
 
VABILO 

 
NA DELOVNO AKCIJO IN OTVORITEV ŠPORTNEGA 

PARKA MALIJA 
 

ki bo v soboto, 3. novembra 2018 ob 10.00 uri 
na novem Športnem parku na Maliji 

 
Občina Izola, Center za kulturo, šport in prireditve, Komunala Izola ter 
Kulturno društvo Malija vas prijazno vabimo, da se nam pridružite ob uradni 
otvoritvi večnamenskega igrišča - športnega parka Malija. Program bo 
mešanica delovne akcije vseh, ki boste prostovoljno pomagali urediti – 
prebarvati betonske tribune pod nogometnim igriščem in pestrega športno - 
kulturnega programa.  
 
Na stojnicah vas bo pričakala pestra ponudba domačih dobrot, predstavnice 
Šole zdravja nam bodo prikazale njihovo vsakodnevno vadbo, odvila se bo 
nogometna tekma, športni pedagog pa bo vsem starostnim skupinam prikazal 
varno rabo zunanjih fitnes naprav, ki so del novega športnega parka Malija. 
Prav tako se bodo vsi zainteresirani lahko preizkusili v igranju tenisa. Celotno 
dogajanje bosta popestrila zvok harmonike in petje mladih pevk. 
 
Za vse prostovoljce bo ob koncu delovne akcije poskrbljeno tudi za malico in 
pijačo, za kar gre zahvala izolskim gasilcem. V primeru slabega vremena 
dogodek odpade. 
 
Izola, 29. oktober 2018       
      mag. Igor Kolenc 
          župan 
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