaj največ naredil 
prav Flander. Presrečna sta 
bila tudi njegova starša. 

Na prvenstvu se je z 8. me-
stom v paralelnem veleslalo-
mu izkazal še en Medvoš-
čan, Izidor Šušteršič iz Seni-
čice. Skupaj s Flandrom je 

bil sprejem tudi zanj, "Noro 
je, da je Rok zmagal. Ko sem 
gledal posnetke, sem videl, 
da sem imd jaz veliko smo-
le. Lahko bi bUa oba v finalu, 
kar bi bilo res noro. Seveda 
pa sem vesel zanj. Skupaj 
sva že veliko časa in ne Se-
dava na to, kdo je pred kom," 
je povedal Šušteršič. 

NOVOROJENČKI 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojenčkov. V 
Kranju, kjer se je rodilo 12 deklic in 14 dečkov, je najlažja de-
klica tehtala 2.440 gramov, najtežji deček pa 4.590 gramov. 
Na Jesenicah, kjer se je rodilo 12 dečkov in 5 ^eklic, je najlaž-
ji deček tehtal 2.910 gramov, najtežji pa 3.990 gramov. 

ČESTITAMO M L A D O P O R O Č E N C E M 

Kranj, 13. januarja - Vitjan Juretič in Polonca Arh, Mače 5 

Gorenjski glas mladoporočencema prisrčno čestita in jima s 
čestitko, prejeto na Matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Zjutraj bo sne-
žilo nizko, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do oko-
li 1500 m. V sredo bo oblačno s padavinami. Meja sneženja 
se bo spustila do nižin. V četrtek bo oblačno in hladno. 

Agcncija RS 2Ji okolje. Urad za Mctcorlogijo 

TOREK 

3/7°C 

i SREDA 

2/rc 

ČETRTEK 

-3/-rc o Reka 
13/11 'C 

NA KONCU 

Seje (bo) napoved uresničila? 

S T O J A N S A J E 

Kranj - Včeraj smo tudi Go-
renjci prvič to zimo ponekod 
vendarle dočakali sneg. Res 
je zaenkrat pobelil samo viš-
je ležeče kraje. Kot smo izve-
deli od policistov na cestnih 
mejnih prehodih Rateče, 
Podkoren in Ljubelj, je sne-
žilo od jutra. Kljub pluženju 
se je na cestah nabirala snež-
na brozga, zato je bila obvez-
na zimska oprema vozil na 
slednjih dveh prehodili. 
Tudi v^ostilni Ankele v Pod-
Ijubelju so potrdili, da v vasi 

sneži, vozila iz smeri Ljube-
lja pa so precej zasnežena. 
Bolj kot voznike so prve sne-
žinke gotovo razveselile mla-
dino. Naš fotoreporter Go-
razd je ujel otroke pri kepa-
nju pred osnovno šolo na Je-
zerskem, kjer je včeraj do-
poldan padal moker sneg. 
Zadovoljstvo šolarjev bo go-
tovo še večje, če se bo ures-
ničila napoved vremeno-
slovcev za jutrišnje sneže-
nje do nižin. Seveda bi si 
predvsem ljubitelji smuča-
nja želeli več naravnega 
snega na smučiščih. 

VTi!* -
Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja 
Tel.: 04/512 99 66 
E-pošta: dtv@lokatv.si 

D K i E l N A T I L l l 

OdcÛ nik Lubnik 81. kan«! 
Oddtjnil« TWNnov vrh 

KS SMa Loks in Žiri 22. krnal 

KSŽelnnikia4.fcMial 
KS IjuUjana, IVbovlje in Novo mesto M . kaiMl 

LMtovlMTV.T-a 
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Loi^ 
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GLASBA 
Radijski koncert napolnil dvorano 

v soboto je bila v razprodani dvorani KS Codešič zadnja 
v sklopu prireditev ob praznovanju tisočletnice te vasi, 
radijska oddaja Koncert iz naših krajev. Oddaja, ki jo v 
živo lahko poslušajo poslušalci i. programa Radia 
Slovenija, letos praznuje 40-letni jubilej in je javna odda-
ja z najdaljšo zgodovino na nacionalnem radiu. Zadnjih 
dvajset let oddajo vodi priljubljeni voditelj Janez Dolinar, 
ki je zadnja leta tudi urednik oddaje. Zasnovana je tako, 
da v njej nastopajo glasbeniki iz domačega kraja in dva 
priznana slovenska narodnozabavna ansambla. Na 
Codešiču sta kot gosta nastopila ansambel Storžič in 
ansambel Štirje kovači, kot domačini pa godeška skupina 
Jaz pa ti, harmonikar Žiga Avguštin, otroški pevski zbor 
župnije Reteče, tamburaška skupina Bisernica, vokalna 
zasedba Trio kvartet in ansambel Suha špaga. M. B. 

Itonoert Iz riE îh krajev 

Najbolj je navdušil ansambel Suha špaga. / fou. mhi BMonotj 

Veliko zanimanje za koncert II Divo 

Eden izmed najbolj pričakovanih koncertov letošnjega leta 
pri nas je zagotovo koncert spektakularne skupine II Divo. 
To dokazuje dejstvo, da so bile vstopnice zanj skoraj 
povsem razprodane v pičlih nekaj urah - včeraj so bile na 
voljo le še v Hard Ročk shopu na Trubarjevi v Ljubljani. 
Štirje postavni pevci so se v torek podali na petmesečno 
svetovno turnejo, 15. junija bodo nastopili v ljubljanski 
Hali Tivoli. Organizator koncerta se z menedžmentom 
skupine že pogovarja za nov koncertni datum. A. H. 

I j ^ ' ! smuCanje po starem SKOFJALOKA I 

tekmovanje 
v 
postaipeni 
Škofja Loka 

27.1.2007 ob l i h 

Tunstiin« tfrvitve i9P imrn^Mfn-s/ 

HITOVA BUDILKA NA 
GLEDALIŠKEM ODRU 
Glavni akterji Hitove budilke - Špela, Pečo in Racman, ki radijske poslušalce sicer vsako jutro od 5 .30 

do 1 0 . 0 0 prebujajo na valovih radia Hit, so se tokrat odločili, da jih bodo prebujali malo drugače. 

Nina Valant 

V petek zgodaj zju-
traj je bila dvora-
na mengeškega 
Špas teatra nabito 
polna, nekateri 

obiskovalci so bili tam že 
pred začetkom radijskega 
šova. Točno ob pol šestih pa 
se je začela štiri in pol ure 
trajajoča Hitova budilka, ki 
so jo, tako kot vedno, vodili 
Špela, Pečo in Racman in 
se bo zapisala v radijsko 
zgodovino, saj so dokazali, 
da za dober šov ni potrebna 
sodobna tehnologija. Uspe-
lo jim je brez računalnikov, 
brez CD predvajalnikov, 
brez playbacka. Ja, prav ste 
prebrali, vsi nastopajoči 
glasbeniki so tokrat morali 
vstati v zelo zgodnjih jutra-
njih urah in na odru v živo 
zapeti svojo pesem. Med ti-
stimi, ki so v petek težko 
vstali in so se, kot so dejali, 
prvič pozdravljali z dobro 
jutro, so bili tudi Siddharta, 

Siddharta/f«»:2akiop 

Jan Plestenjak, Big foot 
mama, Saška Lendero, 
Alenka Godec, Rebeka Dre-
melj, Jadranka Juras, Dan 
D in še kdo. 

Za glasbeno podlago no-
vic, cest, vremena in oglasov 
je skrbela odlična medna-
rodna ekipa samih vrhun-

skih studijskih glasbenikov. 
Nuška Drašček pa je prepe-
vala prepoznavni pevski slo-
gan "vstanemo prvi". Prvič v 
zgodovini pa se je gotovo 
zgodilo tudi to, da je občin-
stvo ploskalo oglasom. Kako 
tudi ne, ko pa so jih interpre-
tirali Tina Gorenjak, Lado 

Bizovičar in Rado Mulej, ki 
jim je sicer ta oder zelo do-
mač, saj na njem nastopajo v 
predstavah 5Žensk.com ozi-
roma 5moških.com. Vsi na-
stopajoči in obiskovalci so se 
lahko zbudili in posladkali 
tudi ob prvi jutranji kavi in 
rogljičkih. 

KJE JE MEJA? 
Takšen naslov nosi glasbena komedija, ki jo pripravlja ansambel Gašperji ob pomoči Andreja Šifrerja, 

Jožice Svete in Braneta Likožarja. V začetku februarja avdicija za pevca. 

