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Spletna aplikacija v trenutku uporabnikovega obiska zbere 15 naključnih naslovov
trenutnih novic iz različnih medijev in iz njih sestavi sonet, ki se shrani v podatkovno
bazo.

V knjigi je objavljen naključni izbor takšnih sonetov, vsa besedila so nastala
avtomatsko brez posredovanja avtorja. Pričujoča knjiga je zgolj dokumentiran prerez
nekega obdobja in načina poročanja o njem, nastale strukture v obliki italijanskih
sonetov združujejo različne vsebine le v oblikovnem in ne v vsebinskem smislu.

Novičarski soneti 2010

Španija prevzela žezlo Evropske unije
2010-01-02

Vreme? Snežinke, veter, poplavljanje morja.
Z letom 2010 kar nekaj davčnih sprememb,
Ko so oči uprte v novoletno nebo,
Najbolj prijazna manekenka.
Po bivakiranju pod Kredarico srečna vrnitev v dolino,
Zaradi preprodaje drog aretirane štiri osebe,
Nokia poglobila spor z Applom,
Meja sneženja se bo spustila do nižin.
Dopolnjevanje tudi v kulinariki,
Vremeč Snežinke, veter, poplavljanje morja.
Kate Bosworth praznuje.
Zadnja večerja v slavni newyorški taverni,
Šport v zgodovini 2. januarja,
Najaktivnejši britanski tat za zapahi.

Bo Eta "udarila" med predsedovanjem Uniji?
2010-01-02

Lokalne volitve, morda pa tudi volitve v pokrajine,
Z optimizmom iz recesije,
Rusi so podražili vodko,
Raje v zaporu kot z ženo.
Pobegli Omerzo osumljen brutalnega napada,
V letu 2009 so se poslovili,
Ob 20. uri in 22 minut je "izginil" del Lune,
Musavi pripravljen umreti kot mučenik.
Še več predlogov za današnjo slavnostno večerjo,
Kaj morate vedeti, če se te dni odpravljate v goreč
Kaj bo prineslo leto 2010 v kulturi?
Slovenka ima v Paragvaju svojo ulico,
Vujačič se o svoji Mariji ni želel razgovoriti niti za Gazzetto,
Michelle Obama bolj priljubljena od moža.

Fajonovo v BiH-u razglasili za osebnost leta 2009
2010-01-02

Nogometni junaki absolutni zmagovalci tudi na MMC-ju,
Nižje cestnine za tovornjake,
Krvav začetek novega leta v Pakistanu,
Nebeški kapitani in svet v preteklem letu.
Zaradi prodaje mamil aretirali štiri osebe,
Na gorenjskih cestah letos več mrtvih kot lani,
Rusija želi "spodnesti" asteroid,
Pri Mariboru zagorelo v dvostanovanjski hiši.
Po najdaljši noči v letu ...,
Dežne kaplje bodo kvarile silvestrske ognjemete,
Karate Kid je mladi Smith.
Srečno pot v letu 2010!
Šport v zgodovini 2. januarja,
Berlusconi se vrača v glasbene vode.

Atene za Bruselj pripravile načrt reševanja gospodarstva
2010-01-05

Kaj bomo brali v torek?
Gasparijev izhod iz krize,
Srbija na tožbo Hrvaške odgovorila s protitožbo,
Rodil se je prvi zahodnonemški kancler.
Pes ugriznil v petardo in poginil,
Smučar v življenjski nevarnosti,
Burdž Kalif posega po zvezdah,
ZDA ne zapirajo vrata pogovorom z Iranom.
Varčevalni ukrepi,
Snežilo bo do konca tedna,
Vse najboljše, Umberto Eco in Diane Keaton.
Detroit najbolj osovraženo mesto na svetu,
Stanovnik končal z odprtim zlomom prstanca,
Gospod Bean pozdravljal spletne obiskovalce.

Evropejci še naprej z dražjimi kitajskimi čevlji
2010-01-05

Erjavec naj bi vedel za opozorila finančnega ministrstva,
Letos v prvih enajstih mesecih porabili manj elektrike,
Ciin krvnik je bil dvojni agent Al Kaide,
Novemu letu s TV SLO nazdravilo 70 odstotkov gledalcev.
Zadnja noč mirna, zaradi petard huje poškodovan "le" 18-letnik,
Zaradi preprodaje drog aretirane štiri osebe,
Katodni televizorji se poslavljajo,
Na ljubljanskem okrožnem sodišču specializirani oddelek sodnikov.
Dopolnjevanje tudi v kulinariki,
Poledica povzročala težave na Gorenjskem,
komedije, teorije zarote in apokalipsa.
Slovenka ima v Paragvaju svojo ulico,
V Bischofshofnu spodletelo le Prevcu,
Bobri so se po dveh stoletjih vrnili tudi k Muri.

Španija prevzela žezlo Evropske unije
2010-01-05

"Država ne more priti iz krize tako, da ljudje ostanejo v krizi",
Večna naloga,
V Sofiji spet strelski obračun pri belem dnevu,
Ledeno kraljestvo, ki zažari v temni noči.
20-letni smučar zaradi prehudih poškodb umrl,
Smučar v smrtni nevarnosti,
Znate izbrati varno vstopno geslo?
Nameraval se je zažgati pred nemškim veleposlaništvom.
Torkova kulinarična tema,
Sneg pobelil Azijo, mraz zajel Evropo,
Porcelan iz katerega bi tudi angelci jedli, če bi lahko.
Visoko, višje, najvišje ... Burdž Dubaj,
V dresu pivovarjev tudi Alilovič?
Rekordna cena za 232-kilogramsko tuno.

Atene za Bruselj pripravile načrt reševanja gospodarstva
2010-01-06

"Nevestnost" v obliki oklestenih oklepnikov?
Topla voda,
Evropa se spopada s hudim mrazom in snegom,
Zgodilo se je 6. januarja leta ....
Poleg viskija na ladji tudi tona kokaina,
20-letni smučar podlegel poškodbam,
Bodo tasmanskim vragom le lahko pomagali?
V Los Angelesu našli mrtvo dedinjo koncerna Johnson & Johnson.
Pivske skrbi Rusov,
Evropa se spopada s hudim mrazom in snegom,
Rodil se je "Gospod Fižolček".
Zavezniki, ki so jih ZDA pustile na cedilu,
Peterka zmagovalec novoletne turneje, Hannawaldov mejnik,
Boj med Kosorjevo in Sanaderjem tudi na Facebooku.

Španija prevzela žezlo Evropske unije
2010-01-09

Drugorazrednih tem ne bom komentiral,
Peterle za javno razpravo o TEŠ 6,
Grozljiva poročila obrednega žrtvovanja otrok,
Otrok je le vprašanje časa.
Poleg viskija na ladji tudi tona kokaina,
Celjski patolog pravnomočno oproščen,
Burdž Kalif posega po zvezdah,
Na slovenskih smučiščih letno okoli 1000 poškodb.
Pivske skrbi Rusov,
Japonski kitolovci nasadili ladjo "morskih pastirjev",
Mladen Stipanovič.
Na Dunaju za mlade zastonj, kaj pa v Ljubljani?
V Angliji konec tedna le polovični spored,
Jurij Gagarin umrl zaradi panike?

Atene za Bruselj pripravile načrt reševanja gospodarstva
2010-01-09

Mladen Stipanovič,
Vladni in opozicijski protikrizni ukrepi,
Priklopil ni imel sodelavca pri ugrabitvi Kampuscheve,
Spoznajte svet fetišizma.
Koroške ceste zahtevale življenje,
Smrt voznice v čelnem trčenju,
Google s spleta stopa tudi v realni svet,
Na Osankarici spomin na zadnji boj Pohorskega bataljona.
Žeja na rokometu,
Zima še vedno kaže svoje zobe Evropi,
Iz Cartier-Bressonovega potovanja po Sovjetski zvezi.
Pobegnite v pravljične vasice sveta,
Slovenci po zapravljeni 7-metrovki praznih rok,
Cambridge pričakuje najmlajšega študenta.

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti
2010-01-10

čez leto dni bo veliko bolje,
Istrabenz zahteva hitro obravnavo Unicreditove pritožbe,
Jemen - bojišče na križišču Afganistana in Somalije,
Hakuna matata in skrbi ni.
Poleg viskija na ladji tudi tona kokaina,
Celjski patolog pravnomočno oproščen,
Bodo tasmanskim vragom le lahko pomagali?
V napadu v Afganistanu ubiti britanski novinar.
Žeja na rokometu,
Sneg se umika, največje preglavice tudi,
Apokaliptična napoved z Metropolisom.
Na Dunaju za mlade zastonj, kaj pa v Ljubljani?
Vonnova ponovila dosežek Carla Janke,
V mrazu nag na tek okoli Bele hiše.

Bo poslanec med asistente razdelil 19.000 mesečnoč
2010-01-11

ne spreglejte novosti,
Avtomobilski sejem v Detroitu v znamenju "Evrope",
Izrael bo ogradil svojo mejo z Egiptom,
Je bila Jacksonova smrt umor ali uboj?
Po utopitvi leto in pol starega Tedija,
S ponarejeno osebno izkaznico po smuči,
Samsung predstavlja prenosnik s prozornim zaslonom,
Gjerkeš bo pri Janši lobiral za šest pokrajin.
Avtohtone jedi po novo,
Več škode zaradi vran ali le več prijav škode?
Inconstantinopolis.
Mlajše stevardese so bolj zaželene,
Federer odpovedal ekshibicijo v Melbournu,
Neandertalci nosili make-up.

Kandidati za evropske komisarje na zagovoru
2010-01-11

Na čelu Slovenske škofovske konference Stres,
Poziv k odstopu Pavliča in Berdajsa,
"Od Josipoviča ne gre pričakovati čudežev",
Po gej govoricah zvezdnika Nadnaravnega zaročena.
Po utopitvi leto in pol starega Tedija,
S ponarejeno osebno izkaznico po smuči,
Samsung predstavlja prenosnik s prozornim zaslonom,
Josipovič tudi uradno tretji hrvaški predsednik.
S paličicami,
Sneg še vedno otežuje življenje v Evropi,
Iskanje in odkritje rasizma v Avatarju.
Mlajše stevardese so bolj zaželene,
Grške zelenice vabijo Kekove fante,
V New Yorku dan brez hlač.

"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi"
2010-01-11

Kaj bomo brali v torek?
Usodno je parjenje škržatov,
Brez neveste bo ostalo 24 milijonov Kitajcev,
Robert v postelji z Umo.
Za smrt para kriv ogljikov monoksid,
Umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom,
Samsung predstavlja prenosnik s prozornim zaslonom,
Predsednik hrvaške HNS povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom.
S paličicami,
Sneg še vedno otežuje življenje v Evropi,
Roald Dahl.
Japonci odrastejo pri dvajsetih,
Biščan nova okrepitev Kopra,
Odprli začasno palačo ZN.

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti
2010-01-12

Na Kitajskem prodanih več avtomobilov kot v ZDA,
Slovenski računovodski servisi odslej tudi v Srbiji,
"Od Josipoviča ne gre pričakovati čudežev",
Konec bleščeče romance Lewisa in Nicole.
Tuja krivda za smrt smučarja izključena,
Na deponiji našli pogrešanega 60-letnika,
"Pri raziskovanju vesolja je treba bolj sodelovati",
"Maksimalno si bom prizadeval za urejanje sosedskih odnosov".
Brancin z jurčkovimi njoki in česnovim pirejem,
Sneg se umika, največje preglavice tudi,
Rezanje verige zaposlovanja za določen čas v kulturi.
Pleše kolo vsa Bolgarija!
Ming bo izpustil svetovno prvenstvo,
Prihaja bolivijska »Coca Colla«.

Zloglasna naprava nas bo slekla do golega
2010-01-12

Na čelu Slovenske škofovske konference Stres,
Zakon o minimalni plači ali prekinitev dialoga,
Westerewelle odpotoval v Jemen reševat talce,
Svinjska ribica v testu.
Požar popolnoma uničil hišo,
Prejela sms, da je v njenem avtu bomba,
Bodo tasmanskim vragom le lahko pomagali?
Jutri o sklicu izredne seje DZ o posojilih.
Kralj med zimskimi sadeži,
Ceste so še vedno mokre,
Inconstantinopolis.
Snežna idila v Poletni palači,
Alberto Tomba pritegnil največ pozornosti,
Razstava razburila človekoljubne organizacije.

Fajonovo v BiH-u razglasili za osebnost leta 2009
2010-01-12

Pešci, bodite vidni!
črna lista letalskih prevoznikov,
"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi",
Po gejevskih govoricah zvezdnika Nadnaravnega zaročena.
20-letni smučar zaradi prehudih poškodb umrl,
Celjski patolog pravnomočno oproščen,
Burdž Kalif posega po zvezdah,
V Kromberku našli hudo poškodovanega moškega.
Biftek iz pljučne,
Zima pokazala zobe Evropi,
Partizanska umetnost, ki je iz lastne nemožnosti (so)ustvarila možnost zmage.
Hotel, ki je navdihnil slavni roman,
Nogometaši pred SP-jem še dvakrat v Mariboru,
Italijanka rodila šesterčke.

Bo poslanec med asistente razdelil 19.000 mesečnoč
2010-01-12

Ob koncu akcije Precenimo cene prijavili Spar in Leclerc,
KBC bo znova povabljena k dokapitalizaciji NLB,
Brez neveste bo ostalo 24 milijonov Kitajcev,
Rod Stewart pri 65 - se vam zdi(m) seksič
Žalčana ovadena zaradi prometa z mamili,
Zaradi prometa z mamili ovadbi,
Francozi bi obdavčili spletne velikane,
Vandali oskrunili romarsko središče v Fatimi.
Avtohtone jedi po novo,
Več škode zaradi vran ali le več prijav škode?
Umrl je francoski režiser Eric Rohmer.
Mlajše stevardese so bolj zaželene,
Hrvaši bralci si najbolj želijo izpada Slovenije,
Avatarju očitajo rasistično vsebino.

"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi"
2010-01-12

Kaj prinaša sredino časopisje?
NLB posredovala dokumente,
Guantanamo že osem let,
Golo žensko telo namesto krožnika.
Za smrt para kriv ogljikov monoksid,
Tiger ubil svojega lastnika,
Predstavljeni 3D-televizorji,
Mehiške oblasti aretirale pomembnega prekupčevalca drog.
Vroča čokolada,
Sneg še vedno otežuje življenje v Evropi,
Thomas Mann.
V Tibetu novo najvišje letališče na svetu,
"Zasoljena" kazen za "jezikavega" Zdovca,
Novi hrvaški predsednik ima težave s Facebookom.

Slovenijo imam rad
2010-01-14

Ministrski kandidati znova razklali vrh DeSUS-a,
Selitve,
Več tisoč ljudi spalo ujetih pod ruševinami,
Veseljaški Orleki na nekoliko drugačen način.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Brez zaviranja trčil v sprednji del tovornega vozila,
Google ima dovolj kitajske cenzure in razmišlja o umiku,
Kosmina bo častni meščan Trsta, Pahor pa ne.
Enolončnice, ki grejejo,
Več tisoč ljudi spalo ujetih pod ruševinami,
Poslovil se je "Bogey".
Gejevski smučarski teden,
Dragič vlekel voz, ki je nato zapeljal v prepad,
Najvišja zgradba na svetu prestala »ognjeni krst«.

Potočnik na zagovoru pred komisijo
2010-01-14

Vlada o minimalni plači prihodnji teden,
Renault lani prodal za 3,1 odstotka manj vozil,
So ubili vodjo paksitanskih talibanov Hakimulaha Mehsuda?
Taksist turistki vrnil 21.000 dolarjev.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Brez zaviranja trčil v sprednji del tovornega vozila,
Google ima dovolj kitajske cenzure in razmišlja o umiku,
SKGZ in SSO opozarjata na financne tezave slovenske manjsine.
Enolončnice, ki grejejo,
Preživelim na Haitiju zdaj grozijo še nalezljive bolezni,
Komu priznanja gejev in lezbijk?
Gejevski smučarski teden,
Tina se spogleduje z zlato lisico,
Pobegla povodna kobila.

"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi"
2010-01-16

Bo Obalo kmalu "krasil" 140-metrski stolp?
Ko se kriza poleže ...,
parlament spet dal košarico Karzaju,
Leovo dekle v slogu Brigitte Bardot.
Za smrt para kriv ogljikov monoksid,
Oškodoval ga je za 990 evrov,
Del sveta je lahko opazoval obročast sončni mrk,
Tanka zanima Pahorjeva ocena Zalarja in Križaniča.
Kmetija kot se šika,
Rdeči križ ocenjuje, da je umrlo do 50.000 ljudi,
V Carigradu bo nocoj hrupno.
Angleži bodo navijali za Slovenijo,
Dušan Mitič,
Najsrečnejši ljudje na svetu.

Potočnik na zagovoru pred komisijo
2010-01-17

Še en mesec za nekaznovano legalizacijo orožja,
Tomaž Berločnik na čelu Istrabenza,
Od ruševin do zvezd,
David Morales "zgoraj brez" že vse od začetka.
Na frankfurtskem letališču zasegli "krvavi diamant",
Nesojeni terorist o pritožbi na sodbo noče nič slišati,
Tropski gozd razkril novo skrivnost,
V streljanju v Afganistanu več mrtvih.
V Odprti kuhinji preberite ...,
Snežinke še danes, nato jih nekaj dni ne bo,
Razstavno leto celjskega Muzeja novejše zgodovine.
Toliko lepot in potenciala, toliko zapravljenih priložnosti,
Moan slavil še drugič v dveh dneh,
Na kliniki za hujšanje so se udrla tla.

"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi"
2010-01-18

Tresla se je zemlja, kako pomagati?
Brez novih izumov in izboljšav bo Evropa težko obdržala svoje trge,
Bo Slovenija res pomagala pri grško-makedonskem sporuč?
Dan, ko so bili odkriti Havaji.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Bo šel načelnik za rešetke?
Google ne bo oslabil odnosov z ZDA,
SDS še vedno pred SD.
Zimska solata,
Postojno stresel močan potresni sunek,
Rojstvo Stanislavskega, slovo Valentina Vodnika.
Bilo je nekoč ... ko je bilo letenje še zabavno,
Selbyju uspel neverjeten preobrat,
Na kliniki za hujšanje so se udrla tla.

Evroskupina še naprej pod taktirko Junckerja
2010-01-19

Pogled na torkove naslovnice,
Sage z NLB še ni konec,
Kenija po nemirih priprla 300 muslimanov,
Nenavadne umetniške torte.
V trčenju umrla 43-letna voznica,
Trk usoden za voznico,
Osvežena uporabniška pravila portala MMC,
Eurostar bo izplačal enajst milijonov evrov odškodnin.
Potovanje v Jutrovo deželo,
Snežinke še danes, nato jih nekaj dni ne bo,
V zraku.
blišč neke druge Amerike,
Prašnikar postal slovenski selektor,
Objavili originalno zgodbo o jabolku.

"Unija potrebuje najboljše in najpametnejše ljudi"
2010-01-19

Potrjevanje zdravstvene kartice bo kmalu preteklost,
Višja ocena rasti svetovnega gospodarstva,
Pomoč na Haitiju je treba najprej zagotoviti otrokom,
Pomoč za sveže ločene.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Pogrešanega našli mrtvega,
Google ne bo oslabil odnosov z ZDA,
Američani se spominjajo Martina Luthra Kinga.
Zimska solata,
Sneg še vedno otežuje življenje v Evropi,
Aleksij Kobal / Glas - predstavitev knjige.
Bilo je nekoč ... ko je bilo letenje še zabavno,
Liverpool v krizi, United v breznu dolgov,
Na kliniki za hujšanje so se udrla tla.

Bo poslanec med asistente razdelil 19.000 mesečnoč
2010-01-19

Pogled na torkove naslovnice,
Kraft postaja največji svetovni proizvajalec čokolade,
Ameriška vojska smrt zapornikov prikazala kot samomor?
Polnejše ustnice, mlajši (in bolj seksi) videz.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Ta konec tedna več smučarskih nesreč,
Tropski gozd razkril novo skrivnost,
Na Haitiju v tednu dni rešili 90 preživelih.
Zimska solata,
Več škode zaradi vran ali le več prijav škode?
Franz Schubert v izvedbi britanskih virtuozov.
Bilo je nekoč ... ko je bilo letenje še zabavno,
Naj se evropsko prvenstvo že začne!
Objavili originalno zgodbo o jabolku.

Tveganje revščine v Sloveniji nižje kot v EU-ju
2010-01-20

Kaj nudijo sredine naslovnice?
Pritisk na Grčijo zaradi primanjkljaja,
časa za čudež ni, potrebujejo hrano in vodo,
Skozi Emo bosta krmarila brat in sestra Flego.
V trčenju umrla 43-letna voznica,
Na sodišču zgolj v brisači,
Škorpijonov strup v uporabi v kmetijstvu,
V Grčiji preložili sojenje za umor najstnika.
Potovanje v Jutrovo deželo,
Pred novim ministrom kup dela,
Slovo avtorja uspešnice Ljubezenska zgodba.
blišč neke druge Amerike,
Za Nemce poiskati vse rezerve,
Kakšno glasbo poslušajo diktatorjič

Plačati ali ne plačatič Odgovor bo dal referendum
2010-01-20

Kaj nudijo sredine naslovnice?
Pritisk na Grčijo zaradi primanjkljaja,
Republikanec Brown nasledil Kennedyjev sedež,
Miloševič poslušal Sinatro, Kim Claptona.
V trčenju umrl 74-letni moški,
Policisti ujeli tihotapce cigaret,
Tropski gozd razkril novo skrivnost,
Haiti znova stresel močan popotresni sunek.
Zimska solata,
Leto 2009 med desetimi najtoplejšimi, a ne rekordno,
Skrb vzbujajoč položaj slovenske knjige in njenih avtorjev.
Angleži bodo navijali za Slovenijo,
Za Nemce poiskati vse rezerve,
Porod na carski način.

O zvišanju plač evrokratom bo odločalo sodišče
2010-01-21

"Minister Golobič ponavlja "napako", laže, zavaja",
Zaupnica Berdajsu in Pavliču,
Popotresni sunki otežujejo reševanje, dostavo pomoči,
Želite preizkusiti špagete a la David?
Za smrt para kriv ogljikov monoksid,
Policisti ujeli tihotapce cigaret,
Tropski gozd razkril novo skrivnost,
V pretepu v mehiškem zaporu več mrtvih.
Zimska solata,
Leto 2009 med desetimi najtoplejšimi, a ne rekordno,
Falling Down A Mountain.
Dobrodošli na Japonskem, kjer je pitje čaja obred,
Blejci kljub porazu odprli šampanjec,
Poskušamo biti vzor, ne nadloga.

Bo Turčija plačala milijarde za pregnane Bolgareč
2010-01-21

Ministrstvo znižalo cene, dimnikarji pripravljajo ovadbo,
Prevent potrdil reorganizacijo,
Udarci policista usodni za ruskega novinarja,
Spolno privlačne naslovnice.
Za smrt para kriv ogljikov monoksid,
Cariniki ujeli tihotapce cigaret,
Tropski gozd razkril novo skrivnost,
"Ministrova navodila bi lahko povzročila ogromno administriranja".
Zimska solata,
Leto 2009 med desetimi najtoplejšimi, a ne rekordno,
Herman Gvardjančič prisluhne glasbi Sigur Ros.
Dobrodošli na Japonskem, kjer je pitje čaja obred,
Samozavest visoka, igralci razigrani, pustimo se presenetiti,
Prodal domeno »hrvaške premierke«.

Evroskupina še naprej pod taktirko Junckerja
2010-01-22

"Maksimalen" rok za minimalno plačo,
V Probanki 6,5 milijona evrov bruto dobička,
Mesičeva izjava "radikalno oblikovano opozorilo",
Svoj dom registriral kot cirkus, da bi lahko obdržal levčka!
Vdaja morilca osmih ljudi iz Virginie,
Pretep na piranskem pomolu, cipljev v mreži pa ni bilo,
Google odpovedal predstavitev mobilnikov na Kitajskem,
Podpora zakonu o zdravstvu v koaliciji plahni.
Riž je sestavni del vsakodnevne prehrane,
Snežink nekaj dni ne bo,
SSG Trst odprl sezono s čehovo ljubeznijo.
blišč neke druge Amerike,
Hirvonen ostaja v vodstvu, Jereb že 13.,
Na startu je počilo.

Ustava BiH-a diskriminira Jude in Rome
2010-01-23

Kaj bomo brali v soboto?
Slaba banka tudi pri nas?
Upanje človeka drži pokonci,
Vse najboljše, princesa Caroline!
Avstrijcu zasegli 10 kilogramov heroina,
Koprski policisti prijeli Italijana,
Naslednji znan genom,
Ustoličili bodo novega srbskega patriarha.
Eksperimentiranja ne mara,
Kalifornijo zajelo močno deževje, ponekod tudi sneg,
Manet, ključna figura slikarstva 19. stoletja.
Kam po zamisli za izlete in potovanja? Na sejem!
Matjaž Vrhovnik drugi v Kitzbühlu,
Devetletnik postal računalniški inženir.

EP Potočniku in še 24 kandidatom prižgal zeleno luč
2010-01-24

Borut gara kot živina, Franci mora iti "straight" naprej,
NLB sprožila preiskavo,
Neomejeno financiranje kampanj - udarec ali krepitev demokracije?
Ema se pač ne zgodi vsak dan.
Predor bo predvidoma odprt v nedeljo,
Koprski policisti prijeli Italijana,
Zlate ribice si stvari zapomnijo tudi za več kot le 3 sekunde,
Več sto mrtvih v sektaškem nasilju v Nigeriji.
Zimske marmelade,
Pred novim ministrom kup dela,
Življenje na begu pred dolgo senco Pabla Escobarja.
Zimska pravljica sredi Dunaja,
Slovenija - češka,
Zunanja stranišča zvišujejo vrednost.

Želeva zaradi pritiskov odstopila od kandidature za komisarko
2010-01-25

Predor Trojane znova odprt,
NLB sprožila preiskavo,
Bela hiša predvideva, da je na posnetku res bin Laden,
Ema se pač ne zgodi vsak dan.
Tovornjaka zgorela, zaradi dima v bolnišnico pet ljudi,
V Gruškovju zasegli deset kilogramov heroina,
E-cigarete (ne)varna alternativa cigaretam?
Slovaški obrambni minister na obisku v Sloveniji.
Zimske marmelade,
Postojno stresel močan potresni sunek,
Življenje na begu pred dolgo senco Pabla Escobarja.
blišč neke druge Amerike,
Inter kljub zgodnji izključitvi Sneijderja spet glavni v mestu,
Kdor ne riskira, ne profitira.

Evroskupina še naprej pod taktirko Junckerja
2010-01-25

Ne bom minister,
Železnice prehajajo na digitalni radijski komunikacijski sistem,
Po letalski nesreči ni sledu o preživelih,
Govorice so le govorice - Brad in Angelina še vedno srečna.
Vdaja morilca osmih ljudi iz Virginie,
Koprski policisti prijeli Italijana,
Zlate ribice si stvari zapomnijo tudi za več kot le 3 sekunde,
Vozil v nasprotno smer in povzročil tri težke prometne nesreče.
Zimske marmelade,
Rdeči križ ocenjuje, da je umrlo do 50.000 ljudi,
Koliko življenja se skriva v 0,03 kubičnega metra?
blišč neke druge Amerike,
Pogumen, včasih preveč vihrav, zlasti pa,
»Pivovod« do univerze.

EP Potočniku in še 24 kandidatom prižgal zeleno luč
2010-01-26

Gjerkeš neuspešen, za Pukšiča projekt pokrajin mrtev,
Dodatni davek za poslovodstva in nadzornike,
Zaveznika v vojni se v miru bojujeta za predsedniški stolček,
Zvitki s šunko iz pečice.
Vdaja morilca osmih ljudi iz Virginie,
Smrtna nesreča v visokogorju,
Zlate ribice si stvari zapomnijo tudi za več kot le 3 sekunde,
Žerdin ni več odgovorni urednik Dnevnika.
Bližnji vzhod pred pragom,
Rdeči križ ocenjuje, da je umrlo do 50.000 ljudi,
Kristijan posnel kratki gasilski film VODA NI OGENJ.
Lepote Slovenije in sveta v Ljubljani,
Kitzbühel. Brez konkurence.,
Gol in vklenjen pobegnil s policijske preiskave.

Pariz se boji za uporabo francoščine v EU-ju
2010-01-26

Imenovanje Zavgajeva pod drobnogled javnosti?
Iz obstoječega golaža narediti užitno kosilo,
Nova črna lista letalskih prevoznikov,
"Kirurgi" iz kamene dobe so znali odstraniti ud.
Nevaren, kokainu podoben heroin tudi v Sloveniji?
Policista brezdomcu preprečila samomor,
Prek Twitterja pozdravi iz vesolja,
Baskovska policija razbila celico Ete.
Imamo krompir!
Na mizi varuhinje vse več okolijskih zadev,
Charles Bukowski.
Tri kilometre sankaškega užitka,
Ronaldu zaradi udarca kazen dveh tekem,
Samosvoje ali destruktivne?

EU podpira ukinitev vizumov za BiH
2010-01-26

Ali Žerdin ne bo več urejal časnika Dnevnik,
Indeksa izgubila,
Polarne temperature, smrti zaradi podhladitev, odpovedi poletov,
Madonna si želi malega Jesusa.
31-letnik umrl v prevrnjenem avtomobilu,
Psi so napadli dvakrat,
Velika večina e-pošte nezaželene,
V odstop me je prepričal Pahor.
Cimetovi kolački,
Kalifornijo zajelo močno deževje, ponekod tudi sneg,
Burtonu se bodo v Cannesu uresničile sanje.
Pobuda za vpis koliščarjev na Unescov seznam,
Največ povpraševanja po Vnukovem jugoslovanskem dresu,
Še več udobja na višini.

Slovenija stoji trdno ob strani Makedoniji
2010-01-26

Ministrstvo za delo okrcalo študente,
Türk pozitivno o razvojnih načrtih Luke Koper,
Ruski policisti kot "kriminalci v uniformi",
Psiček prehodil pol Italije, da bi se vrnil domov.
Policisti odkrili roparje igralnega salona na Škofijah,
Najstnik ubil svoja starša,
Država z največ raziskavami,
Janez Pavel II. bil pripravljen odstopiti.
Sofisticirana kuhinja,
Zima po Evropi znova zahtevala življenja,
Je strokovnjake prevzel Leonardov ponoreli duh?
Nova črna lista letalskih prevoznikov,
Domžale okrepil vezist Šimunovič,
Kamniti dirkalnik senzacija v Albaniji.

Evropski poslanci si želijo več moči
2010-02-01

Ustavno sodišče ni pritrdilo niti Kosu niti Mariniču,
Toyota nad težave še ta teden,
ZDA se pripravljajo na morebitni napad Irana,
Ločitev, splav, laži in kapetanski trak.
Krvavški plaz pokopal smučarja,
Ko ti zadetek na loteriji uniči življenje,
Odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo,
NPU je bil ustanovljen, da bi povrnil zaupanje.
Kislo zelje,
Tresla bi se gora, rodila bi se panika?
Mozart je moral biti milijonar.
Kendov dvorec v svetovni eliti,
Tekma za 23. potnika se zaostruje,
Za debelost otrok so krivi starši.

Berlusconi vabi Izrael v Evropsko unijo
2010-02-01

Tudi nerojeni otrok je del družine,
Za začetek dogovor o nižjih plačah,
Bo Nemčija kupila seznam davčnih grešnikov?
Rodila se je zapeljiva Christie.
Pogrešan 49-letnik iz okolice Ormoža,
Direktor urada za varnost vinjen povzročil nesrečo,
Obama "ubil" projekt o vrnitvi na Luno,
Na Haitiju po potresu odprli prve šole.
Kislo zelje,
skupna študija da, uradna preiskava (še) ne,
Rojstvo prefinjenega opisovalca dublinskega vsakdana.
Slovenski vinar na ameriški turneji,
Šport v zgodovini 2. februarja,
Ženske hočejo večje, moški manjše.

Slovenci nadpovprečno zadovoljni z življenjem
2010-02-01

Bodo nepravilnosti odnesle Poglajnovo?
NS stoji za odločitvijo o novem mandatu upravi,
Obamov predlog za zapravljanje in varčevanje,
Emina razglednica.
Vrbančič klical Gorška, poslanka pa policijo,
S tovornjakom v stanovanjski blok,
Odkrili najbolj oddaljeno črno luknjo,
Prodajalci zdravil jemljejo zdravnikom čas in državljanom denar.
Še sosedje obračajo glavo,
Tresla bi se gora, rodila bi se panika?
Glasbeni svet 60. skozi Šelhausov objektiv.
Kendov dvorec v svetovni eliti,
Kavčič napredoval po hudem boju,
Za debelost otrok so krivi starši.

Evropski poslanci si želijo več moči
2010-02-01

Cesta, ki jo namesto prometa obvladuje burja,
Konkurenčnost naj bo sredstvo ne cilj,
"Ni telesnega skeniranja, ni poleta",
Kot (naoljeni) grški bogovi.
Krvavški plaz pokopal smučarja,
Smučarja na Krvavcu pokopal plaz,
Bosi ali obutič Obutev je spremenila način teka
Na obalo Filipinov morje naplavilo pakete kokaina.
Pri Škvorčevih vedno diši,
Nov dan, debelejša snežna odeja,
Franz Kafka.
Lepši časi za Grad Strmol,
Kandidata za generalnega sekretarja Jošt in Zavrl,
Zimsko-glasbena idila v osrčju Alp.

