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POVZETEK 

V diplomski nalogi je analizirana možnost ureditve področja Izola vzhod. S projektom 

Laguna bi področje sestavljalo več otokov, ki bi bili namenjeni izključno turistični dejavnosti. 

Na začetku je predstavljena občina Izola z geografskega in demografskega vidika. Sledi 

analiza trenutnega stanja na področju turizma v občini Izola in trenutne turistične ponudbe. V 

nadaljevanju je podrobneje predstavljen projekt Laguna. Občina je za področje Izola vzhod že 

izdelala planski načrt. Diplomska naloga se zaključi z analizo odgovorov anketnega 

vprašalnika za občane Izole z obrazložitvijo posameznih odgovorov na postavljena vprašanja 

iz turizma in samega projekta.  

Ključne besede: Izola, projekti, laguna, turizem, raziskava. 

SUMMARY 

The thesis analyses the possibility of transforming the eastern part of Izola region. The area 

included in the Lagoon project would cover several islands, which would be intended for 

tourist activities exclusively. The first part of the thesis covers the presentation of Izola region 

from geographical and demographical point of view. The second part analyses current 

conditions in tourism and tourist offer of Izola, followed by the detailed presentation of the 

Lagoon project. The municipality of Izola has already made strategic spatial plans for the 

eastern part of Izola region. The conclusion of the thesis contains the analysis of the 

questionnaire submitted to the residents of Izola and each answer concerning tourism or the 

project itself is thoroughly explained. 
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UDK: 338.48(497.4 Izola)(043.2) 





V 

VSEBINA 

1 Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilj diplomskega dela ................................................................................... 2 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela .......................................... 2 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve diplomskega dela ............................................. 2 

2 Predstavitev občine Izola .................................................................................................... 3 

2.1 Splošni podatki ............................................................................................................. 3 

2.2 Analiza obstoječe turistične ponudbe v občini Izola.................................................... 6 

2.3 Analiza turističnega prometa v občini Izola ................................................................ 8 

2.4 Analiza strukture nastanitvenih zmogljivosti ............................................................... 9 

2.5 Analiza nočitev ............................................................................................................ 9 

2.6 Gospodarska struktura (vpliv turizma) ...................................................................... 10 

3 Projekt Laguna .................................................................................................................. 13 

3.1 Definicija projekta ...................................................................................................... 13 

3.2 Predstavitev projekta Laguna ..................................................................................... 13 

3.3 SWOT analiza ............................................................................................................ 17 

4 Zadovoljstvo in pričakovanja občanov pri projektu Laguna ........................................ 19 

4.1 Analiza anketnega vprašalnika ................................................................................... 19 

4.2 Struktura vzorcev anketirancev .................................................................................. 19 

4.3 Vsebinska vprašanja ................................................................................................... 20 

5 Sklep .................................................................................................................................... 33 

Literatura ................................................................................................................................ 35 

Vir ............................................................................................................................................ 35 

Priloge ...................................................................................................................................... 37 

 

  



VI 

SLIKE 

Slika 1:  Struktura prebivalcev v Izoli po starosti v letu 2008 ................................................. 5 

Slika 2:  Struktura prebivalcev po izobrazbi v Izoli ................................................................. 5 

Slika 3:  Idejna zasnova treh otokov ...................................................................................... 15 

Slika 4:  Struktura anketirancev po spolu .............................................................................. 19 

Slika 5:  Struktura anketirancev po starosti ........................................................................... 20 

Slika 6:  Struktura anketirancev po izobrazbi ........................................................................ 20 

Slika 7:  Turistična ponudba v občini Izola ........................................................................... 21 

Slika 8:  Namenjena sredstva za razvoj turizma v občini Izola ............................................. 21 

Slika 9:  Obisk turistov glede na zmožnosti, ki jih občina nudi............................................. 22 

Slika 10:  Pomembnost turizma glede na ostale gospodarske panoge ..................................... 22 

Slika 11:  Podpora turizmu kot vitalni vlogi gospodarstva ...................................................... 23 

Slika 12:  Naklonjenost občanov do turistov ........................................................................... 23 

Slika 13:  Kopalne površine za občane .................................................................................... 24 

Slika 14:  Izola več kot samo dnevno turistična destinacija .................................................... 25 

Slika 15:  Pomembnost turizma za občane Izole ..................................................................... 25 

Slika 16:  Izola vzhod namenjena za turistične namene .......................................................... 26 

Slika 17:  Prepoznavnost projekta Laguna ............................................................................... 26 

Slika 18:  Nova delovna mesta s projektom Laguna ................................................................ 27 

Slika 19:  Povečanje onesnaženosti občine s projektom Laguna ............................................. 27 

Slika 20:  Poslabšanje življenjskih razmer zaradi projekta Laguna ......................................... 28 

Slika 21:  Povečanje kriminala s projektom Laguna ................................................................ 28 

Slika 22:  Več negativnih kot pozitivnih vplivov s projektom Laguna ................................... 29 

Slika 23:  Več kulturnega življenja s projektom Laguna ......................................................... 29 

Slika 24:  Prepoznavnost Izole s projektom Laguna ................................................................ 30 

Slika 25:  Zvišanje življenjskega standarda s projektom Laguna ............................................ 30 

Slika 26:  Boljša infrastruktura s projektom Laguna ............................................................... 31 

Slika 27:  Večja vloga občanov pri nastajanju projekta ........................................................... 31 

Slika 28:  Povečanje števila prebivalcev zaradi projekta ......................................................... 32 

Slika 29:  Povečanje rekreacijskih površin s projektom Laguna ............................................. 32 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Število gospodarskih subjektov v Izoli .......................................................... 11 

Preglednica 2: SWOT analiza ................................................................................................ 18 

 



1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V svojem diplomskem delu se bom osredotočil na razvoj turističnih zmogljivosti, točneje na 

ureditev lagune na področju med kampom in ladjedelnico v občini Izola. Občina je že izdelala 

planski načrt za ureditev področja Izola vzhod Delamaris in ladjedelnica. Načrt predvideva 

pozidavo kopenskega dela in zaščito objektov s statusom kulturne dediščine, ne posega pa v 

morski del in ne predvideva nobene sanacije obrežja ter morskega dna iz ekološkega vidika. 

