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Priloga 1 

Obrazložitev 

 

1.1 Izhodišča, namen in cilji oblikovanja strategije  

 

Dobro znane nenadne in še do nedavnega nepredstavljive spremembe, ki jih je tudi v turizmu 

sprožila letošnja covid kriza, so bile osnovni vzgib za pripravo strategije razvoja turizma v 

občini Izola za obdobje od 2021 -2025  Zaradi novonastale situacije smo v Izoli zaznali potrebo, 

da obstoječe razvojne in strateške dokumente ter obetavne trende v izolskem turizmu, ki že 

obstajajo tako na strani ponudnikov kot obiskovalcev povežemo in nadgradimo v enotno 

strategijo razvoja turizma.  

Tako je Občina Izola v sodelovanju s Turističnim združenjem Izola pristopila k oblikovanju 

Strategije razvoja turizma v občini za obdobje od leta 2021 do 2025. V njej je poiskala odgovore 

na vprašanja kam želimo in zakaj, ki so predstavljeni v tem dokumentu.  

Predvsem zaradi vseh trenutnih neznank, povezanih s covid krizo in ukrepi države na področju 

turizma, je še bolj nujno strategijo vsako leto izpopolnjevati in revidirati.  

Ta nekaj več kot dvomesečni projekt se bo v letu 2020 nadaljeval z izdelavo akcijskega načrta, 

ki bo vseboval podrobneje razdelane ukrepe in aktivnosti ter časovni načrt in bo odgovoril na 

vprašanja kako, kdaj in s koliko sredstvi bomo udejanjili posamezne cilje strategije. 

Pričujoča strategija je nastajala z roko v roki s ključnimi deležniki na področju razvoja turizma 

v občini Izola, ki so se odzvali povabilu in sodelovali na treh tematskih delavnicah ter v 

intervjujih. Strategija predstavlja dokument, ki je podlaga za načrtovanje razvoja turizma v 

prihodnjem petletnem obdobju.  

Poglavitni namen te strategije je maksimalno izkoristiti vse konkurenčne prednosti destinacije 

Izola v smeri uspešnega razvoja, trženja in promocije ter še večje prepoznavnosti občine Izola 

kot turistične destinacije skozi vse leto in s tem omogočiti prebivalcem Izole večje 

blagostanje.   

Pričujoča strategija tudi nadgrajuje zeleno shemo slovenska turizma, h kateri je občina 

pristopila v letošnjem letu.  

S strategijo razvoja turizma se opredeljuje partnerski odnos med javnim sektorjem ter zasebnim 

in društvenim sektorjem za usklajeno in usmerjeno razvojno delovanje na področju turizma v 

občini ter njihov skupen nastop in povezovanje na ravni obalno-kraške regije in širše.  

 

Strategija razvoja turizma v občini Izola je živ dokument, ki vsebuje redno preverjanje  

uresničevanja zastavljenih strateških ciljev in prilagajanje morebitnim novim okoliščinam. Še 

posebej nas k temu spodbuja izkušnja s koronavirusom, ki je prinesla izjemno hitre in 

popolnoma nepričakovane preobrate v navadah ljudi ter v družbenem in naravnem okolju. Zato 

bo Občina Izola skupaj z deležniki enkrat letno opravila pregled doseganja strateških ciljev, o 

tem poročala Občinskemu svetu in po potrebi predlagala dopolnitve strategije.  
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1.2 Metodologija dela  

 

Osnovna metodologija za pripravo strateškega dokumenta je kombinacija namiznega 

raziskovanja (v fazi priprave analitičnih podlag) in delavnic ter poglobljenih intervjujev z 

odločevalci in turističnimi ponudniki v občini oz. v destinaciji (oblikovanje strateških 

usmeritev, razvojno-trženjskega modela in akcijskega načrta).  

 

V okviru priprave dokumenta so bile izvedene tri delavnice s ključnimi akterji ki so se odzvali 

povabilu:    

 Prva delavnica z 18 udeleženci je potekala 30. 7. 2020 z namenom predstavitve 

metodologije dela in terminskega načrta priprave strategije, skupno oceno razmer v 

turizmu in zbiranjem predlogov za ključne usmeritve.  