EU podpira ukinitev vizumov za BiH
2010-02-02

Cesta, ki jo namesto prometa obvladuje burja,
NS stoji za odločitvijo o novem mandatu upravi,
V samomorilskem napadu v Iraku umrlo 54 ljudi,
Kako živi smo Slovencič
Nevaren, kokainu podoben heroin tudi v Sloveniji?
Vodji Camorre se vračata v Italijo,
Elektronski bralniki nič več tujci ljubljanskih knjižnic,
Vlada "pozabila" na slovensko manjšino.
Naj bo slastno,
Polarne temperature, smrti zaradi podhladitev, odpovedi poletov,
Mozart je moral biti milijonar.
Veliko, velikansko, največje, 1. del,
Kavčič napredoval po hudem boju,
Ogorek za 5000 evrov.

Berlusconi vabi Izrael v Evropsko unijo
2010-02-02

Za Ertlovo imenovanje v Severju vedeli le štirje,
Dunajska še brez pravic v Ljubljanski borzi,
Francija zaradi burke zavrnila prošnjo za državljanstvo,
Kitajci v prazničnem vzdušju.
Bulmastifi v Ljubljani tokrat raztrgali lastnika,
Pobegnil nevaren psihični bolnik,
Dinozavri v barvah,
SAS vložila nezaupnico študentski vladi ŠOU v Ljubljani.
Prekmurje, začinjeno z Mečimurjem,
skupna študija da, uradna preiskava (še) ne,
Fotografije Primoža Hienga in slike Helene Goznikar.
Na Bledu januarja 20 odstotkov več gostov kot lani,
Rabah Saadane,
Svečnična trgatev v Gornji Radgoni.

Evropski poslanci si želijo več moči
2010-02-03

"Izraz podpore Brezigarjevi nepotrebna intervencija",
V Celju prva polnilna postaja za električna vozila,
"Trpljenja na ulicah Port au Princea ne bom nikoli pozabila",
Umrl igralec iz serije Boston Legal.
Pogrešan 49-letnik iz okolice Ormoža,
Prijeli roparje celjskega Lidla,
Obama "ubil" projekt o vrnitvi na Luno,
Lekarni Ljubljana tudi prepoved izdelave sedmih izdelkov.
Vaja dela mojstra sušija,
Sneg v Nemčiji vzel tri življenja,
Nekoč vse mine in pomni, smrt ne dela razlik.
Slovenski vinar na ameriški turneji,
Kavčič v drugem nizu namučil Lopeza,
Domorodci so menda preleni, da bi vstali iz postelje.

Merklova in Sarkozy krepita zavezništvo in Evropo
2010-02-04

Previdni odzivi na strategijo, GZS opozarja na dejanske razmere,
Namensko iz integracije,
Misijonarji obtoženi ugrabitve otrok,
Sodišče omejilo razvpitega Kevorkiana.
Moški osumljen več spolnih zlorab,
Pahor pričakuje celovito informacijo glede nevarnih živali,
Bo Google razvil lastno "tablico"č
V Münchnu pričetek varnostne konference.
Med lonci od severa do juga,
skupna študija da, uradna preiskava (še) ne,
5. februar. Slovesno odprtje Ermitaža.
10 najboljših destinacij za treking,
ZDA v Vancouver z dvema novima branilcema,
3,91 promila alkohola v krvi.

Območje evra in EU z 0,1-odstotno rastjo BDP-ja
2010-02-14

Brez konstruktivne opozicije bi bilo še slabše,
Smo veliki v besedah in razmeroma šibki v dejanjih. To me pa skrbi,
"Ženske hočejo spremeniti v sužnje njihovih otrok",
Dan, ko je na prvem mestu ljubezen.
Dobili Slovenca, ki sta kradla v Avstriji in Italiji,
Policisti zasegli 107 ponarejenih vinjet,
Korenine tigrov segajo daleč v zgodovino,
Za Slovenijo je sreča, da ima konstruktivno opozicijo.
Pust sladkih ust,
V Avstriji povečana nevarnost snežnih plazov,
14. februar in rojstvo filmskega Tarzana.
Pozimi jih obiščite le v plaščih in kapah,
Kramer pričakovano zlat na 5.000 m,
Zdravilo za zlomljeno srce.

Grčija rešuje pokojninski sistem, Grki bodo delali dve leti več
2010-02-14

Roko Žarnič je novi minister,
Tri in pol milijona evrov za nova podjetja,
Po 65 letih Dresden znova v plamenih,
Glasbeniki združili olimpijski duh z dobrodelnostjo.
V Kopru odkrili ponarejevalca vinjet,
Stanje dečka še naprej resno,
Endeavourjev srečen pristanek na MVP-ju,
Za nesrečo na Mariborskem Pohorju najverjetneje kriv ležaj.
Slovenci smo prijazni,
Električni mrk na Kočevskem,
Zmrzuje, a dva tisoč jih gleda Metropolis.
Brazilci imajo lepa dekleta, Evropejci satiro,
Kuzmina pritekla Slovaški prvo zlato, Gregorinova deveta,
Umrl izumitelj frizbija.

Evroposlanci potrdili novo Barrosovo "četico"
2010-02-14

"Fotografija iznakaženega trupla ni v interesu javnosti",
VZMD že napovedal pritožbo,
"Haiti ne bo umrl. Haiti ne sme umreti.",
Ekstravagantni lepotec za mlade.
Otrok, ki so ga našli ob robu bazena, v resnem stanju,
Otrok v bazenu ni kazal znakov življenja,
Tudi vi "premislite, preden daste na net"?
V Dresdnu nasilje med neonacisti in levičarji.
Začimbe z vrta,
Sneženje po državi oslabelo,
Poklon Jožetu Privšku v Slovenskem stalnem gledališču.
Ptujski kurenti odganjali zimo v Ljubljani,
Celjani na povratno tekmo s tremi goli zaloge,
Vancouver - mesto, kjer je življenje najprijetnejše.

Pahor s spodbudnimi novicami za Hrvaško
2010-02-14

"Spomin na najhujšo kataklizmo človeštva vse bolj bledi",
Redni prevozniki dol, nizkocenski pa močno gor,
"Ženske hočejo spremeniti v sužnje njihovih otrok",
Naši uporabniki te dni res dobro jedó!
Na Zelenici plaz pokopal deskarja, smučar se je rešil,
Boris Šuštar bi od države vrtoglavo odškodnino,
Nameščanje razgledne sobe v vesolju se je začelo,
Za Slovenijo je sreča, da ima konstruktivno opozicijo.
Presna hrana,
Novi minister bi ob plastenkah moral "pomesti" tudi po sistemu,
Brecht v MGL-ju ali revolucija le dveh ne more uspeti.
Pozimi jih obiščite le v plaščih in kapah,
Pociecha zadovoljen s 26. mestom,
Zdravilo za zlomljeno srce.

Območje evra in EU z 0,1-odstotno rastjo BDP-ja
2010-02-14

Brez konstruktivne opozicije bi bilo še slabše,
Smo veliki v besedah in razmeroma šibki v dejanjih. To me pa skrbi,
Kitajci "prebudili" tigra in vstopili v novo leto,
Dan, ko je na prvem mestu ljubezen.
Dobili Slovenca, ki sta kradla v Avstriji in Italiji,
Policisti zasegli 107 ponarejenih vinjet,
Korenine tigrov segajo daleč v zgodovino,
Janukovič ni novi predsednik.
Pust sladkih ust,
V Avstriji povečana nevarnost snežnih plazov,
14. februar in rojstvo filmskega Tarzana.
V Madridu se podajte na popotovanje po romantiki,
Kopitar z golom na olimpijski odmor,
Debelost otrokom grozi že pri 2. letu starosti.

Kosorjeva Josipoviču ponuja prijateljsko roko
2010-02-22

V krizi ni le levica, temveč politika sploh,
Kazalec gospodarske klime februarja upadel,
Se Stalin vrača na moskovske ulice?
Zadnje minute finala gledalce prikovale pred zaslone.
Zabodel ženo, s tabletami pa skušal končati še svoje življenje?
Ne nasedajte goljufom!
Endeavour se vrača na Zemljo,
Odgovor na interpelacijo na seji vlade.
Stare jedi v novi preobleki,
Poplave na Madeiri zahtevale 32 življenj,
Hamlet skozi zrcalni odsev lastnega jaza.
"Kuharski Hendrix" bo pomil lonce in zaklenil vrata,
Ronaldovih kopačk po letu 2011 ne bodo več čistili,
Pobeglo zebro ujeli na avtocesti.

Jasni dnevi niso pregnali črnih oblakov
2010-02-27

V Slovenijo 12 milijonov evrov provizij?
Novi podpredsednik EIB bo Slovenec,
Alvaru Uribeju še v tretje ne bo šlo,
Novi športni terenci varčni in bolj "zeleni".
Avtomobilist do smrti povozil peško,
Pasja afera po angleško,
Madžarsko podjetje razvija avtomobil, ki se razdeli na dva,
Več mrtvih v močnem potresu v čilu.
Prihaja PirFest Slovenija,
Letošnjo pomlad bo namakal dež,
Glasbeno obarvani dnevi na Loškem.
Kako nastanejo najprestižnejši kipci na svetu?
Ko ledene steze postanejo preveč ledene,
Silikonski vsadki rešujejo življenje.

Začetek pristopnih pogajanj z Islandijo
2010-02-27

Ime februarja Petra Majdič,
Auris znova tekmuje,
Alvaru Uribeju še v tretje ne bo uspelo,
"Na Evrosongu bo Slovenija v glavni vlogi!"
V trčenju vlaka in avtomobila umrla dva človeka,
Enoletnega fantka ubila ulična svetilka,
Znanstveniki odkrili fosile 10-metrskega morskega psa,
Najmanj 78 mrtvih v rušilnem potresu v čilu.
V korak s časom,
Kakšno moč bo imela ogromna ledena gora?
Otožne pokrajine Camilla Corota.
Kje lahko srečate zvezde?
Prva liga si, 23. krog,
Facebook, najpopularnejši izum preteklega desetletja.

Prekmurska gibanica postala zaščiten proizvod EU-ja
2010-03-03

Obupane reakcije kažejo na moč tega odkritja,
Kazenski ovadbi zoper dva vodilna,
Ukrepi hrvaške vlade kmete pognali na rob obupa,
Na oblast je prišel Robert Mugabe.
Sodna obravnava zoper tri zdravnike znova prestavljena,
Pogumni policist preprečil tragedijo,
Bodo naši dnevi na Zemlji zaradi potresa krajši?
Ukrajinski parlament o nezaupnici Timošenkovi.
Trnova pota črno-rumene naveze,
Najhujši potresi v zadnjem desetletju,
Jessica Biel, nič več pridna pastorjeva hči.
Najmodernejši muzej na svetu za Chopina,
Jonathan Quick po "počitku" še boljši,
"Za spoved pritisnite dve".

V Grčiji kot v vojni
2010-03-03

Obupane reakcije kažejo na moč tega odkritja,
Hrvaška pri plinovodu Južni tok,
V Italiji prijeli tihotapce orožja za Iran,
Naomi se je tokrat znesla nad šoferjem.
Sodna obravnava zoper tri zdravnike znova prestavljena,
Morilec dveletnega dečka znova za zapahi,
Učenje ohranja možgane zdrave,
Tržičan razpečeval otroško pornografijo.
Preden sem se uničil,
Najhujši potresi v zadnjem desetletju,
čarobni svet srednjeveške knjige v boju za oskarja.
Najmodernejši muzej na svetu za Chopina,
Prešernov trg bo sprejel še vse olimpijce,
Nevaren podvig za opitega mladeniča.

Zaščiten proizvod tudi belokranjska pogača
2010-03-04

Jordan Cizljeva nič več v upravnem odboru sklada NEK-a,
Potapljanje slovenskega IKT,
Hrvaški posel stoletja postal polom stoletja,
pol milijona ljudi na gejevski paradi.
Na ladji poškodovani trije Slovenci,
Po otroke v šolo pod vplivom opiatov,
Vohunski robot, ki tehta manj kot tri grame,
V DZ se obeta obsežna razprava o pokrajinah.
Predsednik NZS Ivan Simič ponudil odstop,
"Oblast ni hotela postaviti jezov zaradi turistov",
Ivo Jevnikar in Stanislav Kovač.
Idrija - prepletanje živega srebra in čipke,
Ivan Simič,
Dalajlama besede miru širi tudi po Twitterju.

Na Ptuju rojstvo "personalne trilaterale" Pahor-Kosor-Tadič
2010-03-06

"Ertl si je odlikovanje za akcijo Sever zaslužil",
Trgovci z dobički, plače zaposlenih pa mizerne,
Pentagon skrbi delo Blackwaterja v Afganistanu,
Okolju prijazne spodnjice tudi lažje.
Na smučišču v Cerknem trčila dva otroka,
69-letnico našli mrtvo v potoku,
Petra Majdič, najbolj iskana športnica,
Konferenca o Zahodnem Balkanu brez državnih simbolov.
Sem so prišli delat in zaslužit, ne po pomoč Rdečega križa,
Marec bo zelo hladen,
Precious ima največ "neodvisnega duha".
Lepote Slovenije, kot jih vidijo ptice,
Tina ni tekmovala na smuku,
Pohotna policistka ostala brez službe.

Žbogar na štiri oči "s prijateljem iz Hrvaške"
2010-03-06

Zaposlitev za brezdomce in cene za vse,
Trgovci z dobički, plače zaposlenih pa mizerne,
Himna bo še naprej opevala le sinove Kanade,
Kjer je "pločevina", so tudi lepotice.
Na smučišču v Cerknem trčila dva otroka,
Neokusno in senzacionalistično,
Petra Majdič, najbolj iskana športnica,
Nsi o pripravah na letošnje lokalne volitve.
»Omreženi« sta tako levica kot desnica,
Slovenci, redno ugašajte luči!
Med simbolnim in stvarnim.
12.000 ljudi po poteh junakov Josipa Jurčiča,
Rudar - Celje 0:0,
Otroci ločenih staršev prej zapustijo gnezdo.

"Ashtonova dela odgovorno in z žarom"
2010-03-08

Motoristi kmalu na cestah. Naj bodo te čim manj krvave.,
Prevent zaprl vrata podjetja v Radljah ob Dravi,
Jezni hrvaški kmetje zasedli ceste in se spopadli s policijo,
Oskarji - izpod žarometov v vlažno kopalnico.
Na smučišču v Cerknem trčila dva otroka,
Neokusno in senzacionalistično,
Petra Majdič, najbolj iskana športnica,
Türk z gospodarsko delegacijo na Finsko in v Litvo.
In najboljši film leta je ... Bombna misija,
Maroški trajekt jo je odnesel bolje kot ladja,
Albert Einstein.
Lepote Slovenije, kot jih vidijo ptice,
Razplet francoskega derbija po željah Lyona,
Je bil mojster reportaž lažnivi kljukec?

Na preizkusih nič več nesmiselnih vprašanj
2010-03-08

Pogačnik v državni zbor poslal odgovor na interpelacijo,
Poslanci bodo odločali o Stanislavi Zadravec Caprirolo,
Maliki si lahko obeta zmago na zgodovinskih volitvah,
Le še trojica v boju za svetovni avto leta 2010.
Pogrešana 32-letnica iz Kopra,
Spisal se je kriminalni roman,
Kmalu morda brez glasnih telefonskih pogovorov,
V Belgiji začetek sojenja domnevnim članom Al Kaide.
Stavkajoči na ministrstvo za delo,
Grozeči plazovi sprožili evakuacijo pol milijona ljudi,
Ustanove sreče.
Za najslikovitejšo ulico morate v York,
Erpe ni več predsednik Krke,
Oskar za Sanaderja, nagrada tudi Pahorju.

Slovenija napoveduje umik zadržkov do Hrvaške
2010-03-08

"Obtožbe SDS-a ponoven poskus diskreditacije",
Potočnik pozval k dvostranski rešitvi,
Grozeči plazovi sprožili evakuacijo pol milijona ljudi,
Kaj dvigne Alessandrino samozavest?
Gore spet vzele življenje,
48-letni moški umrl zaradi podhladitve,
Teorija relativnosti prvič na ogled javnosti,
London z vojno do večjega ugleda.
Za Euro 2012 najprej s Severnimi Irci in Srbi,
"Vreme se ni toliko spremenilo kot naše dojemanje informacij",
prva režiserka z oskarjem.
V Španiji se krešejo mnenja o (ne)krutosti bikoborb,
Osovnikar odpovedal nastop, na SP le Vodovnik in Rodičeva,
Najbogatejši Avstralec je »Twiggy«.

Slovenija "na dobri poti", da zgladi nesoglasje med Srbijo in Kosovom
2010-03-08

Pogačnikov dopolnjen odgovor na interpelacijo že v DZ-ju,
Poslanci bodo odločali o Stanislavi Zadravec Caprirolo,
Maliki si lahko obeta zmago na zgodovinskih volitvah,
Po njem je dobila ime Amerika.
Pogrešana 32-letnica iz Kopra,
Spisal se je kriminalni roman,
Dostop do interneta - temeljna človekova pravica?
Gantar na uradnem obisku v Makedoniji.
Citat dneva,
Grozeči plazovi sprožili evakuacijo pol milijona ljudi,
Slovo "pohujšljivega" fotografa.
Za najslikovitejšo ulico morate v York,
10 let od sanjske predstave Jasikevičiusa,
Slovakinje premieru vrnile vrtnice.

Slovenija napoveduje umik zadržkov do Hrvaške
2010-03-09

Arbitražni sporazum bo v četrtek romal pred ustavne sodnike,
Zahteva za razrešitev lahko doleti tudi tega ministra,
V streljanju na univerzi eden mrtev, dva ranjena,
Hotelska soba, ki je raj za ženske.
Pogrešana 32-letnica iz Kopra,
Najdeni trupli še vedno uganka,
Dostop do interneta - temeljna človekova pravica?
Timošenkova s shodom proti Janukoviču.
Pink Floydi želijo prodajati albume, ne posamezne skladbe,
"Vreme se ni toliko spremenilo kot naše dojemanje informacij",
Osem zmagovalcev MMC-jeve oskarjeve stavnice.
V Španiji se krešejo mnenja o (ne)krutosti bikoborb,
S ceno in kakovostjo med olimpijsko druščino,
Slovakinje premieru vrnile vrtnice.

Arbitražni sporazum pred ustavnimi sodniki
2010-03-12

Prva med vladnimi uradniki bo Helena Kamnar,
Nekdanja prva nadzornica pričakuje pojasnila v zvezi z revizijo,
ZDA skrbi stanje človekovih pravic po svetu,
Liza je uspela V New Yorku, New Yorku.
Oropal pošto v Framu in odnesel 8.000 evrov,
Ponarejene vinjete v pozabljeni jakni,
So pritlikavi šimpanzi altruistični ali sebičnič
Policija bo predstavila ugotovitve v primeru bulmastifi.
Vsi smo budisti - vsaj malo,
Burja v dveh dneh napravila večmilijonsko škodo,
Umrla je Anna Frank.
"Potovanje je človekova pravica",
Slovo od profesorja Ace Nikoliča,
Pozor, pijanec na cesti!

"Ashtonova dela odgovorno in z žarom"
2010-03-12

Bo Veselinovič odgovarjal kar Golobičuč Kdo govori resnico?
počasnejša rast,
Najbogatejši Zemljan je Mehičan Carlos Slim,
Pevec skupine Majke v navzkrižju z zakonom.
Nesreča s smrtnim izidom v Slivnici pri Mariboru,
Plaz pod Dovško babo odnesel planinca,
Ženske z vinom do vitkejše postave?
Pahor namesto Cvikla predlaga Kamnarjevo.
Kallas zatrdil, da peti koridor ne bo zaobšel Slovenije,
"Vreme se ni toliko spremenilo kot naše dojemanje informacij",
Avatar zaradi spora zapušča Kolosej.
V Španiji se krešejo mnenja o (ne)krutosti bikoborb,
Štuhčeva mora znova na operacijo kolena,
V Baltskem morju našli 1000 let stare ladijske razbitine.

V Grčiji nova stavka, Papandreu po pomoč v Berlin
2010-03-12

Pahor mrzlično išče novega ministra,
Nov mandat upravi Abanke Vipe,
Katastrofe na Haitiju še ni konec,
Ona vara njega, on pa njo.
v streljanju eden mrtev, dva ranjena,
V Jarunu našli truplo srbskega kriminalca,
Kmalu morda brez glasnih telefonskih pogovorov,
US mnenja o arbitražnem sporazumu še ni sprejelo.
Bolonjski proces se nadaljuje,
Odpadke imamo, odlagališča pa še vsaj šest let ne,
Seks, laži in prevare "po balkansko".
12.000 ljudi po poteh junakov Josipa Jurčiča,
Contadorjev napad za rumeno majico,
Umrla nekdanja Titova soproga.

EU bo podprla prepoved izvoza modroplavutega tuna
2010-03-12

kaj bodo prinesli izsledki policijske preiskave?
Bilančni triki Lehman Brothers,
Zaradi apokaliptične vizije zlorabljal svoje otroke,
"Ljudje te pač poznajo, če se pojavljaš na televiziji".
Obsojeni župnik Franci Frantar bo moral v zapor,
Ponarejene vinjete v pozabljeni jakni,
EU bo podprla prepoved izvoza modroplavutega tuna,
Papulias drugič zapored prisegel kot grški predsednik.
Vrčnica ne je živali, ampak njihove kakce,
Burja v dveh dneh napravila večmilijonsko škodo,
Odkrili "skrivnega" Giotta. V vijolični barvi.
"Potovanje je človekova pravica",
Hitro slovo Srebotnikove,
Pozor, pijanec na cesti!

Arbitražni sporazum pred ustavnimi sodniki
2010-03-13

Koalicija in SLS nasprotujeta Jelinčičevim izjavam,
Stečaj Grupa Eura,
Putin v Indiji sklepa orožarske in energetske posle,
Kako dvigniti pogled moških z ženskih prsi?
Napadalci na Mitjo Blažiča v zapor,
Zamaskirani moški oropal pošto in pobegnil,
EU bo podprla prepoved izvoza modroplavutega tuna,
Prijatelj ostaja poslanec SNS.
Nemški zunanji minister tarča kritik zaradi nepotizma,
Sneg in veter odrezala jug Hrvaške,
čigav čarovnik bo zasedel prestol v Ozuč
Zaradi hokeja prestavili polet,
Blejci potrdili sijajno formo tudi na Dunaju,
Zebra zobna ščetka povodnemu konju.

EU pripravlja sveženj pomoči Grčiji, a le kot zadnjo rešitevč
2010-03-13

Do točk le Teja Gregorin,
Kdo bo desna roka Franca Križaniča?
Gradnje negativno vplivajo na ameriško-izraelski odnos,
Hrvaški "za vedno pankerji" se vračajo v Ljubljano.
Oropal pošto v Framu in odnesel 8.000 evrov,
V Beli krajini vlak zbil žensko,
V ZDA februarja kraljeval xbox 360,
Prijatelja spet privedli pred preiskovalnega sodnika.
Za projekte o gripi 18 milijonov evrov,
Odpadki udarna, a preveč izpostavljena tema,
Javno restavriranje slike, ki jo je van Gogh reševal s časopisnim papirjem.
"Srečen dan sv. Patrika in srečno v JAR-u, Slovenija!"
Druga vožnja moškega slaloma,
Enajst sibirskih tigrov umrlo zaradi podhranjenosti.

Arbitražni sporazum pred ustavnimi sodniki
2010-03-13

Srečko Prijatelj odpeljan v pripor,
1829 delavcev s tožbami do odpravnin,
Gradnje negativno vplivajo na ameriško-izraelski odnos,
Hrvaški "za vedno pankerji" se vračajo v Slovenijo.
Obtožena za zapahe,
Zamaskirani moški oropal pošto in pobegnil,
Robotski otrok za mlade Japonce,
Na Tajskem se zbirajo protestniki proti vladi.
Za projekte o gripi 18 milijonov evrov,
Odkrite strehe, podrta drevesa, ustavljen promet,
John Steinbeck.
"Potovanje je človekova pravica",
Herbst po napetem razpletu do slalomskega globusa,
Ameriško mesto se je preimenovalo v Google.

"Papež prihaja v znak podpore vstopa v EU"
2010-03-13

Prekmurju bi prišel še kako prav,
Za projekte o gripi 18 milijonov evrov,
Kandahar pretresli štirje samomorilski napadi,
Kosmata lepota na štirih tačkah.
V trčenju umrl voznik skuterja,
Obsodili policista, ki je ustrelil mladoletnega vlomilca,
Obglavljeni Vikingi na olimpijskem prizorišču,
Kandahar pretresli štirje samomorilski napadi.
Vsi štirje Slovenci na tekmi,
Odpadki udarna, a preveč izpostavljena tema,
James Joyce.
Več zelenja in ljubkosti na poteh, na katerih je zdravje iskalo evropsko plemstvo,
Richard Branson,
Enajst sibirskih tigrov umrlo zaradi podhranjenosti.

Evropski denarni sklad - da, a pod strogimi pogoji
2010-03-13

Prijateljev odvetnik že napovedal pritožbo,
bodo znova protestirali?
"Problem pedofilije ni tako razširjen, kot ga skušajo prikazati",
Mož, ki je ženske oblekel v hlačne kostime.
Iznakaženo truplo pripada srbskemu mafijcu,
Bolgara s ponarjenimi karticami dvigovala denar,
Zakaj je izumrla slonja ptica?
V BiH vložena obtožnica za genocid v Srebrenici.
Irena Avbelj evropska prvakinja,
Grozeči plazovi sprožili evakuacijo pol milijona ljudi,
Vse najboljše, Adam Clayton!
Jamajška glasba ne bo utonila v pozabo,
Chelsea rdeče vrage znova zrinil z vrha Premier lige,
Italijanski obrambni minister zgrabil novinarja.

Na preizkusih nič več nesmiselnih vprašanj
2010-03-13

Bo odšla Brezigarjeva ali Zares?
Pred vrati stavka delavcev British Airways,
Severna Koreja čaka novega "ljubljenega vodjo",
Znani Slovenci o svojih muzah.
Ceste vzele še eno življenje,
Mladim homofobom za napad na Cafe Open zaporne kazni,
ZDA prijaznejše do Kube, Sudana in Irana,
Abas Iran obtožil, da blokira spravo med Palestinci.
Rupnik z dosežkom kariere,
čaka nas orkanska burja,
čigav čarovnik bo zasedel prestol v Ozu?
V Španiji se krešejo mnenja o (ne)krutosti bikoborb,
Trojna zmaga norveških tekačic pred domačo publiko,
Hlajenje po slonje.

Francija in Velika Britanija skupno grajata ameriški protekcionizem
2010-03-14

Zima je kazala zobe, politika pa svoje roge,
Za projekte o gripi 18 milijonov evrov,
V šoli za borilne veščine spolno zlorabljali učence,
"Plavomanija" po Ljubljani zajela Zagreb.
Povozil ležečega na cesti,
Do smrti povozil pešca,
Obglavljeni Vikingi na olimpijskem prizorišču,
Na Mali Mojstrovki umrla avstrijska turna smučarka.
Brajkovič v zadnji etapi deveti, slavil Contador,
Burja v dveh dneh napravila večmilijonsko škodo,
Veliki mojstri stare celine iz Uffizija na kitajsko turnejo.
Več zelenja in ljubkosti na poteh, na katerih je zdravje iskalo evropsko plemstvo,
Goričani slavili v Lendavi,
Ni recesije za lepotno kirurgijo.

"Papež prihaja v znak podpore vstopa v EU"
2010-03-14

Število prosilcev pomoči humanitarnih organizacij se veča,
Nova nuklearka bi grela tudi slovenska mesta,
Kacin Srbijo pozval, naj naredi več za Srbe na Kosovu,
Harley Davidsoni zahrumeli v puščavi.
Gore zahtevale življenje turne smučarke,
V Kostanjevici na Krki zagorel gostinski objekt,
Zdaj zbirajo prednaročila, aprila iPadi v roke kupcem,
Nizka udeležba na regionalnih volitvah v Franciji.
»Slišiva se vsak dan«,
Smeti še vedno lahkomiselno mečemo, kamor ne spadajo,
od gostilne do opere.
"James Bond" na ruskem vlaku smrti,
Svetovna rekorda Tamgha in Eatona,
Zdravstvena oskrba ne vključuje spolnih uslug.

EU pripravlja sveženj pomoči Grčiji, a le kot zadnjo rešitevč
2010-03-14

Z bolonjsko reformo študija le redki zadovoljni,
Skupina ekonomistov pripravila izhodišča za strateški razmislek,
Regionalne volitve lakmusov test za Sarkozyja,
Toše Proeski je blestel, kako pa bo šlo Danijeli?
Gasilci zbudili domače, lokal zgorel,
Več mrtvih v požaru nočnega kluba,
Avto, ki ga poganja kava,
Lokalne volitve preizkus za ruskega premiera Putina.
Nogometaši Nafte ostali brez točk,
Odpadki udarna, a preveč izpostavljena tema,
Tri sestre - bolestna vpetost v spomine.
Soline iz ptičje perspektive,
Cibona - Union Olimpija,
Enajst sibirskih tigrov umrlo zaradi podhranjenosti.

"Papež prihaja v znak podpore vstopa v EU"
2010-03-15

Janez Lipovšek novi celjski škof,
Kitajska noče ponovno ovrednotiti svoje valute,
V Avstriji polom socialdemokratske stranke,
Atomiki z novima blondinkama!
Gore zahtevale življenje turne smučarke,
Policist se je obranil z opozorilnim strelom,
Ljubezen, sreča, strast... v možganih,
Zakon o malem delu si zasluži študentsko vstajo.
Francoska finančna ministrica s puščico proti Berlinu,
Smeti še vedno lahkomiselno mečemo, kamor ne spadajo,
Christoph Waltz je raje žiovalski oskrbnik kot Sigmund Freud.
Zamisli za aprilski pobeg,
Spravna zadetka kapetana Roberta Korena,
Zdravstvena oskrba ne vključuje spolnih uslug.

EU pripravlja sveženj pomoči Grčiji, a le kot zadnjo rešitevč
2010-03-15

Stanislav Lipovšek novi celjski škof,
največje odlagališče do 2015,
V Avstriji polom socialdemokratske stranke,
Atomiki z novima blondinkama!
Gasilci zbudili domače, lokal zgorel,
Pod Malo Mojstrovko umrla smučarka,
Zdaj zbirajo prednaročila, aprila iPadi v roke kupcem,
Odločitev o Kendi kot ministru že sprejeta.
Kdo je v beli karavani zaslužil največ?
Odpadki udarna, a preveč izpostavljena tema,
Cankarjevi Hlapci - kaj bi imel pripomniti Hegel?
"James Bond" na ruskem vlaku smrti,
Spravna zadetka kapetana Roberta Korena,
Enajst sibirskih tigrov umrlo zaradi podhranjenosti.

Evropski denarni sklad - da, a pod strogimi pogoji
2010-03-15

Vpis v vrtce MOL-a po novih merilih,
Kranjčevič najprej v dokončno oblikovanje uprave Telekoma,
Ko Rove na novo piše zgodovino, se liberalci davijo s presticami,
Nov prometni znak v Romuniji - Pozor, pijanec na cesti!
Napadalci na Mitjo Blažiča v zapor,
Obsodili policista, ki je ustrelil mladoletnega vlomilca,
So pritlikavi šimpanzi altruistični ali sebični?
DZ bo odločal o poslanski imuniteti za Prijatelja.
Januarja v Sloveniji znova nižje plače,
Veter odkriva strehe in ruši drevesa, grozijo tudi valovi morja,
Tri sestre - bolestna vpetost v spomine.
"Potovanje je človekova pravica",
Kopitar že izenačil rekord kariere,
Neverjetna moč prepoznavanja.

Na preizkusih nič več nesmiselnih vprašanj
2010-03-15

Bo Brezigarjeva ostala ali odšla?
Zadnji dan za oddajo ponudbe za nakup Turizma Kras,
Prednost konservativcev pred laburisti se vztrajno topi,
Ženski orgazmi so primerni za predvajanje.
Planinko našli mrtvo,
V Beli krajini vlak zbil žensko,
Robotski otrok za mlade Japonce,
Türk in Gašparovič izpostavila odličnost odnosov.
Ameriška vojaška ladja v koprskem pristanišču,
"Vreme se ni toliko spremenilo kot naše dojemanje informacij",
Veliki mojstri stare celine iz Uffizija na kitajsko turnejo.
V menzo na specialitete iz tjulnjevine,
Od Bradla do Romörena,
Britanija bo v Južno Afriko poslala kondome.

Ashtonova že "za zajtrk" zagrizla v najtrši oreh - Bližnji vzhod
2010-03-16

Kako do neizplačanih plačč Zelo težko.
Laško bo Split prodalo brez bremen,
V tujino na umetno oploditevč Nič več, pravi Turčija
Zaradi želje po zmagi je napadla sotekmovalko.
Gore zahtevale življenje turne smučarke,
Usoden spust z bobom,
Domena .com je stara četrt stoletja,
Žbogar na prvi bilateralni obisk v Avstrijo.
Zatajiti, pozabiti, zakopati,
človeštvo je tigra prignalo na rob preživetja,
umrla je pisateljica Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf.
Zamisli za aprilski pobeg,
Lalič okrepil Union Olimpijo,
Zdravstvena oskrba ne vključuje spolnih uslug.