Projekt Laguna bom poskušal analizirati iz vidika naklonjenosti občanov do projekta ter 

ekološkega vidika kot sanacije obstoječega stanja (Bricelj 2002). 

V primerjalni študiji z bližnjimi turističnimi mesti kot so: Rovinj, Gradež in Novi Grad je bilo 

ugotovljeno, da mesta s podobno velikostjo nudijo bistveno več turističnih kapacitet, kot jih 

ima Izola ta trenutek (Hosting svetovanje 2009).  

Iz tega razloga je projekt Izola vzhod kot področje namenjeno turistični dejavnosti bistvenega 

pomena za razvoj turizma v Izoli. Občani Izole se zavzemajo za odprt prostor povezan z 

ostalo turistično infrastrukturo. Ne želijo si zaprtega ali polzaprtega prostora, kot ga ponuja 

Simonov zaliv. Občani Izole se zavedajo, da jim bo večanje turističnih kapacitet ponudilo tudi 

nova delovna mesta in večjo prepoznavnost samega kraja, na drugi strani pa tudi večje 

podjetniške možnosti, prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti. S projektom bi lahko 

tudi ohranili ribištvo v Izoli, predvsem za zadovoljitev potreb zahtevnejših gostov. 

Projekt Laguna je projekt, ki bi povečal nastanitvene kapacitete, povečal kopalne površine, 

omogočal nove priveze za domačine in dodatne komercialne veze za turiste; tako enodnevne 

kot trajne. Zelo velik pomen bi bila sanacija obstoječega kontaminiranega območja zaradi 

večletne neustrezne zaščite obmorskega pasu, kjer trenutno stoji ladjedelnica. Celotno 

območje morskega dna je od ladjedelnice proti Kopru ob kampu kontaminirano s težkimi 

kovinami. Z izgradnjo lagune bi bilo celotno območje možno sanirati (Bricelj 2002).  

Izola bi z izgradnjo umetne lagune, ki bi bila sestavljena iz nekaj med seboj povezanimi 

otočki ter z daljšim končnim nasipom proti odprtemu morju, pridobila veliko kopalno 

področje tako za domačine kot turiste. Na otočkih bi bili zgrajeni hotelski in turistični objekti. 

Celotno področje bi bilo odprtega tipa, kar je pomembno zaradi naklonjenosti občanov do 

samega projekta. Za občane je samo projekt z novimi delovnimi mesti premajhen izziv, da bi 

bili občani dovolj zainteresirani za sam projekt. S tem, ko bi bila laguna odprt prostor, bi se 

povečalo tudi število enodnevnih turistov. Pomanjkanje parkirnih mestih bi odpravili z 

izgradnjo večje parkirne hiše na obstoječem parkirnem prostoru med ladjedelnico in mestom. 

S tem bi tudi zadovoljili potrebe enodnevnih gostov in občanov po parkirnih površinah za 

avtomobile. 
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1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Glavni namen diplomskega dela je predstavitev projekta Laguna in odziv samih občanov na 

projekt ter kako občani vidijo trenutno turistično stanje v občini Izola.  

Cilji diplomske naloge so:  

- preučitev dejanskega stanja v občini Izola na področju turizma, 

- ugotoviti, kakšno je mnenje o obstoječem stanju na področju turizma, 

- preučiti naklonjenost domačinov do sprememb v občini Izola na področju turizma, 

- raziskati mnenje domačinov o projektu Laguna, 

- na podlagi raziskave ugotoviti izvedljivost projekta Laguna. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V diplomski nalogi bom uporabil metodo analize, s katero bom proučil relevantno literaturo z 

izbranega področja. Z deskriptivno metodo bom predstavil najpomembnejše ugotovitve 

avtorjev ter opisal rezultate raziskave in podal sklepne ugotovitve. Pri poizvedovanju je 

najpogosteje uporabljena metoda zbiranja podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga 

bom uporabil tudi v pričujoči raziskavi. Z njegovo pomočjo bom analiziral mnenje občanov 

do obstoječega stanja v občini in do naklonjenosti oziroma nenaklonjenosti samega projekta 

Laguna. Raziskovana populacija so fizične osebe – občani občine Izola. Vzorec populacije 

bodo predstavljali naključno izbrani posamezniki, ki živijo in prebivajo v občini Izola. 

Pridobljene podatke bom analiziral s statistično metodo. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljam, da s pridobivanjem informacij v zvezi s projektom ne bom imel posebnih 

težav, ker so javno dostopna. Ovira se bo mogoče pokazala pri pravilnosti anketiranih 

podatkov, saj predvidevam, da vsi izbrani anketiranci ne bodo želeli odgovarjati na anketni 

vprašalnik. Pri izbiri literature predvidevam, da ne bom imel posebnih težav, saj je dovolj 

razpoložljive literature za temo diplomskega dela, ki sem ga izbral.  
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2 PREDSTAVITEV OBČINE IZOLA 

Občina Izola je ena izmed treh obmorskih občin, poleg občine Piran in Mestne občine Koper. 

Mesto Izola je tipično mediteransko mesto. Izola je prvič omenjena leta 972, ko jo je cesar 

Oton I. Veliki izročil v fevd. Mesto je bilo v lasti oglejskih patriarhov še pred letom 977, med 

letoma 1280 in 1797 pa je bilo pod beneško oblastjo. Po propadu beneške republike je spadalo 

pod Napoleonovo oblast, vendar le za kratek čas. Od leta 1797 do leta 1813 so si Francozi in 

Avstrijci podajali celotno ozemlje Istre, prav tako Izolo. Nato je po Napoleonovem porazu v 

Rusiji ostala pod Avstrijsko nadoblastjo vse do konca prve svetovne vojne leta 1918. Od 1918 

do 2. svetovne vojne je bila s preostalo slovensko Istro v okviru Italije. 

Po drugi svetovni vojni je prišla v Svobodno tržaško ozemlje (STO) in sicer v cono B, ki je 

bila pod jugoslovansko vojaško upravo. Leta 1954 je bila z Londonskim memorandumom z 

Istro dodeljena Jugoslaviji. Takoj po drugi svetovni vojni se je začelo izseljevanje 

italijanskega prebivalstva, ki je doseglo višek leta 1954. Iz Izole se je izselilo preko 90 % 

Italijanov, v mesta pa so se začeli priseljevati prebivalci sosednjih vasi in iz notranjosti 

Slovenije. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je postala slovensko obalno mesto.  