Vprašanje, kje je 
meja, se zastavlja 
že dalj časa in to-
krat bodo skušaU 
čimbolj simpati-

čen odgovor nanj dati Ga-
šperji. Pripravljajo namreč 
pravo senzacijo - glasbeno 
komedijo Kje je meja, v kate-
ri se jim bodo kot pevci pri-
družili še Andrej Šifrer, Joži-
ca Svete in Brane Likozar. 
Vsi bodo imeli tako igralske 
kot pevske vloge, saj je v ko-
mediji več kot pol ure petja. 

Za Gašperje bo komedija 
velik korak, ki ga nameravajo 
narediti ob svoji 30-letnid in 
obenem v počastitev visoke-
ga jubileja v zgodovini slo-
venskega gledališča - 140-let-
nice ustanovitve dramatične-
ga društva. Več o komediji in 
ustvarjalcih boste od jutri da-
lje našli na spletni strani 

www.kjejemeja.si. Tam bo-
ste lahko slišali tudi že prvi 
promodjsld posnetek osred-
nje pesmi komedije z naslo-
vom "Bratovska ljubezen". 

Že pred novim letom so se 
širile govorice, da nasledniki 
bratov Avsenik menda iščejo 
novega pevca. Pa ne zato, ker 
se Vera Šolinc in Danilo Lu-
kan ne bi razumela ali pa, da 
kdo ne bi bil z njima zadovo-
ljen. Kot je v gledališču v na-
vadi, je treba za pomembne 
vloge imeti pripravljeno tudi 
zamenjavo, sicer bi v prime-
ru bolezni ali zadržanosti 
predstava odpadla. Gašperji 
tako iščejo pevca, ki bi bil pri-
pravljen vzporedno študirati 
eno izmed vlog in po potrebi 
vskočiti. Glede na to, da je v 
načrtu kar precej predstav in 
gostovanj, bo tudi na avdiciji 
izbrani pevec zanesljivo imel 
priložnost, da se pokaže v 
družbi že znanih in priljub-
ljenih, obljubljajo Gašperji. 

Avdicija za pevca bo predvidoma 6. februarja v Gasilskem 
domu na Primskovem v Kranju./Foio:siivocc>kwii.k 

Avdicija bo predvidoma 6. 
februarja v Gasilskem domu 
na Primskovem v Kranju. 
Prijave lahko pošljete na na-
slov: "Kje je meja" - poštno 
ležeče 4207 Cerklje na Go-
renjskem. V prijavi se pred-
stavite, opišite vaše doseda-
nje pevsko in gledališko de-

lovanje. Za nastop je treba 
pripraviti eno samo pesem 
ki jo boste zapeli brez instru 
mentalne spremljave. V pri 
javi je treba obvezno navesti 
še elektronski naslov, na ka 
terega vas bodo organizatorji 
avdicije obvestili o uri nasto-
pa pred komisijo. 

http://www.kjejemeja.si


TELEVIZIJA 

SOBOTA NA VRTIUAKU 
Sobotni popoldnevi so na TV Slovenija z uvedbo oddaje Vrtiljak družinski. "Po formi pa skušamo v 
korak s svetom, kjer se televizija vedno bolj odmika filmu in gledališču in je vse bliže realnosti, vsak-
danjosti," pravi urednica Ljerka Bizilj. 

dolgočasno. Tako sem si za-
mislila igro akterjev na sce-
ni. Korla in Blaža je predla-
gala sodelavka Polona Pivec, 
odgovorna urednica RC TV 
Maribor, z nekaterimi igral-
ci smo v preteklosti že sode-
lovali. Oddaja je pravzaprav 
improvizirana gledališka 
predstava. Koncept je zahte-
ven in akterji na sceni imajo 
težko nalogo - da ga izpelje-
jo in celo nadgradijo," je de-
jala Biziljeva. Ustvarjalci 
pred prvo oddajo niso želeli 
razkriti, kdo bo prevzel vo-
denje. "Po prvi oddaji je jas-
no, da je voditelj Denis, kdaj 
pa kdaj tudi s poudarkom na 
"i". Sicer pa so Matej Recer, 
Jernej Kuntner, Ljerka Be-
lak, Urška Bradaškja, Korl, 
Blaž, Miran Juvan, Alenka 
Godec in Andrej Geržina 
prvo oddajo izvrstno izpelja-
li," je bila zadovoljna Bizilje-
va. 

Koncept oddaje je infor-
mirati, svetovati in zabavati. 
Poleg tega želijo slediti sve-
tovnemu trendu na podro-
čju televizije. "Gledalec je 
vedno manj pasivni sprem-
ljevalec televizije, vedno bolj 
postaja soustvarjalec. Posto-
poma pričakujemo na sceni 

O tem, da je po-
trebno sobotno 
popoldne po-
pestriti, smo na 
TV Slovenija že 

nekajkrat razmišljali, se da-
nes spominja Ljerka Bizilj, 
urednica štiriinpolume od-
daje Vrtiljak, ki so jo prvič 
izpeljali minulo soboto. 
Pred leti je zasnovo priprav-
ljala že Hanka Kasteličeva iz 
izobraževalnega uredništva. 
"Zamisel se je obnovila laiu. 
Razmišljali smo, da bi iz La-
birinta razvili sobotno po-
poldne. Seveda je format od-
daje, ki gre v program med 
tednom pozno popoldne, 
precej drugačen. Tako smo 
septembra začeli snovati so-
botno popoldne. Dogovor je 
bil, da vanj vključimo nekaj 
obstoječih oddaj, morda 
film," je povedala Biziljeva. 

A so se ob tem porajala 
številna vprašanja: kaj storiti 
ob uspešnem nedeljskem 
popoldnevu, kako koncipira-
ti soboto, kako ob uspešnem 
Ladu Bizovičarju koncipirati 
koncept voditelja ... "Karkoli 
se je porajalo, je bilo slabše. 

Alenka Godec skupaj s pianistom Miranom juvanom 
usmerja mlade v rubriki Karaoke. /FoiotaihivTvstovciiiii 

ne le profesionalne akterje, 
marveč tudi gledalce," je 
razmišljala Biziljeva. Odda-
jo sestavlja trinajst rubrik. 
Nekatere gledalci že poznajo 
- denimo Na vrtu, O živalih, 
duhovni nagovor Ozare, Tu-
ristiko ... Na novo pa bodo 
predstavljali družine, z Du-
šanom Hrenom se bodo v 
rubriki TV album spominja-
li preteklosti. Nove so še ru-
brike kratek kviz ABC igra, 
asociacije. Mladoporočenci, 

ko bodo spremljali javne za-
obljube pravkar poročenih 
parov in spoznavali običaje, 
pa Karaoke za osnovnošolce, 
ki jih bosta usmerjala Alen-
ka Godec in Miran Juvan ... 
Prav odziv na Karaoke je bil 
izjemen, je še zaupala Bizi-
ljeva. Izmed prijavljenih 
kandidatov so jih na avdicijo 
lahko povabili le še dvesto. 
Junija bodo z najboljšimi 
posneli videospot, radi bi 
pripravili še koncert. 

INES VODI ŠPORTNO ODDAJO 
Ines Hižar je že pred odhodom v Bar začela delati na TV Medvode. Skupaj z Juretom Galičičem vodi 
športno oddajo. 

p ) I Maja Bertoncelj 

Več o športu je 
mesečna šport-
na oddaja na TV 
Medvode, ki je 
na sporedu vsa-

ko zadnjo sredo. Z novo se-
zono je prišlo do spremembe 
voditeljskega para in Jiu-etu 
Galičiču se je pridružila 
športnica Ines Hižar, ki jo 
poznamo tudi kot punco z 
Bara. Prvi prispevek je začela 
delati le dan pred nepričako-
vanim odhodom v šov ko-
mercialne televizije, in ker v 
njem ni ostala dolgo, ga je po 
prihodu domov do oddaje še 
lahko dokončala. In kaj o 
novi sovoditeljici pravi Jure 
Galičič.' "Oddaja je z njenim 
prihodom postala veliko bolj 
dinamična. Dobro sva se uje-
la, tudi nad njenim talentom 
za delo na televiziji sem zelo 

presenečen. Iz oddaje v od-
dajo je boljša." 