Slovenija "na dobri poti", da zgladi nesoglasje med Srbijo in Kosovom
2010-03-16

Začetek pomladi tudi na cestah,
Naš denar, naše pravice?
Vlaki na Hrvaškem so se protestno ustavili,
Bučna juha z muškatnim oreščkom.
Planinko našli mrtvo,
Do smrti povozil pešca,
EU bo podprla prepoved izvoza modroplavutega tuna,
Kongres in ameriški Judje jezni na Obamo.
Zaradi ciklona razglasili izredne razmere,
Grozeči plazovi sprožili evakuacijo pol milijona ljudi,
Teden spoznavanja s kulturo špansko govorečih dežel.
"Potovanje je človekova pravica",
Barcelona slavila v Celju,
Pozor, pijanec na cesti!

"Papež prihaja v znak podpore vstopa v EU"
2010-03-16

Ne obsodite me pred obsodbo,
Februarja 1,6 odstotna inflacija,
Ko posilstvo postane nekaj sprejemljivega,
Bi nosili Madonnina sončna očala?
Gasilci zbudili domače, lokal zgorel,
Srečen konec ugrabitve britanskega dečka,
Domena .com je stara četrt stoletja,
Slovenija po rezultatih zdravljenja raka na dnu.
Društvo 23. april bi javni zavod,
Smeti še vedno lahkomiselno mečemo, kamor ne spadajo,
Ali bo MGM-ov lev rjovel po rusko?
Lendava - stičišče treh veroizpovedi,
Djokovič se je rešil, Nadal prepustil le štiri igre,
Kako ravnati v kriznih situacijah.

Evropska komisija znova s tožbo nad Slovenijo
2010-03-19

Ne samo žrtve sprememb, ampak tudi njihovi soustvarjalci,
Zahteva po ničnosti sklepov o odpuščanju,
Bo konec marca obstal letalski promet?
Kdaj je pop postal pornoč
Maščevalni moški grozi z razkritjem varne hiše,
Prevozil rdečo luč in povozil peško,
Ustvarili nevidni plašč,
četverica poziva Izrael, naj ustavi gradnjo naselbin.
Bombni preplah na srednji šoli v Mariboru,
Modroplavuti tun še naprej v ribiških mrežah,
Plastic Beach.
Ciudad Juarez - najbolj smrtonosno mesto na svetu,
Fabio Capello,
Ko novinar ni zvezda prenosa v živo.

"Na Brdu morajo biti zastopani vsi predstavniki držav v regiji"
2010-03-19

Ministrstvo zavaja glede obremenitve malega dela,
Vrsta pripomb na predlog zakona o kapitalskih naložbah,
četverica v starih tonih,
Najtežje je dobiti verodostojne goste.
Maščevalni moški grozi z razkritjem varne hiše,
Ceca sodelovala pri umoru Arkana?
Mobilnim aplikacijam se obeta strm vzpon,
Varuška tepla 11-mesečnega otroka.
Senzacija, ki je Planico vrnila na pota stare slave,
Na Goriškem zaradi burje 5,6 milijona evrov,
Virginijini prijatelji, ki so razmišljali o njeni smrti.
Krut, neizprosen, a tudi romantičen - outback,
S težko progo najhitreje opravila Kowalczykova,
Sedmica vredna že 1.070.000 evrov.

Mleko, moka, sladkor ... iz Bruslja tudi v Ljubljano
2010-03-19

Ustavnemu sodišču prostejše roke?
Minister Križanič naložb menda ne bi prodajal,
Iskali mrtve, našli niso "niti koze z zlomljeno nogo",
Deviški pas na modni brvi.
Pri Mestrah umrl slovenski tovornjakar,
Smrt slovenskega tovornjakarja pri Mestrah,
Ustvarili nevidni plašč,
Najverjetnejša rešitev iz sporazuma Drnovšek-Račan.
Barroso pozval k čimprejšnjemu dogovoru o instrumentu pomoči Grčiji,
Evropska sredstva tudi za obnovo planinskih postojank,
Jimi Hendrix.
Ciudad Juarez - najbolj smrtonosno mesto na svetu,
Kdo je nekdanji boksar, ki je operiral Beckhama?
Iščete deloč Ritz išče butlerja za sončenje.

EU pripravlja sveženj pomoči Grčiji, a le kot zadnjo rešitevč
2010-03-20

Dvomim, da je možno, da ostaneva oba,
Hit z novo strategijo,
Balkan je preteklost, izziv sta Sredozemlje in srednja Evropa,
Dremež v hiši, v katero vlomišč Ni dobra zamisel!
V trčenju umrl voznik skuterja,
Prijeli tri osumljene ugrabitve britanskega dečka,
Zdaj zbirajo prednaročila, aprila iPadi v roke kupcem,
Spopadi med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu.
Izraz nezadovoljstva z vladno politiko?
Odkrite strehe, podrta drevesa, ustavljen promet,
Spoznajmo Marijana Lipovška na glasbenih dnevih.
Več zelenja in ljubkosti na poteh, na katerih je zdravje iskalo evropsko plemstvo,
Kranjec kljub najdaljši daljavi dneva zaostal za najboljšimi,
Avstralec tudi uradno z nedoločenim spolom.

Ashtonova že "za zajtrk" zagrizla v najtrši oreh - Bližnji vzhod
2010-03-20

Ne samo žrtve sprememb, ampak tudi njihovi soustvarjalci,
Poslovna skupina Sava v prvih dveh mesecih bistveno bolje,
Menim, da se bo Srbija kasneje vključila,
Poročeni Grki debelejši od samskih.
Gasilci zbudili domače, lokal zgorel,
Avtobus zbil pešca,
Domena .com je stara četrt stoletja,
Varuška tepla 11-mesečnega otroka.
Minister Križanič naložb menda ne bi prodajal,
Burja v dveh dneh napravila večmilijonsko škodo,
Virginijini prijatelji, ki so razmišljali o njeni smrti.
"James Bond" na ruskem vlaku smrti,
S težko progo najhitreje opravila Kowalczykova,
"Italija te ljubi!"

Mleko, moka, sladkor ... iz Bruslja tudi v Ljubljano
2010-03-20

»ŠOS – zapravljiv, krivičen, nenadzorovan«,
Zaposleni pri British Airways začeli tridnevno stavko,
"Polomija je beseda, ki bi jo morali povezovati z ameriško vojno",
Peking, obarvan v oranžno.
Po obsodbi napadalcev na geja Blažiča protest pred sodiščem,
Shod za podžiganje sovraštva?
Facebook najbolj priljubljena stran v ZDA,
ZNP osnutek zakona o RTVS ocenjuje kot neprimernega.
V Rimu so se zbrali podporniki Berlusconija,
Evropska sredstva tudi za obnovo planinskih postojank,
kakšen pečat bo na leipziškem knjižnem sejmu pustila Slovenija?
Peking, obarvan v oranžno,
Hemofarm - Union Olimpija,
Odkrili novo vrsto dinozavra.

Grčija ne potrebuje denarne pomoči
2010-03-23

V SNS-ovih prostorih ni prisluškovalnih naprav,
Preiskava odmer nagrad stečajnim upraviteljem,
Na francoski desnici se rojeva nova stranka,
"Moje obnašanje je bilo gnusno".
Pretep med domačinoma se je končal z vbodom v trebuh,
»če me obsodite, bom nedolžna sedela v zaporu«,
Facebook najbolj priljubljena stran v ZDA,
Moški na šoli na Kitajskem umoril več otrok.
Marčevske ide novejše Srbije,
Vrste metuljev, hroščev in kačjih pastirjev kmalu le še spomin?
Bologna je spet prestolnica otroške literature.
štirje poleti v Helsinke na teden,
Hočevar tragični junak začetka finala,
Na Tajskem občudujejo prva slonja dvojčka.

Grčiji bosta v "skrajni sili" pomagala EU in IMF
2010-03-26

Novele o darovanju organov vlada ni podprla,
Spodbudni začetek kriznega vrha,
Še bolj črnoglede napovedi za gorile v Kongu,
Velikonočni zajčki že migajo s svojimi repki.
Po pobegu zapornika sankcije za policista,
Z goljufijami do skoraj 900.000 evrov,
Pri podjetjih še vedno priljubljena nezakonita raba programov,
Odličje "Marija Vera" prejme Teja Glažar.
Makrov onečastil jeseniški dres,
Še bolj črnoglede napovedi za gorile v Kongu,
Gledališka priznanja za leto 2009 prejemejo ....
New York do bogatašev najprijaznejši,
Nemci srečno zmagali v Celju,
Mali Silvio Berlusconi.

15 let padca meja znotraj Evropske unije
2010-03-26

Subvencionirana prehrana gre naprej,
Revizorji morajo dopolniti poročilo v Luki Koper,
Spopad v Gazi zahteval žrtve med Izraelci in Palestinci,
Junija odprtje vrat v čarovniški svet.
Ropar od prodajalke izsilil deset tisoč evrov,
Zagorela stanovanjska hiša,
Pri podjetjih še vedno priljubljena nezakonita raba programov,
Sever čila stresel potres jakosti 6,2 po Richterju.
Maze & Massi podpirata Lovšeta,
Ogromen afriški jez bo prinesel elektriko, a tudi lakoto,
Cannes bo odprl Robin Hood.
Celjski Stari grad priljubljen pri turistih,
Mazejeva in Massi javno podprla Lovšeta,
V krizi tudi dolarji ležijo na cesti ....

Predsednik EU-ja od vlažne cunje do prevratnika
2010-03-27

Slovenija z veleposlaništvi širi svoje »gospodarske lovke«,
Revizorji morajo dopolniti poročilo v Luki Koper,
Jedrskega orožja bo manj, a še vedno preveč,
Cvet slovenske moške lepote - kdo bo novi mister?
Po pobegu zapornika sankcije za policista,
Zagorela stanovanjska hiša,
Pri podjetjih še vedno priljubljena nezakonita raba programov,
Ban Ki Moon pozval k podpori izraelsko-palestinskih pogajanj.
Slovenijo 'pobelila' toča,
Ogromen afriški jez bo prinesel elektriko, a tudi lakoto,
Gledališče poveže ljudi, zmore pa še kaj več.
Celjski Stari grad priljubljen pri turistih,
Smejali smo se ob napovedih 4:0 za Jesenice,
Prva zloraba letališkega skenerja.

Tudi Slovenija od Grčije zahteva reševanje domače naloge
2010-03-27

Na četrtkovem vladnem rešetu tudi razrešitev Brezigarjeve?
Vegradovi delavci še vedno brez plače,
napad na Berlusconija in Severno ligo,
Zvezda za najbolj "kul fantiča na svetu".
Odškodnine ne bo plačal Rudan, ampak zavarovalnica,
V vodnjaku v Piranu našli mrtvo osebo,
V Ljubljani tekmovanje v igranju računalniških iger,
V Pragi o nasilju med drugo svetovno vojno.
Papeževa avtoriteta ni omajana,
Sodra, dež, sonce ... vreme že diši po aprilu,
Ko ponudba in povpraševanje določata več kot le trgovino.
Prebivalci Tonge popijejo vse alkoholne pijače na letalu?
Odesnik obsojen zaradi tihotapljenja rastnega hormona,
Narobe obrnjene hiše ali narobe svet?

15 let padca meja znotraj Evropske unije
2010-03-28

Medvedjev predlaga 0,0 promila alkohola v krvi za voznike,
Revizorji morajo dopolniti poročilo v Luki Koper,
"Slovenci in Italijani imamo dva različna spomina na zgodovino",
Slovo 34. predsednika ZDA.
Po pobegu zapornika sankcije za policista,
Tokrat oropali pošto v Malečniku,
X-ženska bi lahko razkrila novo vrsto človečnjaka,
Volitve v Italiji pomemben test za Berlusconija.
V 1. krogu slavili Union Olimpija, Parklji, Helios in Krka,
Ogromen afriški jez bo prinesel elektriko, a tudi lakoto,
Ljubljanska petkupolna pravoslavna cerkev naj bo kulturni spomenik.
Celjski Stari grad priljubljen pri turistih,
Kopitar in druščina Staples Center zapuščali z žvižgi,
Šibko znanje angleškega jezika hrvaške premierke.

Diplomatski spor med Libijo in EU-jem rešen
2010-03-28

France Tomšič - Domoljub in človek konkretnih dejanj,
Kdo je vreden zaupanja?
Obama nepričakovano na obisk h Karzaju,
Tokrat je za filmsko umetnost največ storil Matt Damon.
Na cesti ugasnilo življenje motorista,
Podrto drevo usodno za 70-letnika,
"S tem sistemom upravljanja in vlaganja Nobelove nagrade ne bo",
Arabski voditelji za ustavitev gradnje judovskih naselbin.
Eislu kolesarska dirka Gent-Wevelgem,
Svet je ugasnil luči, Zemlja si je spočila,
Frank Zappa.
Na novih sto, Gledališče Tartini!
Gorenje Velenje - Ciudad Real,
Kristjani obeležujejo cvetno nedeljo.

Predsednik EU-ja od vlažne cunje do prevratnika
2010-03-29

Rok za iskanje Pogačnikovega naslednika se izteka,
Vegradovi delavci še vedno brez plače,
Kritike zaradi spolnih zlorab me ne bodo zastraševale,
Muhavost bo Princea krepko udarila po žepu.
Odškodnine ne bo plačal Rudan, ampak zavarovalnica,
Vsako streljanje preveri komisija,
S podmornico globoko pod gladino, da bi našli življenje,
V delovni nesreči v gozdu umrl 59-letnik.
Najboljši Evropejci,
Še bolj črnoglede napovedi za gorile v Kongu,
Umrl hrvaški slikar Aleksandar Srnec.
Prebivalci Tonge popijejo vse alkoholne pijače na letalu?
Odličen izid Odrove na Ravnah,
Urini kazalci v noči na nedeljo za uro naprej.

"Slovenija ni v takšnem položaju kot Grčija"
2010-03-29

"Mali čudež", da velike težave niso večje,
Začetek stečajnega postopka v Gradisu,
Hvala za delo, ki ga opravljate v Afganistanu,
Kate nisem prevzela moža.
Na cesti ugasnilo življenje motorista,
V še eni delovni nesreči v gozdu umrl 59-letnik,
V Ljubljani tekmovanje v igranju računalniških iger,
Stranka Aung San Suu Kyi bo bojkotirala volitve.
Težave kliničnega centra bodo obravnavali tudi poslanci,
Ogromen afriški jez bo prinesel elektriko, a tudi lakoto,
Padla prva klapa Botra.
nedeljske koktajlzabave v pižamah,
Nadal garal za napredovanje v osmino finala,
Ruski vozniki za volan z 0,0 promila?

Merklova za partnerstvo, Erdogan za članstvo
2010-03-29

Türk zaupa vladi, vendar ... ali je ta dovolj resna?
Plače v Vegradu danes oziroma v torek,
Francija bo ZDA stala ob strani,
Rojstvo Vincenta van Gogha.
S sekiro nad ženo in hčerko,
V gorski nesreči hudo poškodovan reševalec,
Al Džazira prihaja na Zahodni Balkan,
DZ bo ustanovil dve novi občini.
Na Norveškem obstali vsi vlaki,
Pomlad je tu. Medved tudi.,
Rodili so se Beatty, Clapton, Goya in van Gogh.
Zlatko Kaučič, glasbenik,
Zmajem ni uspelo presenečenje v Barceloni,
Krave dobile LED televizorje za več mleka.

"Slovenija ni v takšnem položaju kot Grčija"
2010-03-30

Navadna večina zadostna, dvetretjinska zaželena?
Ni zanimanja za Sodov 10-odstotni delež v Večeru,
Kronologija napadov v Rusiji v zadnjem desetletju,
Ganjena Lady GaGa zajokala.
Udarec veje usoden za 70-letnika, umrl tudi 59-letnik,
V prometni nesreči v bližini Šikol umrl motorist,
S podmornico globoko pod gladino, da bi našli življenje,
Na Norveškem obstali vsi vlaki.
Znova spreminja pogoje uporabe,
Izumiranje živali - krik osamljenega v puščavi?
Kako so častilci svobodne ljubezni z Byronom na čelu postali pošasti.
nedeljske koktajlzabave v pižamah,
"Zdaj imamo življenjsko priložnost!"
Ruski vozniki za volan z 0,0 promila?

Grčiji bosta v "skrajni sili" pomagala EU in IMF
2010-03-30

Za parkiranje na bankini nič več 200 evrov,
Potrošniki na slabšem,
Papežev atentator poziva papeža k odstopu,
Sem srečen homoseksualni moški!
v nesreči umrl tudi slovenski državljan,
V še eni delovni nesreči v gozdu umrl 59-letnik,
Pri podjetjih še vedno priljubljena nezakonita raba programov,
Na Zpizu številne tožbe zaradi razlike v regresu.
Kopitar tokrat brez zadetka,
Izumiranje živali - krik osamljenega v puščavi?
Steletove nagrade so podeljene.
Svet je ugasnil luči, Zemlja si je spočila,
Zmajem ni uspelo presenečenje v Barceloni,
Ruski vozniki za volan z 0,0 promila?

Milan M. Cvikl dobil podporo evropskih poslancev
2010-03-30

Humanitarci si želijo več pozornosti države,
Pahor in Lahovnik za neodvisno presojo ekonomike naložbe v Teš 6,
Papežev atentator poziva papeža k odstopu,
Sem srečen homoseksualni moški!
Odškodnine ne bo plačal Rudan, ampak zavarovalnica,
Podrto drevo usodno za 70-letnika,
X-ženska bi lahko razkrila novo vrsto človečnjaka,
Primc predlaga umik družinskega zakonika.
Zaradi intervjuja v Vikendu ob službo?
"Ekološka katastrofa na Jadranu",
Steletove nagrade so podeljene.
Svet je ugasnil luči, Zemlja si je spočila,
Olajšanje v New Jerseyju, rekord ostaja Philadelphii,
Urini kazalci v noči na nedeljo za uro naprej.

Kdo bo reševal Grčijo - EU ali IMFč
2010-03-30

Türk zaupa vladi, vendar ... ali je ta dovolj resna?
Potrošniki na slabšem,
Volitve konec leta?
Rojstvo Vincenta van Gogha.
Ropar od prodajalke izsilil deset tisoč evrov,
V prometni nesreči na Hrvaškem umrl Slovenec,
X-ženska bi lahko razkrila novo vrsto človečnjaka,
Gjerkeš bo skrbel za tekoče posle.
»Vroča linija« za žrtve zlorab,
"Voda mora biti dostopna vsakomur, v vsakem trenutku, na vsakem mestu",
Bolšoj teater odpira vrata septembra.
nedeljske koktajlzabave v pižamah,
Nekateri igralci so bili z glavo nekje drugje,
Šibko znanje angleškega jezika hrvaške premierke.

Merklova za partnerstvo, Erdogan za članstvo
2010-03-31

Poziv k umiku družinskega zakonika iz obravnave,
Sodišče ugodilo pritožbi družbe GSA,
"Rusija bo morala premisliti, kje so meje delovanja varnostnih sil",
človek, ki je "razložil" mavrico.
S sekiro nad ženo in hčerko,
Po tragediji v Pristanu policija pripravlja ovadbe,
V Cernu rekord pri energiji trka delcev,
V New Yorku donatorska konferenca za Haiti.
Poslednji boj velikih opic,
Ideja o 10 centih za embalažo nekoliko prenagljena,
Rodil se je Haydn.
od razkošne vile do nevarnih ruševin,
Valant, Lovše in Jazbec v bitki, polni nizkih udarcev,
Med begom pred policijo preskočil ograjo in pristal v zaporu.

Ime Severna Makedonija sprejemljivo za Grčijo
2010-04-07

Na tehtnici je kredibilnost. Zalarjeva proti Pahorjevi.,
Vlada obrtnikov ne posluša, pa naj prosijo ali grozijo,
Tajski protestniki vdrli v parlament,
Tudi Liz ni uspelo - Clooney spet samski.
Madžar hudo poškodovan po padcu s padalom,
Motorist po obvoznici z 200 km/h,
Apple priznal težave z delovanjem iPadov,
Nekdanji škof priznal, da je spolno zlorabil mladoletnika.
Putin in Tusk v poklon žrtvam katinskega pokola,
Po deževju kaos v Riu de Janeiru,
Krasni novi svet ... v stereoskopiji.
Najbolj nore ceste sveta,
Messi postal muza športnih novinarjev,
V 20 letih v ribiških mrežah poginilo na milijone želv.

Upam, da bomo junija za BiH odpravili vizume
2010-04-08

Pred komisijo bodo stopili Soršak, Tajnikar in Brus,
Nadzorniki naložili izdelavo programa aktivnosti,
Po poplavah se Rio de Janeiro počasi vrača v stare tirnice,
Športni terenec "preoblekli" v prijazni dizel.
Napad pred filozofsko fakulteto, šlo naj bi za neonaciste,
Predraga Mitroviča bo pregledal še en psihiater,
Discovery astronavte pripeljal na vesoljsko postajo,
Francija ostaja prijateljica Turčije.
Terjatve NKBM do mariborskih gradbincev zavarovane s hipotekami,
Po deževju kaos v Riu de Janeiru,
Znanstvena fantastika, izdelana na Kitajskem.
Mozambik, še neokrnjeni raj na Zemlji,
Gradnja moštva iz lastnih temeljev ali kaj ostane malim,
čarobni dan v Lipici.

Bolgarija se je odpovedala evru, Estonija ne
2010-04-11

Praznik slovenske trobojnice,
Brez spodbud prevoznikom ne bo šlo,
'Od nesreče bi lahko imela koristi Rusija, še posebej Putin',
Kmalu naraščaj za Demi in Ashtona?
Po tednu dni bega Frantar vendarle za rešetkami,
Zaradi posledic nesreče s traktorjem umrl mlajši moški,
Postavite se v vlogo kontrolorja letenja - za ves svet,
Bakijev kliče na pomoč Združene narode.
Špilak dirko po Turčiji začel s 17. mestom,
Po Köbenhavnu in pred Cancunom - "podnebni" Bonn,
Nič več "falirani" umetnik?
Ženska zadnjica vabi na Hrvaško, Kosorjeva ogorčena,
Evropska nogometna prvenstva,
Pepela sira Hillaryja ne bo na vrhu Mount Everesta.

Države z evroobmočja bi Grčiji posodile do 30 milijard evrov
2010-04-15

Množica se bo spopadla s 7.000 nezakonitimi odlagališči,
Kad po novem vsako leto 50 milijonov evrov Zpizu,
Množična posilstva se uporabljajo kot orožje,
Razgaljena Valižanka z zavidanja vredno postavo.
Država odgovorna za umor Ulčarjeve,
V torbi kar 31.400 evrov gotovine,
Apollo 13 od katastrofe do zmagoslavja,
Po prvi analizi za nesrečo kriv pilot.
Igor Zajec novi nadzornik Slovenskih železnic,
Zaradi vulkanskega pepela zastal letalski promet,
Molierov Skopuh "kot neka čudna žival".
Kako so z vlaki potovali kralji in kraljice?
Še sem v igri za naslov, pravi Schumacher,
V soseščino po ženo.

Jeremičev ne tako Pahorju kot Moratinosuč
2010-04-23

Veto državnega sveta na upravljanje kapitalskih naložb,
Nadzorniki kritični do uredbe o prejemkih direktorjev,
'Kdor pomaga slovenski manjšini, izgubi na volitvah',
V Ljubljano prihaja trilogija glasbenih poslastic.
Našli truplo novorojenčka,
Grozil s plinom in samomorom,
Ameriško vesoljsko letalo prvič poletelo,
DZ ustavil zakonodajno pot novele o presaditvah organov.
Hrvati se selijo v nižji rang tekmovanja,
Najboljše fotografije narave vseh časov,
Folklorne skupine Dolenjske in Posavja vabijo na SloFolk.
Najboljše fotografije narave vseh časov,
Parklji do konca sezone pod Djokičem,
Za varnost otrok več kot 400 članov Facebooka.

Evropejci se zavedajo negativnih posledic alkoholiziranosti
2010-04-24

Pred Kosovo komisijo tudi ravnanje Jankoviča,
Nobena shema in nobeno kosilo ni zastonj. Vedno plačajo davkoplačevalci,
Srce izdalo nacista, guruja in pedofila,
David Hasselhoff v idiličnem "jodlarskem" okolju.
Je kdo videl Janeza Zdešarja?
Oskrunili spomenik ubitim Srbom,
Gensko spremenjena soja povzročila neplodnost,
Gül, Tadič in Silajdžič za trajen mir na Balkanu.
Še ena žrtev hitrosti med motoristi,
Nemška 120-km človeška veriga proti jedrski energiji,
Kulturna dediščina poveže Jugovzhodno Evropo.
Vis na seznamu 10 sanjskih otokov sveta,
Krimovke 16. zapored najboljše v Sloveniji,
Na obali Poreča nasedel morski pes.

V boj proti terorizmu z bančnimi podatki
2010-04-27

Do sprave le s sprejemanjem zgodovine takšne, kot je bila,
Sedanje vodstvo Istrabenza ne predlaga tožbe zoper nekdanje,
Pesti, dim, in jajca v ukrajinskem parlamentu,
Poročni dan - kaj storiti, da bo kot iz sanj?
Mlad voznik umrl na kraju nesreče,
Svojci zahtevajo 225.900 evrov,
Youtube praznuje peti rojstni dan,
Žerjav opozarja na zavest o pomenu slovenskega ozemlja.
V Stuttgartu manj uspešni kot doma,
Tornado za sabo pustil opustošenje,
Caribou.
Vis na seznamu 10 sanjskih otokov sveta,
"Seveda si želim zaigrati v NHL-u!"
Papežu bo pela Susan Boyle.

Žbogar in Frattini s podporo Albaniji in BiH-u
2010-04-27

Odkrito število obrokov, prikriti finančni podatki,
Srbiji 580 milijonov dolarjev,
Kako velik borec proti pedofiliji je bil papež kot kardinal?
Ciabatta, obložena z gobami.
V trčenju umrl 79-letni sopotnik v vozilu,
V prometni nesreči umrl sopotnik,
Stik z vesoljci bi bil lahko poguben,
Slovenska vojska je hrbtenica države.
Belgija bo kljub krizi dobro predsedovala,
Naftni madež v Mehiškem zalivu bi lahko ogrozil obalo,
Postavljanje mlaja in odhod v polnoletnost.
Znanstvenofantastične pokrajine,
V sredo klepet z Daretom Vršičem,
Utonila sibirska tigrica.

Evropejci se zavedajo negativnih posledic alkoholiziranosti
2010-04-27

Odkrito število obrokov, prikriti finančni podatki,
Srbiji 580 milijonov dolarjev,
resna grožnja ali nepotrebna histerija?
Japonska velikana osrečil dobiček.
Svojcem treh deklet bo Zavašnik moral plačati odškodnino,
Slovenec oškodoval Hrvaško za 2.6 milijona kun,
Microsoft predstavil aplikacijo Docs for Facebook,
Rusija in Norveška dosegli dogovor o meji v Barentsovem morju.
čokoholiki nagnjeni k depresijam?
Greste v goreč Ne pozabite na nekaj osnovnih pravil!
Primer Karl-Marx-Hof - arhitektura za čas pred 1. majem.
Top majske destinacije Lonely Planeta,
Pokal Fed očitno utrudil Slovenki,
Samolepilni lističi nas opominjajo že 30 let.

EU dobil svojo prvo diplomatsko službo
2010-04-28

Patrie so nujne, kot tudi izpolnjevanje nalog v Afganistanu,
Mercator v Makedoniji leta 2012č
Prepovedano delovanje nacistične Slovanske zveze,
Gavin je prevaral Gwen z mano.
Cesta spet zahtevala življenje motorista,
Na mariborskem koncu skoraj polovica umorov v državi,
So vodo na Zemljo prinesli asteroidi?
Osama bin Laden naj bi želel uporabiti jedrsko orožje.
Osama bin Laden želel uporabiti jedrsko orožje,
ZDA na pragu ekološke katastrofe,
Henri Cartier-Bresson.
Slovenija - naj destinacija JV Evrope 2009,
Barcelona - Inter 0:0,
Na ogled celoten dnevnik Anne Frank.

Žene domnevnih teroristov v EU-ju upravičene do socialne podpore
2010-04-29

Z eno vlogo po različne socialne prejemke,
Nižje odpravnine in krajši odpovedni roki,
Prvi korak Belgije k prepovedi muslimanskih oblačil v javnosti,
Evrovizijski spektakel sredi Tromostovja.
Pogrešanega moškega našli mrtvega v reki,
V reki Hubelj našli moško truplo,
Prvo "zeleno" vesoljsko plovilo,
Pred praznikom dela bodo zagoreli kresovi.
Belgijski parlament izglasoval prepoved burk v javnosti,
Izredne razmere v Louisiani zaradi naftnega madeža,
Ekspo 2010 ali ko paviljoni odražajo celotno tematiko.
Veličastna ameriška pokrajina skozi oči Ansela Adamsa,
Navijač Grafove zabodel Seleševo v Hamburgu,
Na srečanju G8 so nas morda zastrupili.

Brezposelnost v EU-ju se zvišuje
2010-04-30

S krizo manj medu, mleka in prišlekov,
Dolg T-2 do Gratela znaša 88 milijonov evrov,
"Hrvaški vojaki izvrstno opravljajo delo v Afganistanu",
Sporočilo v steklenici potovalo 33 let.
Cariniki zasegli skoraj 18.000 cigaret,
Cariniki zasegli 17.800 cigaret,
Savdski zdravniki uspešno ločili siamska dvojčka,
Francija namerava prepovedati nošenje burk.
Slovenski rokometni upi v zahtevni skupini,
Ameriški vojaki v boj z naftnim madežem,
Si kdaj resnično pogledal v sonce?
Pravljična pokrajina plantaž Louisiane,
Klubska sezona naporna kot še nikoli, priprave pa takoj za njo,
Rokopis Johna Lennona junija na dražbo.

Šest let, odkar je Slovenija v družbi evropskih zvezd
2010-05-01

Poseben privilegij za Gianluca in Jožeta,
Dolg T-2 do Gratela znaša 88 milijonov evrov,
Izmenjava ozemlja med Hrvaško in Srbijo?
Pozitivni odzivi na Chavezov profil na Twitterju.
V nesreči umrl prvi mož Abanke,
V prometni nesreči umrl prvi mož Abanke Žajdela,
Savdski zdravniki uspešno ločili siamska dvojčka,
Albanska opozicija začela gladovno stavko.
Umrl po trku v zgradbo,
Širjenje naftnega madeža in kritik za podjetje BP,
5 komentarjev sodobnih umetniških praks.
Ribe nekoč vir preživetja, danes luksuzna dobrina,
Poseben privilegij za Gianluca in Jožeta,
Schwarzenegger želi postati ameriški predsednik.

Dogovor evroskupine o 110 milijardah evrov pomoči Grčiji
2010-05-03

Kdaj v pokojč Socialni partnerjji trejo trd oreh
Koga mučijo sindikati,
Kim Džong Il naj bi prispel na obisk Kitajske,
Bregovičev Alkohol opazili tudi na Otoku.
Traktor pod seboj pokopal 54-letnega voznika,
Slovenske gore vzele še eno življenje,
Brezžično omrežje kot nov prostor komunikacije med ljudmi,
V Bagdadu ponovno štejejo glasove.
Že vnaprej izgubljena bitka z nafto?
Gre za okoljsko katastrofo brez primere,
Poplava literarnih dogodkov, kakršnih pri nas še ni bilo.
Kjer lahko opazujete vse odtenke modre in zelene,
Handanovič začaral Matrija, Matavž dosegel svoj najlepši gol v sezoni,
Lani sem dobil svojo "porcijo" razočaranja.

"Slovenija je še relativno daleč od grškega scenarija"
2010-05-04

6. junija gremo na referendum,
Stavka Hitovih delavcev?
"Poveljstvo Nata v Makedoniji je veliko priznanje za Slovenijo",
Bil je dosmrtni predsednik.
Traktor pod seboj pokopal 54-letnega voznika,
Zapeljala z vozišča in trčila v drevo,
Na Saturnu divja nevihta, vidna z Zemlje,
Družinski zakonik pripravljen za drugo obravnavo.
Srebotnikovi teniški maraton,
British Petroleum mora plačati za napako,
Rodi se Audrey Hepburn, Hemingway dobi Pulitzerjevo nagrado.
Titov zadnji dom še vedno oblegan,
Arsenalu edina evropska lovorika,
Lačna prašiča našla protioklepno orožje.

Žbogar in Frattini s podporo Albaniji in BiH-u
2010-05-04

Na čelo NPU-ja Erhatič ali Furlan?
Stavka Hitovih delavcev?
"Poveljstvo Nata v Makedoniji je veliko priznanje za Slovenijo",
Bil je dosmrtni predsednik.
Voznik tovornega vozila povozil kolesarja,
Zapeljala z vozišča in trčila v drevo,
Boljše mesto, boljše življenje v Šanghaju,
Finacial Times podprl konservativce.
Neznano kam je odšel Andrej Štajner,
ZDA na pragu ekološke katastrofe,
Na ljubljanski avtobus s knjigo v roki.
Pravljična pokrajina plantaž Louisiane,
Kata po triurnem maratonu v 2. krogu,
Lani sem dobil svojo "porcijo" razočaranja.