Mesto leži na slovenski obali, samo staro mestno jedro pa se nahaja na nekdanjem otoku, ki 

so ga v 19. stoletju z nasipanjem povezali z bližnjim kopnim. Prebivalci prvotnega naselja so 

bili ribiči in kmetje (vinogradniki, vrtnarji), dokler se niso konec 19. stoletja pojavile kar tri 

tovarne za konzerviranje rib. Že prva je leta 1879 preprečila gospodarsko in prebivalstveno 

krizo, kakršno sta doživljala Piran in Koper (v času gospodarskih kriz je stagniralo ali celo 

nazadovalo št. prebivalcev Pirana in Kopra, ne pa tudi Izole, kjer se je razvijala industrija). 

Med obema svetovnima vojnama sta delovali dve tovarni, ki pa sta bili po 2. svetovni vojni 

združeni v skupno podjetje. Povojni gospodarski in prebivalstveni dvig Izole je temeljil na 

industriji igrač (Mehanotehnika), živilski industriji in ladjedelništvu, pa tudi na razvoju 

turizma. Urbanistična rast jo je povezala s sosednjima, nekdaj kmečkima naseljema Livado in 

Poljem, vlogo stanovanjske mestne četrti pa opravlja še naselje Jagodje (Wikipedija 2011). 

2.1 Splošni podatki  

Lega 

Občina Izola leži na jugozahodu Slovenije, na polotoku Istra. Je med najmanjšimi občinami v 

Sloveniji in meri 28,27 km². Na vzhodu meji na občino Koper, na zahodu in jugu na občino 

Piran, ozemlje ima obliko trikotnika. K občini poleg mestnega jedra Izole sodijo še primestna 

naselja Dobrava, Jagodje, Livade in Polje, naselje na vrhu hriba Belveder, proti jugu pa še 

vasi Baredi, Cetore, Korte, Malija in Šared. Najvišja točka je Malijski hrib z 278 m 

nadmorske višine. Stari del mesta leži na nekdanjem otoku, ki je bil naseljen že v prvem 

stoletju našega štetja in je bil s kopnim kasneje povezan s kamnitim mostom. Obdana je bila z 
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mestnim obzidjem, ki je bilo v začetku 19. stoletja porušeno, ruševine pa so uporabili za 

zasutje morja med otokom in celino (Hosting svetovanje 2009). 

Naravni pogoji za razvoj turizma 

Občina Izola zavzema Malijsko planoto, ki je del Šavrinskega gričevja, in obalo. Flišna 

Malijska planota je razčlenjena s številnimi dolinami med večinoma dolgimi hribi in slemeni, 

med njimi je gosto vodno omrežje. Potoki, ki se izlivajo v morje, so izoblikovali globoke in 

široke doline, ki jih je zaradi pogrezanja morskega obrežja zalilo morje. Nastali so morski 

zalivi, ki so jih rečice zasipale z naplavinami in s peskom ter tako širile obalo na račun morja, 

ob morju je nastala široka ravnina. Rečice so z naplavinami pripomogle tudi k združitvi 

nekdanjega otoka, kjer je stalo staro mesto Izola, s kopnim. Celotno področje daje videz 

amfiteatra, ki obdaja mesto. Šavrinsko gričevje je prekrito s peščencem in z laporjem, ki 

sestavljata fliš. V spodnjih legah prevladuje lapor, v zgornjih peščenec. Prepoznavna sta dva 

flišna klifa, ki se strmo dvigujeta nad obalo na vzhodni in zahodni strani izolskega amfiteatra. 

V Izoli je na nekdanjem otoškem delu in na kopnem ponekod še viden apnenec, kar je 

posebnost izolske obale in se odraža tudi v strukturi morskega dna. Hitro preperevanje in 

odplakovanje površin povzroča globinsko erozijo, proti kateri so se prebivalci stoletja borili s 

pomočjo obdelovalnih teras (Hosting svetovanje 2009).  

Podnebje je sredozemsko oziroma sub-mediteransko, značilne so mile zime in topla poletja. 

Temperaturo občasno znižuje močan severovzhodni veter burja, ki piha zlasti od novembra do 

marca, občasno pihajo tudi tramontana (severni veter), lebič (zahodni veter) in jugo. 

Povprečna poletna temperatura je 28 °C, povprečna zimska temperatura pa 5 °C. Povprečno je 

na leto 300 sončnih in 65 deževnih dni (Hosting svetovanje 2009). 

Prebivalstvo 

Izola je v letu 2008 imela 15.922 prebivalcev. Z grafa lahko razberemo, da je skoraj 70 % 

prebivalstva v starosti med 15 in 59 let. Delež starejših od 60 let predstavlja 21,1 % celotne 

populacije, medtem ko je delež otrok in mladih do 15 leta starosti znašal 11,8 %. Izobrazbena 

struktura prebivalcev starejših od 15 let v Izoli kaže skoraj identično sliko kot velja za celotno 

Slovenijo (Hosting svetovanje 2009).  
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Slika 1: Struktura prebivalcev v Izoli po starosti v letu 2008 

Vir: Hosting svetovanje 2009, 11. 

Med 12.665 prebivalci jih je največ; 53 % imelo končano srednješolsko izobraževanje. 23 % 

analizirane populacije ima le končano osnovnošolsko izobraževanje, medtem ko približno 

15 % ima višjo ali visoko (dodiplomsko oz. podiplomsko) izobrazbo. 1 % populacije nima 

končane niti osnovne šole (Hosting svetovanje 2009). 

 

Slika 2: Struktura prebivalcev po izobrazbi v Izoli 

Vir: Hosting svetovanje 2009, 12. 
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2.2 Analiza obstoječe turistične ponudbe v občini Izola 

Turizem za Slovenijo predstavlja še vedno v veliki meri neizkoriščeno možnost njenega 

gospodarskega in družbenega razvoja in prepoznavnosti v svetu, saj po relativnem obsegu 

turističnih kapacitet in po številu turističnih ponudnikov v Sloveniji kakor tudi po turističnem 

prometu in zaposlenosti (glede na danosti Slovenije) še vedno zaostaja za primerljivimi 

državami oziroma pokrajinami v Evropi. 