V novi vlogi se dobro poču-
ti tudi Ines Hižar: "Želela 
sem delati v medijih in vode-
nje šporme oddaje mi ustre-
za, po končani športni karie-
ri mi je še poseten izziv. Ni 
mi težko žrtvovati časa, tudi 
če sem kdaj odsotna ves 
dan." Kot pravi, večjih napak 
ne dela, manjše pa in zato 
zelo rada vidi, da jo ljudje na 
to opozorijo. "To so napake 
kot nepravilno držanje mi-
krofona ali kazanje hrbta. 
Najhujši problem, ko sem 
prišla iz Bara, pa je bil hripav 
glas. Niti tekstov nisem bila 
sposobna brati," je še pove-
dala Ines, ki najraje priprav-
lja prispevke z individualnih 
športov, predvsem zimskih. 
"Z Juretom vsako oddajo 
skušava popestriti, narediti 
kakšen smešen prizor. Prejš-
nji teden sva za prihodnjo 

jure Galičič in Ines Hižar, voditelja oddaje Več o športu 

oddajo pripravljala prispevek 
z biatlonske tekme na Po-
kljuki, saj je nastopil tudi naš 
občan Gregor Brvar. Jure se 
je prvič spravil na tekaške 
smuči, vse smo posneli, bo 
zanimivo...," doda Ines in še 

pove, da ponudb drugih me-
dijskih hiš še ni dobila, da pa 
je na TV Medvode zelo zado-
voljna: "Smo dobra ekipa, 
poleg tega je studio le kakšen 
kilometer stran od mojega 
doma." 

Ameriški supermodel s Tyro Banks 

Na TV3 ste doslej ob sobotah lahko spremljali štiri sezo-
ne uspešnega resničnostnega šova Ameriški supermodel. 
Minulo soboto so začeli predvajati peto sezono, kjer se 
trinajst finalistk meri v napornih preizkušnjah. Požirajo 
na rolerjih, v izložbi, pred kamerami, vadijo v fitnesu, na 
modni stezi in poleg zunanje lepote dokazujejo tudi no-
tranjo. Zmagovalka Šova bo dobila priložnost, da sodelu-
je s korporacijo Ford Models, prejela bo za sto tisoč do-
larjev vredno pogodbo s kozmetičnim gigantom Cover-
Girl, njene fotografije bodo objavljene v reviji Elle. A. H . 

Novi oddaji se približujeta 

Na Kanal A prihajata v okviru informativnega programa 
dve novi oddaji. Svet na Kanalu A je vsak delavnik aktual-
na informativna oddaja, ki bo v ospredje postavila male-
ga človeka, njegovo življenje, težave. Začenja se 5. febru-
arja, obravnavala pa bo aktualne dogodke doma in po 
svetu z vseh področij življenja. Enourno oddajo bo vodil 
Marko Potrč. Katarina pa je družinska pogovorna oddaja 
s provokativnimi temami iz našega vsakdanjega življenja, 
ki bo na sporedu ob vikendih. Prvič jo boste lahko sprem-
ljali 10. februarja. "Katarina bo čas odkritega in zanimive-
ga pogovora, soočenja različnih mnenj, ki zbranih pred 
televizijskimi zasloni ne bo puščal ravnodušnih. Naspro-
tno, z obravnavo tem, ki se tičejo tako posameznikov kot 
širše družbe, j im želimo na zabaven, sproščen in hkrati 
kakovosten način prikazati realen svet, ga osvetliti in j im 
v njem približati rešitev. Jim prikazati, da smo si različni, 
a v osnovi vsi popolni," pravi voditeljica in urednica Kata-
rina Stojanovič. A. H. 

Marko Potrč Katarina Stojanovič 

Zanimiva knjiga ponuja številna Izhodišča 
za razmislek o krajih in ljudeh, ki so oblikovali 
zgodovino na območju vzhodne Ljubljane. 

Cena z 20% popustom znaša 13,35 ^UR (3.200 SIT). 
Redna cena knjige 16,70 EUR (4.000 SIT). 

Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova 1. Kranj, 
po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po 
e-pošti: narocnine@g-gjas.si. 

Gorenjski Glas 

mailto:narocnine@g-gjas.si


KULTURA 

IZ S L I K A R S K E 
O R A N Ž E R I J E 
Včeraj zvečer so v prostorih hotela Kokra na 
Brdu odprli razstavo likovnih del nastalih na 
likovni delavnici, ki je tam potekala pretekli 
teden. 

Igor Kavčič 

Likovno srečanje na 
Brdu, ki je pretekli 
teden že četrtič v 
zadnjih letih pote-
kalo v organizaciji 

tamkajšnjega javnega gospo-
darskega zavoda Protokolar-
ne storitve na Brdu, je po šti-
ridnevnem ustvarjalnem 
druženju desetih slikarjev 
dobilo zaključek v nedeljo 
zvečer z odprtjem razstave 
na delavnici nastalih del. 
Tako kot na preteklih sreča-
njih, ko so na Brdu ustvarja-
li nekateri uveljavljeni slo-
venski in tuji likovniki različ-
nih generacij, smo tudi to-
krat po zaslugi izbora umet-
niškega vodje, akademskega 
slikarja Klavdija Tutte. za sli-
karskimi platni srečali zani-
mivo druščino umetnikov. 
"V sodelovanju z našimi go-
stitelji si vsakič prizadevam, 
da na srečanje povabim 
predvsem aktivne likovnike, 
avtorje, ki so v dobri ustvar-
jalni kondiciji in so hkrati v 
slovenskem, nekateri pa tudi 
mednarodnem prostoru pre-
poznavni," je dejal Tutta, ki 
že po tradiciji povabi tudi 
enega ali dva umetnika iz tu-
jine oziroma tuje narodnosti, 
pa ta živi v Sloveniji. Letos 
sta to Azad Karim, ki je pred 
tridesetimi leti na ljubljan-
sko akademijo prišel iz Iraka 
in živi v Ajdovšdni ter Narcis 
Kantardžič, ki živi v Celju, si-

cer pa je po rodu iz Bosne in 
Hercegovine. "Na koloniji je 
enkratno, pogoji za delo so 
odlični, tu v našem prilož-
nostnem ateljeju pa smo se 
ujeli tudi kot eldpa," je pove-
dal Karim. Poleg Tutte sta 
domače Likovno društvo 
Kranj zastopala še Klementi-
na Golija in Franc Vozel. Na 
Brdu sta ustvarjali tudi aka-
demski slikarki iz škofjelo-
škega konca Maja Šubic in 
Agata Pavlovec, iz osrednje 
Slovenije pa so platna posta-
vili slikarji Arjan PregI in Sil-
vester Plotajs Sicoe ter Jože 
Vrščaj. 

Letos je vlogo ateljeja odig-
rala nekdanja oranžerija, v 
kateri so se umetniki kar do-
bro znašli. Svetel podolgovat 
prostor z velikimi stekli, ki 
ga sicer uporabljajo brdski 
vrtnarji, je bil po meri slikar-
jem, za prihodnje leto, ko bo 
Slovenija predsedovala Ev-
ropski skupnosti, pa naj bi v 
prenovljenem prostoru men-
da bilo novinarsko središče. 
Sicer pa na Brdu ne gre za 
klasično kolonijo, saj avtorji 
ne ustvarjajo na temo, am-
pak ostajajo zvesti lastni 
umetniški izpovedi. Vsak je 
tako ustvaril nekaj zanj zna-
čilnih del, od katerih bo eno 
delo ostalo v zbirki protoko-
larne rezidence na Brdu. 
Dela letošnjega likovnega 
srečanja pa bodo nekaj me-
secev na ogled v prvem nad-
stropju hotela Kokra. 

Slikarji so oživeli brdsko oranžerljo. V ospredju slikarka 
Agata Pavlovec. 

KADAR OPAZUJE UUDI 
v prostorih steklarstva jugovic v Spodnjih Bitnjah fotografske portrete razstavlja Glasova 
fotoreporterka Tina Doki. 