V boj proti terorizmu z bančnimi podatki
2010-05-04

Tožilci pripravljeni sodelovati,
Cena bencina skoraj rekordna,
Delali boste najmanj do 63. leta. Delavci: Nočemo!
Katera bo nova Lepotica sveta?
Pogrešanega moškega našli mrtvega v reki,
V prometni nesreči umrl prvi mož Abanke Aleš Žajdela,
Ruski Progres na poti na Mednarodno vesoljsko postajo,
Nad Slovenijo predvidoma še ne bo pepela.
če bi upoštevali zakon, na Hrvaškem nogomet ne bi obstajal,
Naftni madež v Mehiškem zalivu bi lahko ogrozil obalo,
O opernih divah in dogovorjenih porokah.
Slovenija - naj destinacija JV Evrope 2009,
Vojsk novi direktor Smučarske zveze,
Prebivalci otoka Tanna čakajo na vrnitev boga, princa Philipa.

Žbogar in Frattini s podporo Albaniji in BiH-u
2010-05-04

Na čelo NPU-ja Erhatič ali Furlan?
Američani ustanavljajo največjo letalsko družbo na svetu,
"Poveljstvo Nata v Makedoniji je veliko priznanje za Slovenijo",
Bil je dosmrtni predsednik.
Voznik tovornega vozila povozil kolesarja,
Voznik zbil šestletnika,
Boljše mesto, boljše življenje v Šanghaju,
Finacial Times podprl konservativce.
Neznano kam je odšel Andrej Štajner,
ZDA na pragu ekološke katastrofe,
Na ljubljanski avtobus s knjigo v roki.
Pravljična pokrajina plantaž Louisiane,
Kata po triurnem maratonu v 2. krogu,
Lani sem dobil svojo "porcijo" razočaranja.

"Slovenija je še relativno daleč od grškega scenarija"
2010-05-04

izpolnitev zahtev ali stavka,
Plačilna nedisciplina in siva ekonomija neobvladljivi,
"Ljudstva Evrope, dvignite se",
Cristiano Ronaldo in Didier Drogba kot manekena.
Kam je odšel 67-letni Andrej Štajner?
Neznano kam je odšel Andrej Štajner,
Na Saturnu divja nevihta, vidna z Zemlje,
Ali bodo vrtec Romano zaprlič
Dnevi odločanja o otoški politični prihodnosti,
Pepel bi lahko ohromil letalski promet tudi čez poletje,
"Queer" estetika se predstavi Zagrebu.
25 spregledanih biserov Azije,
Kjer nisi nikoli sam - Anfield,
Zapustila nas je najstarejša Zemljanka.

Ognjeniški pepel znova ohromil letalski promet
2010-05-05

Türk podpira sporazum, Cerkev vzdržana, Janša proti,
Poziv k doslednemu uresničevanju izhodne strategije,
Danski parlament istospolnim partnerjem omogočil posvojitve,
Hefner snemal posteljne igrice, posnetke pa vrgel v ocean.
Vlak do smrti zbil kolesarja,
Neznano kam je odšel Andrej Štajner,
V 28 dneh prodanih milijon iPadov,
Ponovno zaprtje zračnega prostora.
V imenu družine,
Ognjeniški pepel znova ohromil letalski promet,
Fjodor M. Dostojevski.
Titov zadnji dom še vedno oblegan,
Barcelona ne popušča in stopnjuje pritisk na Real,
Zapustila nas je najstarejša Zemljanka.

Iz slovenskih žepov v roke grških politikov in bankirjev?
2010-05-05

Židan bo iskal potrditev v državnem zboru,
HSE odlaša s prenovo TE Trbovlje,
"Liberalni demokrati pred mega korakom v sredo politične arene",
Jordin iz odra Idola na oder Broadwayja.
Kam je odšel 67-letni Andrej Štajner?
članu Viol odvzeli prostost,
Na Saturnu divja nevihta, vidna z Zemlje,
V nesreči avtobusa v JAR številni mrtvi in ranjeni.
Union Olimpija domala brez moštva,
Vrtino bodo pokrili z jekleno kupolo,
Picasso postavil dražbeni rekord.
črno-bela igrivost za zidovi Chestra,
Taylor in Davis sta s smehom obudila finale 1985,
Število morskih rib je v stotih letih močno padlo.

Pahor ustvarja le umetniški vtis
2010-05-14

Z zakonikom želimo doseči, da družina ostane vrednota,
Okrevanje se nadaljuje, toda prepočasi,
Ameriški pomoč za izraelsko "jekleno kupolo",
Krompirjevi cmoki, polnjeni s slanino.
Več ton težke skale zgrmele proti posestvu Bojana Križaja,
»Nismo se želele ubiti«,
Na Ptuju brezplačen brezžični internet,
Kresalova zavrača vnovične pozive k odstopu.
Hoag z blejske klopi v turški Izmir,
Močne padavine bi lahko povzročile razlivanje vodotokov,
Black Sands.
"Raje bi izgubil ženo, kot videl Mehiko izgubiti nogometno tekmo",
Mehika v Houstonu ugnala Angolo,
Z višjimi davki nad debelost.

Evro je cenovno stabilna valuta
2010-05-18

Minister Križanič mora zbrati pol milijarde,
Marca 10,6-odstotna brezposelnost,
protestniki za premirje, vlada postavlja pogoje,
Kitarist Tokio Hotela predoziral z viagro.
V trčenju s tovornjakom umrl kolesar,
Družinska morija v Vinkovcih,
Ikaros ostal prizemljen,
V poplavah v vzhodni Evropi devet mrtvih.
Marca 10,6-odstotna brezposelnost,
Vulkanski prah znova nad Slovenijo, a nevarnosti ni,
Odlikovanja Vatikana in cerkvenih viteških redov.
Filmske lokacije, ki so se vpisale v zgodovino,
čop za blejsko tekmo zdaj prijavljen kar trikrat,
Otroci, ki lažejo, so bolj uspešni.

"Slovenija in Hrvaška nista podali nobene skupne izjave"
2010-05-26

Množico so nalašč pustili pred parlament,
Delavci Gradve zaman čakajo na plače Vegrada,
"S sporazumom bomo vsi nekaj dobili in nekaj izgubili",
Jean Calvin je bil izobčen.
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
Zaradi trgovine z mamili aretiranih 14 Slovencev,
Preživetje polarnih medvedov vse bolj ogroženo,
Na obisk v Slovenijo prihaja srbski premier Cvetkovič.
Število polarnih medvedov se bo zmanjšalo v hipu,
Toksini v školjkah iz Sečovelj in Debelega rtiča,
Nelsonova ladja končno "priplula" na Trafalgar Square.
Vse, kar se skriva za navidezno zunanjostjo,
Manchester po pravi drami evropski prvak,
Smrtonosna telefonska številka?

Za 300 milijard evrov odpisov dolgov med evropskimi podjetji
2010-05-26

Tožilstvo zavrglo ovadbe,
odpovedi rezervacij se vrstijo, hoteli naprodaj,
Clintonova poziva svet, da ustavi Severno Korejo,
Kljub poraznim napovedim Slovenci dobro razpoloženi.
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
V Bolu poškodovali slovenska vozila,
Microsoftova NT konferenca v znamenju računalništva v oblaku,
Študentski sveti za ustanovitev nacionalne koordinacije.
Ciprska rešitev menda na vidiku,
10 najnevarnejših ognjenikov v ZDA,
Al Pacino kot Scorsesesejev modrooki Sinatra?
Vse, kar se skriva za navidezno zunanjostjo,
Real pripravil "teren" za Joseja Mourinha,
Smrtonosna telefonska številka?

Nič več popuščanja kršilkam proračunskih pravil
2010-05-27

Iz tujine po pošti pričakujejo 3.300 glasovnic,
»Onesnaževalec« naj plača,
Iz prve roke iz Zagreba - spletni klepet z Natašo Prislan,
Lepa, lepša ... najlepša stran nogometa.
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
Otrok preživel padec pod vlak,
Microsoftova NT konferenca v znamenju računalništva v oblaku,
London prvič javno razkril količino svojega jedrskega arzenala.
Srbska moč,
Odgovorili smo na vse slovenske zahteve,
SNG Nova Gorica v novi sezoni odpira mali oder.
10 najnevarnejših ognjenikov v ZDA,
Žigič podpisal za Birmingham City,
Smrtonosna telefonska številka?

Potrditev pomoči evru znak o "kulturi evropske stabilnosti"
2010-05-27

Stališče Cerkve je nevtralno,
Štiri delavce odpeljali iz države, dva še vztrajata,
V minutah pred nesrečo v pilotovi kabini poveljnik zračnih sil,
Chirac na čelo francoske vlade.
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
Otrok preživel padec pod vlak,
Microsoftova NT konferenca v znamenju računalništva v oblaku,
Po osmih urah deklico našli mrtvo v avtomobilu.
Ponudbe za Školnika ni bilo mogoče zavrniti,
Odgovorili smo na vse slovenske zahteve,
Yugostalgia - Tito kot (gola) popikona.
10 najnevarnejših ognjenikov v ZDA,
Memi ob odsotnosti Erazma stavi na hitrost,
Smrtonosna telefonska številka?

Evro je cenovno stabilna valuta
2010-05-27

vlada "povozila" sindikate,
en glas odločil v prid varčevalnim ukrepom,
Razkriti bizarni Ciini načrti lova na sovražnike,
Oliver, kam pa misliš, da greš!?
Umrl 32-letni motorist,
Višina domnevne davčne utaje Borisa Popoviča pada,
Našli planet, ki bo izginil med prvimi,
Lobisti kritični do novega protikorupcijskega zakona.
Varčevalni ukrepi dvigajo temperaturo,
Islandski ognjenik se je umiril, prahu ni več,
"Dobra zgodba te osvobodi omejitev lastnega značaja".
Samotnost praštevil,
Ivanovičeva daleč od stare slave,
Stoletni porodničar na svet pomagal 18.000 otrokom.

Denar vam bomo vrnili!
2010-05-28

Klemenčič uradno odhaja, naslednik še ni znan,
Dva delavca ostajata v prostorih Vegrada,
Francoski delavci vstali proti pokojninski reformi,
Seksi filmček nekdanje zajčice ruši rekorde.
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
Kdo je Sorodnik?
Slovenski inovatorji pobrali sedem nagrad,
Lobisti kritični do novega protikorupcijskega zakona.
Prvič redni nadzor lobistov,
Islandski ognjenik se je umiril, prahu ni več,
Imenovana delovna skupina za izgradnjo NUK-a II.
Samotnost praštevil,
Pred 10 leti Petkovšek prvič evropski prvak,
Smrtonosna telefonska številka?

"Slovenija in Hrvaška nista podali nobene skupne izjave"
2010-05-28

Papež zadovoljen z arbitražnim sporazumom,
Pleterski »nesposoben za vodenje poslov«,
Indijski maoisti v boju za reveže sejejo strah in nasilje,
Neprepoznavni 50 Cent shujšal 25 kilogramov.
Pogrešanega tujca našli mrtvega v triglavskem pogorju,
Danes zadnja tri zaslišanja,
Je 4,4 milijona let staro okostje sploh pripadalo našemu predniku?
Pahor in Netanjahu o slovensko-hrvaškem sporu.
Bo Izrael preprečil izkrcanje v Gazi?
Atlantski ocean pred najhujšo orkansko sezono,
Lou Reed napovedal visokofrekvenčni koncert (samo za pse).
Ne bojte se velikih 5, bojte se oranžnih 11!*
Bole na Bavarskem v hrbet gledal le Cioleka,
Srbi rekorderji v gledanju TV.

"Bolj škandalozen od Pahorjevih besed le molk Kosorjeve"
2010-05-28

Bi škodljive posledice prinesel padec referenduma ali sam sporazum?
Največ porabijo Italijani, najmanj Nemci,
Kitajska obsoja krivca za čeonan in ga "ne bo branila",
Kdo je izžrebal srečno številko?
14 aretiranih, zaseg orožja in mamil,
Kdo je Sorodnik?
Slovenski inovatorji pobrali sedem nagrad,
Medvedjev za ratifikacijo naslednika Starta sočasno z ameriškim senatom.
Izjava Pahorja »nesprejemljiva«,
Zelena eksplozija sredi Pariza,
Vojni spomini Mušiča in Stupice.
bogastvo države (in njenih čezmorskih ozemelj),
Massimo Moratti,
Na Hrvaškem gradijo največji nakupovalni center.

Potrditev pomoči evru znak o "kulturi evropske stabilnosti"
2010-05-28

Za sporazum 40 %, proti 32,4 % vprašanih,
Za novega nadzornika Pivovarne Laško 25 prijav,
Netanjahu v arbitražnem sporazumu vidi zgled za ves svet,
Lou Reed napovedal visokofrekvenčni koncert (samo za pse).
Dva osumljenca na prostosti,
Duhovnik še naprej odšteva dneve za zapahi,
Preživetje polarnih medvedov vse bolj ogroženo,
Lula in Erdogan zagovarjata dogovor z Iranom.
Avstralija s tožbo proti kitolovu,
10 najnevarnejših ognjenikov v ZDA,
Vampir med ljudskim izročilom in sodobno hipererotičnostjo.
Vse, kar se skriva za navidezno zunanjostjo,
Kirilenkova izločila branilko naslova,
Najmlajši kadilski zasvojenec.

Nič več popuščanja kršilkam proračunskih pravil
2010-05-28

Papež zadovoljen z arbitražnim sporazumom,
Sindikati nezadovoljni s kriteriji za odpuščanje v Varstroju,
Indijski maoisti v boju za reveže sejejo strah in nasilje,
Neprepoznavni 50 Cent shujšal 25 kilogramov.
zaslišanja končana,
Voznica v nasprotni smeri po avtocesti,
Atlantis se je vrnil z zadnje poti v vesolje,
če bo arbitražni sporazum potrjen, ni poti nazaj.
Sosedi v Izraelu le niso bili pretrd oreh,
Toksini v školjkah iz Sečovelj in Debelega rtiča,
Lou Reed napovedal visokofrekvenčni koncert (samo za pse).
Paragvaj - državi, v kateri se "nikoli nič ne zgodi", " se dogaja" nogomet,
Kek zadovoljen s prizadevnostjo in motivom, želi si napredek v igri,
Kraja čebel vse pogostejša.

"Slovenija in Hrvaška nista podali nobene skupne izjave"
2010-05-28

Sporazum ne more biti boljši, kot je,
Sestanka s podizvajalci še ni,
Obama si je ogledal naftne kepe na plaži Lousiane,
čas je za karaoke.
Pogrešanega tujca našli mrtvega v triglavskem pogorju,
Usodno nameščanje reklamnega obvestila,
Je 4,4 milijona let staro okostje sploh pripadalo našemu predniku?
V Ljubljani obeležili spomin na žrtve povojnih pobojev.
Obama obiskal plažo Louisiane,
Atlantski ocean pred najhujšo orkansko sezono,
Umrl je igralec Gary Coleman.
Ne bojte se velikih 5, bojte se oranžnih 11!*
Nogometna zveza zavrgla zahtevek Drave,
Srbi rekorderji v gledanju TV.

Za 300 milijard evrov odpisov dolgov med evropskimi podjetji
2010-05-28

Odločali bomo o najpomembnejši stvari po plebiscitu,
Pleterski je »skrajno presenečen«,
Pred Hrvaško še nekaj dela,
3D-tehniki je podlegel tudi Playboy.
Tovorno vozilo trčilo v dvižno košaro, 21-letnik umrl,
Monopol nad trgovino s kokainom,
Sto let od smrti Roberta Kocha, "očeta" bakteriologije,
Obama obiskal onesnaženo plažo v Louisiani.
V Hitu sprejel predlog za znižanje plač,
Konec prijateljstva med naftnimi družbami in vladnimi službami,
Seks, droge in Botticelli.
ZDA ali dežela pravih mož, ki ne igrajo nogometa,
Nogometna zveza zavrgla zahtevek Drave,
Skrivne partnerice duhovnikov za odpravo celibata.

Evro je cenovno stabilna valuta
2010-05-29

Za sporazum 40 %, proti 32,4 % vprašanih,
Za novega nadzornika Pivovarne Laško 25 prijav,
Zmaga levice ne bo dovolj za sestavo nove češke vlade,
Lou Reed napovedal visokofrekvenčni koncert (samo za pse).
Boberi zdaj očitajo povzročitev hude telesne poškodbe,
Goljufinja iz okolice Radelj ob Dravi v hišnem priporu,
Microsoftova NT konferenca v znamenju računalništva v oblaku,
Lula in Erdogan zagovarjata dogovor z Iranom.
Sosedi v Izraelu le niso bili pretrd oreh,
Odgovorili smo na vse slovenske zahteve,
Lou Reed napovedal visokofrekvenčni koncert (samo za pse).
Vse, kar se skriva za navidezno zunanjostjo,
Kek zadovoljen s prizadevnostjo in motivom, želi si napredek v igri,
Umrl zaradi prekomernega dela.

Sarkozy kričal, žugal, grozil - in uspel
2010-05-29

Guzej v tožbi zahteva razveljavitev imenovanja Fillija,
Gorenju izdatna kapitalska injekcija,
Al Kaidi v Iraku primanjkuje samomorilskih napadalcev,
Letos na plažo v enem kosu.
Umrl 32-letni motorist,
Balkanski bojevnik na več kot stotih straneh ovadbe,
Mars. Kaj pa do takrat?
Lula in Erdogan zagovarjata dogovor z Iranom.
Avstralija s tožbo proti kitolovu,
Poplave na Poljskem zahtevale 12 življenj,
Grozljiva zgodba Natasche Kampusch v filmu.
bogastvo države (in njenih čezmorskih ozemelj),
V Madridu bodo v ponedeljek vse oči uperjene v Mourinha,
Stoletni porodničar na svet pomagal 18.000 otrokom.

Denar vam bomo vrnili!
2010-05-29

Hrvaška se še predobro zaveda, kaj je podpisala,
Gorenju izdatna kapitalska injekcija,
Obamova luknja in kako se izkopati iz nje,
In Evrovizija se drugo leto seli ... kam?
Umrl 32-letni motorist,
Goljufinja iz okolice Radelj ob Dravi v hišnem priporu,
Mars. Kaj pa do takratč
Gasilska zveza podelila priznanja Matevža Haceta.
V Janševem rokavu se skrivajo tri alternative,
Poplave na Poljskem zahtevale 12 življenj,
Umrl je igralec Gary Coleman.
bogastvo države (in njenih čezmorskih ozemelj),
Hamilton med obema Red Bulloma,
Stoletni porodničar na svet pomagal 18.000 otrokom.

Nič več popuščanja kršilkam proračunskih pravil
2010-05-29

Papež zadovoljen z arbitražnim sporazumom,
Sindikati nezadovoljni s kriteriji za odpuščanje v Varstroju,
Izrael zavrača pozive k pridružitvi protijedrski pogodbi,
Eva bi svoj glas namenila Ukrajinki Alyoshi.
Boberi zdaj očitajo povzročitev hude telesne poškodbe,
Monopol nad trgovino s kokainom,
Microsoftova NT konferenca v znamenju računalništva v oblaku,
Arbitraža nas bo izolirala od mednarodnih voda.
Slovenci v drugem polčasu strli Tirolce,
Odgovorili smo na vse slovenske zahteve,
Prodaja kamere, s katero si lahko "ujel" tudi duha.
Vse, kar se skriva za navidezno zunanjostjo,
Obubožana Olimpija povedla v finalu,
Umrl zaradi prekomernega dela.

"Bolj škandalozen od Pahorjevih besed le molk Kosorjeve"
2010-05-30

Hrvaška se še predobro zaveda, kaj je podpisala,
Do konca maja plačilo dohodnine,
Obamova luknja in kako se izkopati iz nje,
Bruseljski deček bo namesto "urina" lulal mleko.
Moškega stisnil tovornjak,
Goljufinja iz okolice Radelj ob Dravi v hišnem priporu,
Japonska vesoljska jadrnica že "pluje" po vesolju,
Gasilska zveza podelila priznanja Matevža Haceta.
Vstop v EU skupni cilj Balkana,
British Petroleum lagal o količini izlite nafte?
Umrl je igralec Gary Coleman.
"čigava je ta roka in kaj dela na moji zadnjici?"
"S sprehajanjem nimamo niti teoretičnih možnosti",
Smrtonosna telefonska številka?

Kajenje v Evropski uniji počasi upada
2010-06-02

"Neprimerni odzivi politike na delo protikorupcijske komisije",
Predsezonska turistična katastrofa,
Izrael pod pritiskom začel izpuščati zajete,
Naomi predstavila kovček s Fifino trofejo.
"Kokainski kralj" Šarič sodeloval z odvetnikom Goršetom?
Varnostnik ubil tri sodnike,
Preživetje polarnih medvedov vse bolj ogroženo,
Zemljevid koalicije velik strel v slovensko koleno.
Veliko zanimanja za tekmo z Novo Zelandijo,
Ko bodo izginile čebele, se slabo piše tudi ljudem,
Pod ljubljanskimi krošnjami vas čakajo knjige.
Kje je življenje najudobnejše?
Tito končal "štrajk" in rešil tekmo z Nemčijo,
Zaljubljenca nista vedela, da imata istega očeta.

Ashtonova upa na pozitiven izid referenduma
2010-06-02

Imenovanje Fillija nezakonito, Guzej ostaja v. d. direktorja,
Usklajevanje kriterijev za odpuščanje,
Britanski taksist med morilskim pohodom ubil več ljudi,
Že veste, kaj boste nosile to poletje?
Vlak v Radencih zbil peško,
Zaradi dežnika ni videla vlaka,
Življenja po smrti ni,
V primeru smrti Makedonca obstaja sum kaznivega dejanja.
Zmikavta virtualnega pohištva čaka zapor?
Zares in SDS o terminalih,
Umrl je legendarni japonski plesalec Kazuo Ohno.
Osupljive fotografije v atlasu za 5.800 dolarjev,
Zidane od rdečega kartona do junaka mundiala,
Zmikavta virtualnega pohištva čaka zapor?

Državljani EU-ja v Srbijo le z osebno izkaznico
2010-06-03

Smrt makedonskega delavca kaznivo dejanje?
Nafte bo začelo primanjkovati za vse,
Med recesijo bogati le - orožarska industrija,
Moj seznam spolnih avantur je zelo dolg.
Voznika dobila več kot tri leta zapora,
S kuhinjskim nožem nad svojega partnerja,
3D-televizorji – pompozno oglaševanje, a ni (še) vse zlato ...,
Tragično streljanje na Ptuju.
Nerazumno omahovanje,
Agatha prinesla obilno deževje, poplave in plazove,
Muzej Lipica se odpira prihodnjo pomlad.
Astana - ledeno mrzla različica Dubaja,
Neverjeten povratek Melzerja, "Rafa" brez težav,
1 evro za 11 minut parkiranja.

Edina pot za Zahodni Balkan je pot v Evropsko unijo
2010-06-03

Vlada si želi na vrhu veleposlaništev več žensk,
Prijavite oddajo nepremičnin, sicer bo globa!
Desnosredinska koalicija verjetno na čelu češke,
Bil je "anacionalni Evropejec".
Trije preprodajalci mamil ostajajo v priporu,
Zaradi dežnika ni videla vlaka,
Smeti ne grozijo le na Zemlji, temveč tudi v vesolju,
Kdo je zmagovalka arbitražne kampanje, levica ali desnica?
Srebotnikova bo lovila dve pariški kroni,
Indija s skoraj 50 stopinjami pred vrati pasjega poletja,
Ex libris - male likovne mojstrovine.
če je treba, pomladijo ali postarajo igralce,
Zmago Brazilije zasenčila poškodba Cesarja,
Tudi vi ne morete spati, predsednik?

Ashtonova upa na pozitiven izid referenduma
2010-06-03

Janez Janša v spletni klepetalnici o arbitražnem sporazumu,
Bodo Fructal kot pravno osebo preselili iz Ajdovščine?
Turški aktivisti so prispeli v Carigrad,
Axl z Gunsi pride v Zagreb, a z zamudo.
Vlak v Radencih zbil peško,
Strelski pohod priljubljenega taksista,
Bodo luknjo v Mehiškem zalivu zamašili Slovenci?
Kdo je zabodel Silvano Todorovič?
ILO za uravnoteženo spodbujanje gospodarskega okrevanja,
Ne smemo se ukloniti Italiji,
Rojstvo črne venere - Josephine Baker.
Muzej Lipica se odpira prihodnjo pomlad,
Vidmar in Preldžič turška prvaka,
Zmikavta virtualnega pohištva čaka zapor?

Tudi evropski poslanci razdeljeni glede sporazuma
2010-06-03

Smrt makedonskega delavca kaznivo dejanje?
Usklajevanje kriterijev za odpuščanje,
Britanski taksist med morilskim pohodom ubil več ljudi,
Večer testosterona dal lepotca na kvadrat.
Šariča ne poznam,
Ukradel avtomobil in otroka v njem,
Sto let od smrti Roberta Kocha, "očeta" bakteriologije,
V Turčijo prispelo 500 propalestinskih aktivistov.
Eksplozije porušila hišo v avstrijskem St. Pöltnu,
Na Obali pustošila toča,
Muzej Lipica se odpira prihodnjo pomlad.
Rimski Kolosej odpira svoje podzemne hodnike,
"Za hitro igro potrebujemo izjemno pripravljene napadalce",
Ob dnevu Save vabilo na Sava Extreme 2010.

Pot do reforme Evropskega sodišča je odprta
2010-06-03

S služnostno potjo bi bili omejeni na Piranski zaliv,
Bruselj predstavil predlog nadzora bonitetnih hiš,
Turški aktivisti so prispeli v Carigrad,
čevlji - glavna zvezda "Seksa" v Ljubljani.
Voznika dobila več kot tri leta zapora,
Zaradi dežnika ni videla vlaka,
3D-televizorji – pompozno oglaševanje, a ni (še) vse zlato ...,
Kdo je zabodel Silvano Todorovič?
Slovenski rating ostaja stabilen,
Indija s skoraj 50 stopinjami pred vrati pasjega poletja,
Dennis Hopper.
Astana - ledeno mrzla različica Dubaja,
Zakumi - samozavestna, ponosna, barvita in simpatična maskota,
1 evro za 11 minut parkiranja.

Kajenje v Evropski uniji počasi upada
2010-06-03

S služnostno potjo bi bili omejeni na Piranski zaliv,
Grozi podražitev elektrike,
Turški aktivisti so prispeli v Carigrad,
Večer testosterona dal lepotca na kvadrat.
rok za odgovor na pritožbe osumljenih se izteka,
Z ugrabitvijo do pozornosti nekdanjega dekleta,
Preživetje polarnih medvedov vse bolj ogroženo,
Damjan Lah novi državni sekretar na MNZ.
Ključna je vključitev banke,
po izbruhu ognjenika še nevihte, 12 mrtvih,
Dennis Hopper.
Bruseljski deček bo namesto vode lulal mleko,
Letalci spet v igri za Stanleyjev pokal,
Nepoštena in opita.

"Ranjena leva" tokrat ne bosta napadala drug drugega
2010-06-03

Zadnji dan za predčasno oddajo glasov,
Stečaj upravnika več kot tisoč stanovanj,
V Grčiji stavkajo novinarji in vozniki,
čevlji - glavna zvezda "Seksa" v Ljubljani.
Tošiča ne bodo spustili na prostost,
Zaradi dežnika ni videla vlaka,
Je 4,4 milijona let staro okostje sploh pripadalo našemu predniku?
ZZZS v letu 2008 posloval pozitivno.
Schuster in Grant imata nove delodajalce,
Agatha prinesla obilno deževje, poplave in plazove,
V tujini navdušeni nad ilustracijami Alenke Sottler.
"Pozabljena" na letalu toži letalsko družbo,
Grant kariero v Angliji nadaljuje v West Hamu,
Al Gore se po 40 letih zakona ločuje.

"Kosorjeva z enostransko izjavo le zadovoljila del hrvaške javnosti"
2010-06-04

Dijaki, ne pustite se organizatorjem utaje davkov,
Zakonca Pevec v priporu,
Vaclav Klaus češki vladni mandat podelil desnici,
Jajčni namaz z beluši.
Sedem ljudi s pranjem denarja do 11 milijonov,
Preiskave štirih, ki so po svoje lastninili Adrio Ankaran,
Nov korak na poti dokazovanja življenja na Marsu?
Prijeli osumljenca za streljanje na bruseljskem sodišču.
Skupščina Vegrada bo 5. julija,
Letošnje poletje ne bo prav vroče,
Kozinova nagrada za Mojmirja Sepeta.
Neukrotljivi levi so ime Kameruna ponesli v svet,
Cancellara - izjemen kolesar ali goljufiv motorist?
Kako pomagati ranjenemu delfinu?

Kajenje v Evropski uniji počasi upada
2010-06-04

Kdo se je "zaplezal" in kdo je dal "avtogol"?
Direktor Rumpf zavrača vse kritike,
Wulff kandidat Merklove za novega nemškega predsednika,
Gibonni začaral nabito polne Križanke.
rok za odgovor na pritožbe osumljenih se izteka,
Strelski pohod priljubljenega taksista,
Preživetje polarnih medvedov vse bolj ogroženo,
Francoski minister obsojen zaradi rasistične izjave.
Slovenija zahteva proučitev vseh vplivov na okolje,
Na Obali pustošila toča,
Vrnitev molitvenika Afričana, ki je "tolkel" italijanske imperialiste.
Bruseljski deček bo namesto vode lulal mleko,
Brazilci privabili 10.000 navdušencev,
Al Gore se po 40 letih zakona ločuje.

Evro zdrsnil pod 1,20 dolarja, Madžarska trepeta
2010-06-05

Slovenija razočarana in žalostna zaradi tabel,
Trošarine za elektriko z avgustom šestkrat višje?
Zgodovinski revizionizem ali povrnitev nacionalnega ponosa?
Majice "Jejte manj" neokusne?
enajst oseb priprtih, o eni se še odloča,
»Akcijo je začela in vodila slovenska policija«,
Nadomestek za "shuttle" uspešno izstreljen,
Število domnevnih kršitev volilnega molka narašča.
Schiavonejeva zmagovalka Pariza,
Poplave na Poljskem vzele tri življenja življenja,
Objavljen poziv za zbiranje predlogov za EPK.
Za noč v večnem mestu deset evrov prenočitvenega davka,
Glasujte za najboljša in se potegujte za pot v JAR!
Zaradi praznika ne delamo. Pridite jutri!

"Ranjena leva" tokrat ne bosta napadala drug drugega
2010-06-05

Türk državljane pozval na volišča,
Delavci iščejo pravico pri politikih,
"Videli smo razliko med mirovnimi aktivisti in turškimi ekstremisti",
Dan ljubezni je (zaenkrat) najlepša slovenska pesem.
Tošiča ne bodo spustili na prostost,
Za krvavi pohod kriv spor zaradi dediščine,
3D-televizorji – pompozno oglaševanje, a ni (še) vse zlato ...,
Reforma dela študentov ureja resne probleme na trgu dela.
Ameriški nogometaši zlahka odpravili Avstralce,
Poškodovana cev priščipnjena, nafta vse bliže obali Floride,
Fizičnogledališki omnibus Miza za 4.
Astana - ledeno mrzla različica Dubaja,
Žilava Schiavonejeva nadigrala še Stosurjevo,
Tudi vi ne morete spati, predsednik?

"Kosorjeva z enostransko izjavo le zadovoljila del hrvaške javnosti"
2010-06-06

Slovenija razočarana in žalostna zaradi tabel,
Trošarine za elektriko z avgustom šestkrat višje?
Od krvavega trajekta do naftne kupole,
"Wayne Rooney je najboljši plesalec v angleški ekipi".
Trčenje usodno za motorista,
»Akcijo je začela in vodila slovenska policija«,
Nadomestek za "shuttle" uspešno izstreljen,
Izrael bo še danes izgnal pridržane aktiviste.
Policija priprla goloba,
Poplave na Poljskem vzele tri življenja,
Bergmanov spopad tišine, oziroma dveh žensk.
Za noč v večnem mestu deset evrov prenočitvenega davka,
Pedrosa prvi izzivalec Lorenza,
Zaradi praznika ne delamo. Pridite jutri!

Ashtonova upa na pozitiven izid referenduma
2010-06-06

Izgnanci še vedno čakajo odškodnine,
Miren protest delavcev v Sarajevu,
Ljudje Lesota si želijo združitve z Južno Afriko,
"Wayne Rooney je najboljši plesalec v angleški ekipi".
Sedem ljudi s pranjem denarja do 11 milijonov,
Ovadbe kranjske osmerice,
Led se izredno hitro tali,
Aretaciji zaradi načrtovanja napadov na Američane.
Državni sovražniki številka ena?
Kjer je rastla pšenica, tam zdaj teče cesta,
Obnova rezidenčnega dela dvorca Lanthieri.
Neukrotljivi levi so ime Kameruna ponesli v svet,
Majeričeva in Klepačeva rešili slovensko čast,
Kako pomagati ranjenemu delfinu?

