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Sporočilo za javnost 

 
Uspešno turistično leto v Izoli 

 
Izola, 5.1.2015 – V letu 2015 je bilo realiziranih preko 320000 nočitev, kar predstavlja 4 % 
rast v primerjavi s preteklim letom. 
 
Skupno so z 60 % prevladovali domači gostje. Med tujimi gosti je bilo največ avstrijskih 
državljanov, sledili so jim nemški, italijanski in belgijski gosti. Zabeležili smo pomemben 
porast nočitev na češkem, poljskem in skandinavskem tržišču. To so tudi države, ki bodo za 
nas v bližnji prihodnosti zagotovo predstavljale vedno pomembnejša tržišča. 
 
Rast števila nočitev potrjuje, da Izola ostaja zaželena destinacija v katero se obiskovalci radi 
tudi vračajo. V  letu 2015 smo zabeležili povečan obisk tudi v mesecih izven glavne turistične 
sezone. 
 
V obdobju od junija do septembra je Izolo obiskalo precej več dnevnih obiskovalcev. Izjemno 
uspešno so poslovali v obeh izolskih avtokampih, zasebnih sobah in apartmajih, kjer je bil 
obisk večji do 20%. Skozi vse leto je bilo opažati trend rasti nočitev s strani domačih, med 
tem ko smo ohranili delež nočitev s strani tujih gostov. 
 
Leto smo zaključili z zelo uspešnim decembrom, ki nam je prinesel skupno kar 11 % več 
nočitev. Tudi v najbolj prazničnem mesecu v letu so prevladovali domači gostje, s strani 
katerih smo, v primerjavi z decembrom prejšnjega leta, zabeležili porast za 15%. 
 
Porast števila obiskovalcev poleg stalne nadgradnje ponudbe s strani naših turističnih 
zmogljivosti, medsebojnega povezovanja le teh in dodatnih promocijskih aktivnosti na 
domačem kot tudi na bližnjih tujih trgih, pripisujemo še pestremu celoletnemu dogajanju v 
Izoli. V letu 2015 smo gostili kar nekaj odmevnejših prireditev, ki so se vrstile skozi vse leto.  
 
V letu 2015 smo skozi kulinariko, pestro dogajanje, bogato kulturno dediščino in ostale 
posebnosti, Izolo predstavljali kot otok doživetij v Sloveniji in na različnih tržiščih v tujini.  
 
 
 
 