Igor Kavčič 

Kvalitetne fotografije 
so ob člankih eden 
temeljnih elemen-
tov vsakega dobrega 
časopisa. Vsak dan 

jih na digitalno kartico beleži 
tudi fotografinja Gorenj-
skega glasa Tina Doki, ki mo-
tive išče na različnih dogod-
kih po vsej Gorenjski. Fo-
toreporter žanra največkrat 
ne izbira sam, običajno ga 
določita urednik ali novinar, 
kljub temu pa mu je razno-
likost dogodkov in tematik, 
ki jih obravnava, lahko vedno 
in vselej izziv. Da se Tina 
tega še kako zaveda, je 
dokazala že na številnih razs-
tavah, ko je predstavljala re-
portažno ali športno fo-
tografijo ... Tokrat je na ogled 
postavila portrete, ki so 
nastali bodisi spontano, bo-
disi režirano, najsi bo to za 
službene potrebe ali kar tako, 
ker se ji je zdel portretiranec 
zanimiv. "Portreti so moj 
priljubljeni fotografski žanr. 
Rada namreč opazujem lju-
di, njihove poteze, reakcije, 
način, na kalašnega se odzi-
vajo," je povedala Doklova in 
dodala, da se dolgo ni mogla 

Tudi jaz bi rad videl... / Foto: rma oom 

odločiti, da bi jih razstavila, 
saj meni, da je za tako razsta-
vo potrebno zares imeti širok 
izbor fotografij. Zdaj ga ima. 

Na ogled je nekaj čez zo 
portretov, ki so bili zabeleženi 
v različnih kontekstih: na 
kolesarski dirki, kravjem 
balu, smučarski skakalni tek-
mi, prazniku gasilcev, reševal-
ni vaji, na otroški prireditvi... 
Otroci so ji še posebej blizu. 

"Tako neposredni so, iskreni, 
ne igrajo in niso preračunljivi 
in navsezadnje otroke imam 
zelo rada," razlaga Tina, ki je 
portrete prvič predstavila ob 
življenjskem jubileju v de-
cembru v prostorih Pilates 
body studia v Britofu pri 
Kranju, tokratno razstavo pa 
je oplemenitila s še nekaj 
novimi deli. Razstavljeni 
portreti navdihujejo z neko 

vedrino, naj bo to smejoči se 
gasilec, razposajen varnost-
nik, fotografski kolega ali pa 
mali fantič, ki gleda ptička in 
tisti, ki ne vidi čez previsoko 
ogrado. Zgodbe, ki jih 
pripovedujejo obrazi s 
Tininih fotografij si lahko 
"preberete" do sredine febru-
arja v prostorih Steklarstva Ju-
govic v Spodnjih Bitnjah pri 
Kranju. 

KRANJ 

Carnium v Mozartov spomin 

V četrtek, 25. januarja, ob 20. uri bo v Avli Mestne občine 
Kranj na celovečernem koncertu Igral Komorni orkester 
Carnium. Orkester, ki ga že vse od ustanovitve leta 1990 
vodi Peter Škrjanec, bo izvedel dve sloviti skladbi W. A. 
Mozarta, čigar 250-letnico je lani obeleževal ves svet, mar-
ca s prvim koncertom tudi Carnium. Na programu tokrat-
nega koncerta sta dve skladbi: Koncert za flavto, harfo in 
orkester v C duru s solistkama Bronko Prinčič (harfa) in 
Mašo Bertok Duh (flavta) in Koncert za klavir in orkester 
št. 2 0 v D molu š solistom Petrom Miličem. Komorni 
orkester Carnium je v šestnajstih letih obstoja izvedel že 
več kot 1 2 0 skladb iz različnih obdobij, od baročnih do 
sodobnih avtorjev. I. K. 

N A K L O 

Razstava del Domna Slane 

V avli poslovne stavbe Merkur v Naklem bo v četrtek, 25. 
januarja, ob 17. uri odprtje razstave akademskega slikarja 
Domna Slane. Predstavil se bo tako s slikami kot z ne-
navadno oblikovanimi stoli, na ogled pa bodo tudi ptice, 
oblikovane iz različnih naravnih materialov. I. K. 

T R Ž I Č 

Fotografije z gora 

V četrtek, 25. januarja 2007, ob 17. url bodo v galeriji Atrij 
Občine Tržič odprli fotografsko razstavo z naslovom Kjer 
visoke so planine. Z njo se predstavlja Janko Megllč iz 
Tržiča s planinsko fotografijo. S. S. 

P o j e 
v/ (ičou, ̂  Nt sne&A-
f b o^* ^ H E I ! 



KINO, SPOREDI, RADIO 

ZAVLADAJ SOLI IN RESI SVET 
Alex Rider je povsem navaden najstnik, ki živi pri dolgočasnem stricu. Ko stric enkrat skrivnostno 
izgine, Alex ugotovi, da ga je stric vsa ta leta pripravljal, da postane tajni agent britanske 
obveščevalne službe M16. 

Q Alenka Brun 

Alex Rider: Ope-
racija Strela 
(Stormbreaker) 
je akcijska pu-
stolovščina, v 

kateri igrajo Alex Pettyfer, 
Ewan McGregor, Damien 
Lewis, Mickey Rourke, Sa-
rah Bolgar, Robbie Coltra-
ne, BiH Nighy, Alicia SUver-
stone. 

Po sumljivi smrti avantu-
rističnega strica 14-letni Alex 
izve, da pripada skrbno načr-
tovanemu programu ustvar-
janja bodočih skrivnih agen-
tov. Kljub napornim trenin-
gom Alexu nova vloga posta-
ja vse bolj všeč, toda že nje-
gova prva uradna naloga ga 

postavi na težko preizkuš-
njo. Uporabiti mora vse svo-
je znanje in iznajdljivost, da 
bi sebe in številne sovrstnike 
obvaroval gotove smrti. 

Štirinajstletni Alex Rider 
je vzornik mnogih nnladih 
po vsem svetu. Uporniški 
vohun se je najprej predsta-
vil bralcem in sicer v uvodni 
knjigi Operacija Strela iz iz-
redno uspešne pustolovske 
zbirke romanopisca Antho-
nyja Horowitza. Prva od še-
stih knjig se je prodala v več 
kot deset milijonih izvodov, 
zdaj pa Alex doživlja spekta-
kularen prvenec tudi na veli-
kih platnih. 

Družinska pustolovščina 
je bila posneta v dvanajstih 
tednih, in sicer na otoku 

Man, v Londonu in film-
skih studiih Pinevvood. Ho-
rowitzev scenarij vključuje 
številne lokacije, ki jih po-
znajo tako Londončani kot 

turisti, zato je snemanje 
med drugim potekalo tudi v 
znamenitem Hyde Parku, 
na Piccadillyju in v muzeju 
znanosti. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/porgram.php) 

V torkovi temi dneva ob 9.20 bodo v studiu pozdravili vin-
sko kraljico Majo Benčina. Malo po enajsti url bodo govo-
rili o novi predstavi Boom teatra, ob 17.20 ne gre zamudi-
ti avtomobilistične oddaje, računalniškim novicam lahko 
prisluhnete ob 18.20, ob 20. uri pa vas v svojo družbo vabi 
Iztok Golob. V sredo se jim bodo v studiu pridružili člani 
komornega orkestra Carnium. Ob 13.20 bodo spregovori-
li o aktualnem dogajanju na področju turizma v Kranju. 
Upokojenci verjetno ne bodo zamudili oddaje v sredo ob 
18.20. Ob 19.10 vas vabijo k poslušanju oddaje Mladi, na-
darjeni, obetavni, mladinska oddaja Zadetek pa bo na vr-
sti ob 19.30. V četrtkovi temi dneva ob 9.20 bo na vaša 
vprašanja v zvezi s hišnimi ljubljenci odgovarjal veterinar. 
V petek ob 19.30 pa na valovih radia Kranj ne zamudite Va-
sovanja s podokničarjem Francem Pestotnikom. 

Radio Ognjišče 104,5 "'05.9 Mhz 
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 

Torek - v rubriki Zrno prava ob 8.15 boste slišali več o vro-
čanju sodnih pisanj v pravdnem in kazenskem postopku, 
ob 13.30 bo oddaja Gradimo odprto družbo. Sreda - ob 13. 
uri boste lahko prisluhnili našim vižam, ob 20.30 pa bo 
oddaja V začetku je bila beseda. Četrtek - ob 8.15 bo rubri-
ka Iz zakladnice ljudske dediščine, ob 9.30 Vabilo na pot, 
ob 18.15 bo Dijaška oddaja, ob 20.30 pa Karavana prijatelj-
stva. Petek - v Knjižnih minutah ob 11.15 bodo pod drob-
nogled vzeli knjigo Pravičnost slovenske šole: mit ali res-
ničnost. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 18.15 
bo dr. Stane Cranda spregovoril o pravni državi. Sobota -
ob 8. uri bo oddaja Misijonska obzorja, ob 9. Sobotna 
Iskrica, ob 11. uri pa oddaja Za življenje, za danes in jutri. 
Nedelja - v Sakralni glasbi ob 18.30 bodo gostili organista 
Paola Crivellara. Druga oddaja Da bi znali živeti, se nauči-
mo moliti ob 20.30 ima naslov Bog nežnosti. 