Z odkritjem termalne vode leta 1820 se je v Izoli začel prvi turizem. Poleg turistične ponudbe, 

ki jo nudijo hoteli, lahko turisti v tem lepem obmorskem kraju doživijo veliko več. V sami 

Izoli je pestra turistična ponudba, ki se kaže na različnih področjih, a hkrati se tu turistične 

dejavnosti med sabo zelo povezujejo in s tem omogočajo turistom kakovostno in zadovoljivo 

dopustovanje. V Izoli se je najbolj razvil obmorski, športni, zabaviščni, zgodovinsko–

razstavni in kulturni turizem (Wikipedija 2011). 

Izola je v letu 2008 razpolagala s 1433 sobami in s 4341 ležišči v različnih namestitvenih 

objektih. Relativno gledano je v Izoli evidentirano 5,22 % vseh namestitvenih kapacitet v 

Sloveniji. Ponudba turističnih namestitvenih kapacitet v Izoli je v preteklih petih letih 

doživljala konstantno rast. Zadnji padec števila zmogljivosti je zabeležen leta 2004, ko se je 

število sob zmanjšalo za 14,1 %, število postelj pa za 9,8 %. Od leta 2004 do 2008 se je 

število sob povečalo za 16,8 % ter doseglo nivo iz leta 2003, medtem ko se je število postelj 

povečalo za 15,6 % in je danes za 4,4 % višje kot v letu 2003 (Hosting svetovanje 2009). 

Struktura namestitvenih kapacitet v Izoli pokaže, da se večina kapacitet nahaja v hotelskih 

objektih, in sicer 43,5 % sob in 39,8 % postelj. Na drugem mestu se nahaja sobodajalstvo s 

14,1 % sob in 15,8 % postelj. Velik delež prav tako predstavljajo kapacitete znotraj dveh 

kampov, ki naj bi razpolagala z 9 % ležišč, ter kapacitete marine, z 12,3 % ležišč. Izola ima v 

hotelski namestitveni ponudbi le hotele s tremi in štirimi zvezdicami. Skoraj 60 % vseh 

hotelskih kapacitet je srednje kategorije oz. tremi zvezdicami, medtem ko je 40 % v hotelih 

nekoliko višje kategorije (Hosting svetovanje 2009). 

Število kapacitet v Izoli precej niha tekom koledarskega leta. Ponudba je najobsežnejša v 

poletnih mesecih, in sicer avgusta, medtem ko najnižji nivo doseže v januarju. Takrat je 

ponudba sobodajalcev nizka, nekateri hoteli pa celo zaprejo svoja vrata zaradi nizkega 

povpraševanja in vzdrževalnih del.  

Nastanitev v zasebnih objektih (oddajanje sob) doseže razmah šele koncem maja. Ponudba se 

močno poveča v poletnih mesecih za dva do trikrat v primerjavi z nizko sezono. V poletnih 

mesecih je v eni sobi v privatnih namestitvenih objektih ponujenih v povprečju tri do štiri 

ležišča (Hosting svetovanje 2009). 
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Obmorski turizem 

V Izoli se nahaja pet hotelov. To so Hotel Marina (***), Hotel Belvedere (***), San Simon 

Hotel Resort (***/****), ZDUS Hotel Delfin (***) in Garni Hotel Keltika (***). Ima tudi dva 

mladinska domova: Dijaški dom Izola – SGTŠ Izola in Mladinski hotel Stara šola Korte. Tu 

lahko najdemo tudi številne sobe in apartmaje. Obstajata tudi dva kampa. To sta Avtokamp 

Belvedere, ki se nahaja v Dobravi, in avtokamp Jadranka v Viližanu ob centru Ruda. Hotel 

Marina (***): nahaja se v izolskem madraču. Ponuja 100 ležišč. Turistično naselje Belvedere: 

nahaja se na obrobju občine Izola; med Izolo in Portorožem. Sestavljajo ga hotel Belvedere 

(***), avtokamp Belvedere ter številni apartmaji. Hotelsko naselje San Simon: sestavljajo ga 

hotel Haliaetum, depandanse Palma, Korala, Perla, Mirta in Sirena ter letne hišice Park. 

Skupno je v naselju 200 sob. ZDUS hotel Delfin: leži na obrobju mesta Izole, razpolaga z 219 

sobami. Na voljo ima svojo lastno plažo, oddaljeno 100 m od hotela. Zunanji in notranji 

bazen z ogrevano morsko vodo. Zelo dobro imajo poskrbljeno za goste saj organizirajo razne 

večerne prireditve z glasbo za ples, zabavne programe, kulturne prireditve in izlete. Garni 

hotel Keltika (***): nahaja se v Jagodju, 300 m od plaže Simonovega zaliva. V Izoli so 

različna kopališča in plaže. Kopališča so »Svetilnik«, Simonov zaliv in Delfinček, plaže pa 

Bele skale, Rex ter Plaža za slepe in invalidne osebe. Znotraj te kategorije pa obstaja tudi 

navtični turizem. Sem sodi marina Izola, ki ima kar 620 privezov za plovila. Svojim gostom 

omogoča udobje tako na kopnem, kot tudi na morju. Tu je tudi Yachting center Izola, ki 

turistom omogoča profesionalno oskrbo njihovih plovil (Hosting svetovanje 2009). 

Športni turizem 

V Izoli lahko turisti najdejo različne športne objekte kot so igrišča, športne dvorane, tenis 

igrišča, mini golf, odbojka na mivki, prostore za aerobiko, kegljanje, fitnes skupaj z wallness 

centrom. Tisti turisti, ki imajo raje vodo, lahko gredo na panoramsko vožnjo z barko, lahko pa 

gredo tudi jadrat, veslat, se potapljat, možna pa je tudi izposoja plovil. Za tiste, ki radi 

kolesarijo, je možna tudi izposoja koles in koles z motorjem ter tako raziskujejo samo Izolo in 

njeno okolico. V Izoli je možno tudi jahanje, saj je v neposredni bližini jahalna šola. V 

zimskem času je možno tudi drsanje, ki se nahaja na Lonki ob novem krožnem križišču v 

centru mesta (Hosting svetovanje 2009). 