Edina pot za Zahodni Balkan je pot v Evropsko unijo
2010-06-06

Izgnanci še vedno čakajo odškodnine,
Grki prodajajo družinsko srebrnino,
Ljudje Lesota si želijo združitve z Južno Afriko,
Splet obkrožilo sodelovanje Eminema s Pink.
V streljanju umrl moški, ženska huje poškodovana,
»Glas« je talentiranega študenta spravil v zapor,
Življenja po smrti ni,
Vzpodbudne novice iz Mehiškega zaliva.
Aktivisti Izraelce postavljajo na laž,
Nova kupola, novo upanje za zajezitev nafte,
Bergmanov spopad tišine oziroma dveh žensk.
90-odstotno puščava, 100-odstotno pristna,
"Rafa" Söderlingu vrnil z obrestmi,
Divje živali v mestu.

Državljani EU-ja v Srbijo le z osebno izkaznico
2010-06-06

Slovenija razočarana in žalostna zaradi tabel,
Laško hoče postati pogodbeni koncern,
Ljudje Lesota si želijo združitve z Južno Afriko,
"Wayne Rooney je najboljši plesalec v angleški ekipi".
Vlak v Radencih zbil peško,
»Glas« je talentiranega študenta spravil v zapor,
Bodo luknjo v Mehiškem zalivu zamašili Slovenci?
Odstopila dva afganistanska vladna predstavnika.
Pogovori med Hrvaško in Slovenijo gredo naprej,
Prva žrtev poplav na Hrvaškem, nova neurja na Poljskem,
Wendersov poklon Pini Bausch se bliža koncu.
Muzej Lipica se odpira prihodnjo pomlad,
Olimpija odločitev prenesla v Tivoli,
Divje živali v mestu.

Tudi evropski poslanci razdeljeni glede sporazuma
2010-06-06

Izgnanci še vedno čakajo odškodnine,
Delavci iščejo pravico pri politikih,
Izrael vztraja, da bo sam preiskoval incident s humanitarno ladjo,
Hollywood zdaj obupano išče naravni videz.
Tošiča ne bodo spustili na prostost,
Dekle še vedno v kritičnem stanju,
3D-televizorji – pompozno oglaševanje, a ni (še) vse zlato ...,
Obama na položaj prvega vohuna predlaga James Clapperja.
Zmaji ostajajo v igri za prvaka,
Poškodovana cev priščipnjena, nafta vse bliže obali Floride,
Objavljen poziv za zbiranje predlogov za EPK.
Astana - ledeno mrzla različica Dubaja,
Okronali mis svetovnega nogometnega prvenstva 2010,
Sliko Marilyn in Kennedyja spregledali tudi agenti FBI.

Vladni ukrepi pognali španske delavce na ulice
2010-06-08

Ko vstop Hrvaške v EU leži v rokah ene stranke. SDS-a.,
Evropski voditelji za preživetje evra,
V Carigradu bombni napad na policiste,
Glasbeniki obračajo hrbet Izraelu.
Eksplozija popolnoma uničila hišo,
Avto s štirimi prijatelji zletel v ledeno vodo,
Vse manj "navlake" ob računalniku,
Dermatologi opozarjajo na nujnost dobre zaščite pred soncem.
Evropski voditelji za preživetje evra,
Tornadi divjali po ameriškem srednjem zahodu,
Arheološko društvo podeljuje priznanji za skupinsko delo.
Tudi glavnina novinarjev RTV Slovenija že v Johannesburgu,
Tudi glavnina novinarjev RTV Slovenija že v Johannesburgu,
Od podloženih podplatov do majhni varnostnikov.

"Kosorjeva z enostransko izjavo le zadovoljila del hrvaške javnosti"
2010-06-08

K nam prihaja vatikanski "premier",
Evropski voditelji za preživetje evra,
Janša spreminja stališča, zato je neresen politik,
Bondovo dekle Gemma Arterton je oddano.
V streljanju umrl moški, ženska huje poškodovana,
Kazen za umor je obstala,
Led se izredno hitro tali,
Zdravniška zbornica napačno vodi postopke odvzema licence.
Obsodili izraelski napad na humanitarni konvoj,
Veliko vrst, en planet, ena prihodnost,
Arheološko društvo podeljuje priznanji za skupinsko delo.
Kje noči preplešejo bogati, slavni in lepi?
Žnidarčič in Zakrajšek bronasta,
Zaradi praznika ne delamo. Pridite jutri!

Arbitražni sporazum je dober za Slovenijo
2010-06-09

Tisočaka in več za (ponarejen) potni list,
Konsolidacija ali začetek konca?
V Carigradu bombni napad na policiste,
Dianina izzivalna črna obleka na prodaj.
V streljanju umrl moški, ženska huje poškodovana,
Se Šarič skriva v Južni Afriki?
Bodo luknjo v Mehiškem zalivu zamašili Slovenci?
Poskus ropa bencinske črpalke v Kranju.
V Zagrebu ranjen morilec zemunskega klana,
Nova kupola, novo upanje za zajezitev nafte,
Rahločutno in poglobljeno o prostoru različnih mask.
Neukrotljivi levi so ime Kameruna ponesli v svet,
Začetek svetovnega nogometnega prvenstva v Nemčiji,
Kako pomagati ranjenemu delfinu?

Velik napredek pri določilih čezmejnega zdravljenja
2010-06-09

posledica razočaranja ali pretehtana odločitev?
»Najprej vrnitev dolga varčevalcem, nato vstop na hrvaški trg«,
Najhujše poljske pedofile čaka kemična kastracija,
"Bogokletni homoerotični" spot Lady Gaga.
Kriminalisti preiskujejo posle z zemljišči,
Izkušeni planinec se je smrtno ponesrečil,
Zemlja in Luna mlajši, kot se je domnevalo?
črno mleti poper šafram umaknjen iz prodaje.
Malavijski gejevski par se je razšel,
Tornadi divjali po ameriškem srednjem zahodu,
Celje dogaja, Džjezz vabi.
Tudi glavnina novinarjev RTV Slovenija že v Johannesburgu,
Prvak bo Argentina, presenečenje je lahko Srbija,
Od podloženih podplatov do majhni varnostnikov.

Janša bi moral igrati bolj konstruktivno vlogo
2010-06-09

Ekonomija sodobnega sveta obsojena na propad,
Kratkovidna in neodgovorna politika,
gospodarska kriza zasenčila priseljevanje,
Lepota po južnoafriško.
Eksplozija popolnoma uničila hišo,
Dve nesreči avtobusov, polnih otrok,
Alge novo biogorivo za letala,
Kriminalisti znova izvajajo hišne preiskave.
Pankrti za slovo,
"Zadovoljni bomo, ko nafte ne bo več na morju",
Petelinji zajtrk tudi za slepe in slabovidne.
Hrvaški turistični oglasi jezijo Srbe,
V afero Offside vpletena slovenska državljana Lalič in Suljič,
Policija priprla goloba.

Veselimo se končne odločitve o mejnem sporu
2010-06-09

kljub nekaj dilemam in dopolnitvam podpora SD-ja,
Kratkovidna in neodgovorna politika,
Natov konvoj za Afganistan v plamenih,
Bon Jovi bodo oboževalce čakali v Londonu.
Prisojnik usoden za Poljaka,
Utopitev 50-letnika v bajerju,
Nadomestek za "shuttle" uspešno izstreljen,
Od danes je mogoča anonimna e-prijava nasilja v družini.
Kaj bo prinesla možnost anonimne elektronske prijave?
Poplave na Poljskem vzele tri življenja,
Petelinji zajtrk tudi za slepe in slabovidne.
Vse, kar je čudaškega v Angliji,
Stavničarji postavili Slovenijo na rep udeleženk,
V Severni Koreji izumili »super pijačo«.

"Nismo krivi za krizo"
2010-06-09

Širitev dnevnega reda bi nasprotovala poslovniku,
»Najprej vrnitev dolga varčevalcem, nato vstop na hrvaški trg«,
Žena Ratka Mladiča privedena pred sodišče,
Poleti je najlepše v bikiniju!
Kriminalisti preiskujejo posle z zemljišči,
Izkušeni planinec se je smrtno ponesrečil,
Vse manj "navlake" ob računalniku,
Papež v luči škandalov pozval k "molitvi za duhovnike".
Ločena nadzora zaradi smrti makedonskega državljana,
BP za odpravo posledic nesreče porabil že 1,25 milijarde dolarjev,
Celje dogaja, Džjezz vabi.
Tudi glavnina novinarjev RTV Slovenija že v Johannesburgu,
Velika azijska vrnitev "fenomena" Ronaldo,
Natečaj za fotografijo Blejskega gradu.

Evroobmočje pripravljeno na hude čase
2010-06-09

posledica razočaranja ali pretehtana odločitev?
Finska nazaj v recesijo,
Ameriški mejni agent ustrelil mehiškega najstnika,
Vstop dovoljen samo psom!
V čukovem bajerju utonil plavalec,
Eksplozijo v Hotinji vasi povzročil stanovalec,
Preiskava Googla maščevanje avstralske vlade?
Blaž Kavčič ponovno izvoljen za predsednika DS.
Taljat in Božič svetovna prvaka,
V petek tudi do 35 stopinj,
Celje dogaja, Džjezz vabi.
Z Mojco v srce afriškega vsakdana,
Prvak bo Argentina, presenečenje je lahko Srbija,
Začela se je kopalna sezona.

Arbitražni sporazum je dober za Slovenijo
2010-06-10

V prihodnjih dneh sestanek Joras-Pahor,
do konca leta za 5,5 milijona evrov manj stroškov?
Resolucija je za v smeti kot uporabljen robec,
Kingov morilec pobegnil na prostost.
Motorno kolo se je v ovinku zaletelo v avtomobil,
Odkrili dve z drogo povezani kriminalni združbi,
Življenja po smrti ni,
Zveza Nato pred varčevalnimi ukrepi.
Joe Cole ne misli samo na svetovno prvenstvo,
Nova kupola, novo upanje za zajezitev nafte,
Dobitnik Sovretove nagrade je Primož Vitez.
Najbolj nenavadni zakoni Utaha,
Zidane na koncu kariere z brezglavo potezo,
Policija priprla goloba.

Janša bi moral igrati bolj konstruktivno vlogo
2010-06-11

Arbiter Petričč Od pogojnega "da" do občutka, da gre za izbor Kosorjeve.
Mercatorju namenjena najdonosnejša divizija,
Prepovedani koriander se vrača v Gazo,
en film ne bo dovolj.
Detomor v Slovenj Gradcu,
Nova železniška nesreča, tokrat brez smrtnih žrtev,
Led se izredno hitro tali,
Pahor na obisk k Jorasu.
Bo Pahor Jorasa obiskal danesč
Kjer je rastla pšenica, tam zdaj teče cesta,
Kje je Schindlerjevo mesto v krakovski mestni zgodovini?
Z Mojco v srce afriškega vsakdana,
Začelo se bo "z zanimivo tekmo na visoki ravni",
Peter potrebuje pomoč.

"Nismo krivi za krizo"
2010-06-11

Tudi sam se borim iz meseca v mesec,
Štirje kupci za Drogo Kolinsko?
Tolpe mladih divjajo na jugu Kirgizije,
(Preveč) popoln naslednik Ledgerjač
učenka si je zlomila hrbtenico,
S sodišča obveščala osumljenceč
Nov korak na poti dokazovanja življenja na Marsu?
V napadu na rehabilitacijski center v Mehiki 19 mrtvih.
Manjša nesreča vladnega falcona,
Poplave na Poljskem vzele tri življenja,
Mir, veselje in palačinke - fotografije iz Vzhodne Nemčije.
Tudi glavnina novinarjev RTV Slovenija že v Johannesburgu,
Z upanjem po znamenja zmage,
Morski pes proti toasterju.

Jandrokovič verjame Pahorju. Kosorjeva prav tako.
2010-06-17

Stožice uspešno "prestale" inšpekcijski nadzor,
Z družbo Vitales RTH so temelji postavljeni,
Francoski delavci nočejo dviga upokojitvene starosti,
Robbieja dekle zapustilo zaradi SP-ja.
Najprej poškodoval kolesarko, nato do smrti zbil kolesarja,
Mlade pretresla izpoved ponesrečenega voznika,
Južnokorejska vesoljska misija tudi drugič neuspešna,
Slovenska manjšina znova v hrvaški ustavi.
Mandela na pogrebu svoje Zenani,
Potres v Indoneziji zahteval dve življenji,
Slikar, ki je ovekovečil Henrika VIII. in njegove žen(sk)e.
Pa kaj je Američanom s tem "soccerjem"?
Vuvuzele nadeli tudi snežakom,
Med rušenjem dimnika našli mumificirano truplo.

Hrvaška članica EU-ja že junija 2011č
2010-06-20

Na Kumu enotni, danes ne,
Še manj denarja za razpadajoče ceste,
"Evropa in Rusija se morata približati druga drugi",
Znanilec nove dobe.
Usodna hoja po brezpotju,
črn dan na istrskem ipsilonu,
Kepler do zdaj našel 706 Zemlji podobnih planetov,
20. junij - svetovni dan beguncev.
Kava in čaj ugodno vplivata na srce,
najbolj uničujoče okoli Grosupljega,
Rojstni dan Nicole Kidman in Lionela Richieja.
Iščete užitek, zabavo, razvrat?
Karol Bielecki izgubil levo oko,
Na lovu za Mussolinijevimi dnevniki.

Bo hrvaški arbiter Budislav Vukasč
2010-06-24

Skupnosti gejev in lezbijk je dovolj čakanja,
Potrdili višje dividende,
Olimpijski prvak za predsednika Madžarske,
Vroče Španke pokazale čare v podporo nogometašem.
Tasič zanika vpletenost v "malverzacije" s terjatvami,
Priklenjenega psa pojedle bolhe,
Sojuz na poti na vesoljsko postajo,
V Beli hiši srečanje Medvedjev in Obama.
Gospodarska klima junija boljša,
najbolj uničujoče okoli Grosupljega,
Za vsakega politika bi se našla kakšna rima.
Iščete užitek, zabavo, razvrat?
"če zapravimo to vzdušje, smo svetovni idioti",
Poletje je (skoraj) tu!

Kako bo razklana Belgija vodila združeno Evropoč
2010-06-25

Kaj bo z otrokoma umorjenih Kitajcev?
Belorusija svari Rusijo,
Nujna je usklajena akcija,
Capello popustil, žene nogometašev v Južni Afriki.
zmajar padel v smrt,
Slovenski državljan čez mejo tihotapil Srba in Kosovko,
Zarodek do 24. tedna ne čuti bolečine,
Grška vlada prižgala zeleno luč pokojninski reformi.
Gazvoda še vedno v vrhu slovenskega kronometra,
Do okolja prijazno nenošenje kravat?
Jean Rostand.
Reševanje gospodarstva po grško,
Federer tokrat oddal le osem iger,
Buldog povozil lastnika.

Hrvaška naj odpre finančni trg za NLB
2010-06-26

Delodajalci pozivajo k vrnitvi k socialnemu dialogu,
Dars zavrača ugotovitve o korupciji pri javnem naročilu,
se 60 let po začetku vojne napoveduje nova?
Kaj nova premierka, Avstralija ima novega "prvega fanta".
Tasič zanika vpletenost v "malverzacije" s terjatvami,
Zaradi prehitre vožnje s tovornjakom v avtodom,
Turška vlada blokira spletne strani, hekerji ji vračajo,
Romarsko svetišče praznuje 650-letnico.
Nogometni navdušenci pričakali svoje heroje,
Nafta izteka, direktor jadra v čistih vodah,
Gauguinov tropski paradiž na stari celini.
Nova Zelandija, dežela ekstremnih športov,
Nemci dobili dramo na Wembleyju,
Z glasbo do boljše koncentracije.

Evropejci smo dobro obveščeni o novih znanstvenih dosežkih
2010-06-27

Nad Cafe Open tokrat z molotovkami in grafiti,
Države G8 sprejele nove zaveze za razvojno pomoč,
Na vrhu G20 vlada strah pred ponovno recesijo,
Janez Puh - od obrtnika do tovarnarja.
Nad Cafe Open tokrat z molotovkami in grafiti,
Slovenski državljan čez mejo tihotapil Srba in Kosovko,
Evropejci smo dobro obveščeni o novih znanstvenih dosežkih,
Slovenec naj bi prevaral več tisoč Hrvatov.
Navadni oslad,
Tropska nevihta Alex grozi Mehiškemu zalivu,
Rojstni dan Isabelle Adjani.
Prodaja se ... vasica s 40 prebivalci,
Francoski nogometaši pred 26 leti na vrhu Evrope,
Vsakdanje življenje pošasti.

Belgija brez prave vlade prevzema predsedovanje EU-ju
2010-07-04

Slovesno ob 600. obletnici ptujskogorske cerkve,
V EU ceneje, drugod dražje,
Načrtovalec pokola v Münchnu umrl po odpovedi ledvic,
Elle pri 47-ih ... kakšno Telo!
Strmoglavil z ultralahkim letalom,
Lastnik stanovanjske hiše blizu Krškega umrl v požaru,
Progres in vesoljska postaja,
Spravna slovesnost v Kočevskem Rogu.
Sečnja usodna za 41-letnika,
V višjih predelih Primorske v zraku preveč ozona,
4. julij - rojstni dan velikega Satchma.
Luanda - mesto, (za tujce) drago kot žafran,
Ratejeva druga na diamantni ligi v ZDA,
Nad Riom bdi obnovljen kip Odrešenika.

Bo vprašanje Ljubljanske banke rešeno v Bohinju?
2010-07-11

Komisija DZ-ja naj v zvezi z Ultro zasliši Lahovnika,
Na Hrvaškem pričakujejo do pet odstotkov več gostov iz Slovenije,
Srebrenici se po 15 letih še vidijo brazgotine,
Usher se uči kitajske pesmi.
Nova smrtna žrtev med motoristi,
Pogrešajo 23-letnega Škofjeločana,
Z Rosetto do odgovora o skrivnostnem asteroidu?
"Botanični vrtovi so danes izredno pomembne ustanove".
Johnson zapušča atletske steze,
BP bo poskusil namestiti nov pokrov,
Lunapark.
Švedski hotel, ki vas želi spraviti v krošnje dreves,
"100 govoric, 50 imen, 1 zvezda" - Thierry Henryč
Popoln sončni mrk bo viden le redkim.

Slovenija marca EU-ju že vrnila 2 milijona evrov
2010-07-18

V primeru Patria se list (počasi) obrača,
Številni turisti ostali v Grčiji in Turčiji,
V nesreči avtobusa v Albaniji umrlo 14 ljudi,
Britanci bi Kylie kar naprej poslušali.
Motorni čoln do smrti povozil kopalca,
Na Učki umrl slovenski jadralni padalec,
Ko gibalne ovire premaguje tehnologija,
V Predjami danes 15. Erazmov viteški turnir.
V Albaniji dan žalovanja,
Malo bolj je namočilo vzhod, drugod dežja le za vzorec,
Ernest Hemingway.
Splet na letaluč Predrago in nesmiselno.
Zakonska sreča Wesleyja Sneijderja,
Hobotnica Paul ima svoj hit na YouTubu.

Največ goljufij obravnavanih v Bolgariji. Dve tudi v Sloveniji.
2010-07-19

Pijani vozniki po novem tudi na zdravljenje?
Tržne razmere izničijo, kar bi bilo dobro in prav,
Argentinci drgetajo in odmetavajo sneg,
Zsa Zsa že okreva po padcu s postelje.
Nova smrtna žrtev med motoristi,
Smrt motorista iz Šentjurja,
"Sanjska ptica" opravila prvi čezoceanski polet,
Le SDP in HDZ čez volilni prag.
Letovati in (kakšen evro) prihraniti,
Argentinci drgetajo in odmetavajo sneg,
…Pa srečno v prihodnosti!
Kako uspešni smo Slovenci v iskanju sreče?
Rene Krhin,
Fotografiji nov dokaz taljenja ledenikov.

EU 6,4 milijarde evrov za razvoj
2010-07-20

Poslanci maja v povprečju prejeli 4.518 evrov bruto,
Gre gradbeništvu v EU le na bolje?
V Južni Ameriki zaradi hudega mraza 175 mrtvih,
Japonski novinec za globalne kupce.
Krvava rojstnodnevna zabava,
Bežal pred policisti in umrl,
EU 6,4 milijarde evrov za razvoj,
Protestniki v Zagrebu zahtevali odstop župana Bandiča.
Brez strahu o pokojnem papežu,
V Južni Ameriki zaradi hudega mraza 175 mrtvih,
Rojstvo prvega velikega evropskega humanista.
Izlet kar tako – Sarajevo,
Jordan ne bi nikoli kot LeBron,
Rusija bo gradila nov kozmodrom.

Hrvaška od torka še dva koraka bližje Uniji
2010-07-25

blagoslov vozil in zbiranje sredstev zanje,
Tudi Elektro Maribor bo vrnil stroške preplačane elektrike,
ZDA in Južna Koreja začela vaje, ki jezijo Pjongjang in Peking,
Madžarski Romeo išče Julijo prek balkonov.
Na Love Parade do smrti poteptali 15 ljudi,
Pri Zadru napad na srbske turiste,
Pozor, UV-žarki - tudi pod senčnikom,
Nova cestnoprometna zakonodaja lahko prinese višje kazni.
Celjski rokometaši bodo zavihali rokave,
Po svetu pustoši smrtonosno vreme,
rojstvo Ivana Zorca.
Slovenski turizem na zeleni veji?
Zavihati rokave, Kiel in Barcelona sta dovolj velik motiv,
»Gospod Janša, Jadranka Kosor pri telefonu«.

vozniki končali s stavko
2010-08-01

Gradnja predora Markovec počasi, a zanesljivo napreduje,
Predlani gospodinjstva največ porabila za hrano in pijačo,
Smrtonosnim poplavam v Pakistanu ni videti konca, 1.100 mrtvih,
Otročji Italijani turistk ne ganejo.
Z goljufijo do najmanj 170.000 evrov,
Na grškem otoku Kos utonil Slovenec,
V Emiratih bodo prepovedali uporabo blackberryjev,
Grški vozniki cistern po tednu dni končali stavko.
Maribor z zmago proti Hit Gorici skočil na vrh lestvice,
Smrtonosnim poplavam v Pakistanu ni videti konca, 1.100 mrtvih,
Center uprizoritvenih umetnosti se bo dvignil nad Dravo.
Turistične atrakcije, ki so največja gojišča bacilov,
Nesterovič tik pred prestopom v Olympiacos,
Youtube zvišal omejitev dolžine video posnetkov na 15 minut.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posle?
2010-08-18

Na letališču Cerklje podaljšujejo stezo, projekt dobil SCT,
Danes srečanje s Hastorjevimi sli,
Blagojevich se je izmazal za "mišjo dlako",
Na klepet prihaja znani TV-obraz Jaka Jeler.
V Ribnici umrl sopotnik motorista,
Kitajcu grozi dosmrtni zapor,
Nemci se bojijo posnetkov ulic, Merklova nima česa skrivati,
Gates prihodnje leto načrtuje svoj odhod.
Pozivi k pomoči Pakistanu vse glasnejši,
Tudi zapori so lahko zeleni!
Princ Broadwaya po Izoli prispel v Ljubljano.
Gora Rushmore, velikanski poklon Ameriki,
Škrtel na Anfieldu vsaj še štiri leta,
Slovenija na 24. mestu lestvice najboljših držav za življenje.

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-19

nedopustno ravnanje v zaporu na Igu?
Vlačič, Mehdorn in predstavniki treh podjetij še snujejo logostični holding,
Ameriški vojaki se umikajo, ostaja še civilna misija,
Steven Tyler sodnik v Ameriškem idoluč
Na strmem klancu padel iz traktorja,
Celjsko sodišče zavrglo obtožnico zoper policista Bobero,
Nemci se bojijo posnetkov ulic, Merklova nima česa skrivati,
Tovšakova bi morala zapustiti SLS.
Šrot obtožen vrste kaznivih dejanj, Bavčar pranja denarja,
požari, neurja, poplave,
Pesniške novosti pred Dnevi poezije in vina.
"Zloščeni" in prenovljeni Friderikov stolp,
Pokal Libertadores v rokah Brazilcev,
Slovenija na 24. mestu lestvice najboljših držav za življenje.

Bomo kmalu plačevali nov EU-davek?
2010-08-19

Ne kupujte vozovnic za LPP pred 1. oktobrom,
Srečanje Tovšakove z lastniki Vegrada,
Poskušal prodati albina in končal v zaporu,
Vse najboljše, Mette-Marit!
Na strmem klancu padel iz traktorja,
Kar (pre)dolgo čakanje čna popravilo napake,
Dokazi o vesoljcih v 25 letihč
Tovšakova bi morala zapustiti SLS.
Podivjani bik skočil med občinstvo,
Obama zaplaval in turiste povabil v Mehiški zaliv,
Pesniške novosti pred Dnevi poezije in vina.
Iz zraka je videti kot švicarski sir,
Pokal Libertadores v rokah Brazilcev,
V Barceloni s katapulti nad golobe.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-08-20

še brez rešitve za Neljubljančane,
Grčija izpolnjuje pogoje za izplačilo drugega obroka pomoči,
Mučenje golega in nemočnega zapornika ujela kamera,
Le plavaj, plavaj barčica ....
Cariniki odkrili več vozil s ponarejenimi vinjetami,
Nezadovoljni kupec grozil z bombo,
Da bodo vsi vaši prijatelji na Facebooku vedeli, kje ste,
Marušič o priložnostih za prihodnost.
Ni članica, zato je ne morejo vreči iz stranke,
Svetovna banka Pakistanu odobrila 900 mio. dolarjev za obnovo,
Herta Müller.
Gora Rushmore, velikanski poklon Ameriki,
Wariner in štafeta najhitreje letos,
Jaz bi fantka, podobnega Williamu, zdravega ....

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-20

Ravnanje v Reziji spominja na ostanke fašističnega režima,
V Hitu uskladili kriterije za odpuščanje,
Vsak peti Američan verjame, da je Obama musliman,
Bil je ena izmed ključnih osebnosti jugoslovanske vojne v 90. letih.
Pri Medvodah padlo manjše letalo,
V Mednem strmoglavil poslovnež Erazem B. Pintar,
Sionistični skupini bi na Wikipediji spreminjali menje sveta o Izraelu,
Sprenevedanje slovenske politike mi že hudo preseda!
Morska lisica v mreži izolskih ribičev,
Tudi zapori so lahko zeleni!
Dan manj znanega iz družine Straussov.
Slovenija med 25 najboljšimi državami za življenje,
Jackson postavil svetovni rekord na visokih ovirah,
Število tistih, ki menijo, da je Obama musliman, narašča.

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-20

Ob višji minimalni plači - nižja brezposelnost,
Rusija bo morda morala povečati uvoz žita,
Muslimanka v Avstraliji je morala pred poroto sneti burko,
Bil je ena izmed ključnih osebnosti jugoslovanske vojne v 90. letih.
41-letni kolesar omahnil v smrt,
Ribničan s sekiro nad svojo partnerico,
Rdečebrada opica novo odkritje v pragozdu, ki izginja,
Zadnji dan za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja v domovih.
Še strah pred ekstremisti,
Prijetne dneve lahko zlasti na vzhodu zamenjajo nalivi, veter in toča,
Slikar in diplomat Rubens ali antwerpenski barok med vojno in umetnostjo.
Mariborski Akvarij - terarij kmalu v novih prostorih,
Maribor po izključitvi Pridigarja pred misijo nemogoče,
Sredinec za voditelja na BBC.

Bomo kmalu plačevali nov EU-davek?
2010-08-20

Protipredlog sindikatov za zamrznitev plač bodo obravnavali ministri,
Solastnica družbe Turizem Kras postala tudi občina Postojna,
"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
Le plavaj, plavaj barčica ....
"Zoper policista Bobero ni mogoče izreči sankcij",
Padel s kolesa in mrtev obležal,
Nemci se bojijo posnetkov ulic, Merklova nima česa skrivati,
Križarka Pacific Princess znova v Kopru.
Slovo kot uvod v novo hokejsko službo?
Ogenj in voda znanstvenike spravila na noge,
Mladi pisatelji bi morali govoriti o političnih temah.
Preklinjanje v javnosti - kazen sto evrov,
Kranjec s 4. izidom kvalifikacij,
Slovenija na 24. mestu lestvice najboljših držav za življenje.

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-20

V nedeljo MMC-jev intervju z Janezom Stanovnikom,
Slovenske zavarovalnice poslujejo z dobičkom,
Berlusconi, zdaj gre za res!
Katrinas pred novim obdobjem - odhaja članica Petra.
Pri Medvodah padlo manjše letalo,
V Mednem strmoglavil poslovnež Erazem B. Pintar,
Sionistični skupini bi na Wikipediji spreminjali menje sveta o Izraelu,
S prvim septembrom nova agencija za varnost v prometu.
Afera Hypo tudi v Sloveniji,
Tudi zapori so lahko zeleni!
Dan manj znanega iz družine Straussov.
Slovenija med 25 najboljšimi državami za življenje,
Letos dve tekmi več in tri zmage manj,
Morska lisica v mreži izolskih ribičev.

na prodajnih policah izdelki kloniranih živali
2010-08-20

Pripornica na Igu bo vendarle lahko dojila dojenčka,
Krize ni konec, evropski bančni sistem ostaja krhek,
"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
On je Srb, ona Albanka, skupaj sta srečna.
Na strmem klancu padel iz traktorja,
Padel s kolesa in mrtev obležal,
Dokazi o vesoljcih v 25 letih?
Tajska bo ZDA izročila ruskega "trgovca s smrtjo".
Večno širjenje vesolja?
zemeljski plaz ujel 500 ljudi,
Mladi pisatelji bi morali govoriti o političnih temah.
New York - ne le mesto, država ponuja še veliko več,
Kranjec s 4. izidom kvalifikacij,
Slovenija na 24. mestu lestvice najboljših držav za življenje.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-08-21

Občinski novci po črki zakona ali kako se financirajo občine,
Nekdanji uslužbenec razkril sumljive posle s kovčki denarja,
Ustanovitelj strani WikiLeaks obtožen posilstva,
Angelina namesto na Brione prispela v Sarajevo.
Pri Medvodah padlo manjše letalo,
Žensko ugriznil srnjak,
Sionistični skupini bi na Wikipediji spreminjali menje sveta o Izraelu,
Verniki iz treh dežel so se srečali ob Vrbskem jezeru.
Kranjec najboljši v kvalifikacijah,
Nov pogin kitov ob obali Nove Zelandije,
Na kolenih in z usti ob anusu soigralca. Hm ... neprijetno.
Škofja Loka - srednjeveški biser Slovenije,
Nizozemec zabil kar osemkrat,
Trezor za pregrešno drago kapljico.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posleč
2010-08-21

Na morju v pol ureč Ne, če te ujame sektorski radar
Kitajska v četrtletju z višjim presežkom na tekočem računu plačilne bilance,
Sodnik želi moškega namerno ohromiti,
Angelina namesto na Brione prispela v Sarajevo.
Cariniki odkrili več vozil s ponarejenimi vinjetami,
Ubil 49 prostituk in z njimi hranil živali,
Da bodo vsi vaši prijatelji na Facebooku vedeli, kje ste,
Po volitvah v Avstraliji ni mogoče napovedati izida.
Kranjec po prvi seriji trinajsti,
Tudi zapori so lahko zeleni!
Letni kino tudi v Mariboru.
Slovenija med 25 najboljšimi državami za življenje,
Nizozemec zabil kar osemkrat,
Mož, ki se je odpovedal denarju.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-08-22

Občinski novci po črki zakona ali kako se financirajo občine,
Kitajska v četrtletju z višjim presežkom na tekočem računu plačilne bilance,
Sodnik želi moškega namerno ohromiti,
Oklepljena največja prestižna mačka.
Pogrešajo 50-letnika z Mote pri Ljutomeru,
Ameriški vojaki se zanimajo za nakup avtomobila,
Prva elektrarna pri nas, ki bo izrabljala biodizel,
Italijanski notranji minister pohvalil izgon Romov.
V Filadelfijo?
Svetovna banka Pakistanu odobrila 900 mio. dolarjev za obnovo,
Letni kino tudi v Mariboru.
Gora Rushmore, velikanski poklon Ameriki,
Stoch poskrbel za še drugo domačo zmago, Kranjec 12.,
Morska lisica v mreži izolskih ribičev.

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-22

brez zapor in kolon ne bo šlo niti jeseni,
NLB – Neskončna lahkotnost besedovanja,
Italija se ne bi ustavila le pri Romih,
Mož, ki je Braziliji prinesel napredek.
Slovenski obmejni organi pretepli Avstrijca?
Kmeta kar trikrat na vile,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Iran dobil prvo jedrsko elektrarno.
Gradnja mošeje na južnem Manhattnu?
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Rodila se je Leni Riefenstahl.
Na sončni strani Gorjancev priložnost za poceni dopust,
Jadralec Žbogar v Atenah do bronaste medalje,
Pri 37 letih že 73-krat v zaporu.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-08-22

Pahor ni predstavnik partizanstva,
S spremembami do večje samopreskrbe,
Moški, uredite si svoje pričeske in brade!
Severna Koreja z novim propagandnim konjičkom - YouTubom.
Pogrešajo 50-letnika z Mote pri Ljutomeru,
V Mednem strmoglavil poslovnež Erazem B. Pintar,
Da bodo vsi vaši prijatelji na Facebooku vedeli, kje ste,
Gost promet znova na gorenjski avtocesti.
Pot na pogorišče,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Ukradena, "najdena", pa vendar ne najdena van Goghova slika.
"Zloščeni" in prenovljeni Friderikov stolp,
Mariborčani po zmagi v štajerskem derbiju znova na vrhu,
Pri 37 letih že 73-krat v zaporu.

