
 
 

  

 

 
 

  
 

Maribor, 19. oktober 2018 

 

VABILO 

Študijska ekskurzija v hrvaško Istro 
6. november 2018, Ljubljana-Istra-Ljubljana 

 

Spoštovane županje, spoštovani župani, 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in IPoP - 

Inštitut za politike prostora  vabi na študijsko ekskurzijo v sosednjo Hrvaško, v Istro, v okviru 

podpore izvajanja urbane politike in programa Urbact. V sklopu izleta bomo obiskali Rabac in 

Bale. V Občini Rabac se bomo seznanili s konceptom zasebne investicije v javno infrastrukturo, 

kolesarski park, ki je velika pridobitev tako za lokalno skupnost, njene prebivalce in turiste. 

Predstavniki zasebnega vlagatelja, hotelske mreže Valamar in župan občine Rabac nam bodo 

predstavili projekt. Kolesarsko pot bomo lahko spoznali na kolesu ali peš, kakor bo komu bolje 

ustrezalo. 

V občini Bale bomo spoznali primer participacije občanov pri izgradnji kampa, pri načrtovani 

celoviti prenovi starega mestnega jedra, ki se spreminja v mesto hotel in drugih oblikah 

sodelovanja občanov in občine. Tudi v Balah nas bo sprejel župan s sodelavci. 

Na študijsko ekskurzijo se bomo odpravili z avtobusom, ki bo krenil iz Ljubljane ob 7.30 uri. 

Predviden povratek je v poznih večernih urah, ob 23.00 

V želji, da se ekskurzije udeleži čim več županj in županov je zanje udeležba brezplačna. Iz 

občine jih lahko brez kotizacije spremljata tudi do dva sodelavca. V kolikor se županja ali 

župan ekskurzije ne bodo udeležili je kotizacija za udeležbo 50 eur na osebo in zajema hrano 

(kosilo in večerja), transfer, profesionalno in strokovno vodenje na avtobusu ter zanimiv 

program na obeh destinacijah. 

Strokovno izvedbo organizacije aranžmaja smo zaupali Turistični agenciji Goodplace, ki je 

pridobila znak Slovenia green za turistične agencije. 

 

Prijazno vabljeni! 

 

Priloga: okvirni program 

Prijava: https://skupnostobcin.si/dogodek/studijska-ekskurzija-v-hrvasko-istro/   

https://skupnostobcin.si/dogodek/studijska-ekskurzija-v-hrvasko-istro/


 
 

  

 

 
 

  
 

OKVIRNI PROGRAM 

 

7.30   Odhod iz Ljubljane, parkirišče Interpsar Vič, Jamova cesta 105, Ljubljana 

(lokacija na Google zemljevidu: https://goo.gl/maps/xywtPChC3BN2)  

Možno pobiranje udeležencev skladno s prijavami ob poti do Postojne – po 

predhodnem dogovoru. 

11.00   prihod v Rabac, sprejem predstavnikov občine, LTO, Valamar in upravljavcev 

kolesarskega parka 

11.30 – 12.30 predstavitev kolesarskega projekta, tekmovanj in strategije. 

12.30 – 13.30  ogled/spoznavanje kolesarske infrastrukture 

14.00 – 15.00  kosilo 

16.00   prihod v Bale 

16.00 - 17.30  ogled starega mestnega jedra, revitalizacije starih objektov in predstavitev 

vizije Bale – mesto hotel 

17.30 – 18.30  predstavitev razvoja Bale 

18.30 – 20.30  večerja 

23.00   prihod v Ljubljano 
 

 

Program je okvirni predvsem zaradi časovnice, ki je odvisna od prometa in dejavnikov, na katere 

organizator ne more vplivati. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. 

https://goo.gl/maps/xywtPChC3BN2