Zabaviščni turizem  

Kdor ima raje nočno življenje, so mu v Izoli na razpolago različni bari, nočni klubi, diskoteka 

Ambasada Gavioli ter Casino Izola. To je igralni salon, ki se nahaja ob novem krožnem 

križišču. Poleg igralnih avtomatov in elektronske rulete vsebuje tudi gostinski del in 

kadilnico. Ambasada Gavioli: Je ena izmed najbolj popularnih diskotek v Sloveniji. Po 

priljubljenosti je Ambasada Gavioli kar tretja v Evropi. Je čudovit ambient klubske glasbe, ki 
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gosti svetovno znana imena DJ-ev, tako v rolanju techno glasbe, kot tudi house glasbe. 

Nahaja se na 1600m2, sprejme pa lahko do 2500 ljudi. Nahaja se v Industrijski ulici. V njej so 

nastopili že priznana imena kot so Umek, Kanzyani, Deep Dish, Guetta, Carl Cox, Sven Vath 

in še mnogi drugi. The Club Belvedere: Je eden od nočnih klubov, kjer je dobro poskrbljeno 

za zabavo, s tem pa privablja tako mlade, kot tudi mlade po srcu. Nahaja se na Dobravi ob 

hotelskem kompleksu hotela Belvedere in prav tako imenovanem avtokampu (Hosting 

svetovanje 2009). 

Zgodovinski in razstavni turizem 

V Izoli si lahko turisti ogledajo različne muzeje, galerije in razstave. Tu so Muzej Parenzana, 

Ulični muzej, Muzej ladijskega modelarstva, Razstava »Zakladi sv. Mavra«, Galerija Alga, 

Galerija Insula, Galerija Krajcar, Sončna dvorana, Galerija Salsaverde, Galerija Arka in 

Manziolijeva palača. Arhitekturne znamenitosti Izole so cerkev sv. Mavra, Palača Besenghi 

degli Ughi, Manziolijeva palača in palača Lovisato, Trg padlih, razni spomeniki in kipi, 

cerkev sv. Dominika, cerkev sv. Janeza Evangelista, cerkev sv. Katarine, cerkev sv. Roka, 

molilnica Scuola Battut, nekdanja občinska palača mesta Izole, plošča družine Ugo, cerkev 

sv. Marije Alietske, vila na Trgu Republike, vila v Kraški ulici ter palača Zanon. Ostale 

znamenitosti in atrakcije so arheološko najdišče San Simon, predor Šalet in park Pietro Coppo 

(Hosting svetovanje 2009). 

Kulturni turizem  

V Izoli obstaja tudi Art kino Odeon in kulturna domova (Kulturni dom Izola ter Center za 

kulturo, šport in prireditve Izola), kjer med drugimi prirejajo tudi gledališke igre. V tem 

obalnem mestu so najbolj znani prazniki: sv. Maver, sv. Donat, Pomladanski praznik olja, 

vina in rib, občinski praznik, ki ga praznujejo 11. junija ter Ribiški praznik, ki se ga praznuje 

zadnji vikend v mesecu avgustu. Sicer pa se med samim letom odvijajo v Izoli različne 

prireditve in koncerti, ki se jih je vredno udeležiti. Zanima sta tudi Festival Mediteran in 

Eurofest. V poletnih in zimskih mesecih se v Izoli nahajajo tudi stojnice, kjer si turisti lahko 

kupijo različne spominke in okraske. V centru mesta na trgu Etbina Kistana so vsak dan med 

delavnikom (celo leto) postavljene stojnice, na katerih prodajajo sveže in domače sadje in 

zelenjavo, ter kakšne domače izdelke. V poletnih mesecih se stojnice nahajajo na sprehajalni 

poti ob morju ob Sončnem nabrežju ter na Lonki (Hosting svetovanje 2009). 

2.3 Analiza turističnega prometa v občini Izola 

Izola je v letu 2008 razpolagala s 1433 sobami in 4341 ležišči v različnih namestitvenih 

objektih. Relativno gledano, v Izoli je evidentirano 5,22 % vseh namestitvenih kapacitet v 

Sloveniji (Hosting svetovanje 2009). 
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Število prihodov tako domačih kot tudi tujih turistov v destinacijo Izola je v preteklih petih 

letih konstantno beležilo trend rasti. Kljub temu se je v preučevanem obdobju število 

realiziranih nočitev ohranilo na relativno enakem nivoju. To potrjuje prisotnost trenda 

skrajševanja potovanj. 

Skupno število turistov se je od leta 2003 povečalo le za 3,7 odstotka, število realiziranih 

nočitev pa se je zmanjšalo za 0,7 %. To dokazuje, da v preteklih letih v Izoli turizem ni 

doživljal večjih investicijskih vlaganj niti vlaganj naporov v oblikovanje nove ponudbe ter 

njeno promocijo in trženje. Obenem kaže nujo za izdelavo strateških smernic za nadaljnji 

razvoj turizma.  

2.4 Analiza strukture nastanitvenih zmogljivosti 

Struktura namestitvenih kapacitet v Izoli pokaže, da se večina kapacitet nahaja v hotelskih 

objektih, in sicer 43,5 % sob in 39,8 % postelj. Na drugem mestu je dejavnost oddajanja sob 

(prenočišč) s 14,1 % sob in 15,8 % postelj. Velik delež prav tako predstavljajo kapacitete 

znotraj dveh kampov, ki naj bi razpolagala z 9 % ležišč, ter kapacitete marine, z 12,3 % 

ležišč. Izola ima v hotelski namestitveni ponudbe le hotele s tri in štiri zvezdice. Skoraj 60 % 

vseh hotelskih kapacitet je srednje kategorije s tremi zvezdicami, medtem ko je 40 % v 

hotelih nekoliko višje kategorije. 

Število kapacitet v Izoli precej variira tekom koledarskega leta. Ponudba je najobsežnejša v 

poletnih mesecih, in sicer avgusta, medtem ko najnižji nivo doseže v januarju. Takrat je 

ponudba sobodajalcev nizka, nekateri hoteli pa celo zaprejo svoja vrata zaradi nizkega 

povpraševanja in vzdrževalnih del (Hosting svetovanje 2009). 