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-22

brez zapor in kolon ne bo šlo niti jeseni,
Nekdanji uslužbenec razkril sumljive posle s kovčki denarja,
Romi (prisilno) zapuščajo Francijo, ameriški vojaki Irak, bik pa areno,
Kate Winslet z roko v roki z novim fantom.
V Kopru našli moško truplo,
Nezadovoljni kupec grozil z bombo,
Prva elektrarna pri nas, ki bo izrabljala biodizel,
Policija aktivistom preprečila pohod skozi Moskvo.
»Izpolnili smo vse zahteve«,
Nov pogin kitov ob obali Nove Zelandije,
Rodila se je Leni Riefenstahl.
Iz zraka je videti kot švicarski sir,
Kump v Avstriji ponovil lanski uspeh,
Trezor za pregrešno drago kapljico.

Bomo kmalu plačevali nov EU-davekč
2010-08-22

Bo zamrznitev plač, pokojnin in transferjev ostala v proračunu?
Kitajska v četrtletju z višjim presežkom na tekočem računu plačilne bilance,
Je bil požar podtaknjen?
Moški, uredite si svoje pričeske in brade!
41-letni kolesar omahnil v smrt,
Slovenec na Krku preprodajal marihuano,
LSD in nore gobe bi lahko pomagali pri lajšanju duševnih motenj,
Tehnične težave ohromile letalski promet v Grčiji.
Je Pentagon uporabil umazane trike?
Tudi zapori so lahko zeleni!
Rimski vojščak iz albanske zemlje.
Mariborski Akvarij - terarij kmalu v novih prostorih,
Centrska linija Brazilije vendarle ne bo tako močna,
Mož, ki se je odpovedal denarju.

na prodajnih policah izdelki kloniranih živali
2010-08-23

Pahor ni predstavnik partizanstva,
NLB – Neskončna lahkotnost besedovanja,
Romi (prisilno) zapuščajo Francijo, ameriški vojaki Irak, bik pa areno,
Kate Winslet z roko v roki z novim fantom.
41-letni kolesar omahnil v smrt,
Od torka pogrešajo Ivana Kranjca,
Rdečebrada opica novo odkritje v pragozdu, ki izginja,
Wyclef Jean se bo pritožil na odločitev volilne komisije.
Mariborčani z zmago na vrh lestvice,
Svetovna banka Pakistanu odobrila 900 mio. dolarjev za obnovo,
Rodila se je Leni Riefenstahl.
Mariborski Akvarij - terarij kmalu v novih prostorih,
V ponedeljek klepet z Marcosom Tavaresom,
Morska lisica v mreži izolskih ribičev.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-08-23

Vojaški sindikat "ignorantski" vladi zažugal s tožbo,
Cenejši bencin,
Obupani Pakistanci še vedno čakajao na pomoč,
Kaj se obeta novega v oddaji Sobotno popoldne?
Pri Medvodah pes napadel deklico; primer preiskujejo policisti,
Tudi Slovenec v klubu (pre)hitrih,
Severna Koreja z novim propagandnim konjičkom - YouTubom,
Srečko Prijatelj prvi dan sojenja zanikal vse obtožbe.
Več kot zgolj jazz festival,
"Imamo odpadke, pa nič z njimi v Mariboru ne naredimo",
Umrl je Christoph Schlingensief, genialni enfant terrible nemškega gledališča.
Škofja Loka - srednjeveški biser Slovenije,
Slovenski komplet medalj v Singapurju,
Propad čebel bi pomenil propad naravnega okolja.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posleč
2010-08-23

Zločini komunizma vse do konca devetdesetih let tabutema,
Gospodarstveniki za jasen zakon o podnebnih spremembah,
Obupani Pakistanci še vedno čakajo na pomoč,
Kaj se obeta novega v oddaji Sobotno popoldne?
gradili na tuji zemlji in lagali uradnikom,
Pri Medvodah pes hudo ranil deklico,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Nemški obrambni minister bi vojsko skrčil za tretjino.
Težki časi za kadilce v češki vladi,
Kitajska, Severna Koreja in Pakistan si delijo enako usodo - poplave,
Umrl je Christoph Schlingensief, genialni enfant terrible nemškega gledališča.
Slovenija med 25 najboljšimi državami za življenje,
Slovenski komplet medalj v Singapurju,
Najstnica bo kazensko pazila otroke.

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-08-24

razmisliti bi morali o interpelaciji vlade,
Vrača tudi Elektro Celje,
15 mrtvih v napadu na hotel,
Misice so se sproščale tudi s (paintball) pištolo v roki.
Policist na mejnem prehodu s silo nad Avstrijca,
Slovenski policist na meji pri postopku uporabil prisilna sredstva,
Prvič v zgodovini opazili eksplozijo nove,
Reševanje vprašanja sofinanciranja doktorskega študija.
Več ponudb za 20-odstotni delež Športne loterije,
Poletje 2010 med najtoplejšimi v stotih letih,
Plesalka v temi s filma na oder.
od pokuševalca piva do pobiralca iztrebkov,
V Turčijo brez Dragiča in Muriča,
Ujeti v 100-kilometrski koloni.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posle?
2010-08-25

Sodišča uspešna v boju z zaostanki,
Prve selitve septembra in oktobra,
Sarkozy zaradi izgona Romov v nemilosti Cerkve,
Do okolja prijazen hibridni mešanec.
70-letni voznik tovornjaka zbil kolesarja, ki je umrl zaradi poškodb,
Udarec policiji čni v čast in ponos,
V vesolju mišice slabijo hitreje - astronavti bodo bolj telovadili,
MNZ mora za policijski čoln plačati še 250.000 evrov.
Regina Cipot za večjo ustvarjalnost,
Kitajska, Severna Koreja in Pakistan si delijo enako usodo - poplave,
Ljubezenska zgodba, ki jo bo posnela Angelina Jolie.
Škofja Loka - srednjeveški biser Slovenije,
Rosenberg in Pizzaro izničila visoko vodstvo Sampdorie,
Težki časi za kadilce v češki vladi.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-08-25

Podpišite, sicer bomo plačno reformo ustavili na polovici,
Plinovod do Kitajske še pred Južnim tokom,
"Kri mrtvih je tekla iz hotela",
Kako so se skozi leta spreminjali Viviennini čevlji?
Pri Medvodah pes napadel deklico; primer preiskujejo policisti,
Morilce zasačili med razkosavanjem trupla,
Severna Koreja z novim propagandnim konjičkom - YouTubom,
Neznanec premazal dvojezične krajevne table.
Med tremi cerkniškimi kandidati en novinec,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Koraki sodobnega plesa petič "zasedejo" Fronto.
Slovenija med 25 najboljšimi državami za življenje,
Motti operirali koleno, Friedrich v četrtek na operacijo hrbta,
Kit grbavec turistom prikazal akrobatsko predstavo.

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-25

Celovški dvori bodo kmalu v uporabi,
»Država ne deluje v smeri zmanjševanja sive ekonomije«,
Po drami s talci Hongkong zliva bes na Filipine,
Štorklja je obiskala Downing Street 10.
gradili na tuji zemlji in lagali uradnikom,
V domnevno najhujši prometni nesreči udeleženih 56 vozil,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
Marušič zavrača "laži in manipulacije" Fidesa.
Vlada naj določi rok odhoda iz Afganistana,
Nov pogin kitov ob obali Nove Zelandije,
V čem je smisel gledališke učne ure o muezinih?
Gora Rushmore, velikanski poklon Ameriki,
Andjelkovič okrepil obrambo Olimpije,
Zmenkarije ne-lepih ljudi.

Bomo kmalu plačevali nov EU-davek?
2010-08-25

Ne bom fikus z garantirano plačo na RTV-ju,
Sindikalist direktorici Vegrada predal zahteve delavcev,
Po drami s talci Hongkong zliva bes na Filipine,
Štorklja je obiskala Downing Street 10.
Zagorelo ostrešje hleva; škode za 50.000 evrov,
Veljavnost diplom primorske univerze ni vprašljiva,
Sionistični skupini bi na Wikipediji spreminjali menje sveta o Izraelu,
Veronikin nagrajenec je pesnik Andrej Medved.
V kavarnah namesto časopisov kmalu iPadi?
Tudi zapori so lahko zeleni!
Potegujte se za vstopnice za Komedijo pod zvezdami.
Gora Rushmore, velikanski poklon Ameriki,
Andjelkovič okrepil obrambo Olimpije,
Z Natureta funkcionalnimi omakcami do nižjega holesterola.

na prodajnih policah izdelki kloniranih živali
2010-08-25

Ne bom fikus z garantirano plačo na RTV-ju,
Septembra še ena javna dražba,
Po drami s talci Hongkong zliva bes na Filipine,
Zaplula, zaplula je barčica moja ....
sodnica zavrnila zahtevo po izločitvi dokazov,
Slovenski policist na meji pri postopku uporabil prisilna sredstva,
Da bodo vsi vaši prijatelji na Facebooku vedeli, kje ste,
MNZ mora za policijski čoln plačati še 250.000 evrov.
V Kranju čakajo na razplet v Vegradu,
Svetovna banka Pakistanu odobrila 900 mio. dolarjev za obnovo,
Havlov prvi (in zadnjič) film v kinematografih marca
"Zloščeni" in prenovljeni Friderikov stolp,
Martin zmagovalec Eneco Toura,
Je polna luna res kriva za vse?

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-08-25

Klepetajte z Dragom Kosom,
V Kranju čakajo na razplet v Vegradu,
Bo črna skrinjica pojasnila smrt 42 ljudi?
Lindsay po hitrem postopku še iz bolnišnice.
pred senat domnevno izsiljevani Mikuž,
Ponoven napad na dvojeznične krajevne table,
Prvič v zgodovini opazili eksplozijo nove,
Okužba infuzij v bolnišnicah odvisna tudi od "človeških dejavnikov".
Zanimivi avtomobilski kooperanti in lesarstvo,
Poletje 2010 med najtoplejšimi v stotih letih,
Premiera Rašomona in slovo Aaliyah.
Hrvati zavistno občudujejo naglo turistično rast črne gore,
če bi že v pripravah dosegli željeno formo, bi bil v skrbeh,
Turisti iz BiH na Hrvaškem ne zapravijo nič?

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-08-25

Reberc se vrača v službo na MZZ,
V Tiku še vedno brez plač, obeta se stavka,
Američani se umikajo, uporniki napadajo,
Škotski megalomanski kip - umetnija ali grozljivka?
Policist na Gruškovju ravnal nezakonito,
Soseda našel mrtvega,
Velik dosežek Instituta Jožef Stefan,
Zalar imenoval štiri nove izvršitelje.
Nadalova priložnost za karierni slam,
"Imamo odpadke, pa nič z njimi v Mariboru ne naredimo",
Pisatelji pokažejo, kako (ne)elegantno udariti pod pasom.
Ženski vodnik po Savdski Arabiji,
V poštev prideta le Španija in Italija,
Mačko za 15 ur zaprla v smetnjak.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posle?
2010-08-27

čas za odprtje posebnih računov za lokalne volitve,
Proti izstopu manjšinskih delničarjev,
Smrt britanskega vohuna verjetno povezana z zasebnim življenjem,
John Travolta in Kelly Preston pričakujeta fantka.
Prijatelj mi je grozil s pištolo v prisotnosti Jelinčiča,
V Barbarigi se je utopila 78-letna Slovenka,
Naše osončje dva milijona let starejše, kot je veljalo doslej?
Janez Janša obtožen v zadevi Patria?
Po uri sanjske igre obstali pred rajem,
Pomurci z orgonsko energijo proti toči,
"Slovenci svoje državljanstvo poznamo le, ko gremo na nogometne tekme".
Ženski vodnik po Savdski Arabiji,
Ugoden žreb za Polono Hercog,
Ipadi za borce suma.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-08-27

Stavkalo bo 80.000 javnih uslužbencev, tudi zdravniki,
BP zaenkrat odstopil od namere po iskanju nafte in plina,
Kuba ukinja subvencije na cigarete,
Venus za New York obljublja "ultra seksi" oblekico.
Policist na Gruškovju ravnal nezakonito,
Nova družinska tragedija na Hrvaškem,
V vesolju mišice slabijo hitreje - astronavti bodo bolj telovadili,
Zdravnike želijo prisiliti v nadurno delo.
Toyota v Severni Ameriki vpoklicala več kot milijon coroll,
Nov pogin kitov ob obali Nove Zelandije,
S poezijo (in ob kozarčku vina) od Skandinavije do Avstralije.
Na sončni strani Gorjancev priložnost za poceni dopust,
Srbi bodo močno oslabljeni začeli prvenstvo v Turčiji,
Išče se prevajalec iz ebonščine.

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-27

"Za varnost v prometu niso odgovorni otroci, ampak odrasli",
Razmah insolventnosti,
Kim Džong Il znova na obisk Kitajske?
Pomembno je imenovati se ... Sandra!
Policist na mejnem prehodu s silo nad Avstrijca,
Mlada zvodnica na delu v Ljubljani?
Severna Koreja z novim propagandnim konjičkom - YouTubom,
SD brez stališča do umika iz Afganistana.
Krstič bo v Turčiji počival na treh tekmah,
Tudi zapori so lahko zeleni!
Bo 67-nadstropna stolpnica zasenčila Empire State Building?
Škofja Loka - srednjeveški biser Slovenije,
Birsa proti velikanom evropskega nogometa,
Kakšne ženske privlačijo moške?

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-08-28

Ker ni razkril višine plače, naj zapusti stranko,
Hypo Group Alpe Adria v prvem polletju potrojila izgubo,
"Naj bo že konec medverskega nasilja",
Plesalka ob drogu na Otoku zasluži 270 evrov.
Kopalcema pomagali pomorski policisti,
Hudo pretepla 28-letnika, nato pobegnila na Hrvaško,
Orožje, staro 64.000 let, spet ugedalo luč sveta,
Očitno je še vedno živa udbomafija.
Ugotavljanje razlogov za okoljsko katastrofo v Mehiškem zalivu,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
Začetek zagrebške gledališke sezone z lutkami.
V Turčijo odslej brez vizuma!
Blanka Vlasič edina s popolnim izkupičkom,
Nemci besnijo zaradi oglasa s kanibalsko restavracijo.

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-28

Delo na črno ne koristi nikomur,
Vlada ponavlja razpis,
"Španija, Grčija, Slovaška, Romunija in Ciper - priznajte Kosovo",
Susan - resničnostna prevara stoletja?
V Istri se je utopila slovenska državljanka,
Na grebenu Prisojnika umrl 46-letni planinec,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
Carter dosegel izpustitev Američana.
Nadal z Murrayem, Federer z čokovičem,
Poletje 2010 med najtoplejšimi v stotih letih,
Rožnata vilinska princeska "ljubiča".
Mogočna gora s prepadnimi stenami in izjemnim razgledom,
Prvi Superpokal ob stoletnici Atlética,
Od prikrite agentke do dekleta na naslovnici?

Bomo kmalu plačevali nov EU-davek?
2010-08-28

Sem naj pride Evropska komisija,
Japonska še naprej v primežu deflacije,
Španija izročila "pošast iz Grbavice" BiH-u,
Karin Škufca oblekla najprestižnejše slovenske kopalke.
Na prste stopili tihotapcem cigaret,
V Barbarigi se je utopila 78-letna Slovenka,
Naše osončje dva milijona let starejše, kot je veljalo doslej?
Očitno je še vedno živa udbomafija.
Fed pripravljen za nadaljnjo pomoč gospodarstvu,
Nov pogin kitov ob obali Nove Zelandije,
Iva Krajnc ob boku Radeta Šerbedžije.
Škofja Loka - srednjeveški biser Slovenije,
Grega Bole,
In največji zaslužkarji na YouTubu so ....

Grčija ne more računati na slovaških 800 milijonov evrov
2010-08-28

Razmere na cestah se počasi umirjajo,
Kitajci se zanimajo za možnosti investiranja v Sloveniji,
Mehiški detektiv preiskoval množični poboj in izginil,
Paris Hilton na policiji, tretji del.
Policist na Gruškovju ravnal nezakonito,
Kopalka umrla zaradi ožiga meduze,
Prvič v zgodovini opazili eksplozijo nove,
Jaroslaw Kaczynski naj bi se umikal iz politike.
Probleme v svetu je potrebno reševati v partnerstvu,
"Imamo odpadke, pa nič z njimi v Mariboru ne naredimo",
Sarah Kane.
Ženski vodnik po Savdski Arabiji,
Gol Pekiča Domžale vrnil na vrh,
Krave ilegalke na zagorsko koruzo.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-08-29

Naša kampanja bo skromna,
Fed pripravljen za nadaljnjo pomoč gospodarstvu,
V Avstriji našli vse pogrešane raftarje,
"Ni pomembno, koliko stane, samo hitro mi priskrbite to, kar želim!"
Prijatelj mi je grozil s pištolo v prisotnosti Jelinčiča,
V pogorju Kanina umrl 66-letni Kranjčan,
127 svetlobnih let stran leži planetarni sistem, podoben našemu,
Na nemirnem ruskem Kavkazu ubitih 14 upornikov.
So mladi resč tempirana bomba?
Je bil požar podtaknjen?
čudežni otroci se predstavijo v Salzburgu.
od pokuševalca piva do pobiralca iztrebkov,
Agresivnost v drugem polčasu obrodila sadove,
Med plišastimi igračkami tihotapila tigrovega mladička.

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-08-29

Morju "pomežiknilo" 1.400 otrok, ki bi počitnice preživeli doma,
Seja nadzornega sveta Vegrada predvidoma v ponedeljek,
vztrajati pri Kosovu ali ne?
Najbolj seksi plavolaska vseh časov je ... Marilyn.
Zdrs pod Prisojnikom usoden za 46-letnega planinca,
Podnevi gradili, ponoči kradli,
Keplerjev teleskop odkril prva nova planeta,
Na Bledu se začenja peti Strateški forum Bled.
V Belgiji nova kriza,
"Za letos smo s poletjem zaključili",
Slovo od Trnfesta z Laibach.
Pred 232 leti je bil osvojen Triglav,
Nikakor ne padite v mlin (pre)hitre igre,
Nenavadne zahteve bogatih turistov.

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-29

"Gre za poskus discipliniranja ljudi, ki se ne strinjajo z vlado",
Seja nadzornega sveta Vegrada predvidoma v ponedeljek,
Na Bledu zbrana elita diplomacije s Powellom na čelu,
Moški, ki si upajo pokazati več.
Osumljeni v akciji Balkanski bojevnik še ostajajo v priporu,
čudežni zdravilec čbo na sodbo še počakal,
Keplerjev teleskop odkril prva nova planeta,
Mongolska vlada v puščavi opozorila na spremembe.
Pričel se je peti blejski strateški forum,
Lula dal zeleno luč za gradnjo spornega jezu,
Spacey kot Shakespearov malopridnež.
Pred 232 leti je bil osvojen Triglav,
Hamilton z najmanj napakami na vrh,
Plesalke noči z diplomo.

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-08-30

SLS bo pred volitvami vodil pozitivno kampanjo,
Preventovi delavci na zavod za zaposlovanje,
"Ne moremo igrati ruske rulete ob vsaki orkanski sezoni",
Po jutru se dan pozna - in lepše se začne v družbi oddaje Dobro jutro.
Zdrs pod Prisojnikom usoden za 46-letnega planinca,
V trčenju avtomobila in vlaka umrla ženska in otrok,
Kaj je povzročilo izumrtje dinozavrov?
Veselim se soočenja z Mikužem.
Večina si želi oprostitve, kar ni po godu ministrstvu,
"Za letos smo s poletjem zaključili",
Cameron Diaz praznuje.
Kobilarna Lipica imela eno uspešnejših let,
Robben do konca leta brez nogometa?
Po gozdovih več kot 100.000 gobarjev.

Francija bo izseljevala Rome kljub ostrim kritikam
2010-08-30

podpis aneksa ali stavka - to je zdaj vprašanje,
Tovšakova odhaja, skupščina še po njenih notah,
Sklepno dejanje na sojenju Gotovini - na potezi tožilstvo in obramba,
Bi cenejše karte rešile slovensko koncertno sceno?
V hiši v Poljčanah eksplodirala plinska jeklenka,
Eksplozija plinske jeklenke hudo poškodovala moškega,
3D-televizorji za domačo rabo,
Zaostanek SD za SDS se je potrojil.
Minuta za vsakega ujetega rudarja,
Potapljači nad umazano morsko dno,
Život je raj.
Sladoled v Rimu. Tempelj v Indiji. Zdravilec na Baliju.,
Barcelona prvenstvo začela z zmago, Real z remijem,
V Boliviji rešili ducat rečnih delfinov.

Bomo kmalu plačevali nov EU-davek?
2010-08-30

Vrata za dogovor v javnem sektorju so še odprta, a komaj,
Ekološka živila le počasi v javno prehrano,
Načrtoval bombne napade, v prostem času pel na "Idolu",
Ste za glamurozno kampiranje na Bledu?
Policist na Gruškovju ravnal nezakonito,
Na grebenu Prisojnika umrl 46-letni planinec,
127 svetlobnih let stran leži planetarni sistem, podoben našemu,
Gadafi ponovno na obisku v Italiji.
Di Rupo bo še naprej skušal oblikovati vlado,
Kitajska, Severna Koreja in Pakistan si delijo enako usodo - poplave,
Hrvaški paviljon razpadel na morju.
Hrvati zavistno občudujejo naglo turistično rast črne gore,
Pedrosa zaostanek zmanjšal na 68 točk,
Od prikrite agentke do dekleta na naslovnici?

Grčija za pridno nižanje primanjkljaja nagrajena z novim posojilom
2010-08-31

1.000 protestnikov zahteva ureditev poklicnih pokojnin,
V Sloveniji v drugem četrtletju 7,1-odstotna anketna brezposelnost,
ZDA uradno končale bojne operacije v Iraku,
Blanka in Nikola, to je lepi (in visoki) par!
V hiši v Poljčanah eksplodirala plinska jeklenka,
Policist rešil ribiča,
Kaj je povzročilo izumrtje dinozavrov?
Tisoč protestnikov pred ministrstvom za delo.
Športna novinarka skoraj ob glavo,
Pred naraslimi vodami na jugu Pakistana pobegnilo milijon ljudi,
Voda poškodovala beneško mojstrovino Davida in Goljata.
Kobilarna Lipica imela eno uspešnejših let,
Blanka in Nikola, to je lepi (in visoki) par!
Iran Carlo Bruni označil za »prostitutko«.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-08-31

"Zakaj je nesposobnost vlade zdaj breme javnih uslužbencev?"
Brezposelnost v Nemčiji avgusta ostaja nespremenjena,
Psi lajajo, karavana gre dalje,
Blanka in Nikola, to je lepi (in visoki) par!
Ženska in otrok umrla v trčenju avtomobila in vlaka,
Policist rešil ribiča,
Keplerjev teleskop odkril prva nova planeta,
Al Maliki verjame v sposobnosti iraških sil.
Fignon izgubil boj z rakom,
Pred naraslimi vodami na jugu Pakistana pobegnilo milijon ljudi,
Voda poškodovala beneško mojstrovino Davida in Goljata.
"Ni pomembno, koliko stane, samo hitro mi priskrbite to, kar želim!"
Prihodnji torek dvakratni srbski odmerek?
Nova miss Slovenije Sandra Adam.

Avgusta v Sloveniji 6,8-odstotna brezposelnost
2010-09-01

Dve leti po izbruhu afere Patria na finski televiziji YLE,
NLB prodaja 7,58 odstotka Talumovih delnic,
čas je, da obrnemo nov list,
"Prvi poljub ni bil bogvekaj".
55-letna Celjanka pogrešana,
Po udaru elektrike padel z droga in preživel,
3D-televizorji za domačo rabo,
Prvi šolski dan naj bo lep, varen in prijeten.
Za vojaški sindikat pokojninski zakon neustaven,
Najvišje slovenske vrhove pobelil sneg,
Vilenica že četrt stoletja kulisa mednarodnega literarnega festivala.
Sladoled v Rimu. Tempelj v Indiji. Zdravilec na Baliju.,
Habibulin zaradi pijače za volanom v zapor,
Edinstvena priložnost za spodbuditev prodaje vaših izdelkov ali storitev.

Italija se ne bi ustavila le pri Romih
2010-09-01

Poskrbimo, da bo prvi šolski dan lep, varen in prijeten,
Telekomove storitve se dražijo,
čas je, da obrnemo nov list,
"Prvi poljub ni bil bogvekaj".
V hiši v Poljčanah eksplodirala plinska jeklenka,
Iskal fantomski vlak, zbil ga je pravi,
Keplerjev teleskop odkril prva nova planeta,
Odbor za delo prekinil razpravo.
»Ne obžalujem odločitve za vojno v Iraku«,
Pred naraslimi vodami na jugu Pakistana pobegnilo milijon ljudi,
Vilenica že četrt stoletja kulisa mednarodnega literarnega festivala.
Kobilarna Lipica imela eno uspešnejših let,
Zgodovina ni pomembna, znova se bo seštevalo od ničle,
Youtube bo ponujal plačljive filme.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posle?
2010-09-01

Sindikati pozivajo vlado, naj nadaljuje pogajanja o pokojninah,
Zavezanci bodo še lahko popravili podatke o lastnini,
Potnika iz ZDA s sumljivo prtljago aretirali v Amsterdamu,
Britney se z novim albumom vrača h koreninam.
Zdrs pod Prisojnikom usoden za 46-letnega planinca,
Policist rešil ribiča,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
V Beslanu obeležili šesto obletnico tragedije s talci.
Slalomska smetana od torka dalje na tacenskih brzicah,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
Direktorji javnih zavodov pozdravljajo posodobitve.
Bo 67-nadstropna stolpnica zasenčila Empire State Building?
Habibulin zaradi pijače za volanom v zapor,
Nova miss Slovenije Sandra Adam.

Slovaška zahteva opravičilo za očitke iz Bruslja
2010-09-01

Država v najglobljem koruptivnem močvirju v času SDS-a,
Nemčija bo varčevala,
Za Švedsko primer Assange še ni končan,
Marinirani popečeni jajčevci.
Prijatelju 329.000, časarju 90.000 evrov,
Za umor partnerke in uboj tašče dvajset let zapora,
Kaj je povzročilo izumrtje dinozavrov?
Na poti v Pakistan doslej največja pomoč EU z letalom.
V seriji angleških odpovedi tudi Crouch,
Potapljači nad umazano morsko dno,
Ko Edgar Allan Poe postane detektiv.
Ste za glamurozno kampiranje na Bledu?
Dvojec Kosič-čeh prevzel krmilo nasedle Olimpijine ladje,
Spletna različica izpodriva tiskano izdajo angleškega slovarja.

Evropska sredstva na voljo, a jih črpajo le redki
2010-09-02

Seja spet do preklica prekinjena,
Telekomove storitve se dražijo,
"Brodolom" Ukrajine, Madžarske in Romunije?
Letalo bo padlo! Ah, ne, to je bila pomota.
Zdrs pod Prisojnikom usoden za 46-letnega planinca,
Policist rešil ribiča,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
Romunija in Francija sodelujeta pri rešitvi vprašanja Romov.
Našli ostanke gostije izpred 12.000 let,
Francoski inženirji izsušujejo jezero, da ne poplavi,
Surfing The Void.
V Turčijo odslej brez vizuma!
Severni Irci že 17 mesecev brez zmage,
Nova miss Slovenije Sandra Adam.

Francija bo izseljevala Rome kljub ostrim kritikam
2010-09-03

Kolektivna pogodba iz rok sindikatov?
Boxmark prevzema prostore Preventa,
Po eksploziji na naftni ploščadi rešili vse delavce,
Ustvarjalci oddaje Pogledi Slovenije proslavili začetek.
V nočnem pretepu huje poškodovan 36-letni moški,
Psi v Reštanju poklali tri ovce,
Kako pridobiti še več trajnih magnetov?
Lukšič zahteva Jankovičeva pojasnila.
V eksploziji na policijski postaji več ranjenih,
Najvišje slovenske vrhove pobelil sneg,
Kinodvor z ambicioznim programom stopa v novo sezono.
Sladoled v Rimu. Tempelj v Indiji. Zdravilec na Baliju.,
Za zadovolj(e)ne obraze skrbijo Rdeče lisičke,
Amazonka najplitvejša v zadnjih 40 letih.

Slovaška zahteva opravičilo za očitke iz Bruslja
2010-09-03

Tudi Zares in SLS v bitko za županski stolček v Ljubljani,
AAG se zaradi groženj umika iz boja proti terminalom,
Napadalec razstrelil policijsko postajo,
Axl Rose se je "sprl" z irskimi oboževalci.
Razkazoval me je kot lovsko trofejo,
Kolesarja odbilo za 15 metrov, avtomobil odpeljal dalje,
3D-televizorji za domačo rabo,
Odbor o izhodiščih za zasedanje finančnih ministrov EU.
Odkrili mednarodno tihotapsko združbo,
Slovenci o varčevanju z energijo poučeni, a tega ne upoštevajo,
Sonaravna arhitektura ali opečnata kupola nikoli ni prečkala Sahare.
Ste za glamurozno kampiranje na Bledu?
Košarka kot hobi in ljubezen,
Kmalu razkriti vsi ljubimci Carle Bruni.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-09-03

S patriami se nisem ukvarjal; Kos: Afera ne more biti konstrukt,
AAG se zaradi groženj umika iz boja proti terminalom,
Mehika znova ovita v val nasilja,
Rojstvo republike San Marino.
Gre za konstrukt, ki me spominja na povojne čase,
Psi v Reštanju poklali tri ovce,
Keplerjev teleskop odkril prva nova planeta,
Odbor o izhodiščih za zasedanje finančnih ministrov EU.
Vzdušje med slovenskimi košarkarji na vrhuncu,
Najvišje slovenske vrhove pobelil sneg,
Kinodvor z ambicioznim programom stopa v novo sezono.
Pred 232 leti je bil osvojen Triglav,
Ovira pred zastavljenim ciljem - nepredvidljivi "boomersi",
če bi šlo za vozila zemeljskega izvora, bi jih že zdavnaj identificirali.

Nemčija pomagala Grčiji v zameno za orožarske posle?
2010-09-04

Ustavno sodišče zavrnilo zadržanje izvajanja arbitražnega sporazuma,
Plač danes ni bilo, bodo v ponedeljek?
V nesreči letala dve smrtni žrtvi,
Dekle z zidu parlamenta znova v elementu.
55-letna Celjanka pogrešana,
Vsega je kriva Splošna plovba,
Udarec za Amazon v boju za prevlado na trgu e-knjig,
Na Nizozemskem pogajanja o novi vladi neuspešna.
Evropski laboratorij čje predujem upravljanja v globalizaciji,
Veter in vročina širita požare v Franciji in na Portugalskem,
Francoska vstaja proti Takašiju Murakamiju?
Pred 232 leti je bil osvojen Triglav,
Za reprezentanco nisem zadel od šolskih časov,
Našli ostanke gostije izpred 12.000 let.

EU z 10 milijardami evrov rešuje grške banke
2010-09-05

Karikatura mrtvega orla na zastavi razburila Mehičane,
Tevel načrtuje nakup nemškega Wölkeja,
Karikatura mrtvega orla na zastavi razburila Mehičane,
Dan, ko je začel "sijati" sončni kralj.
Od četrtka zjutraj je pogrešan Nino Ovčar,
V Sloveniji ukradejo okoli 1500 vozil na leto,
Vrata odprl raj za ljubitelje "novodobnih igračk",
V Franciji protesti proti vračanju Romov.
Branilci naslova domov poslali Grke,
Planinci pozor, vreme v gorah je spremenljivo,
Umrl je Pieter Bruegel starejši, slikar življenja v 16. stoletju.
Pridi, turist, povabim te na ogled stranišča!
38 let od pokola v olimpijski vasi,
Ne miši, slone v beg poženejo mravlje.

"Ne streljajte, sem humanitarni delavec!"
2010-09-06

27. september - dan, ko lahko Slovenija ohromi,
Do leta 2020 najmanj 200 milijonov avtomobilov,
čilske rudarje spodbujali tudi "Živi",
Smrt nezadržnega osvajalca.
Priprt sem, ker sem zahteval preiskavo prodaje Splošne plovbe,
Tožbe bodo morali plačati iz svojega žepa,
Prihaja nova doba fotoaparatov,
Türk pozval vlado in Fides k nadaljevanju pogajanj.
Türk poziva vlado in Fides k hitremu iskanju dogovora,
Končana tudi zgodba 75-vatnih žarnic,
Poslovili smo se Akira Kurosava in Luciana Pavarottija.
"Ni pomembno, koliko stane, samo hitro mi priskrbite to, kar želim!"
Goran Dragič,
Dveletni malček po terapiji opustil kajenje.

