6. DOBRODELNO SREČANJE
STARODOBNIH VOZIL V
KRPANOVI DEŽELI,
SOBOTA 16. Maj 2015

PROGRAM SREČANJA:
Prihod v Pivko: 8:00 – 10:30 ure
Zajtrk: od 8:30 do 10:00 ure
Razstava vozil: od 8:00 do 10:30 ure
Start promocijske vožnje: ob 10:31. Dolžina trase 51 km.
Start ob 10:31 izpred gostilne SUŠELJ v Pivki. Pot se nadaljuje preko krožišča v smeri:
Parji, Zagorja, Knežaka. V Knežaku zavijemo levo v smeri Koritnic. Pred Koritnicami
zavijemo levo v smeri Bača. Na Baču se ustavimo na turistična kmetija pri Požarju.
Tja prispemo ob 11:00 uri
Od tu naprej nadaljujemo pot ob 12:00 uri v smeri Knežaka.
V Knežaku zavijemo levo v smeri Ilirske Bistrice.
Peljemo se skozi Ilirsko Bistrico, ob 12:30 uri se ustavimo na Transportu pri O.D.P.
Iz Transporta Ilirska Bistrica nas ob 13:15 uri pot vodi v smeri Topolca, Ribnice, Male
Pristave.
Nakar prispemo ob 13:45 uri k Morskemu Konjičku.
Od Morskega Konjička nas pot vodi ob 14:15 uri nazaj na startno mesto v Pivko, kamor
prispemo ob 14:30 uri

Tu se zaključi naša 51 km dolga trasa. Od 14:30 do 17:00 ure čas za prigrizek, pogovor,
izmenjavo mnenj in izkušenj o starodobnikih.
15:30 Zaključek s podelitvijo pokalov, zahval, licitacijo slik za dobrodelne namene
Ure veljajo za prvo vozilo na startu. Naslednja vozila speljejo približno v razmiku ene
minute.

DOBRODELNOST V NAŠIH SRCIH
starodobniki za Kristjana iz Bača
Kristjan si je letos januarja pri padcu z motorjem poškodoval hrbtenico.
Poškodba ga je prikovala na invalidski voziček
Zdravil se je v UKC Ljubljana.
Kjer je kar hitro po poškodbi okreval, in šel v Sočo.
Da bi si življenje čim prej vrnil na karseda normalne tire, smo se v društvu odločili, da mu
bomo pomagali z zbiranjem zamaškov in licitacijo dveh slik.
LICITACIJA SLIKE:
1. Slika v okvirju je olje na platnu avtorja Ilije Martića, bo dalo naše društvo.
Izklicna cena te slike je 100,00€

2. sliko daruje Novak Bojan - Avkcijska hiša LUDENS d.o.o. Kettejeva ulica 5, Pivka
Izklicna cena druge slike je 150,00€

3. Sliko daruje Jože Tomažič, slikat in filograf iz Pivke.
Izklicna cena slike je 50,00€
Več o Jožetu boste izvedeli 16. Maja v Pivki ob 15. uri

Z zbranimi sredstvi bo družina kupila invalidsko opremo, ki bo Kristjanu in družini olajšala
življenje.
Naj še omenimo, da je Kristjan oče dveh majhnih otrok.
Hvala vsem, ki boste še naprej zbirali zamaške, vsa nadalje zbrana sredstva iz tega naslova
bodo namenjena Kristjanu.
Več INFO: 041 33 75 99 Walter
Predsednik društva Martin Krpan Pivka
Valter Šajn