Nastanitev v zasebnih objektih (oddajanje sob – prenočišč) doseže razmah šele koncem 

meseca maja. Ponudba se močno poveča v poletnih mesecih, za 2-3 krat v primerjavi z nizko 

sezono. V poletnih mesecih je v eni sobi v privatnih namestitvenih objektih ponujenih v 

povprečju tri do štiri ležišča. 

2.5 Analiza nočitev 

Analiza števila prihodov in nočitev znotraj enega leta pokaže izrazito sezonskost 

povpraševanja v občini Izola, kar pomeni, da gre za tipično poletno obmorsko letovišče. 

Višek povpraševanje doseže v mesecu juliju in avgustu, medtem ko je najnižja sezona v 

mesecu januarju in februarju. Pri tujih gostih opažamo izrazito zanimanje izključno v visoki 

sezoni, medtem ko je povpraševanje v nizki sezoni minimalno. Povpraševanje domačih 

gostov je bolj enakomerno razpršeno tekom celega leta, vendar kljub temu skoncentrirano 

večinoma v poletnih mesecih 
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Domači gosti v strukturi turističnih prihodov v Izoli predstavljajo okrog 55 %. Dobra polovica 

domačih gostov pa ustvari precej večji delež nočitev, ki je v letu 2008 znašal 64 %. Kot 

vidimo sicer številni tuji obiskovalci ustvarijo le tretjino vseh nočitev, iz česa zaključimo, da 

je povprečna doba bivanja tujega turista v Izoli precej kratka. Razlog za to je predvsem slaba 

ponudba dodatnih programov, ki bi turista animirali in zadržali daljši čas (Hosting svetovanje 

2009). 

Najpomembnejši tuji trg je za izolski turizem predstavljala Nemčija, ki je generirala dobro 

petino vseh gostov. S 14 % deležem ji sledi Avstrija. Italija, ki je sosednja država in od Izole 

oddaljena vsega nekaj deset kilometrov pa je šele na tretjem mestu z 12 %. Iz zgoraj 

povedanega lahko zaključimo, da polovico celotnega povpraševanja realizirajo gostje iz treh 

držav. S prav tako velikim deležem se na četrtem mestu presenetljivo nahaja Belgija (11 %), 

kateri sledijo Švica in Švedska s po 5 %, Madžarska in Nizozemska s po 4 % ter Francija 

(3 %) in Češka (2 %). Preostale države so skupaj predstavljale 17 % celotnega povpraševanja, 

znotraj katerega so posamezne države v strukturi imele manj kot 2 % (Hosting svetovanje 

2009). 

2.6 Gospodarska struktura (vpliv turizma) 

V Izoli je bilo v letu 2008 registriranih 2061 gospodarskih subjektov. Največ družb je 

registriranih v gradbeništvu in trgovini, medtem ko se turistična dejavnost z 237 subjekti oz. 

11,5 % vseh subjektov nahaja na močnem tretjem mestu (Hosting svetovanje 2009). 

Zanimivo je, da obmorsko mesto z izrazito turistično kapaciteto in bogato ribiško zgodovino, 

ima v svoji občini na prvem mestu gospodarskih panog gradbeništvo. Gradbeništvo 

prevladuje kot gospodarska panoga z največ gospodarskimi subjekti v občini. Podatek je 

toliko bolj zanimiv, saj občina na področju obnove in novogradenj ne izstopa s slovenskega 

povprečja. Osebna razlaga takega stanja je v viziji razvoja oz. pomanjkanju le te na področju 

turizma. Saj ni nobenih konkretnih projektov, ki bi govorili proti temu. Dober primer je 

opuščen objekt ob svetilniku, ki bi lahko bil izvrstna ponudba gostinstvu in nočnemu 

življenju, saj je odmaknjen od stanovanjskih objektov in v neposredni bližini najbolj 

obljudene plaže v občini Izola.  

Iz tega razloga je projekt Izola vzhod kot področje namenjeno za turistično dejavnost 

bistvenega pomena za razvoj turizma v Izoli. Občani Izole se zavzemajo za odprt prostor 

povezan z ostalo turistično infrastrukturo. Ne želijo si zaprtega ali polzaprtega prostora, kot ga 

ponuja Simonov zaliv.  

Občani Izole se zavedajo, da jim bo večanje turističnih kapacitet ponudilo tudi nova delovna 

mesta in večjo prepoznavnost samega kraja, na drugi strani pa tudi večje podjetniške 

možnosti, kot so turistične kmetije v zaledju, prodaja domačih izdelkov obrti in umetnosti. 
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Zato so sami občani zelo naklonjeni projektu Laguna. S tem bi lahko ohranili ribištvo v Izoli, 

saj bi se s povečanjem turističnih zmogljivosti, povečalo povpraševanje po kvalitetnem 

ribiškem ulovu. Ribiči bi lahko nudili direkten ulov v smislu iz morja na krožnik, kar je za 

petične turiste zelo zaželeno in je cena drugotnega pomena.  

Preglednica 1: Število gospodarskih subjektov v Izoli 

Vrste dejavnosti 

Število 
gospodarskih 

subjektov 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 34 

Rudarstvo 3 

Predelovalne dejavnosti 202 202 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 4 

Gradbeništvo 362 

Trgovina, vzdrževanja in popravila motornih vozil 295 

Promet in skladiščenje 92 

Gostinstvo  237 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 38 38 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti  14 

Poslovanje z nepremičninami  32 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti  228 

Druge raznovrstne poslovne priložnosti  69 

Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti  14 

Izobraževanje  48 

Zdravstvo in socialno varstvo  56 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  136 

Druge dejavnosti  197 

Skupaj  2.061 

Vir: Hosting svetovanje 2009, 13. 

Projekt Laguna je projekt, ki bi povečal nastanitvene kapacitete, povečal kopalne površine, 

omogočal nove priveze za domačine in dodatne komercialne veze za turiste, tako enodnevne 

kot trajne. Zelo velik pomen bi bila sanacija obstoječega kontaminiranega območja zaradi 

večletnega neustrezne zaščite obmorskega pasu, kjer trenutno stoji ladjedelnica. Celotno 

območje morskega dna je od ladjedelnice proti Kopru ob kampu kontaminirano s težkimi 

kovinami. Z izgradnjo lagune bi bilo celotno območje sanirano.  