Radio Sera 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 

Vas Godešič je lani praznovala tisočletnico. Skozi celo leto 
se je zvrstila vrsta različnih dogodkov, s katerimi so Ime te 
vasi ponesli po vsej Sloveniji. Prav o tem bodo govorili da-
nes ob devetih z Aleksandrom Igličarjem. V sredo bodo ob 
devetih spregovorili o projektu Comenius, v katerega se 
vključuje OŠ Jeia janežiča, povezal pa bo šole za učence s 
posebnimi potrebami iz Poljske, Španije, Velike Britanije 

In Slovenije. Ob enajstih bodo v studiu gostili škofjeloške-
ga župana Igorja Draksierja, petnajst čez trinajsto pa bo-
ste imeli možnost za komentiranje aktualnega dogajanja. 
V četrtek ob devetih bodo minute namenili pticam na Go-
renjskem, ob enajstih pa bodo spet reševali vaša Vpraša-
nja in pobude. V petek ob devetih bodo gostili starodobne 
smučarje, združene v društvo RovtarjI. Ob pol dvanajstih 
boste izbirali še dogodek tedna, uro kasneje pa v oddaji 
Od petka do petka - tednik izvedeli, kaj vse se je v minu-
lem tednu dogajalo na naših tleh. Vsak dan ob 14. uri 
bodo pripravili še pregled dogajanja, ki ga bomo združili v 
osrednjo informativno oddajo Dober dan. Gorenjska. 

Turistični radio Potepuh 91,0 Mhz 
(www.potepuh.com) 
Poleg dnevnih, turističnih informacij bodo tudi v tednu, ki' 
prihaja, vsak dan obiskali katerega od slovenskih krajev. 
Ker se bližajo informativni dnevi, bodo vsak dan predstav-
ljali izobraževalne ustanove. V torek ob 11.30 bodo pred-
stavili izobraževalni zavod Svarog iz Maribora, ob 12.30 
pa ŠCPET Ljubljana. V sredo ob 12.30 vas bodo seznanili 
s Srednjo poklicno In strokovno šolo Kranj, v četrtek ob 
12.30 bodo predstavili SŠ za elektrotehniko in račuhalnlš-
tvo iz Ljubljane, ob 13.30 pa Gimnazijo Iz Kranja. V petek 
ob 12.30 se bodo seznanili, kaj ponuja SGGEŠ iz Ljublja-
ne. V ponedeljek ob 12.30 se bo predstavila Srednja po-
morska šola iz Portoroža, ob 13.30 pa Srednja šola z Jese-
nic. Ob 14.30 ne zamudite oddaje Turistični podmladek, ki 
ga bodo pripravili dijaki SGTŠ Radovljica. 

Radio Triglav 96 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored) 
Vse do 9. februarja lahko vsak delovni dan in ob sobotah 
ob 16. uri prisluhnete predstavitvam srednjih, visokih In 
strokovnih šol. Danes bo R Triglav na obisku v občini Bo-
hinj. Sicer pa ob 7. uri lahko prisluhnete oddaji Pomoč 
ženskam v meni, ob 13. url bo na sporedu oddaja o upo-
kojevanju Jesen življenja, ob 14. uri boste Izvedeli za pro-
sta delovna mesta, ob 16. uri bo predstavitev kranjske 
gimnazije, ob 17. uri pa Triglavska družabna kronika. V 
sredo 8.05 lahko prisluhnete zdravnikovemu nasvetu, ob 
13. uri bo glas ljudstva, ob 15. uri tednik občine Jesenice, 
uro kasneje predstavitev Srednje šole Jesenice in ob 18. uri 
oddaja Moda in čas. V četrtek ob 8.05 prisluhnite nasvetu 
za zdravo življenje, ob 9. uri bo oddaja Zakladi ljudske 
modrosti, ob 11. uri Mavrica, oddaja o kulturi, uro kasneje 
pa Kamen spotike. V petek ob 9. uri bo davčni nasvet, ob 
15.50 lahko prisluhnete pohvalam in bodicam, ob 16. uri 
pa bo predstavitev Srednje biotehniške šole v Strahinju. 

K R A N J 

Premiera tudi v Kranju 

v četrtek, 25. januarja 2007, ob 18. uri bo v kranjskem 
kinu Center gorenjska premiera slovenskega dokumen-
tarnega filma Manaslu • konec poti Nejca Zaplotnika, ki 
so ga prvič prikazali 8. januarja letos v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Film o prvem slovenskem vzponu na 
vrh Manasluja leta 1983, med katero sta pod kamnitim 
plazom izgubila življenje Kranjčan Nejc Zaplotnik In 
hrvaški alpinist Ante Bučan, je po scenariju VIkija 
Grošlja nastajal v dveh sklopih. Alpinista Grošlja je 
spremljal med uspešnim vzponom na osmo najvišjo 
goro sveta leta 1984 snemalec Stipe Božič. Slednjemu 
se je lansko jesen pridružil tudi Anže Čoki skupaj s 
snemalno ekipo Freeapproved. Ogled 50-minutnega 
dokumentarca, ki bo pozneje prikazan na RTV Sloveni-
ja, se tako ponuja tudi prebivalcem mesta, kjer je bival 
priljubljeni alpinist Nejc Zaplotnik. Vstopnice je razen 
na blagajni kina moč kupiti v pisarni Planinskega 
društva Kranj ob uradnih urah. S. S. 

KINO SPORED 

KINO CENTER, KRAKJ 

Torek, 23.01. 

1530,18.15 m 21.00 
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APOKAUPTO 

tetrttk,25.01. 
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KRATKI STIKI 
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KRATKI SUKI 
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KRATKI STIKI 

KINO 2ELEZAR, JESENICE 

Petek,26.01. 
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Sobota, 27.01. 

18.00 N0( V MUZEJU, akc. kom. 

20.00 AUTRISTf,290(l.akc. 

KINO SORA.SKOFJA LOKA 

Četrtek, 25.01. 

20.00 KRATKI SUKI, dnmta 

Petek, 26.01. 

18.00 ODPUKNJENI GIZDALIN, anim. kom. 

20.00 REŽISER POROK, drama 

Sobota, 27.01. 

18.00 ODPIAKNJENI &IZDAUN, anim. kom. 

20.00 KRATKI STIKI, drama 

Nedelja, 28.01. 

18.000DPlAKNJ£NIGIZOAUN,anim kom. 

20.00 REŽISER POROK, drama 

Sobota, 27.01. 

20.00 DEIA VU, am«. znan-fant. ttil. 

Ne<le«a,28.01. 
1 7 3 0 In 2 0 3 0 DEJA VU, amer. znan-fent. trii. 

UNKARTOVA DVORANA. RADOVUtCA 

četrtek, 25.01. 

20 J O VSE JE 510 K VRAGU, PETE TON«, 

kom. dtama 

Petek,26.01. 

18.00 BORAT, kom. 

20.00 DEJA VU.znan.-fent.mi. 

Sobota,27.01. 

16.00 VESELE NOGICE, anim. dniž. kom. 

18.00 DEJA VU,znan.-bnl. trii. 

20.15 BORAT, kom. 

Nederja,28.01. 

16.00 VESELE NOGKE, anim. druž. kom. 

18.00 BORAT, kom. 

20.00 DEJA VU, znan-fant. trii. 
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Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tal<o, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v l<oloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

Sestavila- Petfa f . 
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muiamja 
OTROŠKA PERESA 

Moji spomini: učenje smučanja 

Posebej se rada spominjam dogodka, ko sem prvič stopila 
na smuči. Prve sem dobila pri petih letih. Sicer so bile že 
rabljene, ampak meni so bile vseeno zelo v$eč. Dobila sem 
tudi vso drugo opremo in zato sem se počutila zelo odraslo. 
Takoj ko je zapadel sneg, mi je ati pripravil progo na hribu 
za našo hišo. Najprej sem se namreč morala naučiti osnov 
smučanja. Hitro sem oblekla vso opremo in odšla na hrib. 
Na vrhu sem si pripela smuči in se spustila navzdol. Hrib ni 
bil strm, ampak jaz sem se vseeno bala, saj je bilo to zame 
prvič. Še sedaj ne vem, kako se je pred menoj pojavila tista 
luknja. Ker je nisem mogla obvoziti, sem zapeljala narav-
nost vanjo in padla na nos. Bolelo me sicer ni nič, ampak jaz 
sem vseeno planila v jok. Za tisti dan se je moja smuka kon-
čala. Zelo sem se jezila nase, ker sem že prvi dan vse pokva-
rila s svojim padcem. 