EU z 10 milijardami evrov rešuje grške banke
2010-09-07

Za Stožice še 38,9 milijona evrov,
Vlada obljubila rešitev, investitorji se boje rušenja,
Srbija klonila in ne bo obsodila neodvisnosti Kosova,
Rooney si afere s prostitutko sploh ne žene k srcu.
Enajstmetrski čoln navpično nasedel na nasip solin,
Našli truplo pogrešanega 60-letnika,
Vrata odprl raj za ljubitelje "novodobnih igračk",
V Somaliji ubitih več kot 230 civilistov.
Sporočilo iz puščave Gobi,
čakajoč na orkan, zamaknjeno zrli v ocean,
Dolga zgodovina starodavne hebrejske pisave.
Pridi, turist, povabim te na ogled stranišča!
Kozarček Andyja Schlecka drago stal,
Uporablja ga 90 odstotkov slovenskih najstnikov.

Novi imeni na evropski črni listi letalskih prevoznikov
2010-09-08

Slovenija potrebuje nov socialni pakt,
Družbi uspešno prebrodili krizo,
Grška vlada s svežim vetrom v učinkovitejši boj s krizo,
Rooney si afere s prostitutko sploh ne žene k srcu.
Eksplozivno telo odvrženo pred romsko hišo?
Avstrija v pričakovanju biografije,
Vesolje nastalo brez Božjega posega,
Faymann želi pojasnila Merklove glede nukleark.
Ob predoru na Ljubelju podirajo nekdanje prostore za uslužbence,
Neposluh Evrope nasprotnike žaveljskih terminalov odvrnil od boja,
Dolga zgodovina starodavne hebrejske pisave.
V "višinsko" tekmo se bo vključila še Kambodža,
Kozarček Andyja Schlecka drago stal,
Marija in Franc še vedno najpogostejši imeni.

Avgusta v Sloveniji 6,8-odstotna brezposelnost
2010-09-08

Zelena luč za zamrznitev plač v javnem sektorju,
Modernizacija in boj za certifikate,
Obama želi preroditi ameriške ceste, železnice in letališča,
Tanja znova v objemu plesalca.
Policistu, ki naj bi sprejel "katarsko darilo", grozi izguba službe,
Motorist pobegnil policistu, nato povzročil nesrečo,
Kako pridobiti še več trajnih magnetov?
Osredotočiti se je treba na prikrajšane.
Jedrski pogum,
Orkan Earl grozi vzhodni obali ZDA, evakuacije že poteka,
Z Zvoki svetleče pločevine v Jesenske serenade.
Vse (ne)potrebno dobite na "električkah"!
Slokar bo (vsaj nekaj časa) lahko pomagal,
Churchill naročil atentat na Mussolinija?

Barroso obljublja dobro prihodnost, poslanci kritični zaradi vprašanja Romov
2010-09-09

Kontič - kandidat za velenjskega župana s podporo LDS-a,
Lego v prvem polletju krepko povečal dobiček,
Sarkozyja primerjajo z romunskim diktatorjem Antonescujem,
Olivier Martinez po Kylie Minogue osvojil še Halle Berry.
Kaznivo dejanje je izzvala policija,
Prevrnjen vlačilec s pralnimi stroji,
Facebook dobesedno obseda mlade,
Dejavno sodelovanje slovenskega in srbskega parlamenta.
Zelena luč predlogu zakona o malem delu,
Policijska ura po potresu na Novi Zelandiji,
Le koga bi se lahko to dotikalo (ali govor plesa).
Postojnska jama in Predjamski grad poleti "zažigala",
Elik še pred začetkom sezone zapušča Jesenice,
Dobitek v italijanskem lotu se bliža rekordu.

Evropski parlament od Francije zahteva, naj ustavi izgon Romov
2010-09-09

Premier o stavki javnega sektorja,
Poteza Skupina v postopku prisilne poravnave,
Jezus je samo enkrat vstal od mrtvih, jaz že večkrat,
V Ljubljano prihajajo White Lies!
Na prste stopili slamnatim družbam,
Kazenske ovadbe zaradi oškodovanja 64 podjetij,
Ljubiteljski astronomi, pripravite teleskope!
Srbski partizani proti rehabilitaciji Mihajloviča.
Za 48-letno gledalko tek pred biki usoden,
Ljubljančane presenetila toča v velikosti lešnika,
Žarko Petan.
Narodni park, kjer vas bodo začarale barve,
William Micciche,
Ustanovitelj Facebooka »najvplivnejši človek informacijske dobe«.

Evroobmočje in IMF Grčiji 9 milijard, Slovenija 104 milijone, Slovaška 0
2010-09-09

"S sporazumom se primanjkljaj ne sme povečati niti za evro",
Primanjkljaj se je zmanjšal,
Policija preiskala urad Sarkozyjeve stranke,
V Ljubljano prihajajo White Lies!
Kaznivo dejanje je izzvala policija,
Visoka plima pomagala reševati gliser,
Facebook dobesedno obseda mlade,
Srbski partizani proti rehabilitaciji Mihajloviča.
Queiroza odnesel poraz z Norveško,
Policijska ura po potresu na Novi Zelandiji,
Laibach in Blitzkrieg na Trbovlje.
Postojnska jama in Predjamski grad poleti "zažigala",
Cavendish končno dočakal zmago,
3096 dni Natasche Kampusch.

EU z 10 milijardami evrov rešuje grške banke
2010-09-10

"Mestni svetnik lahko naredi toliko, kolikor ga spusti skozi župan",
Slovenci pod evropskim povprečejem v pitju mleka,
Mehika spominja na Kolumbijo pred 20 leti,
Ljubezen v dvigalu zakoncev Beckham.
Pri predaji denarja časarju nisem bil navzoč,
Nevladne organizacije opozarjajo na porast nasilja,
Tudi v Piranu polnilnica za električne avtomobile,
Vlada o racionalizaciji diplomatsko-konzularne mreže.
S traktorjem pustošil po parkirišču,
V požarih na jugu Rusije osem mrtvih,
Se bo prenova ljubljanske operne hiše končno končala?
Špela Grošelj, pevka,
Argentina že ob polčasu še z manj možnostmi kot Slovenci,
Facebook med učenjem - slaba ideja.

Barroso obljublja dobro prihodnost, poslanci kritični zaradi vprašanja Romov
2010-09-11

Državo vodimo v najtežjih razmerah po 2. svetovni vojni, razen v času Demosa,
Ponovno umirjanje gospodarske aktivnosti,
ZN Srbijo in Kosovo pozval k neposrednim pogovorom,
Konec gagamanije, čas je za 60. leta.
Kaznivo dejanje je izzvala policija,
Za 48-letno gledalko tek pred biki usoden,
Vesolje nastalo brez Božjega posega,
Fides podprl sporazum med Marušičem in Kuštrinom.
Najmočnejši stranki v prestolnici z optimizmom začeli tekmo za lokalne zmage,
čakajoč na orkan, zamaknjeno zrli v ocean,
Starosta slovenske fotografije in njegovo delo.
Pridi, turist, povabim te na ogled stranišča!
Španci so se hitro prebudili iz sieste,
Letalo čudežno pristalo kljub odpovedi motorja.

Novih varčevalnih ukrepov ne bo
2010-09-13

Klepet z Gregorjem Golobičem,
Zaveze eno, dejanja nekaj povsem drugega,
"če bi izvode Korana resnično zažgali, bi to vodilo v katastrofo",
Bil je oče prve koncentracijske tabletke.
Odkrili donosen laboratorij za predelavo marihuane,
Med smetmi na letalu odkrili novorojenčka,
"Grbavec" - dinozaver, ki je pred 130 milijoni let lovil po Evropi,
Državni svetniki o vetu na spremembe plačnega zakona.
Odprte so prav vse možnosti,
Kopališča ob bohinjskem jezeru in na Bledu bo treba urediti,
13. september - pozdravljen Roald Dahl.
Na divjem zahodu Kolorada,
Simeunovič iz Olimpije prestopil v Maribor,
4,5 tone čokolade pristalo v Guinnessovi knjigi.

Evropski parlament od Francije zahteva, naj ustavi izgon Romov
2010-09-13

Plače v javnem sektorju ostajajo (za zdaj) zamrznjene,
Vzpodbudne napovedi gospodarske rasti,
Severna Koreja prestavila kongres partije,
Pop Design praznuje pol abrahama.
Drevo pod seboj pokopalo moškega,
Prijatelj prosi Zalarja,
Berlin v znamenju 3D-televizije in novih tabličnih računalnikov,
časar ni pričal na sojenju Prijatelju.
Krebsova prepričala svetnike,
Policijska ura po potresu na Novi Zelandiji,
Kje je Houllebecq, sovražnik žensk in islama ter rasist?
Narodni park, kjer vas bodo začarale barve,
Najprej analiza, potem o morebitnem nadaljevanju dela,
Striptiz klub toži stranko zaradi neporavnanega računa.

Grčija še globlje v recesiji
2010-09-13

Vlada se bo vozila v podarjenih BMW-jih, ki ne bodo zastonj,
Spletna prodaja vse bolj navidezna,
"če bi izvode Korana resnično zažgali, bi to vodilo v katastrofo",
Nadiya in Jasna v Brdih trkali s kozarci.
Kamere ujele neznanca, ki je pred Vegrad nastavil bombo,
Vlom v zdravstveno postajo,
Facebook dobesedno obseda mlade,
Zdravniki počasi podpisujejo soglasja.
Vozniki cistern so zopet preplavili grške ceste,
Neposluh Evrope nasprotnike žaveljskih terminalov odvrnil od boja,
Kje je Houllebecq, sovražnik žensk in islama ter rasist?
Kako nastane svila za sari, simbol ženskosti?
Ivo Daneu,
Z Onino manifestacijo zbrali 10.000 evrov.

Turčija je naredila korak naprej, a pot do Unije je še dolga
2010-09-14

Kateri obrazec vrnitve soglasja podpisati,
Plinski terminal dobil energetsko dovoljenje,
Američanka zapustila iranski zapor,
Od hrane do okrasa, od okrasa do rekorda.
V Metliki plaz pokopal delavca,
Hrvaški reševalci pomagali Slovencema,
"(Ne)aktivnost RTV SLO ni kriva za prestavitev digitalizacije",
Mariborska univerza praznuje 35-letnico delovanja.
Jankovič v novem mandatu meri na boljšo kvaliteto življenja,
Kopališča ob bohinjskem jezeru in na Bledu bo treba urediti,
Esejistična potovanja v boju za Rožančevo nagrado.
Dom grammyja ali v garaži s tetoviranimi bajkerji,
Navijaški izgredi dobili epilog,
Revija Forbes objavila napovedi za prihodnje desetletje.

Postopek proti Franciji zaradi "sramotnega" izgona Romov
2010-09-14

"S posojilom BMW-jev se omejuje konkurenčnost za Slovenijo",
Plinski terminal dobil energetsko dovoljenje,
Američanka zapustila iranski zapor,
Glavni akter se je priklonil občinstvu, predstava pa se nadaljuje.
Je kdo videl 22-letnega Uroša?
Smrtna nesreča delavca,
"(Ne)aktivnost RTV SLO ni kriva za prestavitev digitalizacije",
Iran po več kot letu dni izpustil ameriško pohodnico.
Sophia Loren dobitnica nagrade Praeminum Imperiale,
Kopališča ob bohinjskem jezeru in na Bledu bo treba urediti,
Esejistična potovanja v boju za Rožančevo nagrado.
Dom grammyja ali v garaži s tetoviranimi bajkerji,
Navijaški izgredi dobili epilog,
Revija Forbes objavila napovedi za prihodnje desetletje.

Turčija je naredila korak naprej, a pot do Unije je še dolga
2010-09-15

Obeta se trajnejši sistem,
Del vladne ekipe danes na Koroškem,
Moški iz mesa in krvič Nič več, dovolj bo umetna sperma
Ujeti čilski rudar dobil hčerko "Upanje".
Južno Slovenijo stresel zmeren potresni sunek,
Na belgijskem gradbišču življenje izgubli dve ženski,
Onstran Neptuna ostanki nastanka vesolja,
Odziv EU na politiko do Romov neprimeren.
Danes je svetovni dan ozaveščanja o limfomih,
Prvi mož Ryanaira ne verjame v globalno segrevanje,
Večernica za pravljice, ki profanizirajo pravljično.
Dom grammyja ali v garaži s tetoviranimi bajkerji,
Nemčija tretja, Slovenija ostaja 19.,
George Michael obsojen na osem tednov zapora.

Postopek proti Franciji zaradi "sramotnega" izgona Romov
2010-09-15

Zares za umik Slovenske vojske iz Afganistana,
Kje so plače Vegradovih delavcev?
Epilog hladni vojni v Evropi in kaj imajo verske vojne s tem,
Ali navdušenje nad twittanjem med slavnimi plahni?
Enajst otrok umrlo v nesreči čolna,
Nepravi denar za res naivne poslovneže,
Shuttle na dodatno misijo v vesolje?
časar bo v sojenju zoper Prijatelja pričal v ponedeljek.
črnomaljcema zasegli strelivo, puško in sadike konoplje,
Kopališča ob bohinjskem jezeru in na Bledu bo treba urediti,
"Ljudem nihče ne sme ukazovati, kakšno glasbo naj poslušajo".
čudoviti Vzhodni Timor se počasi prebuja,
Pirih zaradi srca ob veslanje, četverec pa ob SP,
Nisem bil pijan.

Evropska unija se bo morala zelo temeljito zamisliti
2010-09-17

"Kot nepoklicni župan bi Šrot rad le sedel na dveh stolih",
Sodišče zavrglo terjatev NLB do Infond Holdinga,
čečenski separatist kljub nalogu za aretacijo na Poljsko,
Noseča nuna - nov škandal v Veliki Britaniji.
Upnikom povzročili polmilijonsko premoženjsko škodo,
Strah in trepet vasi mora za rešetke,
V Novi Gorici po novem polnilca za električna vozila,
Na Poljskem prijeli bivšega čečenskega vodjo Zakajeva.
Unija ne bo uvozila kosovskega problema,
Slovenijo bo zajelo močno deževje, za Primorsko razglašen rdeči alarm,
Reciprocal Visit / Vzajemen obisk.
Izolirana kraljevina Butan se razkriva svetu - in zvezdnikom,
Serdarušič mesec dni na tribuni,
Centralni park in Coney Island odslej brez cigaretnega dima.

Barrosu in Sarkozyju na vrhu zavrela kri
2010-09-17

Kucler Dolinarjeva za sproščenost in veselje,
Sodišče zavrglo terjatev NLB do Infond Holdinga,
kdo laže, Sarkozy ali Merklova?
Vse je bila laž!
Upnikom povzročili polmilijonsko premoženjsko škodo,
Srečno se je končala nesreča na nezavarovanem železniškem prehodu,
Windows z Explorerjem 9 znova na vrh?
V Londonu umorili pakistanskega politika v izgnanstvu.
Newyorški vlak modnega poželenja,
Kljub dovoljenju plinskega terminala v Kopru ne bo,
Reciprocal Visit / Vzajemen obisk.
New York in Oslo najdražji mesti na svetu,
Ameriški branilec na preizkušnji v Unionu Olimpiji,
New York in Oslo najdražji mesti na svetu.

EU bo moral še počakati na močnejši glas v ZN-u
2010-09-17

Boj za županov stolček letos povsem odprt,
Izguba SŽ še 1,34 milijona evrov na mesec,
kdo laže, Sarkozy ali Merklova?
DJ Umek stresel sončno Ibizo.
V trčenju katamarana v pomol 25 ranjenih,
Matoz in Rojko vnovič zahtevala izločitev senata,
Bodo čez dve leti tuberkulozo diagnosticirali hitreje?
V jesenskem roku splošne mature uspešnih 1035 kandidatov.
Newyorški vlak modnega poželenja,
pred nami trije "sodni" dnevi?
Reciprocal Visit / Vzajemen obisk.
čudoviti Vzhodni Timor se počasi prebuja,
Serdarušič mesec dni na tribuni,
Mala šala o šalabajzerju.

2010-09-17

Boj za županov stolček letos povsem odprt,
Izguba SŽ še 1,34 milijona evrov na mesec,
kdo laže, Sarkozy ali Merklova?
DJ Umek stresel sončno Ibizo.
V trčenju katamarana v pomol 25 ranjenih,
Matoz in Rojko vnovič zahtevala izločitev senata,
Bodo čez dve leti tuberkulozo diagnosticirali hitreje?
V jesenskem roku splošne mature uspešnih 1035 kandidatov.
Newyorški vlak modnega poželenja,
pred nami trije "sodni" dnevi?
Reciprocal Visit / Vzajemen obisk.
čudoviti Vzhodni Timor se počasi prebuja,
Serdarušič mesec dni na tribuni,
Mala šala o šalabajzerju.

Hrvaška v ciljni ravnini; v EU brez odprtih vprašanj s Slovenijo?
2010-09-19

V Stični kljub dežju pričakujejo več kot 5.000 mladih,
Analogno oddajanje ostaja zaradi belih lis,
Papež spregovoril tudi o svoji mladosti v Hitlerjevi mladini,
boste proslavili noč zakletega hladilnika?
Je kdo videl 59-letno Vero?
Pri Varaždinu prijeli tri Slovence,
Onstran Neptuna ostanki nastanka vesolja,
Clintonova si v Iranu želi "odgovorne" voditelje.
Konec vseh koncev,
Neurje "trgalo nebo" tudi po svetu,
Mitja čander obšel javni razpis?
Turizem pri nas spet v večjem porastu,
Nesreča med ogrevanjem Stonerja ni ustavila na poti do zmage,
Mala šala o šalabajzerju.

Nepremišljene, nepregledne in politično pristranske kandidature
2010-09-20

Vojaki v Afganistan protizakonito?
Po ujmi in v krizi so se oprli na inovativne projekte,
V trčenju vlakov v Indiji 13 mrtvih,
In medtem v zakulisju ....
21-letnica se je z vozilom prevrnila v potok in umrla,
Voznica življenje izgubila v poplavljenem vozilu,
Kako zgraditi manjšo elektrarno?
Ban z Ahmadinedžadom o iranskem jedrskem programu.
Voznica je huje poškodovana,
Razmere se počasi umirjajo, v Posavju nekaj ljudi evakuiranih,
Deth Red Sabaoth.
Plesniva hrana, mišji iztrebki, ščurki, podgane ... v nemških restavracijah,
Prvi krog kvalifikacij preživel le Ternar,
»Borat« bo igral v filmu o Freddieju Mercuryju.

Turčija je naredila korak naprej, a pot do Unije je še dolga
2010-09-24

imena obtožencev znana še ta teden?
Vlada za šefico agencije predlaga Dagmar Komar,
Izrael ima pravico do varnosti, a ne do nepotrebnega nasilja,
Ne pojem več za denar.
Gre za laži gospoda Mikuža,
Svojci pogrešajo 77-letnico,
Windows z Explorerjem 9 znova na vrh?
Türk zaključil obisk v New Yorku.
Vojska je ob poplavah svoje delo opravila dobro,
Župan Jankovič miril prebivalce na Barju,
Priznanje prix circom za oddajo Eutrinki.
Bi si ogledali brniško letališče?
Umazane igrice ambicioznih Poljakov,
»Na obalo Cornwalla naplavilo polarnega medveda«.

Šestnajst nekdanjih komisarjev še vedno prejema plače
2010-09-24

Trojanski predori ob koncih tedna ponoči zaprti,
Proti nekdanji upravi Luke Koper vložili odškodninske tožbe,
V New Yorku našli mrtvega diplomata Nikaragve,
Velik, večji, ... Prevelik zrezek?
Na gozdni poti nad Jesenicami umrl kolesar,
Pri trgatvi v Brdih umrl 81-letni traktorist,
Z novo rentgensko metodo do najmanjših podrobnosti,
Pavšič in Štoka pisala Berlusconiju.
Po 93 letih z vlakom ponovno iz Moskve do Nice,
Nihče še ne ve, kje se bo pojavila izginula reka Iška,
Nov prevod "Galeba" za njegovih 40 let.
Zgornja nadstropja Nebotičnika znova oživela,
Jure Robič - ekstremni kolesar, ki je znal premagati samega sebe,
Britanska kraljica bi se ogrevala z denarjem za revne.

Ashtonova pustila Slovenijo na cedilu, Žbogar razočaran
2010-09-26

Trojanski predori ob koncih tedna ponoči zaprti,
KGZS ponovno opozarja na škodo po zvereh,
Kitajska zahteva od Japonske opravičilo in odškodnino,
Abbo zlorabili danski desničarji.
Popovič obsojen na pogojno kazen, sledita pritožbi,
Pretepli poslanca SD Luko Jurija,
Analogni signal na nekaterih območjih do junija 2011?
Komorowski na slovesnosti v spomin na katinski pokol.
Plaz zaenkrat miruje,
Za ljudi na poplavljenih območjih še ne bo mirnega spanca,
Kultna Antigona še vedno izziva.
Plesniva hrana, mišji iztrebki, ščurki, podgane ... v nemških restavracijah,
Kauzer sezono sklenil z državnim naslovom,
Ustanovitelj Facebooka postal bogatejši od prvega moža Appla.

Po Evropi danes veliki protesti proti ostrim varčevalnim ukrepom
2010-09-29

Bo stavka dobila bolj boleče razsežnosti?
Krška nuklearka bo ljudem izplačevala nadomestila,
Strelski pohod na Univerzi Teksas,
Recepta za uspeh ni.
Festival bikov tudi letos zahteval prve žrtve,
Sodišče Marku Jakliču čvrnilo 300.000 evrov,
Stonehenge množično obiskovali že v bronasti dobi?
Protikorupcijska komisija čelanu očita nezdružljivost funkcij.
Draga, a dobra naložba,
Fotovoltaika - v 10 letih od laboratorija do poslovne priložnosti,
Na Unicumu se glasba sreča z drugimi mediji.
Nekje na Tajskem ... kjer uvažajo može z Zahoda,
Brez čudeža in Valterja Birse,
Umrl že drugi učenec »Vražjega kuharja«.

Iz Bruslja dva opomina za Slovenijo
2010-10-01

Stavka se nadaljuje, nova pogajanja v ponedeljek,
Soršak pritrdil prevzemu Droge Kolinske,
Sveto mesto razdeljeno na tri dele,
Heidi bo snela "angelska krilca".
Slovenec na tatinskem pohodu po Avstriji,
V skrivnem prostoru avtobusa tihotapili cigarete,
Odkrili Zemlji zelo podoben planet,
V Rusiji nove preiskave umorov novinarjev.
Zmaga ostala doma, slovenski kolesarji praznih rok,
Jedrska elektrarna Krško v remont,
Dan, ko so ustrelili Hinka Smrekarja.
Ples z vetrom, 2. del,
Izmed Slovencev v ospredju le Jarc,
Rusko podjetje gradi prvi vesoljski hotel.

Bodo evropski komisarji ostali brez "poslovilnih plač"?
2010-10-04

Osmi dan stavke - prekinitev, zamrznitev ali zaostritev?
Zakaj je zazidljivo zemljišče s hišo vredno manj kot nepozidano?
Brazilci bodo predsednika dobili v drugem krogu,
Društvo mrtvih pesnikov s Krogom zaključuje prvih 20 let.
Sojenje v slogu povojnih sojenj,
Tožba za poškodbe in strah po balkanskem žuru,
Delfini - talenti za "jezike"?
Znova pogajanja med vlado in sindikati.
Prihaja zelena konjenica,
"Za tako hude posledice poplav kriva vlada",
Eskobars.
Združite treking z družbenokoristnim - v Etiopiji,
Smodiš in Nesterovič v izvrstni formi,
Ni treba ne v Toskano ne Provanso!

Nemčija in Turčija za integracijo. Kaj pa vstop Turčije v EU?
2010-10-10

Po Sloveniji volitve županov in občinskih svetnikov,
Upniki Merfina objavili javno dražbo za 14 odstotkov Merkurja,
Pakistan znova odpira mejo za Natove vojake,
Richard in Liz drugič pred oltar.
Britansko humanitarno delavko so ugrabitelji ubili,
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci,
Microsoft želi z medmrežja izobčiti okužene računalnike,
Parlamentarne volitve v nemirnem Kirgizistanu.
Testirajte svoja pljuča!
Lani 254.000 evrov škode zaradi volka,
Rojstvo Verdija, Giacomettija in Ed Wooda.
Kateri so (uradno) najlepši kotički Slovenije?
Norvežani srečno premagali Slovence,
Slovenija na zemljevidu himalajskih velesil.

Van Rompuy dviguje prah s svojimi vožnjami
2010-10-14

Univerzijada bo koristila regiji in vsej državi,
Anton Macuh novi nadzornik NLB,
Mladič se izmika roki pravice zaradi uhajanja informacij,
Kaj vse lahko prebada človeška lička?
Požar v kemični tovarni Pinus,
Koprskemu preprodajalcu zasegli heroin in tablete,
Geni vplivajo na vaše računalniške sposobnosti,
Nato je blizu konsenzu o novem strateškem konceptu.
Vlada Timošenkove poneverila skoraj pol milijarde dolarjev?
Slovenija spet krši okoljsko zakonodajo,
Primorska umetnica "žarečega kolorita" z nagrado ZDSLU.
Mesto, ki ga je papež s težkim srcem zamenjal za Vatikan,
Kdo lahko ogrozi Olimpijo in Krko?
Učinkovita zdravnika.

Van Rompuy dviguje prah s svojo vožnjo
2010-10-14

Darinka Kozinc pred drugim krogom zadovoljna,
Vegrad Inde kmalu brez statusa invalidskega podjetja,
Reševanje čilskih rudarjev - nov mejnik v medijskih prenosih,
"Imbecilni" ruski politik je črva iz solate spravil v javnost.
Požar v kemični tovarni Pinus,
Koprskemu preprodajalcu zasegli heroin in tablete,
Geni vplivajo na vaše računalniške sposobnosti,
Sanader skuša zrušiti vlado in HDZ.
Komisija DZ za uskladitev primanjkljaja z izhodno strategijo,
Slovenija spet krši okoljsko zakonodajo,
Dolph Lundgren.
Mesto, ki ga je papež s težkim srcem zamenjal za Vatikan,
Nič več brezplačnih vstopnic na prvoligaških stadionih,
Učinkovita zdravnika.

račun za hrup, onesnaženje in zastoje
2010-10-16

V Murski soboti se je začel romski plenum,
Za obstoj Merkurja odločilna pogajanja čmed upniki in lastniki,
Japonci protestirajo proti kitajski "kraji" otočja,
Uganete, kdo je ženska na fotografiji?
Po trčenju umrl 55-letni voznik motokultivatorja,
Ni dokaza, da se je z legionelo okužil v hotelu,
morebitni visoki računi so odgovornost uporabnika,
V Afganistan še glavnina 14. slovenskega kontingenta.
Olimpija sanja o senzaciji,
račun za hrup, onesnaženje in zastoje,
Fotografije s pečatom odobritve potopisnega velikana.
Fotografije s pečatom odobritve potopisnega velikana,
Nova runda zbadljivk,
Galerija Tate zaradi zdravstvenih tveganj zaprla razstavo.

Merklova in Sarkozy brez usmiljenja do proračunskih kršiteljic
2010-10-18

ni denarja za članarino v OZN-u,
Sodišče vabi k dajanju ponudb za Preventovo premoženje,
Po razpadu vladne koalicije Kosovci predčasno na volitve,
Bor Zuljan - najraje je v studiu sam, s svojimi "ljubicami".
V Žižkih umrl 67-letni kolesar,
Epiloga bombnega napada v romskem naselju še ni,
Ko se "obstreljujejo" nebesna telesa,
Mladiča in Hadžiča moramo ujeti.
Multikulturalizem – zgodba o neuspehu,
Na tisoče Filipincev zbežalo pred supertajfunom Megi,
Pat Conroy.
Alesund: Norveški secesijski biser,
Slovenci gladko odpravili Angolo,
Znamke Audrey Hepburn prodane za 430.000 evrov.

Hrvaško pred koncem pogajanj z EU-jem čaka še veliko izzivov
2010-10-26

Malo delo bo,
Jen se krepi, Japonska v skrbeh,
Iran začel polniti prvi jedrski reaktor,
Slovo zvezdniške hobotnice Paula.
Zaradi sporov z nekdanjo partnerico zažgal lastno hišo,
Mlada dekleta silili k prostituciji,
Indijci bodo preučevali nevtrine,
Južna Koreja severni sosedi spet poslala pošiljko riža.
Paket prometnih zakonov za večjo varnost na cestah,
V Avstriji zaradi snega kaos na cestah,
Internet zahteva svoj davek v filmski produkciji.
Kmalu vrhunska turistična destinacija?
Erazem napovedal vrnitev in boj za odličje,
Francoski igralci zahtevajo svoj delež.

Nemčija in Britanija proti terorizmu in zvišanju evropskega proračuna
2010-11-01

Žrtve z Urha ne smejo v pozabo,
Spletna videoteka Itivi gre v stečaj,
Spreobrnjeni skrajnež obvestil o bombnih pošiljkah,
Courtney se (zaenkrat) ne namerava ločiti.
5 let po ropu v SKB-ju za preiskavo ostaja še potencialnih 15 let,
Po zastrupitvi s klorom trije otroci še v bolnišnici,
Lani največ denarja tehniškim vedam,
Nekdanja premierka Thatcherjeva zapustila bolnišnico.
Red v kaotičnem sistemu,
Najdejavnejši indonezijski ognjenik še naprej straši,
Umrl je režiser George Hickenlooper.
Temačni turizem - po poteh trpljenja in grozot,
Uli Hoeness,
V Italiji izžrebali rekordni loto - 177,7 milijona evrov.

Slovenija mora v proračun EU-ja vrniti 3,8 milijona evrov
2010-11-08

Omejiti je treba manjšanje denarja za obrambo,
Ukrepi za dostop do posojil in delovna mesta,
Mehika v boju z narkokarteli izgublja svoje mladostnike,
Dvakratni "skoraj" Nobelovec.
Med reševanjem alpinistov strmoglavil helikopter,
Stojko mora v pripor,
Upokojenec iz Maribora za inovacijo prejel mednarodno medaljo,
Aneks pred objavo, del sindikatov na sodišče.
Olimpija še enkrat ugnala Linz, Jeseničani izgubili s Sapo,
Slabi časi za vinogradnike - bo trte zamenjalo grmovje?
Slovo velikega Johna Miltona.
Jesen - mis fotogeničnosti med letnimi časi,
11 let od smrti Leona Štuklja,
Lov s sokoli je vrhunec poštenega lova!

Na Kosovu nova afera zaradi preprodaje s človeškimi organi
2010-11-13

Stresov pogled na prvo leto vodenja slovenskega RKC-ja,
Odbor za finance še skozi proračun za leti 2011 in 2012,
Na Kosovu nova afera zaradi preprodaje s človeškimi organi,
Brezplačna hotelska soba v zameno za snemanje seksa.
Afera Satex bo zastarala, četverica ne bo odgovarjala,
Smrt delavca v delovni nesreči v Sevnici,
Televizijski programi bodo v ponedeljek mrknili ...,
Namestnik češkega ministra zaradi korupcije začasno ob stolček.
Travme genijev, čki so izgubili »zaščito«,
"Prah iz Lafargea Cementa ni enak prahu iz drugih podjetij",
Tim Robbins.
Nataknite si bele rokavice in brskajte med starodavnimi dokumenti,
Spomin na Ačimovičevo mojstrovino,
De Niru nagrada tujih dopisnikov v Hollywoodu.

Štiri milijone Evropejcev redno uživa kokain
2010-11-13

"Večji bo interes, lažje bo delo vlade",
V letu dni ponovno zaposlenih 1253 od 2953 delavcev,
Končno sem v civilizirani državi,
Španski jezik, glasba in temperament so nalezljivi.
Jemali podkupnine, dajali podkupnine in ponarejali listine,
Za tehnični pregled dovolj samo prometno dovoljenje,
Tisoči bi lahko spremljali nemo sliko,
Pogajanja z Iranom predvidoma 5. decembra.
Trojanski predor ali konj?
Preobujte jeklene konjičke,
Umrl je poljski skladatelj Henryk Mikolaj Gorecki.
Turizem si je opomogel od krize in podrl vse rekorde,
Slovan po slabem mesecu le do nove zmage,
Hobiti vendarle na Novo Zelandijo.

Prav je, da se preveri projekte, ki jih sofinancira EU
2010-11-15

Pahor del nove afere, tokrat v Makedoniji,
Največja ladja s sojo iz Brazilije in rekordni pretovor kontejnerjev,
Berlusconijevo vlado zapustili Finijevi zavezniki,
The National ali neizmerna očarljivost melanholije.
Jemali podkupnine, dajali podkupnine in ponarejali listine,
V požaru v ZOO poginilo več živali,
Televizijski programi bodo v ponedeljek mrknili ...,
Komisija mora zavarovati identiteto prijavitelja.
Šipek za krepitev duše,
četrtino višja smrtnost zaradi raka,
Bo Ermitaž dobil še svojo etnografsko različico?
Nataknite si bele rokavice in brskajte med starodavnimi dokumenti,
Ecclestone si spet lahko mane roke,
Niti Pentagon ne ve, kaj je poletelo v zrak.

EU miri trge glede irske dolžniške krize
2010-11-16

Razkrijte identiteto in dobite globo,
Gorivo se bo podražilo,
Številni mrtvi v zgorelem nebotičniku v Šanghaju,
Equinox - velik trance dogodek.
Požar zajel dom za priseljence, umrlo sedem ljudi,
Štiriletna deklica podlegla poškodbam,
Kdo je vladal starodavnemu Teotihuacanu?
Mladič in Hadžič se skrivata v Srbiji.
Kek na dveh treningih ne bo eksperimentiral,
"Prah iz Lafargea Cementa ni enak prahu iz drugih podjetij",
Šahovski genij, ki so ga doma imeli za "nadarjenega norca".
Pariz z okolico najbolj obiskana evropska regija,
V torek klepet z Janezom Kocijančičem,
De Niru nagrada tujih dopisnikov v Hollywoodu.