Izola bi z izgradnjo umetne lagune, ki bi bila sestavljena iz nekaj med seboj povezanimi 

otočki ter z daljšim končnim nasipom proti odprtemu morju, pridobila veliko kopalno 

področje tako za domačine kot turiste. Na otočkih bi bili zgrajeni hotelski in turistični objekti. 

Celotno področje bi bilo odprtega tipa, kar je pomembno zaradi naklonjenosti občanov do 

samega projekta. Za občane je samo projekt z novimi delovnimi mesti premajhen izziv, da bi 
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bili občani dovolj zainteresirani za sam projekt. S tem, ko bi bila laguna odprt prostor, bi se 

povečalo tudi število enodnevnih turistov. Potrebe po parkirnih mestih bi z izgradnjo večje 

parkirne hiše na obstoječem parkirnem prostoru med ladjedelnico in mestom zadovoljili tudi 

za enodnevne goste in občane. 
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3 PROJEKT LAGUNA  

3.1 Definicija projekta 

Projekt razumemo kot način organiziranja izvedbe enkratnih poslov. Zato je samoumevno, da 

v turistični dejavnosti projektni pristop oziroma način dela (s tem pa tudi projektni 

management – vodenje projektov) uporablja zlasti pri enkratnih ali malokrat ponavljajočih se 

investicijskih delih: izgradenj, velikih popravilih in rekonstrukcijah turističnih objektov 

(Ljubič 1997, 119). 

Projekt prinaša tveganje in negotovost, zato je potrebno postaviti pogoje za uspešnost izvedbe 

projekta, ki so planiranje, organiziranje, motiviranje, izvajanje, obvladovanje, odgovornost 

(Markič 2009, 7). 

Raziskava oz. proučevanje turističnega tržišča je prva in najodločnejša faza investiranja! Šele 

dobljeni parametri in rezultati raziskav nam ponudijo izhodiščni podatek (Pauko 1997, 262).  

- Kdo so sedanji in bodoči turisti? 

- Koliko turistov pričakujemo v določenem časovnem obdobju? 

- Kako lahko stopimo prehodno v stik z možnimi turisti? 

Naložbe v turistično gospodarstvo ne morejo temeljiti na trenutnih željah občanov, zamislih 

posameznikov ali zanesenjaških idejah ljudi, čeravno z visokega družbenega položaja. 

Temveč na povsem znanih poslovnih interesih, ki jim podlaga konkretno sedanje ali bodoče 

povpraševanje po opredeljenih storitvah in izdelkih (Pauko 1997, 263). 

3.2 Predstavitev projekta Laguna 

Laguna je razmeroma plitva vodna površina z morsko vodo ali somornico, delno ali 

popolnoma ločena od morja z nasipom, koralnim grebenom ali podobno strukturo. Izraz 

izhaja iz latinske besede lacuna (dobesedno »prazen prostor«) in se je sprva nanašal na 

Beneško laguno. Laguni, v katero se izliva reka, pravimo tudi estuar. 

Izgradnja umetne lagune ni nekaj novega. V svetu je projekt izgradnje lagune že dokaj utečen. 

Najbolj znani umetni projekt je seveda Palma v Dubaju.  

Manjše umetne lagune pa poznamo skoraj po celem svetu, Tako imenovane lagune, ki so 

zgrajene ob morju in predstavljajo večji bazenski kompleks, so zelo turistično privlačne. 

Poznamo jih tako po celotnem Sredozemlju od Egipta, Španije do Grčije, kot drugod po 

svetu. 

Izola vzhod zajema območje Delamarisa, ladjedelnice in avtokampa. Občina Izola je ta 

prostor že predvidela za sanacijo in spremembo namembnosti. Odlok o spremembah in 
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dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za vzhodno 

območje mesta Izola v letu 2000, predvideva postopno izselitev proizvodnih dejavnosti in 

umestitev oskrbovalnih, storitvenih dejavnosti ter dejavnosti v turizmu, zelenih površin, 

stanovanj, prometnih površin in javne strukture. Trenutno stanje nam daje sliko zapuščenega 

področja Delamarisa, ladjedelnice, ki je v fazi selitve, in nespremenjenega stanja avtokampa. 

Trenutna recesija je zaustavila določene pobude, ki so bile sprejete s strani investitorjev. 

Posamezni investitorji so želeli v to področje investirati sredstva, za izgradnjo novih 

turističnih kapacitet, ki pa so zaradi omenjene recesije ostali nerealizirani. Nekaj načrtov je 

bilo že izdelanih, kateri vključujejo marino stanovanjski del in hotelske kapacitete, vendar so 

zgolj samo idejni projekti, brez konkretnih investitorjev in mnenja civilne iniciative, ki ob 

takih projektih postane stranka v postopku. Enega od idejnih projektov, ki je bil objavljen v 

časopisu Delo, povzemam tudi sam. 

Na sliki vidimo idejni projekt, ki je bil predstavljen v časopisu Delo. Otoka ne nameravajo 

graditi predaleč od Izole, ker bi to bilo težko izvedljivo iz ekoloških in tehničnih razlogov. Na 

območju zaliva Viližan, kjer je morsko dno zaradi dolgoletnih izpustov komunalnih in 

industrijskih odplak ter delovanja izolske ladjedelnice popolnoma degradirano, bi na obali in 

otokih uredili veliko turistično naselje. Na tem območju zdaj 4,2 hektara površine zavzema 

Delamaris, 4,4 hektara Ladjedelnica Izola in 2,4 hektara kamp Jadranka. Trije otočki bi imeli 

približno devet hektarov površine in 11,8 kilometra obale. Otočke bi zgradili v dva do devet 

metrov plitvem morju, in to iz materiala, ki bi ga dobili pri izkopu železniškega predora 

drugega tira in cestnega predora Markovec. Gradnja otokov bi bila cenejša prav zato, ker bi 

lahko uporabili kakovosten material z obeh gradbišč. Na celotnem območju bi uredili za vsaj 

dva hektara zelenic, hotel s petimi zvezdicami, več sto turističnih vil, stanovanj in apartmajev. 