  

 Druga delavnica s 16 udeleženci je bila izvedena 12. 8. 2020 z namenom priprave 

analize stanja ter identifikacije ključnih prednosti in izzivov na področju turizma, ki so 

predstavljali podlago za pripravo temeljnih strateških usmeritev. Posebno pozornost 

smo namenili izolski kulinariki z gostom prof. dr. Janezom Bogatajem.  

 

 Tretja delavnica z 9 udeleženci se je odvila 8. 9. 2020, na njej pa je bil predstavljen 

osnutek strategije, ki je s pomočjo razprave in argumentov pridobil jasnejšo sliko.  

 

Povzetki vsebine delavnic in predlogov udeležencev so bili posredovani vsem deležnikom, 

tudi tistim, ki se delavnic niso uspeli udeležiti, z vabilom k posredovanju predlogov, 

komentarjev in mnenj. Tako se je strategija dopolnila še z nekaterimi predlogi.  

 

Pri nastajanju strategije smo upoštevali naslednje dokumente kot podlage oz. iztočnico:  

- Osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN),  

- Strateške smernice turistične destinacije Izola (Valicon, 2017),  

- Razvoj turistične destinacije Izola in ciljne skupine obiskovalcev (Valicon, 2017),  

- Razvoj kulturno turistične destinacije do leta 2025 v okviru projekta Mala barka 2, akcijski 

načrt (Valicon, 2017),  

- Letno poročilo 2019 (Turistično združenje Izola, g.i.z.),  

- Turistični priročnik destinacije Izola 2020 (Turistično združenje Izola, g.i.z.),  

- Strategija nastopa na digitalnih omrežjih (Turistično združenje Izola, g.i.z., 2017),  

- Raziskava person Izola Digital (Arhea, 2019).  

 

1.3 Vsebina in struktura dokumenta  

 

Poglavje 1: V Uvodu analiziramo razmere v času nastajanja strategije in novo realnost na 

področju turizma zaradi pojava koronavirusa. Preverjamo tudi, zakaj turizem po koronavirusu 

ne bo enak kot smo ga poznali pred krizo.  

                                        
Poglavje 2: V Analizi stanja odgovarjamo na vprašanja kje smo, kdo smo in kaj smo? V tem 

poglavju podajamo pregled obstoječe primarne in sekundarne turistične ponudbe občine Izola, 

glavnih turističnih ponudnikov in turističnih proizvodov. Ugotavljamo, kakšen je položaj 

destinacije Izola na globalnem turističnem trgu in kakšni so njeni potenciali za nadaljnji 

razvoj turizma. Analizo stanja postavljamo v kontekst razvoja slovenskega turizma ter glavnih 

usmeritev na tem področju v prihodnjih petih letih.  
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Poglavje 3: V Izzivih destinacije predstavimo SWOT analizo, ključne trende in povežemo z 

izzivi, ki nas čakajo v prihodnje. Skušamo najti odgovor na vprašanje: »Kaj ti izzivi pomenijo 

za prihodnje strateško obdobje?«.  

 

Poglavje 4: Ugotovitve analize stanja služijo kot podlaga za opredelitev vizije, poslanstva, 

ciljev in temeljnih strateških usmeritev, s katerimi odgovarjamo na vprašanje, kaj in kdo 

želimo biti, kako se vidimo v prihodnosti?  

 

Poglavje 5: Temeljne strateške usmeritve v nadaljevanju prevajamo v razvojno trženjski 

model, ki podrobneje predstavlja poti za sledenje strateškim usmeritvam in doseganje 

zastavljenih strateških ciljev in odgovarja na vprašanja kako bomo uresničili strateške 

usmeritve, s katerimi produkti, za koga in na kakšen način.  

 

Poglavje 6: Na podlagi opredeljenih strateških usmeritev, razvojnega in trženjskega modela v 

tem strateškem obdobju določamo koncepte, cilje, kazalnike ter prednostne ukrepe po strateških 

področjih, z izvedbo katerih bomo dosegli strateške cilje. Prednostna področja predstavljajo 

jedro akcijskega načrta, v katerem bomo odgovorili na vprašanja kaj je potrebno narediti, 

kakšne ukrepe in aktivnosti je potrebno izvesti. 

