
 

                                                        
 

Lokalna akcijska skupina med 
 
  

ODPRTJE UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V ZAGORJU

 ki bo v torek, 19. 

Občina Pivka je bila uspešna na razpisu LAS med 
okviru Strategije lokalnega razvoja in sicer kot partner v projektu Užitni in čutni parki namenjeni 
medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja  podeželja na področju 
občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

V projektu se bodo inovativno uredile javne površine, med katerimi je tudi igrišče v Zagorju. Na igrišču se 
je zasadilo  užitne in čutne rastline, ki bodo obiskovalcem nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, 
ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin. Ostali elementi ureditve so klopi namenjene druženju 
obiskovalcev. 

 

O pomenu užitnega in čutnega parka 

 

Robert Smrdelj, župan občine Pivka, 

Cvetka Kernel, predsednica LAS med Snežnik

Tina Bazjako, vodja organizacijske enote Ljudske univerze Postojna, 

Tomaž Česnik, predsednik vaške skupnosti Zagorje,

Marjeta Marinčič, koordinatorka projekta Užitni in čutni park v Zagorju,

Milan Vilotič iz podjetja Bilka

Rihard Baša, o pripravi hrane iz zelišč.

V kulturnem programu bodo nastopili 

                                

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

 

Občina Pivka  

vabi na 

ODPRTJE UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V ZAGORJU
 

. junija 2018 ob 18. uri na igrišču v Zagorju

 

Občina Pivka je bila uspešna na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v 
okviru Strategije lokalnega razvoja in sicer kot partner v projektu Užitni in čutni parki namenjeni 
medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja  podeželja na področju 

stojna, Pivka in Ilirska Bistrica. 

V projektu se bodo inovativno uredile javne površine, med katerimi je tudi igrišče v Zagorju. Na igrišču se 
je zasadilo  užitne in čutne rastline, ki bodo obiskovalcem nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, 

tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin. Ostali elementi ureditve so klopi namenjene druženju 

pomenu užitnega in čutnega parka v Zagorju bodo spregovorili:

, župan občine Pivka,  

, predsednica LAS med Snežnikom in Nanosom,  

, vodja organizacijske enote Ljudske univerze Postojna, 

, predsednik vaške skupnosti Zagorje, 

, koordinatorka projekta Užitni in čutni park v Zagorju,

iz podjetja Bilka, o zasaditvi parka in  

, o pripravi hrane iz zelišč. 

kulturnem programu bodo nastopili otroci iz Zagorja. 

Župan Robert Smrdelj

ODPRTJE UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V ZAGORJU 

igrišču v Zagorju. 

Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v 
okviru Strategije lokalnega razvoja in sicer kot partner v projektu Užitni in čutni parki namenjeni 
medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja  podeželja na področju 

V projektu se bodo inovativno uredile javne površine, med katerimi je tudi igrišče v Zagorju. Na igrišču se 
je zasadilo  užitne in čutne rastline, ki bodo obiskovalcem nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, 

tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin. Ostali elementi ureditve so klopi namenjene druženju 

spregovorili: 

 

, vodja organizacijske enote Ljudske univerze Postojna,  

, koordinatorka projekta Užitni in čutni park v Zagorju, 

 

 

 Vljudno vabljeni! 

Župan Robert Smrdelj 


