
 

 

 

 
 

 

 

VABILO 
 

Povežimo slovenske in hrvaške ideje - strokovna ekskurzija ISTRA 

Skupnost občin Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Istraterra, turistična 
agencija in socialno podjetje, vas vabimo, da se nam pridružite na dvodnevni strokovni ekskurziji z 
ogledom dobrih praks razvoja turizma, destinacijskega menedžmenta, regionalnih blagovnih znamk 
in inovativnega upravljanja lokalne skupnosti v hrvaški Istri za ustvarjanje delovnih mest. 

Program: 

Četrtek, 19.11.2015 – Poreč 
 8.00 odhod iz Maribora pri trgovini Rutar, 9.30 postanek v Ljubljani- Supernova Rudnik 

(možni postanki v Postojni, Divači in Kopru) 
 prihod v Poreč in namestitev v hotelu Palazzo 
 delovno srečanje »Sodelovanje v turizmu za lokalni razvoj in nova delovna mesta« s 

predstavitvijo dela in projektov Turističke zajednice Istra (predstavljen bo tudi čezmejni 
kolesarski projekt »Parenzana«), Istarske razvojne agencije (predstavljena bo znamka »Istrian 
Quality« in »Domus bonus«), konzorcija vinogradnikov Vinistra in LAG Središnja Istra. 

 skupno kosilo v hotelu, mreženje in povezovanje idej 
 družabni večer z obiskom priznanega istrskega vinarja Franca Armana in agroturizma 

»Jadruhi«, tipična istrska večerja in degustacija vin (Vižinada pri Poreču) 
 prenočitev v hotelu 

Petek, 20.11.2015 – Bale 
 zajtrk v hotelu, odhod 
 prihod v Bale, sprejem s strani župana, ogled mesta, predstavitev inovativnega modela 

razvojne kooperativnosti na lokalni ravni, turističnega razvoja in ideje razvoja razpršenega 
hotela 

 predstavitev projekta Istra Inspirit, ki uspešno povezuje kulturno dediščino in turizem 
 kmetija Ograde, tipično istrsko kosilo in predstavitev kmetije in turističnih dejavnosti 
 odhod proti Sloveniji 
 postanek v Padni (Piran), predstavitev turističnega razvoja vasi, sodelovanja s potniškimi 

križarkami in ideje razpršenega hotela (predstavniki Občine Piran), ogled vasi in turističnih 
namestitev, degustacija ekološkega oljčnega olja in vina 

 odhod proti domu. Prihod v Ljubljano okoli 19. ure in v Maribor okoli 20. ure 

Cena: 

od 30 do 40 oseb = 188 eur, nad 40 oseb = 175 eur. V ceni so vključeni: avtobusni prevoz, prenočitev 

v enoposteljnih sobah s kosilom in zajtrkom v hotelu s petimi zvezdicami, vodenje, vsi ogledi oz. 

predstavitve po programu, tipična istrska večerja in kosilo, 2x degustacija vin, 1x degustacija oljčnega 

olja, osnovno nezgodno zavarovanje, stroški organizacije potovanja. 

Prijave zbiramo preko priloženega prijavnega obrazca do 13.11.2015. Izlet se izvede ob vsaj 30 
prijavljenih osebah. Za dodatne informacije: smo vam na voljo sasa.kek@skupnostobcin.si, tel. 02 
234 15 00. 

Prijazno vabljeni! 
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