 

1.4 Temeljne strateške usmeritve   

 

Ključne usmeritve razvoja v Sloveniji, ki naj bi jim sledile vse turistične destinacije, podaja 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Temeljna usmeritev razvoja 

slovenskega turizma v tem strateškem obdobju je oblikovanje integralnih turističnih 

proizvodov, ki nudijo zelena, aktivna in zdrava petzvezdična doživetja. 

Občina Izola že od začetka strateškega obdobja sledi tej temeljni usmeritvi slovenskega 

turizma z oblikovanjem avtentičnih integralnih turističnih proizvodov, ki nudijo zelena, 

aktivna in zdrava petzvezdična doživetja in jim dodaja tri pomembne strateške 

komponente: 

 Zeleno, 

 Modro, 

 Turizem 365 dni. 

 

Zeleno se navezuje na trajnostni koncept razvoja turizma, s poudarkom na lokalni, sezonski 

ponudbi hrane in na teh osnovah temelječi kulinariki, s poudarkom na ribištvu, oljkarstvu in 

vinarstvu. 

Modro se navezuje na učinkovit, pameten turizem, s poudarkom na morski ponudbi (morje, 

plaže, vodne aktivnosti, povezovanje obale z zaledjem). 

Turizem 365 dni se navezuje na odpravljanje sezonskosti v turizmu, tako da bi turizem v 

destinaciji Izola živel vseh 365 dni.  
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1.5 Ključne usmeritve ter ukrepi Strategije razvoja turizma v občini Izola za obdobje 2021-

2025 

 

Poslanstvo  Poslanstvo vseh deležnikov v Izoli je v tesnem partnerstvu razvijati skupno 

turistično zgodbo in z njo ustvariti večjo vrednost za goste (avtentična, 

raznolika doživetja), za ponudnike (bogatejša, bolj inovativna ponudba in s 

tem uspešnejše poslovanje) ter za prebivalce oz. domačine in jim s tem 

omogočiti kakovostnejše življenje na podlagi zelenega, trajnostnega 

koncepta razvoja. 

Turizem v občini Izola sloni na domačinih, ki so zaradi svoje zgodovine, 

posebnosti in tradicije vir odličnih zgodb. 

Izola ima danost najbližjega Mediterana srednjeevropskim državam in 

gradi na ponudbi, ki je avtentična, inovativna in trajnostna. To vodi v 

zadovoljstvo gostov, prebivalcev in ponudnikov skozi vse leto.  

 

 

Vizija Izola ponuja edinstveno kombinacijo vrednosti, kot so aktivnosti na morju 

in v naravi, ribiška in pomorska tradicija ter zdrava lokalna kulinarika s 

poudarkom na ribah, oljkah in vinu. 

 

Izola bo prepoznavna, zaželena destinacija z jasno identiteto, s pristno ter 

aktivno ponudbo za doživljajska ter kulturna srečanja, za dogodke, prireditve 

in oddih skozi vse leto (ZELENO – MODRA DESTINACIJA ZA 365 

DNI). 

 

Vrednote 1. Povezovanje  

2. Zaupanje  

3. Upoštevanje narave in kulture  

4. Avtentičnost, lokalnost, sezonskost, izvirnost 

 

Strateški 

cilji 

1. Povečanje konkurenčnosti 365 dni na leto skozi povezovanje, 

sinergijo, kakovost, inovativnost za avtentična mediteranska 

doživetja skozi oči gosta in za to izvedene potrebne investicije. 

 

2. Povečanje prepoznavnosti destinacije skozi prepletanje zgodb in 

bolj jasno izražene ter komunicirane elemente identitete znamke 

destinacije (Zeleno – modri 365 dni). 

 

3. Povečati pomen turizma kot pomembne gospodarske panoge v 

občini Izola (predvsem med mladimi), saj ustvarja zaposlitvene 

priložnosti in pozitivno vpliva na razvoj s turizmom povezanih 

dejavnosti. 
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Kvantitativni 
razvojni in 
trženjski cilji  

1. Povečanje števila turistov glede na leto 2019 za 15 % do konca leta 

2025 (od tega 60 % v obdobju september- maj) z novimi 

kapacitetami in udejanjanjem strategije 365 dni. 

