
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 

Julij zaznamovan z obiskom slovenskih gostov 

Izola, 12. avgust 2020 - Kljub nekoliko nesigurnemu začetku poletne sezone in 
nižjim pričakovanjem, so podatki o turističnem obisku v mesecu juliju izredno 
dobri in popolnoma primerljivi z lanskimi. Julija nas je obiskalo 25.288 gostov, ki 
so skupaj opravili 112.629 prenočitev.  

35% vseh prenočitev je bilo ustvarjenih v hotelih, 30% v apartmajih, 14% v kampih, 10% 
v prenočiščih.  

V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 1% povečanje opravljenih prenočitev in 
2% znižanje števila gotov. Izola je že vsa leta priljubljena počitniška destinacija med 
domačimi gosti. Če so v lanskem letu domači gosti realizirali 52% prenočitev, so jih v 
letošnjem kar 82%. Med tujimi gosti so na prvem mestu nemški gosti, sledijo avstrijski 
gosti, češki gosti in ostali.  

Zasedenost nastanitvenih zmogljivosti v juliju se je gibala okrog 90 %, prav tako ostaja 
tudi v avgustu, in je tako primerljiva z lansko.  

V obdobju januar – julij je bilo v vseh nastanitvenih enotah v Izoli zabeleženih 46.932 
gostov, ki so realizirali 183.173 nočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 40% 
upad števila gostov in 36% znižanje števila prenočitev. V tem obdobju je bilo 80% vseh 
prenočitev realizirano na slovenskem tržišču. 

Glede na to, da se številke niso bistveno spremenile, pa se opaža vidno spremembo v 
strukturi gostov, kar je na trenutne razmere tudi pričakovano. Zaradi dejstva, da Izolo že 
v običajnih sezonah zaseda več kot 50 % slovenskih gostov, se je uvedba turističnih bonov 
tukaj izkazala kot zelo dobrodošel ukrep. Po podatkih FURS-a je bilo v Izoli unovčenih  
18.042 bonov v vrednosti 2,8 milijona evrov. Ker se Izola ponaša s turističnimi 
produkti, ki so aktualni celo leto, bo to zagotovo pripomoglo k temu, da bo marsikateri 
domači gost prepoznal to vrednost in se vračal tudi izven poletne sezone, kar je tudi eden 
glavnih ciljev, ki ga zasledujemo na Turističnem združenju Izola.  

Vse obiskovalce, ki jih zanimajo zasebne nastanitve lahko z letošnjo sezono na TICu 
usmerimo na posodobljen interaktivni zemljevid naše spletne strani, kjer se nahajajo tudi 
predstavitve nekaterih izolskih ponudnikov zasebnih nastanitev.  

Kljub manjšim dogodkom, pestro dogajanje  

Izola se kljub trenutni situaciji in omejitvam trudi, da bi obiskovalcem, seveda v skladu z 
uredbami in smernicami, poleg ostale ponudbe, zagotovila tudi mero sprostitve ob dobri 
glasbi in ostalih večernih dogodkih. Tako se v Izoli letos odvija več manjših, intimnejših 
dogodkov, ki omogočajo, da se ljudje porazdelijo po več lokacijah. V petek, 31. julija, se je 
kot poletna različica decembrskega dogajanja pričel Poletni otok s kotalkališčem v parku 
Pietro Coppo, ki nudi zabavo tako za otroke kot tudi odrasle, v bližnjem drevoredu pa si 
lahko mimoidoči na stojnicah privoščijo osvežilno pijačo ali prigrizek, željni glasbe pa 
prisluhnejo melodijam Koncertov v parku. Ob četrtkih je Ljubljanska ulica že 
tradicionalno zbirališče ljubiteljev dobre glasbe, saj se tam odvijajo Večeri pri špini.  

https://www.visitizola.com/map/nastanitev


 
 

Eno izmed poletnih prizorišč tudi letos ostaja letni kino Arrigoni, kjer se lahko 
obiskovalci sprostijo ob raznovrstnih filmskih projekcijah in tudi koncertih. V petek, 21. 
avgusta bo publiko navdušil izolski kantavtor Rudi Bučar, že naslednji dan pa se bodo 
obiskovalci zabavali ob zvokih narodno-zabavne glasbe Primorskih fantov in skupine 
Popoutlet. Poletje v Izoli pa si, poleg glasbe in prireditev, težko predstavljamo brez 
mednarodnega filmskega festivala Kino otok. Le-ta se bo pričel na zadnjo sredo v mesecu, 
26. avgusta in trajal do 30. avgusta.  

Novost poletja v Izoli je tudi zapora Sončnega nabrežja vsak petek in soboto med 18.00 
in 24.00, kar je predvsem dobrodošlo zaradi umirjanja prometa v obdobju vrhunca 
poletne sezone, prav tako pa ukrep omogoča prijetne večerne sprehode na katerih se 
lahko upošteva priporočena medosebna razdalja.  

Z izdelki Visit Izola v vroče poletje  

V trenutno obstoječo ponudbo prodajnih artiklov (brisačke, kape s šiltom, bombažne 
vrečke …) smo dodali še nekaj produktov, ki so lahko tudi prijeten poletni spomin na obisk 
Izole. Obiskovalci lahko na TICu kupijo majčke s kratkimi rokavi, atraktivno zapestnico 
Visit Izola, praktičen lonček in v slogu trajnosti in ohranjanja okolja, tudi simpatično 
stekleničko za vodo. Vsi produkti so dosegljivi tudi v naši spletni trgovini.  

Tudi letos si mnogo obiskovalcev zaželi »zelene« vožnje z vetrom v laseh in raziskovanja 
mesta ter bližnje okolice, zato se marsikdo sposodi električni skiro. Željni morskih avantur 
in raziskovanja izolskih plaž pa se odločijo za najem SUP deske.  

Izolana – hiša morja in vznemirljivo morsko popotovanje za otroke 

V sklopu junijske kampanje Izola in skrivnosti domačinov smo na našem Facebook profilu 
skupaj z našimi sledilci preko nagradne igre iskali NAJ IZOLSKO DOŽIVETJE, katerega 
naziv si je prislužila Izolana – hiša morja. Tu lahko zgodbam ribištva in izolske tradicije 
prisluhnete celo leto, otroci pa se lahko s prijavo na interaktivno igro Muzejski detektiv 
odpravijo na vznemirljivo morsko popotovanje in iskanje skritega zaklada.  
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