No, tako sem preživela prvi smučarski dan. Prav rada se ga 
spominjam, čeprav mogoče ni bil najlepši. Zelo rada bi se 
vrnila v preteklost in še enkrat doživela vse dogodke, ki so 
se mi takrat pripetili. 

Tina Klinar, 7. b, O S Gorje 

^ RADI FOTOGRAFIRATE? 
O b j a v i t e v a š e i z d e l k e na r a z s t a v i ! 

časopis Gorenjski glas v letošnjem letu praznuje 6Wetnico izhajanja. 
Jubilej bodo spremljale številne aktivnosti, med drugimi 
pripravljamo lotografsko razstavo, ki bo v galeriji Gorenjskega 
muzeja na ogled v začetku marca 2007. Ob pripravi tega dogodka 
tudi Vas. spoštovani bralci, vabimo k sodelovanju! 

Vabimo Vas, da nam pošljete fotografije, ki predstavljajo svetlo, 
prijazno in pozitivno stran življenja na Gorenjskem, s poudarkom na 
življenju, ki ustrezajo temam: 

RADOSTI ŽIVUENJA; DRUŽINA. IGRA, HOBUl • ŠPORT 
• PRAZNOVANJE: DRUŽINSKA SREČANJA. KUUNARIKA. 
OKRAŠEVANJE. DARILA • PRIREDITVE; KULTURNE. ŠPORTOE, 
DRUŽABNA SREČANJA • NAŠE VSAKDANJE D a O 
• MESTNI IN VAŠKI UTEIP ŽIVUENJA 

Prosimo Vas. da pregledate vaš fotografski arhiv ali na novo 
posnamete čim več fotografij na katerokoli izmed razpisanih tem, 
mi pa bomo med prispelimi izbrali najboljše, ki bodo nagrajene z 
21 € / 5.032 SIT. objavljene v Gorenjskem glasu in na razstavi. 
V ^ Mofska dete piiCakiienio do 16. 2. J007 v dgKIn otBa po elektJorefa coSi 
(« naslon. s pnptsoni "Za naiečai'ak r^ COiu z mrmialno resĉ  
O(i>J048» 1636 (bhto so Uidisten»araix»noiki).po5lietel3hto tudi lolog^ 
ftfTV*ie l̂oimirtii 15x21 cm.niina5lcw:Goren(skig!3iZoistwa 1.4000Kjai.pnj/ 
tafao s prpaon> 'Za ̂  naloCot' VescUno se Važih iotografi]' 
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Sestavila: Eva m 6 in« 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od l do 4. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem kvadratu z 2 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

ZMAGA POPLAČALA TRUD 
Na državnem tekmovanju Mladina in gore je zmagala ei<ipa iz OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki. 
Mentorica je ponosna. 

D Stojan Saje 

V osnovni šoli 
Ivana Groharja 
imajo planinski 
krožek od leta 
1 9 9 0 . Zanj je 

dala pobudo učiteljica Ivanka 
Dolenc, Id je navdušena pla-
ninka. Ob njej je mentorica 
od začetka Zofija Kafol, brez 
katere ne bi imeli kronike 
krožka. Lani se jima je pri-
družila pri vodenju mlajše 
skupine s 4 0 "kozlički" še 
Jerneja Tolar. V starejši sku-
pini je 27 "gamsov" od 5. raz-
reda dalje. Krožek organizira 
planinske urice, izlete, tabo-
re in kulturne nastope ter 
obiskuje razna tekmovanja. 

"Ko zaupam v znanje mla-
dih, se odločim za udeležbo 
na tekmovanju Mladina in 
gore. Udeleženci lanske pla-

ninske šole na Blegošu so se 
dobro izkazali, zato smo se-
stavili ekipi za regijsko tek-
movanje v Žireh novembra 
lani. Ekipa Gamsi je zasedla 
tretje, ekipa Osmice pa četrto 
mesto. Uspeh je bil že to, da 
sta se obe uvrstili na državno 
tekmovanje 13. januarja 
2007 v Mežici. Vsi smo lah-
ko ponosni, da je tam zma-
gala ekipa Osmice. Meni je s 
tem p>oplačan dolgoletni trud 
v krožku. Šoli so zaupali 
organizacijo 19. državnega 
tekmovanja, ki bo 12. januar-
ja 2008 v Škofji Loki," je po-
vedala Ivanka Dolenc. 

Zmagovalno ekipo so se-
stavljale Špela Kne, Nina 
Gartner, Špela Jenko in Saia 
Primožič. Kot so priznale, je 
ob pripravah iz literature po-
membna za uspeh tudi 
splošna razgledanost. Med 
30 ekipami so se že po prvih 

Zmagovalke Osmice levo in desno spredaj, v sredini 
mentorica, ob njej zadaj so člani ekipe G a m s i . 

testih uvrstile v šesterico za 
finale. Z ekipo "Bohinjski 
zlatorogi" so bOe dolgo ize-
načene, ob dodatnih vpraša-
njih pa so jih premagale za 
dve točki. Vesele so pokala in 
priznanj, še bolj pa udeležbe 
na petdnevnem taboru v tuji-

ni za nagrado. Tudi "gamsi" 
Tine in Barbara Oblakovič, 
Anže Tušek in Silva Dolenc 
niso ostah razočarani po 22. 
mestu. Videli so rudarski 
muzej in se peljali z vlak-
cem, na poti domov pa jih je 
mentorica peljala na pico. 

VESELI NOVIH PROSTOROV 
Tržiški dijaki in študentje se bodo odslej zbirali v novih prostorih na Balosu 4, ki so j ih odprli v petek. 

Klub tržiških študen-
tov (KTŠ) je 15 let, 
torej vse od us-
tanovitve, deloval 
na Trgu svobode 

i8. "A ker je prejšnji župan 
prostore, v katerih smo do 
tedaj imeli dejavnost, oddal 
notarki, smo bili priseljeni 
poiskati oove. Ob tem nam 
je bil v veliko pomoč sedanji 
župan Borut Sajovic, ki je 
pokazal veliko razumevanja 
za našo stisko. Kot najboljša 
rešitev so se pokazali pros-
tori v stavbi na Balosu 4, kjer 
je med drugim knjižnica. 
Prostore nam je občina dala 
za deset let v najem, z 
možnostjo podaljšanja 
pogodbe," je pojasnila nova 
predsednica Kluba tržiških 

Predsednica KTŠ (povsem desno) Darja Meglič in pod-
predsednik Matic Sušnik (ob njej) sta se z drugimi mladimi 
veselila novih, večjih in lepših prostorov, /foio: Ana Hanman 

študentov Darja Meglič. Na 
novi lokaciji ima tržiška 
mladina okoli 45 kvadratnih 
metrov prostora: sprejemno 
pisarno, manjši prostor za 

druženje in manjšo učilnico. 
Prav slednjo je Megličeva oz-
načila kot največjo prido-
bitev, saj za učilnico na pre-
jšnji lokaciji niso imeli pros-

tora. V njej bodo izvajali teča-
je tujih jezikov, tečaj re-
torike, p>otopisna predavanja, 
je napovedala Megličeva. 
Članstvo v klubu se iz leta v 
leto povečuje. "Mlade 
privlači predvsem to, da jim 
nudimo subvencionirane 
bone za hrano in pijačo, 
cenejšo rekreacijo, razne 
tečaje. Tako klub danes 
povezuje okoli štiristo di-
jakov in študentov," je dejala. 

Uradnega odprtja novih 
prostorov se je minuli j)etek 
udeležil tudi tržiški župan 
Borut Sajovic. Poudaril je 
pomen druženja mladih, 
obljubil, da jim bodo poma-
gali pri dejavnostih in dodal, 
da jim je, glede na to, da je 
njihova učilnica precej majh-
na, v primeru velikega števila 
udeležencev brezplačno na 
voljo sejna soba na občini. 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Na videz asimetrična je točno v ravnotežju, 

saj zgradba matematična to kaže že v imenu. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug-i-rešitev-t-ime in priimek na 
številko 0 3 1 / 6 9 1 m . Izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel 
knjižno nagrado. Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo 
zastavili prejšnji teden, se glasi sladkor. Srečna nagra-
jenka je tokrat Neja Krč. 

