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S kolesom namerava obiskati vseh 211 občin
Hilarij je prepričan, da je ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost življenja,
zato že skoraj 30 let izvaja odmevne projekte.
Bojan Rajšek, Litija
pet, 31.0 8 .20 12, 15:0 0

Slovenija
Izredni nadzor za odstrel volkulje Tie
Marjeta Šo štarič, go spo darstvo o b 19 :40
Na Zavo du za go zdo ve
Slo venije o bžalujejo o dstrel
z o vratnico o značene živali.

Pozivi proti razrešitvi nadzornikov RTV
Pi. K., Delo .si o b 17:33
Veber je po zval Viranta naj z
dnevnega reda seje umakne
to čko o razrešitvi
nadzo rniko v RTV. Virant
po ziv zavrnil.
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Mariborska univerza z novim logotipom, a tudi
pomisleki
Miha Rubin, Maribo r o b 18 :0 0
Sprva izbrane rešitve ni
po trdil senat, nato so sklenili,
da po so do bijo starega, zdaj
pa le izbrali eno z natečaja.

Foto: Bojan Rajšek
Spodnja Slivna, Litija - Nekaj minut pred
poldnevom je znani ultra maratonski kolesar
59-letni Radovan Skubic Hilarij s startom
pred pomnikom Geometričnega središča
Slovenije (Geoss) v Spodnji Slivni krenil na 15dnevno popotovanje po Sloveniji, na katerem
namerava obiskati župane vseh 211 občin in
jim ob tej priložnosti podariti lipove liste. Prvi
občini sta Moravče in Lukovica. V prihodnjih
dneh bo na kolesu predvidoma prebil 115 ur in
prevozil 2800 kilometrov.

V porečju Drave bodo zgradili 107 kilometrov
vodovodov
Mateja Celin, Slo venj Gradec o b 18 :0 0
Za čistilne naprave ter
kanalizacijsko in vo do vo dno
o mrežje 70 milijo no v evro v.

Hilarij je prepričan, da je ohranjanje naravnega
okolja ključ za boljšo kakovost življenja, zato
že skoraj 30 let izvaja odmevne projekte.
Z avzema se za promocijo kolesarjenja kot eno
najbolj trajnostnih oblik rekreacije.

Nasprotujoča si mnenja o združevanju Kranjskih
gimnazij
Marjana Hanc, Kranj o b 18 :0 0
Samo sto jno st bi gimnaziji
po mnenju ravnateljice
prinesla prilo žno st za dvig
kako vo sti izo braževanja,
SVIZ je ne po dpira.

S svojimi kolesi se bodo Hilariju pri njegovem zadnjem odmevnem projektu v njegovi tekaški in
kolesarski karieri priključili tudi nekateri župani in podžupani ter nekaj znanih Slovencev, med njimi
tudi predsedniški kandidat
Borut Pahor.
Iz Spodnje Slivne so Hilarija pospremili župani Litije, Z agorja in Šentruperta - Franci Rokavec,
Matjaž Švagan in Rupert Gole, pevka Nuša Derenda, Blažka Müller, direktorica Centra za razvoj
Litija Aleksandra Gradišek in med drugim tudi otroci iz Kolesarskega društva Calcit.
Hilarij se je na uraden start na Geoss pripeljal iz njegove rojstne hiše v Mali Kostrevnici, kjer mu je
šmarski župan Milan Izlakar podaril kipec Martina Krpana s kobilico. Danes bo prevozil približno
150 kilometrov, zvečer pa ga pričakujejo v Ljubnem ob Savinji kjer bo tudi prespal. Na izhodišče v
Spodnji Slivni se bo Hilarij vrnil 15. septembra,
kjer ga bodo predvidoma sprejeli župani vseh 211 občin. Po besedah predsednika Društva Geoss
Mirka Kaplje je udeležbo na sklepni prireditvi že potrdilo 97 občinskih vodstev.

Mnenja in blogi
O lisici in grozdju
V resnici gre za do ko nčanje
medijskega manevra iz leta 20 0 7.
Janez Markeš, Sobotna priloga

Davek, priročna palica
Predsednik vlade o dkriva predno sti
višjega DDV, minister Šušteršič pa
jih že vidi.
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Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Povezane novice

K drugi republiki
28 . avgust o b 12:0 0

Po po l leta vladanja Janševe ekipe
je vse več indicev, da ta de facto
razgrajuje so cialno državo .

Pred sto leti ženske na ko lo niso smele zaradi pregrehe. Ko lesarjenje pa jih
je nato pripeljalo tudi do večje emancipacije.

Mario Belovič, notranja politika

Kolesarjenje nekoč: z dravi hipohondrijo, ž ensko muhavost, nervoz o

PDFmyURL.com

Rekreatur: veliko
druž enja, malo
tekmovalnosti

Raj z a freeriderje v bliž ini
Ljubljane
7. julij o b 0 9 :0 0

26 . avgust o b 18 :0 0

Od Jesenic do Pariz a: Na
dveh kolesih se je voz ilo
kar 14 nog

Delo Plus
1 Anuška Delić, Ozadja

Večer: namesto Skuhale Struc
Pivo varna Laško menjava že drugega medijskega
direkto rja v manj ko t dveh ...

Københaveniz acija? Ne,
vancouveriz acija!
1. julij o b 12:0 0

7. julij o b 12:0 0

Marjeta Šo štarič, go spo darstvo

Izredni nadzor za odstrel volkulje Tie
Na Zavo du za go zdo ve Slo venije o bžalujejo o dstrel
z o vratnico o značene ...
Peter Rak, kultura

Ocena butoh predstave Tobari: materino
mleko
Oglasno sporočilo:

Če za hinduizem velja rek, da ga je treba piti z
materinim mleko m, bi po do bno lahko ...

Bralci so prebrali t udi
Pličanič Türku predstavil racionali
zacijo JS
Minister za javno upravo po jasnil pred
sedniku (na njego vo željo ) reo rganiza
cijo javnega sekto rja. Več

Peter S. oddal svoj vzorec DNK,
rezultat bo znan v kratkem
Peter S. je že o ddal svo j vzo rec DNK.
Zidar Klemenčičeva: Javno st bo o rezul
tatu o bveščena v kratkem. Več

Janša: Če je kdo nejevoljen, sem to
jaz
Premier Janez Janša je pred zase
danjem GS ZN go vo ril o krčenju diplo
matske mreže in o bdavčitvi slo venskih
medijev. Več

KOMENTIRAJ ČLANEK
Spo št o vani ko m e nt at o rji!

Tretja politična pot: je štirikrat ena
lahko ena?
Liberalni po litični blo k ima po neuspešni
zgo dbi v zadnjih letih na vo ljo le še »en
strel«, da o bstane. Več

Ko mentiranje je prepro sto , vendar pa zaradi spo dbujanja kulturne in do sto janstvene razprave pred o ddajo
ko mentarjev zahtevamo vno s o sebnih po datko v.
Za ko mentiranje mo rate biti prijavljeni. Še nimate upo rabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Po go ji ko m e nt iranja so do po lnje ni!
Po go ji ko mentiranja na spletnih straneh delo .si
PRIJAVI SE
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