V o kvir u izdelave C e lo stne pr om e tn e st r at e g ije O b čin e Pivka b om o izved li
p r ir ed it e v za ja vn o st s slog a n om
»S t ra jno stno mob ilno st jo do m edg en e ra c ij s ke ga dru žen j a ob č ano v v Piv k i «,
ka t er e glavni cilj je o za vešča n je ce lo t ne g a p re b iva lst va g le d e po m em b no st i
tr ajnostn e mo b iln o st i za n a d a ljn ji r a zvo j o b čine .

Vljudno vabljeni na

prireditev za javnost, ki bo izvedena v okviru Občinskega
praznika Občine Pivka
v petek 11. maja 2018 med 9:00 in 11:00 uro
na ploščadi Krpanovega doma, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi in izvede v
petek 18. maja 2018 ob isti uri!
▪ Na prireditvi bo sodelovalo več kot 20 različnih institucij/organizacij/društev iz občine in širše regije,
ki bodo preko različnih aktivnosti celotno javnost ozaveščali o prednostih in koristih, ki jih ima
trajnostna mobilnost v vsakdanjem življenju.
▪ Poligoni s kolesi in poganjalčki za vrtce in osnovne šole, številne tematske delavnice, pohod skozi
Pivko, meritve dejavnikov tveganja, promocijske aktivnosti razvoja pohodništva in številne druge
aktivnosti bodo predstavljale rdečo nit prireditve.
▪ Vsi obiskovalci si boste lahko ogledali predstavitev delovanja policije, poklica policista in delovanje
policistov vodnikov službenih psov ter predstavitev delovanja medobčinskega inšpektorata in
redarstva. S strani Prostovoljnega gasilskega društva Postojna pa bo predstavljena demonstracija
uporabe gasilske-lestve na parkirišču pri vrtcu Mavrica.
▪ Center za krepitev zdravja – ZD Postojna vam bo predstavil koristne informacije o zdravem
življenjskem slogu s poudarkom na pomoči in podpori pri spoprijemanju s stresom ter tehnikah
sproščanja. Izvajali bodo tudi merjenje dejavnikov tveganja kot sta krvni tlak in teža.
▪ S strani strokovnjakov za nordijsko hojo se bo na stadionu izvajala demonstracija pravilne uporabe
palic in tehnik za nordijsko hojo (ogrevalne vaje, namestitev palic okrog zapestja, pravilna drža).
▪ Udeleženci prireditve boste imeli možnost vpogleda v izsledke izdelave Celostne prometne strategije
ter si ogledali razstavne panoje glede načrtovanih sodobnih prometnih ureditev v Občini Pivka.

Vljudno vabljeni, da se prireditve udeležite ter na ta način aktivno preživite občinski praznik!
Projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018.
Za več informacij smo Vam na voljo preko spletne pošte cps@pivka.si ali na telefonski številki (05) 72 10 100.