Zdrava zabava v zimskih mesecih 

Na Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije so z društvi 
pripravili športne programe, ki se bodo odvijali v zimskih 
mesecih. Športna društva na 17 lokacijah ponujajo ak-
tivnosti med zimskimi počitnicami, ob koncih tedna in tri 
športne tabore. V akcijo so se vključila tudi gorenjska šport-
na društva. Ob koncih tedna bodo športne aktivnosti za 
otroke potekale v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (ŠD Ble-
goš), v OŠ Poljane (ŠD Mladi vrh), OŠ Železniki (ŠD Rati-
tovec) in OŠ Žiri (ŠD Tabor). Med zimskimi počitnicami pa 
bodo športne dejavnosti potekale v OŠ Škofja Loka - Mesto 
(ŠD Mladi rod) in v OŠ Železniki. A. H . 



AVTOMOBILIZEM 
PRVI POGLED VARA 

Test: Škoda Octavia Combi RS 2 .0TFSI. 

O Matjaž Gregorič 

Avtomobilov, ki bi 
utelešali družin-
sko naravnanost 
na udobje in pre-

pričljive športne zmogljivo-
sti, ni prav veliko. Češka Ško-
da želi v modelni liniji RS 
prikazati delček tistega, kar 
zaznamuje njihovo udeležbo 
na svetovnih relijih in čeprav 
tam že nekaj časa tekmujejo 
s fabio, je v športne barve 
odeta tudi octavia. Pravza-
prav gre za nekakšno volku-
ljo v ovčji podobi, saj nav-
zven skrbno skriva svoj adre-
nalinski karakter, le agresiv-
nejši sprednji del, večja pla-
tišča in obarvane zavorne če-
ljusti kažejo, da je RS nekaj 
drugega kot običajna octavia. 
Tudi v p>otniški kabini z izje-
mo naluknjanih stopalk, 
imenitnejših sedežnih pre-
vlek in okraskov z videzom 
brulenega aluminija, vozni-
ka in potnike ne pričaka nič 
posebej vznemirljivega. Zato 
pa je vznemirljiv pogled pod 
motorni pokrov, kamor je 
stlačen 2,0-litrski bencinski 
štirivaljnik, podprt s turbin-
skim polnilnikom, s katerim 
iz sebe iztisne okroglih 2 0 0 
konjskih moči. To je povsem 
dovolj za adrenalinsko vož-
njo z naglimi pospeški in vi-
soko končno hitrostjo. Motor 
se rad vrti in pospremi doda-
janje plina s hropečim zvo-
kom, šeststopenjski menjal-

nik je primemo hiter in pod-
vozje se zna dovolj dobro od-
zivati na prenos sil v ovinkih, 
kljub temu da je octavia so-
razmerno dolgo vozilo in 
nima izjemne medkolesne 
razdalje. Vsi ostaU atributi 
tega avtomobila ostajajo ena-
ki kot pri običajnih različi-
cah; to pomeni, družinsko 
prijazen prtljažnik, udobno 
sedenje spredaj in rahlo 
utesnjenost zadaj, veliko 

prostorov za odlaganje drob-
narij in temeljito izdelavo v 
germanskem redoljubnem 
slogu. Vzmetenje je zaradi 
prilagoditve podvozja moč-
nejšemu stroju in večji za-
nesljivosti nekoliko bolj čvr-
sto, a še vedno ne preveč mo-
teče, založenost z opremo, 
kot se spodobi za takšen av-
tomobil, cena pa ustrezno 
vsemu višja, kot je svoje čase 
veljalo za Škodo. 

TEHNIČNI PODATKI 

Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Poraba goriva po E U norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

1984 ccm 
147 kW/200 KM 

238 km/h 
7,5/7,8/10,91/100 km 

25.930 EUR (6.213.865 S m 
Porsche Slovenija, Ljutiljana 

Pooblaščeni prodajalec 
in serviser vozil Skoda 

SIMPLV CLEVER 

Avtohlta MrUl KnnJ, d.o.o.. Delavska cesta 4, Tel.: 04/27 00 23S 

OSVEŽITEV ZA VLADARJA 
SSangVong je rahlo posodobil največji model Rexton. 

O Matjaž Gregorič 

Pri južnokorejskem 
specialistu za teren-
ske avtomobile so 
osvežili največji mo-
del rexton, ki so mu 

nekoliko na novo zlikali karo-
serijo in obdelali tehniko. 
Nova sta sprednja projekcij-
ska žarometa, med katerima 
je s kromom izdatneje oblo-
žena maska hladilnika, spre-
menjena sta odbijača in rah-
lo drugačne so tudi zadnje 
lufi. Posodobljena motoma 
vsebina vključuje modernizi-
rani 2,7-litrski turbodizelski 
petvaljnik, z različno elek-
tronsko podporo, s katero v 
šibkejši različici razvije 121 
kW (165 KM), v močnejši pa 
137 kW (186 KM). Tretja 
možnost 3,2-litrski bencinski 
šestvaljnik je s 1 6 0 kW (217 

KM). V kombinaciji z moč-
nejšim dizelskim in bencin-
skim motorjem je štirikoles-
ni pogon zasnovan tako, da 
se v razmerju 4 0 : 6 0 deli na 
sprednji in zadnji kolesi, pri 

šibkejšem dizelskem stroju 
pa uravnavanje pogona krmi-
li elektronika. Cene se na 
slovenskem trgu začenjajo 
pri 2 9 . 9 9 0 evrih in se povzp-
nejo na 4 0 . 9 4 0 evrov. 

Po 15 letih na novi lokacij i ! 

KIAMOIORS KRAHJ NASMEH d.O.O. 
Pooblttšsnl prodajalec In serviser znamke Ssm)gVong 

Delovni čas: pon. - p«t.: 8. -18., sob: 8. do 12. ure! 
Koroška c. 53A, Kranj 

Tel.: 04/ 23 51 777 
kla.nasmeh@gmall.com 

www.nasmeh.si 

SALONSKO LEPOTKENJE 
Honda je postavila na cesto novi, elegantnejši CR-V. 

O Matjaž Gregorič 

Japonska Honda se 
skuša v zadnjem času 
vse bolj uvrščati med av-
tomobilske znamke s 
prestižnim pred-
znakom in v tej smeri 

gre razumeti tudi prenovo 
šminkersko terenskega mo-
dela CR-V. V tretji generaciji 
gre za odločen premik k ele-
ganci, ki novinca naredi bolj 
limuzinsko uglajenega. V 
primerjavi s predhodnim 
modelom je novi CR-V širši, 
nižji in tudi krajši, slednje na 
račun odvzetega rezervnega 
kolesa na zadnjih vratih. 
Prostorski izkoristek notra-
njosti je občutno boljši, k 
uporabnosti pripomore za 15 
centimetrov vzdolžno pomič-
na zadnja klop. Ob 
izpuščenih osnovnih dveh 
nivojih, imajo vse različice 
precej bogato serijsko opre-
mo, med drugim samodejno 
klimatsko napravo in aktivni 

tempomat. Motorja sta dva, 
povsem novi 2.0-litrski 
bencinski, ki razvije 1 10 k W 
{150 KM), medtem ko je 
sodoben 2,2-litrski turbo-
dizel s 103 kilovati (140 KM) 
znan že iz drugih Hondinih 
modelov. Motoma moč se v 

osnovi prenaša na prednji 
kolesni par, če je potrebno, 
se do 35 odstotkov preusmeri 
k zadnjim kolesom. Osnov-
na bencinska različica se 
cenovno začne pri 2 9 . 8 5 0 
evrih, nato pa cene sežejo vse 
do 4 2 . 9 9 0 evrov. 

H O N D A . Z I B E R T 

pfii NAsf 
SERVIS IN PROD/UA VOZlU BritOf 173. 4000 Knm). tel.: Otk/iZ 43 100 

Tudi pozimi veselje do vožnje. 

msii'^ 

;rnisiioe02:173-256 gflm, povpto&a poraba 318d:5,6V100 km. 

BMW Slovenija prihaja v Slovenijo. Ob tej priložnosti vam 
je na voljo omejeno število vozil* BMW Serije 3 limuzina 
in touring s prihrankom do 3.500 EUR (838.740,DOSIT). 
BMW Serije 3 je na voljo že od 27.350 EUR*(6.554.i 54,00 sii). Pokli-
čite na brezplačno telefonsko številko 080 8135 in preizkusite 
BMW Serije 3 na testni vožnji. 
Občutite veselje do vožnje. 