2. Povečanje števila nočitev turistov glede na leto 2019 za 20 % do 

konca leta 2025 (od tega 60 % v obdobju september- maj) tako z 

novimi kapacitetami, podaljšanjem bivanja kot udejanjanjem 

strategije 365 dni. 

3. Povečati prihodke od turizma nad indeksom rasti nočitev (dvigu 

kakovosti ponudbe sledi dvig cen). 

4. Povečanje števila dnevnih obiskovalcev glede na leto 2019 za vsaj 

15 % do konca leta 2025 (merili bomo z rednimi anketami in 

štetjem) z osredotočenjem na obdobje september–maj.  

5. Povečanje števila sob v hotelu**** superior do leta 2025 za vsaj 

200. 

6. Za destinacijo opredeliti 3 TOP turistične ikone (npr. kulturni 

center, »svetilnik – razgledni stolp«, staro mestno jedro). 

7. Investiranje v turistične atrakcije: vsaj 0,5 mio € na letni ravni (vsi 

deležniki). 

8. Začetek delovanja razpršenega hotela v centru mesta v letu 2022. 

9. Povečanje števila zaposlenih v turistični in gostinski dejavnosti 

glede na leto 2019 za 15 % do konca leta 2025. 

 

 

Kvalitativni 
razvojni in 
trženjski 
cilji 

1. Nadaljevati z učinkovitim modelom sodelovanja in povezovanja z 

drugimi občinami, ostalimi vodilnimi turističnimi destinacijami 

Obalno-kraške regije ter Mediteranske Slovenije, z STO in 

nacionalnimi turističnimi interesnimi združenji.  

2. Nadaljnja usmeritev v krepitev in razvoj inovativnih in trajnostnih 

produktov s poudarkom 365 dni. 

3. Spodbuditi dvig kakovosti obstoječih turističnih proizvodov (in 

posledično spremembe cen). 

4. Spodbuditi inovativnost z razvojem modela nagrajevanja inovativnih 

turističnih idej, s čimer želimo vzpostaviti spodbudno okolje za 

inovacije in v turizem pritegniti mlade. 

5. Vzpostaviti in kontinuirano izvajati programe usposabljanja kadrov 

na vseh ravneh. 

6. Nadaljevati z izgradnjo in urejanjem turistične infrastrukture s 

poudarkom potreb za poslovanje 365 dni. 

7. Pospešiti zasebna vlaganja v razvoj novih turističnih atrakcij, 

izgradnjo novih turističnih namestitvenih kapacitet (tako butičnih kot 

večjih s celoletno vsebino) in proaktivno nastopati do potencialnih 

investitorjev za razvoj turizmu namenjenih lokacij. 

8. Vzpostaviti ustrezen sistem monitoringa za sprotno spremljanje 

uresničevanja strateških ciljev. 
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Finančne posledice 

 

Za izvedbo letnega pregleda doseganja strateških ciljev, ki bo potekal na delavnici s ključnimi 

deležniki in za pripravo poročila ter morebitnih predlogov za dopolnitev strategije in strateških 

ciljev, se v proračunu Občine Izola za leti 2021 in 2022 zagotovi 1.500,00 evrov v vsakem od 

dveh navedenih proračunskih let na postavki 7724 Strategija razvoja turizma konto 420899 

Plačilo drugih storitev in dokumentacije.  

 

 

 

Obrazložitev pripravila: 

Karmen Bučar, 

višja svetovalka  

 

 

 

Vodja UGDIKR                                                                                             Župan 

mag. Tomaž Umek                                                                               Danilo Markočič 
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       Priloga 2 

 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18, uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji …..  redni seji, dne ......................., 

sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 o sprejemu strategije razvoja turizma v občini Izola 2021 - 2025 

 

1. 

Občinski svet Občine Izola sprejme strategijo razvoja turizma v občini Izola 2021 – 2025, ki je 

sestavni del tega sklepa.  

 

2. 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.  

                   

 

Številka:  

Datum: …………. 

 

 

 

                                                                                                                    Ž u p a n 

                                                                                                            Danilo Markočič 
 

 

 

 

 

 
 