Na Kosovu nova afera zaradi preprodaje s človeškimi organi
2010-11-16

Erjavec ni izrekel podpore zakonu o RTV Slovenija,
Rotnik neučinkovit, projekt TEŠ 6 znova pregledati,
Somalijski pirati brez milosti do britanskega para,
Johnnyja in Angelino zbližali otroci.
Poškodbe prehude za štiriletno deklico,
Tuširanje samo čez dan?
Na YouTube se nalagajo "gore" videoposnetkov,
Boris Pahor sklenil cikel srečanj v CD.
Več luči,
Preobujte jeklene konjičke,
Bo film Dolina volkov poslabšal odnose med Turčijo in Izraelom?
V višave z balonom,
Nogometaši proti Gruziji končujejo izjemno leto,
Hobiti vendarle na Novo Zelandijo.

Vse bolj "zadeta" Evropa z vse starejšimi uživalci drog
2010-11-16

Pahor del nove afere, tokrat v Makedoniji,
Bo voda naslednja nafta?
Berlusconijevo vlado zapustili Finijevi zavezniki,
The National ali neizmerna očarljivost melanholije.
Usodni petek v službi,
Izsiljevanje ali ljubezen do psov?
Tisoči bi lahko spremljali nemo sliko,
Pahor zadovoljen z delom vlade.
Trdno na desnici,
Foto, video - Zasavci pred vlado, Pahor "ušel" pri drugih vratih,
Praznoverje.
Turizem si je opomogel od krize in podrl vse rekorde,
Od rekorda do rekorda do svetovnega prvaka,
Kanadčan na SP v pokru priigral 6,8 milijona evrov.

Prva pogajanja o proračunu EU-ja propadla
2010-11-19

Referendum o RTV, še eno bojno polje za stranke,
O Južnem toku v Sloveniji še ni odločeno,
Nato v Lizboni z novim, v prihodnost usmerjenim konceptom,
Justin ve, kaj hoče prava ženska.
izteka se rok za vložitev obtožnic,
Tovornjak do smrti zbil pešca,
Z digitalizacijo boljši stik zamejcev z matično državo,
V Kielu protest proti varčevalni politiki.
Maja z mejnimi biseri,
"Prah iz Lafargea Cementa ni enak prahu iz drugih podjetij",
Cankarjeva grenka "tajkunska" drama Jakob Ruda.
Pustite se zapeljati Montrealu,
Celjani zdesetkani v deželo svetovnih prvakov,
Otroci obiskali Delovo fotografsko ekipo.

Na Kosovu nova afera zaradi preprodaje s človeškimi organi
2010-11-19

Sodišče bo zaprosilo za zaslišanje Björkqvista,
Mobitelove zaveze, vmešala se je še evropska komisija,
Kolera se je s Haitija že razširila tudi na Florido,
Moja Charlene je nenasitno radovedna.
čistilec naj bi v dvigalu zlorabljal 10-letno deklico,
Komandir PP domnevno povzročil nesrečo in pobegnil,
Kdo je vladal starodavnemu Teotihuacanu?
Milinovič zanikal obstoj črnih fondov v HDZ.
Balotelli spet tarča rasistov,
Foto, video - Zasavci pred vlado, Pahor "ušel" pri drugih vratih,
Zvoki Brahmsa in Stradivarijeve violine v Cankarjevem domu.
Nataknite si bele rokavice in brskajte med starodavnimi dokumenti,
črno sredo zaokrožila preiskava v Kopru in neuradno v Lendavi,
Hobiti vendarle na Novo Zelandijo.

ZDA in Evropa se "v osnovi o vsem strinjajo"
2010-11-21

Po novembrskem soncu prihajajo nagle ohladitve in mraz,
Delodajalci bodo stimulirani za zaposlovanje za nedoločen čas,
Z gledališko igro do izobraževanja afganistanskih dijakov,
Smrt kralja Freddieja.
Osumljenec za umor pred sodnikom,
Nekdanji tožilec Stojko na prostosti,
Odkrit prvi planet iz druge galaksije,
Nekdanji begunci petnajst let po mirovnem sporazumu.
Radioaktivni material že na poti proti Sloveniji,
Po novembrskem soncu prihajajo nagle ohladitve in mraz,
21. november - napoved risanja nadrealistične pipe.
Zapeljite se na slovitem Orient Ekspresu,
12 let od zadnje zmage Urške Hrovat,
Vanja Dujc je svetovni oljkarski prvak.

ZDA in Evropa se "v bistvu o vsem strinjajo"
2010-11-21

v ponedeljek zaslišana Erjavec in Gutman,
Delodajalci bodo stimulirani za zaposlovanje za nedoločen čas,
Irska išče izhod iz krize, Nato iz Afganistana,
Cimetove kroglice z lešniki.
Osumljenec za umor pred sodnikom,
Nekdanji tožilec Stojko na prostosti,
Predčasni izklop analognega signala z oddajnika na Nanosu,
Nekaterim zmagovalcem volitev v Afganistanu odvzeli zmago.
Vlašičeva in Rudisha atleta leta 2010,
Jedrski tovor že zapustil Slovenijo,
Še eno leto.
Karibsko sonce, rum in morje,
Zahovič ob vprašanju o Simiču zapustil studio,
Camilla bi lahko bila kraljica.

Se manevrski prostor Irske oži in je posojilo le še vprašanje časa?
2010-11-22

Zaslišana bosta Erjavec in Gutman,
Davek na nepremičnine bo za leto 2012,
"V Cerkvi ni strank, ni liberalcev in ni demokratov",
Kaj vse izda oblika ženskih prsi?
Nekdanji tožilec Stojko na prostosti,
Mitja Mehora v zapor za sedem let in pol,
Slovenci najbolje načrtujemo analogna vezja,
Erjavec in Gutman pred sodiščem glede Patrij.
Trg dela ne sme delovati »dualistično«, zato je reforma nujna,
"Odpadki niso smeti",
Prodaja državnih nepremičnin.
Manchester - od industrijske revolucije do nogometa,
Murray v Londonu navdušil Britance,
Vsi smo zvezde, vsi superjunaki!

Ko pomagamo Grčiji, pomagamo sebi
2010-11-22

Ženske, bolj kot boste izobražene, dlje boste živele,
Davek na nepremičnine bo za leto 2012,
Compaore uspešen v posredništvu, a ne v boju proti revščini,
Equinox - veliko glasbe in animacije, malo obiskovalcev.
Motorist umrl po trčenju z vinjeno voznico,
Za smrt motorista kriva alkoholizirana voznica,
Gledalci bodo morali znova nastaviti kanale na TV-sprejemniku,
Skupščina ZZZS o pripravi finančnega načrta 2011.
Trg dela ne sme delovati »dualistično«, zato je reforma nujna,
Radioaktivni material bo iz Srbije v Rusijo potoval skozi Slovenijo,
Umetnost sredi puščave ob morebitni grožnji s cenzuro.
Isle of Anglesey - podeželski dom prihodnjega kralja,
Brata Pance za prvo letošnjo zmago proti panterjem,
Vikendovi gongi za Tanka, Romiha, Potrča, Zrneca, Žagarjevo in Eroiko.

Prva pogajanja o proračunu EU-ja propadla
2010-11-22

"Da na slovenskih cestah ne bi bilo smrtnih žrtev",
»Rok za izgradnjo Markovca še ni ogrožen«,
V kitajskem rudniku po vdoru vode pogrešajo 28 rudarjev,
Cimetove kroglice z lešniki.
V prometnih nesrečah umrli trije ljudje,
Celjski kriminalisti kazensko ovadili roparja banke v Radečah,
S 1. decembrom prehod na digitalni signal,
Vojaška ladja Triglav pristala v Kopru.
Križanič na srečanje s Trichetom,
Trditve o zastrupljanju sokrajanov so lažne,
Ljubiteljska gledališča in njihovo slavje na Jesenicah.
kuhar za najboljšo restavracijo na svetu,
Dumoulin in Bašič dotolkla oslabljene Celjane,
čarovnik Harry Potter je spet v mestu.

"če bo propadel evro, bo propadla Evropska unija"
2010-11-22

Triglav je zarezal v valove slovenskega morja,
Tovšakova ni upokojenka in išče posle za Vemont,
Irska išče izhod iz krize, Nato iz Afganistana,
Bi se lahko spomnili še bolj nenavadnega izgovora?
Policija v zvezi z umorom Mariborčanke pridržala enega človeka,
Branko Barbarič bo v zaporu še leto in osem mesecev,
Računalniške igre kot nove podobe domišljije,
Lahko prekličem izjavo o odpovedi dediščine?
Koliko zgodovine je vč»zgodovinskem vrhu«?
V četrtek bo lahko rahlo snežilo (tudi) do nižin,
Fundacija, ki ohranja zapuščino soške fronte.
Obisk Hrvaške brez skoka v morje,
Vlašičeva in Rudisha najboljša v kraljici športov,
Kako to delajo drugi princi.

"Pomoč Slovenije Irski od 200 do 250 milijonov evrov"
2010-11-23

Je dovolj poslancev naklonjenih Masleši?
Vrh, ki ne bo naredil preboja,
Atentat na JFK-ja ali ena največjih teorij zarote,
Rodil se je baron Žiga Zois.
"Umor v Mariboru storjen iz ljubosumja in koristoljubja",
S ponarejenimi bančnimi karticami do 18.000 evrov gotovine,
TV Koper - Capodistria prvi digitalno,
Svetlik in DeSUS znova o pokojninski reformi.
Bodo alpski ledeniki izginili?
Trupla živali in smeti prekrila del hrvaške obale,
Walt Disney.
St. Louis - mesto, v katerem preži največja nevarnost,
Fergusonova tisočica, odlična predstava mladinca Miliča,
Camilla bi lahko bila kraljica.

Cowen kljub prošnji za pomoč EU-ja ne bo odstopil
2010-11-23

Bo Svetliku uspelo prepričati Erjavca?
Mercator-H odpira 22 novih prodajaln v Slavoniji,
Z okvaro robota plahni upanje za ujete rudarje,
"Orgazem" na volišču razburil Špance.
Padajoče drevo usodno za 53-letno lastnico gozda,
Umoru sta botrovala ljubosumje in koristoljubje,
Predčasni izklop analognega signala z oddajnika na Nanosu,
Svetlik in DeSUS znova o pokojninski reformi.
Bodo alpski ledeniki izginili?
V petek možnost obširnejšega sneženja, a prave zime še ni,
Ameriška banka rešuje svetovne kulturne zaklade.
Karibsko sonce, rum in morje,
Fergusonova tisočica, odlična predstava mladinca Miliča,
Vanja Dujc je svetovni oljkarski prvak.

"Pomoč Slovenije Irski od 200 do 250 milijonov evrov"
2010-11-25

Koalicija predlaga referendum o referendumu,
Slovensko gospodarstvo močno zaostaja,
Srbija prizorišče novega srečanja Tadiča, Kosorjeve in Pahorja,
Festival zvoka, sonca in zabave prihaja v prestolnico.
Vložene obtožnice zoper "balkanske bojevnike",
Umoru sta botrovala ljubosumje in koristoljubje,
Apple predstavil nov operacijski sistem za iPad,
Vlada bo z varčevalnimi ukrepi premagala krizo.
»Nekaj bank mora ostati v domačih rokah«,
Jedrski tovor že zapustil Slovenijo,
Pomagajte Timu Burtonu pri pisanju!
Zapeljite se na slovitem Orient Ekspresu,
Armani Jeans zadal nov udarec CSKA-ju,
Vikendovi gongi za Tanka, Romiha, Potrča, Zrneca, Žagarjevo in Eroiko.

Brezposelnost največ žrtev našla med mladimi
2010-11-27

"Zakon o RTV-ju je izključno delo ministrstva, kar pomeni politike",
Glavne žrtve krize so mladi,
Savdska Arabija v kali zatrla teroristična načrtovanja,
Slavko Avsenik, kralj Golice, praznuje 81 let.
Kriminalisti ovadili zdravnika iz ZD-ja Celje,
Umoru sta botrovala ljubosumje in koristoljubje,
Zoisova nagrada za življenjsko delo Kajetanu Gantarju,
V Južni Koreji pokopali ubita marinca.
Kvalifikacije za posamično tekmo v nedeljo,
Ker je javno spregovoril, ga hočejo izključiti iz zadruge,
Neutrudno iskanje in leta groze potomk žrtev Srebrenice.
Isle of Anglesey - podeželski dom prihodnjega kralja,
Šestica Vancouvra in Washingtona,
čarovnik Harry Potter je spet v mestu.

Dražja krma bo privedla do višjih cen svinjine v Evropi
2010-11-27

Predlog Dimičeve za začasno zadržanje spornih členov zavrnjen?
Sprememba lastništva le s pogodbo,
Na Islandiji bodo novo ustavo pripravili samo navadni državljani,
Cestni dirkalniki iz družine formule 1.
2 mrtva, 17 ranjenih v množičnem trčenju na "dolenjki",
Policija preiskuje domnevno zlorabo triletne deklice,
Kako narediti iz miši slona?
Islandija pripravlja prvo državno ustavo.
Na svetovnem pokalu v veleslalomu Mazejeva 14.,
Za nedeljo napovedanih 40 cm snega, ponekod tudi več,
Štiri leta čakanja na "blagoslov" Harukija Murakamija.
Kranjska Gora nestrpno pričakuje ljubitelje snega,
Tessi Worley uspel napad, Tini Maze ne,
Poroka na britanskem dvoru bo 29. aprila.

Ministri sklenili - Irska bo prejela 85 milijard evrov
2010-11-29

Kučan potrdil članstvo v častnem odboru, Janša še ne,
Ponekod tisoč evrov, drugje nič,
Na volitvah v Egiptu delili denar in hrano v zameno za glasove,
Umrla velika reformatorka Marija Terezija.
Na "dolenjki" zaradi prevelike hitrosti ugasnila tri življenja,
Na dolenjki trčilo 34 vozil, 21 poškodovanih, dve mrtvi,
Sodišče zavrnilo pritožbo ustanoviteljev Pirate Baya,
Državni svetniki zahtevajo veto na dohodnino.
Grünenfelderju uvodni SVSL, Jerman 25.,
Snežilo bo do jutra,
Zadnji dan Natalie Wood.
Opice, ste prave pokore, a brez vas ni turistov,
Peterka in Majdičeva zmagala v Kuusamu,
Poroka na britanskem dvoru bo 29. aprila.

Zaradi domnevnih zlorab Google pod drobnogledom Bruslja
2010-12-02

"Odpravnik poslov ni lagal. Naš predsednik je to delal",
Tožilci nad Ivana Zidarja z novo obtožnico,
V hudem požaru v Izraelu umrlo najmanj 40 ljudi,
Vrteti indie rock v rock lokalu.
Zidar s sodelavci SCT oškodoval za tri milijone evrov?
Sojenje Kameniku bodo na Reki ponovili,
Superračunalnik na fakulteti za strojništvo,
Pokojninska reforma gre v tretjo obravnavo.
»Zapiranje porodnišnic«,
V hudem požaru v Izraelu umrlo najmanj 40 ljudi,
Kaj se godi s knjigami, ki ne gredo v prodajo (tudi klasikami)?
Vrsta novosti za ljubitelje belih strmin,
Ivica Osim,
Umrl oče italijanske filmske komedije.

Dražja krma bo privedla do višjih cen svinjine v Evropi
2010-12-07

Ministrstvo za kulturo,
Začenja se zares, pričakovanja majhna,
Kdo je kriv za napade morskih psov - ribiči, ovce ali Mosad?
Katarina čas je dobila novo vlogo v "žajfasti" nadaljevanki.
Zidar naj bi s sodelavci SCT oškodoval za tri milijone evrov,
Za malega Bernarda je Miklavžev pohod skoraj postal pekel,
"Življenje na Zemlji je lahko bistveno drugačno od naših predstav",
Ni potrebe po novih ukrepih glede dolžniške krize.
Kosmati tipi z repi,
Balkan prizadele najhujše poplave v sto letih,
Erotic Biljan and His Heretics.
Krvavec in Kranjska Gora bosta odprla smučarsko sezono,
Za Krajnca največ šteje podvig Petre Majdič,
Vanja Dujc je svetovni oljkarski prvak.

Voditelji bi evro iz krize reševali po različnih poteh
2010-12-07

Izračun ZNP ne temelji na dejstvih,
Uprava Alposa sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala,
Mosad nastavil morske pseč "Nekdo je prevečkrat videl Žrelo."
Dva raperja na en mah v Kinu Šiška.
21-letnik kradel denar, tablice in gorivo,
Lastnica opečena, maček se je zadušil,
Slovenija dobila svojo domeno wikileaks.si,
Poslanke SD prepričane v nujnost pokojninske reforme.
Generalna stavka energetikov v primeru odpustitve Sevčnikarja,
Kitajska pripravljena na pogajanja, a ne glede Kjotskega protokola,
Z dražbo komunističnih umetnin na pomoč žrtvam razlitja rdečega blata.
Najbolj očarljivi otočki sredi mesta,
Denič tudi uradno za krmilom rokometašev,
Parkeljni so strašili v Podkorenu.

"S skupnim kupovanjem cepiva bo farmacevte lažje prisiliti k znižanju cene"
2010-12-07

Maribor tudi uradno prijazen invalidom,
»Predlagana cena za Hit je ponižujoča«,
Irce čakajo višji davki ter nižja plača in sociala,
Passat je priljubljen tudi v Sloveniji.
Vzel 90.000 evrov, vrnil jih ne bo?
Profesor nadlegoval dijakinjoč
Slovenija dobila svojo domeno wikileaks.si,
Svetovni parlamentarci s kompromisom v Cancunu.
Gašenje,
Kitajska pripravljena na pogajanja, a ne glede Kjotskega protokola,
500 let po njegovi smrti, pogled na umetnost Sandra Botticellija.
Najbolj očarljivi otočki sredi mest,
Potrjen prestop Andželkoviča v Palermo,
Parkeljni so strašili v Podkorenu.

Srbija ošteta zaradi bojkota podelitve Nobelove nagrade za mir
2010-12-10

Zavec v Pogledih Slovenije,
Islandija bo v celoti povrnila dolg tujim varčevalcem propadle banke Icesave,
Nekdanjemu prvemu možu Parlamata 18 let zaporne kazni,
Seksi advetni koledar - ženska golota namesto čokoladic.
Plazovi v gorah podaljšali črni seznam,
Prodajo kopaliških vstopnic so omogočile luknje v sistemu,
"Strašna kosmata muha" navdušila biologe,
Izpustili žensko, obsojeno na smrt s kamenjanjem.
Vsi enaki, vsi koruptivni,
Na Dolenjskem sneži, reke se umirjajo,
Virgina Woolf.
Velika ameriška pustolovščina na Norveškem,
Metarazzi in Zidane zakopala bojno sekiro,
Prehiteva, a teče točno.

Merklova in Sarkozy proti skupnim evrskim obveznicam
2010-12-11

Novakova z dvomi o svoji kandidaturi,
Poljska, edina država z gospodarsko rastjo v EU,
WikiLeaks meče slabo luč na papeža Benedikta XVI.,
Putin, (ne ravno) ruski Elton John.
Prijatelj se na razsodbo pritožil in ovadil sodnico,
Domnevnega preprodajalca heroina na sojenje ni bilo,
Nov format datotek, ki rešujejo drevesa,
WikiLeaks objavil dokumente v zvezi z Vatikanom.
Velika nagradna križanka časopisa Delo,
V Cancunu dogovor o skladu za revnejše države,
Vatikanski foto arhiv čaka obsežna obnova.
Bližnji topli kraji za pobeg pred zimo,
Mourinho želi še enega napadalca,
Playboyeva umetniška zbirka naprodaj.

Srbija ošteta zaradi bojkota podelitve Nobelove nagrade za mir
2010-12-13

Širca naj odstopi, Kline: Poziciji rezultat ustreza,
Za proizvajalce tehnike je Merkur kot Mercator za živilce,
Policija švedskega napadalca povezala z Veliko Britanijo,
Deset najbolj nenavadnih novoodkritih živali leta 2010.
Plazovi v gorah podaljšali črni seznam,
Pacientka toži KC in Zavarovalnico Triglav,
Nov format datotek, ki rešuje drevesa,
Švedska policija identificirala sobotnega napadalca.
Premalo denarja za opremo ogroža raven zdravstvene obravnave bolnikov,
"Ekohrana je kakovostnejša in zato tudi dražja",
"Kriminalka" z novoodkritimi Picassovimi deli se zapleta.
Gostje bi prišli, a hotela med glavno sezono ostajata zaprta,
Rangersi preluknjali mrežo Washingtona,
Erotika 69 ponoči segreva Celje.

Medvedjev ne skriva, da Rusijo skrbijo težave evra
2010-12-13

Še naprej bomo čutili slabosti Grimsovega zakona,
»Slovenija se žal med zadnjimi odloča o subvencijah kupcem električnih avtomobilov«,
Rusija na sledi Litvinenkovim morilcem, a jo je VB odvrnila?
Najmanjši BMW iz družine M.
21-letnik kradel denar, tablice in gorivo,
Na Hrvaškem pijan voznik zbil najstnika,
Američani v vesolje poslali zasebno plovilo,
Kronike naših dedov in babic.
V Južnem oceanu potonila južnokorejska ladja,
Plazova onemogočata cestne povezave. Kaj zdaj?
Balet ob glasbi Katalene, Nece Falk in Saše Lendero.
Top 10 držav Lonely Planeta za 2011,
Harrington odhaja, Kopitar prihaja,
Oporoka, ena bolj slavnih.

Irci bodo z višjimi davki ter nižjimi plačami in socialo reševali banke
2010-12-13

Vlada naj odstopi ali pa se začne ukvarjati z resnimi temami,
Dobavitelji vidijo v Merkurju partnerja, zato ga želijo ohraniti,
Nekdanji premier Sanader je nameraval postati predsednik,
Kevina Costnerja morda srečate pri Zmajskem mostu!
Vasja Niegelhell bo za zapahi sedem let,
Celjski policisti prijeli Gregorja Hvastjo,
Japoncem ni uspelo vstopiti v Venerino orbito,
Uskok blokiral premoženje Sanaderjevih.
Martina Hingis skočila v zakonski stan,
Koroški Slovenci na pomoč namesto države?
"Kriminalka" z novoodkritimi Picassovimi deli se zapleta.
Naslednja vroča turistična destinacija – Irak?
"Melo" poslal jasen signal,
Playboyeva umetniška zbirka naprodaj.

"Vzemite svoj denar iz bank"
2010-12-13

Kljub 8-letnemu ujetništvu je Kampuscheva močna oseba,
Likvidnostni kredit za Merkur bo vendarle petleten,
Snežni kaos na Škotskem odnesel prometnega ministra,
Tangice za en evro, cel kup vibratorjev in seks v živo.
Sodišče odloča, ali bo deklica lahko ostala pri očetu,
Predrznemu zmikavtu je končno spodletelo,
Sončev izbruh skozi objektiv Nasine kamere,
Thaci razglasil zmago na volitvah.
Prehrana kot del terapije,
Eko krog Pahorju izročil "kategorični imperativ Zasavčanov" s štirimi zahtevami,
Se bodo planinci trumoma zgrinjali tudi v Planinski muzej?
Velika ameriška pustolovščina na Norveškem,
Zvone Šuvak,
Prehiteva, a teče točno.

Merklova in Sarkozy proti skupnim evrskim obveznicam
2010-12-13

Ddvojno državljanstvo okoli 10.000 slovenskim Madžarom,
Podražitev kljub nižjim trošarinam,
Del Obamovega zdravstvenega zakona "neustaven",
"Še bom prišel v Slovenijo".
Večina ovadb, povezanih z vrnitvijo bulmastifov, ovrženih,
Tožilka v zadevi čista lopata ni storila prekrška,
Deset najbolj nenavadnih novoodkritih živali leta 2010,
Za zdaj še nejasno, koliko poglavij bo decembra zaprla Hrvaška.
Eles z dobičkom in novimi načrti,
na zaprto območje kmalu horde turistov?
Prijavljeni trije kandidati za direktorja zavoda Maribor 2012.
na zaprto območje kmalu horde turistov?
Allardyce ni več trener Blackburna,
Odkrite tančice orientalskega plesa.

Evropa je lokomotiva svetovnega gospodarstva
2010-12-14

Skrbi me vladni optimizem,
Za podobne rešitve kot pri mleku,
Thaci verjetni zmagovalec, a ne bo mogel vladati sam,
Natalija Osolnik v spodnjem perilu in spalni srajčki.
V Krnskem pogorju se je smrtno ponesrečil Madžar,
Tožilka v zadevi čista lopata ni storila prekrška,
Deset najbolj nenavadnih novoodkritih živali leta 2010,
Ali jih potrebujemo?
Največje breme čsi Tina vedno naloži sama,
Plaz onemogoča normalno življenje, Pahor napoveduje ukrepe,
Charlie Chaplin.
na zaprto območje kmalu horde turistov?
Prvi preizkus slovitega stadiona v Madridu,
Ježek v zelenih hlačah čz naramnicami in slon, čki sem mu malo skrajšal rilec.

Srbija ošteta zaradi bojkota podelitve Nobelove nagrade za mir
2010-12-15

Spomin na pogumno rešitev zaprtih v Starem piskru,
Elektro Ljubljana zmanjšuje stroške,
Skrb vzbujajoče je, kako je Švedska klonila pred ZDA,
Nočem, da je kvaliteta sinonim za sterilno podobo.
Večina ovadb, povezanih z vrnitvijo bulmastifov, ovrženih,
Casiraghi se je na poti do sodišča slekel,
Nov format datotek, ki rešuje drevesa,
Madžarski premier na prvem obisku na Slovaškem po 11 letih.
Vitranc slavi 50. rojstni dan,
V Cancunu dogovor o skladu za revnejše države,
Srečanje članov nacionalnega sveta za kulturo z Borutom Pahorjem.
Gostje bi prišli, a hotela med glavno sezono ostajata zaprta,
Mladi risi pohrustali tudi Litvo,
Erotika 69 ponoči segreva Celje.

"Vzemite svoj denar iz bank"
2010-12-15

Fišer naj bi zaradi postavitve križa preganjal tri ljudi,
Hit bo sodeloval z Rusi,
Thaci vodja kosovske mafije,
Richard Branson bo stevardesa za en dan.
Vasja Niegelhell bo za zapahi sedem let,
Zgodba Balkanski bojevnik še vedno brez sodnega epiloga,
Sončev izbruh skozi objektiv Nasine kamere,
Madžarski premier na prvem obisku na Slovaškem po 11 letih.
SCT v čedalje večjih težavah,
Plazova onemogočata cestne povezave. Kaj zdaj?
častni avstrijski križ akademiku Francetu Berniku.
Velika ameriška pustolovščina na Norveškem,
Afriški prvaki šokirali Internacional,
Prehiteva, a teče točno.

Irci bodo z višjimi davki ter nižjimi plačami in socialo reševali banke
2010-12-15

Spomin na pogumno rešitev zaprtih v Starem piskru,
Socialni dialog v državi je že vse leto mrtev,
"Berlusconijeva zmaga ni prava, je pirova",
Nočem, da je kvaliteta sinonim za sterilno podobo.
Plazovi v gorah podaljšali črni seznam,
Pri prodaji pirotehnike lahko prodajalec od kupca zahteva izkaznico,
Američani v vesolje poslali zasebno plovilo,
Nemška vlada potrdila ukinitev vojaške obveznosti.
Zahteva za veto in referendumska pobuda,
Za vsako od 15 odlagališč odpadkov 10.000 evrov kazni,
Srečanje članov nacionalnega sveta za kulturo z Borutom Pahorjem.
Bližnji topli kraji za pobeg pred zimo,
Letalcem bitka za Pensilvanijo in vodstvo v Ligi NHL,
Oporoka, ena bolj slavnih.

24-urna splošna stavka ohromila Grčijo
2010-12-15

Kadrovska podhranjenost komisije je moja "bolečina",
Oktobra v Sloveniji malenkost višje plače,
Ustanovitelj Facebooka Timeova osebnost leta,
Losos z bučo in gorčico.
v delovni nesreči umrl 55-letni moški,
Umorili črnomaljskega vdovca,
Voyager 1 - kamor ni poletelo še nobeno vesoljsko plovilo,
Kitajska in Indija partnerici, ne tekmici.
Uskok bo zaslišal tudi Kosorjevo,
Tudi Primorci bodo morali poprijeti za lopate,
Spanje, prehranjevanje in poljubljanje pred kamero Andyja Warhola.
Nova podoba Mozartove rojstne hiše,
Nasri najboljši francoski nogometaš,
Jima Morrisona oprostili nedostojnega razkazovanja.

Evropska velika trojica zahteva zamrznitev proračuna
2010-12-18

V Sloveniji nepopolna demokracija - "Gre za resno sporočilo",
Primorske novice z novimi nadzorniki,
Zanikanje komunističnih zločinov kaznivo kot zanikanje holokavsta?
Poštar Pavli zvesto dostavlja pisma Božičku.
Policija išče roparja bencinskega serisa,
V ozadju čiste lopate več postopkov,
Ciklon na Saturnu s kar petletnim "stažem",
Gbagbo zahteva odhod sil ZN iz Slonokoščene obale.
V finalu EP rokometašice Švedske in Norveške,
Snežni kaos po vsej Evropi,
Božični džez z Big Bandom RTV Slovenija.
V Abu Dabiju stoji najdražje praznično drevo,
Gekas malce pokvaril magično jesen Borussie,
Neznana zgodba o znani pesmi.

V EU-ju je med zakonskimi pari 13 odstotkov mednarodnih
2010-12-20

Finska je končala preiskavo v primeru Patria,
Türk za viceguvernerko predlagal Mejro Festič,
Rusija svari ameriški senat pred spreminjanjem Starta,
Vince Vaughn postal očka.
Pridržali osumljence torkovega umora v črnomlju?
Na sodbo, ali bo zaradi streljanja moral za rešetke, bo še čakal,
Ženska, ki ne občuti strahu,
Pjongjang pripravljen na vrnitev inšpektorjev.
Iskre v glavah,
Leto 2010 - tudi leto katastrofalnih poplav,
Pandurjev Maks dobil podporo mariborskih svetnikov.
Curaçao - živopisani biser karibskega otočja,
Z Maljkovičem do medalje na EP-ju v Sloveniji,
V kuhinji se nikoli ne ponavljata.

Francija in Nemčija proti vstopu Bolgarije in Romunije v schengen
2010-12-25

Pahor in Jelušičeva pri slovenskih vojakih v Libanonu,
V Hitu s posredovanjem nadzornikov prekinili stavko,
Božično darilo potnikom - polet na želeno destinacijo,
"Srečen, da je moški" - Andrej Pejič obnorel modni svet.
Pred proslavo lažni bombni preplah v Cankarjevem domu,
Na gorenjski avtocesti prometna nesreča s smrtnim izipom,
Skype se po sredinem izpadu počasi postavlja na noge,
Zahodnoafriški voditelji zagrozili z uporabo sile.
Začenja se lov na vstopnice za London 2012,
Oranžni alarm na Ljubljanskem barju,
Drobovje bi lahko naslikal čisto estetsko. Pa ni hotel.
Božički v trgovinah, na motorjih in v vodi,
Sladica bo postrežena šele dan po "boxing dayu",
Leto 2011 v znamenju hekerjev in kibernetskih vojn.

"Hrvaška je naredila velik napredek. Leto 2010 je bilo impresivno."
2010-12-26

Dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov, a previdno!
Nadzorni svet Telekoma potrdil združitev Telekoma in Mobitela,
Papež pred kosilom z reveži obsodil božično nasilje,
Ni truplo, je le snežak.
Tragedijo povzročil z 1,2 g alkohola na kilogram krvi,
Trideset opitih voznikov je božično noč preživelo na policijski postaji,
Indijsko raketo razneslo kmalu po izstrelitvi,
Na letališču zadržali letalo Laurenta Gbagboja.
S tigra na zajca,
Na Primorskem promet ovira močna burja,
Izvor, film leta 2010?
V Betlehemu še zdaleč ni vsak dan "božič",
Mankoč, Vojnovič ali Zlatko, kdo najboljši je za tri?
Nagrajenci Delove Velike nagradne križanke.

Greenpeace Bruslju grozi s tožbami
2010-12-28

SDS v dolgovih - vsi njeni funkcionarji januarja ob pol plače,
Tudi zasebni lastniki Abanke pod drobnogledom ATVP?
Po 20 letih vladavine čukanoviča - Lukšič,
Osvežitev jutranjih novic z Erikinim nosečniškim sijem.
Požar v Novih Jaršah povzročil za okoli 220 tisoč evrov škode,
Devetnajstletna slovenska državljanka v Srbiji padla z vlaka,
Neandertalci so jedli zelenjavo in kuhali nad ognjem,
V kratkem izjava Rohatinskega.
Aha Mura – čPahorjev feniks,
Inšpektorat MOL-a poostreno nad (ne)čistočo ob smetnjakih,
Jacques-Louis David.
mladi "žurat" v Beograd, drugi na Hrvaško in v toplice,
"Težje kot bo, boljše bo zame",
Zadnji džojnt za turiste?
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