Avto Aktiv d.o.o. 
PSC Trzin 
Ljubljanska cesta 24 
1236 Trzin 
telefon (01) 56 05 800 

•Akc^ velja do razprodajo 
omejene saiie vozJ. VSina prihranka 
je odvisna od posameznega modda. 

Avto Aktiv d.o.o. 
Cesta v Mestni log 88a 
1000 Ljubljana 
telefon (01) 28 03 150 

BMWScrija3 
limuzina 
touring 

www.8vto-oktiv.s: VsMlJedovoinje 

mailto:kla.nasmeh@gmall.com
http://www.nasmeh.si
http://www.8vto-oktiv.s


DRUŽABNA KRONIKA 

VEDNO ŠON' PA 'GUTE PRAJS' 
Decembra so se v slovenski prestolnici spet oglasili Avstrijci in predstavili svoja smučišča ter v/ellness 
centre slovenskim turistom. Žalostno je, da kljub domači smučarski ponudbi, Slovenci raje odhajamo 
na smučanje v tujino. 

Alenka Brun 

Heiligenblut / Ve-
Uld Kld( (Gross-
glockner), lede-
nik Molltal in 
Ankogel tvorijo 

smučarsko cono Visoke ture 
Koroška in skupaj nudijo naj-
višjo koroško smučarsko za-
bavo. Zagotovljenost s sne-
gom tu traja od oktobra do 
maja - ledenik Molltal pa vabi 
celo na sončno smuko. Najsi 
bo v Heiligenblutu z razkoš-
nim pogledom na Veliki 
Klek/Grossglockner, na lede-
niku Molltal na višini tri tisoč 
metrov ali na Ankoglu v zim-
sko-športnem središču Mall-
nitz • v smučarski coni Visoke 

ture Koroška pridejo na svoj 
račun tako karverji in border)i 
kot vsi začetniki in profesio-
nalci ter še posebej družine. 

V Bad Kleinkiichheitnu se 
je jeseni začela adaptacija 
termalnih toplic Romerbad 
(Rimske Toplice). Družba 
Bad Kleinldrchheimer Ther-
men GmbH bo v adaptacijo 
vložila okoli 14,5 milijona ev-
rov, za načrtovanje in izved-
bo projekta pa je pooblastila 
priznano arhitekturno pisar-
no Behnisch und Partner iz 
Stuttgarta, ki je bila odgovor-
na tudi za izdelavo načrtov za 
olimpijski stadion v Miinch-
nu. Nove preurejene toplice 
SaunaThermal Romerbad 
bodo svoja vrata odprle v se-
zoni poletje/jesen 2007. 

Za uživanje zime pa je av-
strijski Bad Kleinkirchheim 
pripravil bogato ponudbo. 
T u d v letošnji zimi se bo naj-
bolj priljubljen sin doline v 
okviru Klammerjevih smu-
čarskih dni v času od 27. janu-
arja do 3. februarja 2007 z go-
sti podal na smučišče ter jim 
pokazal svoje najljubše proge. 

Predstavili pa so nam tudi 
Sldamade, ki združuje pet 
regij in kar 25 smučarskih 
krajev, prav posebej pa so to-
krat izpostavili Gastein in 
Grossarltal. Že decembra so 
imeli odprtje smučarske se-
zone, čeprav jim jo je vreme 
malce zagodlo. Za vseh pet 
regij zadostuje ena vozovni-
ca, smuka je pestra in zado-
volji še tako zahtevnega smu-

čarja. Posebnost Gasteina je, 
da se drži načela 'iz smučiš-
ča v toplice', saj združuje ter-
me in smučanje in je od Ce-
lovca oddaljen dobrih 130 ki-
lometrov. Poznan je pred-
vsem po zdraviliškem turiz-
mu, kjer imajo že dolgoletno 
tradicijo. Pri ponudbi pa je 
zanimiv tudi tako imenovan 
Gejevski smučarski teden 
(med 21. in 28. januarjem) 
ki bo letos že tretjič, poudar-
jajo pa marca teden žensk, 
ko se za dame uvedejo števil-
ne ugodnosti. Podobno je v 
Grossarltalju. Na vseh smu-
čiščih pa upoštevajo tudi de-
skarje na snegu in poskrbijo, 
da so parki namenjeni prav 
njim ter tistim z več adrena-
lina, pestri in vami. 

Bad Kleinkirchheim je predstavil Štefan H e l n i s c h (levo 
Simona Clavan, Interpret, desno Mlchaela HaberI Houska, 
zastopnica Avstrijske in Nemške turistične organizacije pri 
n a s . / ^oto- agencije 

Markus Papai je predstavil C a s t a l n , D a g m a r Langanger 
Skiamade, T o m a s Wirnsperger pa Crossarhal. Spregovorili 
s o o investicijah, nočitvah in ponudbi njihovih s m u č i š č . 
/ Fotci: Tina Oolfl , 

Drago Bule (levo) je razmišljal o zimi. / Foto: Tin. o«« Bo Jerca Legan (levo) zimo presmučala? /Fow:Tm.Dow 

Družina na Krvavcu? Žal ne. Mdlltal. Avstrijska smučišča marca nudijo smučarkam ugodnosti. 

VRTIMO GLOBUS 
Bar ron po očetov ih s top injah 

Producent resničnostnega šova 
Vajenec Donald T r u m p je prejšnji 
teden dobil zvezdo na hollywood-
skem pločniku slavnih, na sloves-
nosti ob odkritju sta ga spremljala 
soproga Melanija in njun 1 0 -
mesečni sin Barron, ki je narav-

nost blestel, "je močan, pameten, neomajen, odločen, 
borben - ima vse lastnosti dobrega podjetnika," je sina 
hvalil ponosni očka, medtem pa je malček čvrsto zgrabil 
mikrofon in pozornost preusmeril nase, kot da bi hotel 
povedati, da Ima oče prav. 

Lordi odprl i restavracijo 

Finski hard rockerji Lordi so v rodnem 
mestu Rovaniemi odprli restavracijo v 
svojem metalskem stiiu. Lanski zmago-
valci Evrovizije so jedi poimenovali po 
članih skupine, tako je na jedilniku med 
drugim kos Oxa, Amenovo žrtveno jag-
nje, Awov brezglavi piščanec in Rudolfo-

va zadnja pot. Vodja skupine, g. Lordi, ima svojo speci-
aliteto: "Surovo govedino s čokoladno čili omako in bi-
kov zrezek s sezamovimi semeni. Lahko jih naročite 
srednje zapečene, sam pa imam najraje surove zrezke," 
pravi pevec. 

Z a r a d i davkov se seli v Š v i co 

Britanski pevec James Blunt se namera-
va preseliti v Švico, saj je alpska dežela 
bolj prijazna bogatašem, kar se tiče dav-
kov. Dom si bo ustvaril v smučarskem 
središču Verbier, kar je potrdil tudi tam-
kajšnji direktor zavoda za turizem Pa-
trick Messeiller, ni pa hotel izdati, ali mu 

bodo nudili davčne olajšave. Za podoben korak se je 
prek kratkim odločil tudi francoski pevec johnny Hally-
day, ki se je naselil v bližini Gstaada, z izjavo, da se pre-
možni ljudje selijo v Švico, pa je v Franciji sprožil burne 
razprave. 

Ž e n o i šče preko spleta 

Alec Baldwin, ki je bil nekoč poročen s 
Kim Basinger, lani pa se je po štirih letih 
razšel z Nicole Seidel, pravi, da bi se 
zelo rad poročil in bil znova zaljubljen. 
Partnerko bo iskal preko spleta, zanima 
ga predvsem, kako se bodo ženske od-
zvale njegovemu internetnemu profilu. 

"Razmišljam o tem, da bi objavil svojo sliko, spodaj pa 
pripisal, da izgledam podobno kot Alec Baldwin. Ljudje 
bodo rekli, joj, kako ga sovražimo ali pa bodo spraševa-
li, kdo to sploh je," se je pošalil igralec. 

Alja Jerjan prihaja iz Radovljice in je rojena v znamenju 
dvojčka. 17- letna di jakinja Ekonomske gimnazi je 
Radovljica je ljubiteljica živali in dolgih potovanj. Prosti 
č a s posveča plesu, saj u s p e š n o deluje v blejskem 
plesnem klubu. /foto:).n«Pitan 