Gradnja hiš bi bila enonadstropna in bi posnemala izolsko oziroma mediteransko arhitekturo. 

Zgradili bi 205 privezov, od tega 15 privezov za mega jahte. Turistično naselje, v katerem bi 

bilo prostora za nekaj tisoč turistov, bi imelo termalno zdravilišče, ki bi izkoriščalo tukaj 

potrjene podzemne vrelce tople vode, na otokih bi imeli prireditveno-kongresno središče, 

podobno portoroškemu Avditoriju, več bazenov, restavracij, veliko trgovinic, cerkev in 

predvsem apartmaje, pred katerimi bi bili privezi za manjša plovila (Šuligoj 2009). 

Sam si projekt Laguna predstavljam malo drugače. Mislim, da je projekt zelo zahteven, tako 

iz gradbenega kot tudi iz finančnega in naravovarstvenega območja. Iz gradbenega vidika bi 

bil za nasutje potreben primeren material. To bi bile skale iz kamnoloma za spodnji del. Za 

zgornjo ureditev otočkov bi bil zelo primeren pesek, ki pa ga v okolici ni. Ni ga niti na 

morskem dnu. Kot zamenjava bi bil primeren rečni ali obalni prod. 

Finančna konstrukcija bi bila zelo zahtevna. Poleg občine, ki bi dala zemljišča in 

infrastrukturo v uporabo, bi bil tukaj potreben eden ali več zasebnih investitorjev. Tukaj 

imamo še lokalno skupnost in naravovarstvenike, ki so dokaj skeptični pri vplivih na okolju, 

tudi če gre za pozitivne vplive.  
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V Izoli bi umetna Laguna imela zelo naraven videz, plaže bi bile naravne – peščene. Otočki bi 

bili pokriti s palmami in drugimi sredozemskimi rastlinami. Pogled na laguno bi bil zelo 

naraven, kot da je od zmeraj tam in človek jo je samo prilagodil svojim potrebam. 

  

Slika 3: Idejna zasnova treh otokov 

Vir: Šuligoj 2009. 

Nasip, ki bi ločeval laguno z odprtim morjem, bi z notranje strani hkrati postal tudi umetni 

koralni greben, kar bi privabilo raznolike ribje vrste in obogatilo naše obubožano morje z 

ribjimi in drugimi morskimi organizmi, z zunanje strani bi pa predstavljal del marine.  

Sama izgradnja lagune zavzema tudi celoten prostor Izola vzhod, ki zajema področje 

Delamarisa in Ladjedelnice Izola, ter ureditev parkirnega prostora z izgradnjo parkirne hiše. 

Vsa poslopja razen kulturno zaščitenih poslopji bi se odstranilo in nadomestilo s hotelskim 

kompleksom, urejeno plažo in zelenimi površinami. Celoten kompleks bi bil v povezan z 

otočki v laguni, na katerih bi bili poleg namestitvenih objektov tudi družabni večnamenski 

objekti, ki bi služili tako hotelskim gostom kot dnevnim turistom in domačinom. Ker leži 

Izola vzhod na glavni prometni vpadnici v mesto, bi bila potrebna izgradnja primerne cestne 

infrastrukture, ki bi nemoteno usmerjala obiskovalce lagune ter ostale obiskovalce, ki bi bili 

namenjeni v druge predele mesta. Ker je trenutno na tem delu parkirišče in ni drugih objektov, 

bi poseg v prostor in širitev cestne infrastrukture ne predstavljal bistvene spremembe in 

visokih stroškov, kar bi bilo tako za občino kot občane sprejemljivo. Z izgradnjo hitre ceste 

med Koprom in Portorožem se bo obalna cesta med Koprom in Izolo razbremenila, kar bi 

lahko uporabili za podaljšanje lagune proti Kopru in s tem povezali in ustvarili urejeno 

promenado med Izolo in Koprom, kar bi tudi za občane Kopra bilo dobrodošlo. 
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To pomeni da je celotno območje Izola vzhod vpeto v izgradnjo lagune. Ker gre za široko 

območje, bi bil potreben večji konsenz pri gradnji lagune, tudi več investitorjev bi sodelovalo, 

kar bi bilo potrebnih veliko usklajevanj, saj vsak investitor ima svoja pričakovanja in svoj 

pogled na projekt.  

Laguno bi sestavljal daljši valobran, ki bi z ene strani tvoril marino, z notranje strani lagune bi 

služil kot urejena plaža za kopalce. Na koncu valobrana pa bi bil privez za čolne in ladje, ki 

prevažajo dnevne turiste iz različnih obmorskih krajev. Med valobranom in obalo do Rude bi 

laguno sestavljalo pet otokov. Otoki bi bili zgrajeni v spodnjem delu s skalnim materialom, 

zgornjim deloma pa z gramozom in peskom, ki bi ga vozili iz okoliških kamnolomov. Prva 

dva otoka bi bila povezana s kopnim in bi predstavljala vhod v samo laguno. Ostala dva otoka 

bi bila povezana s prvima dvema z mostom, preko katerega bi se lahko prečkalo peš ali s 

kolesi, za prevoz prtljage gostov in predvsem za servisne namene bi se uporabljali električni 

vozički. Otoki bi bili dolgi cca. 300 m in široki cca. 200 m. Zadnji otok bi bil dostopen samo 

po morju s čolni, ki bi vozili iz obale. Na otoku bi bilo urejenih nekaj privezov za goste, ki bi 

prišli z lastnim plovilom. Otok bi bil namenjen gostom, ki si želijo večje intime in so za to 

tudi pripravljeni seči globlje v žep. Zadnji otok bi bil večji od ostalih, meril bi cca. 500 m v 

dolžino in cca. 300 m v širino. Vsi otoki bi bili nepravilne elipsaste oblike. Površina otokov bi 

bila ob stiku z morjem posuta s prodom, na nekaterih predelih pa z mivko. Notranjost otokov 

bi sestavljali urejeni parki s sredozemskim rastlinjem in športne površine. Hotelski kompleksi 

z bazeni bi bili postavljeni bolj ob robu otokov. Nekateri bazeni bi bili povezani direktno z 

morjem. Ob bazenih in okolici otoka bi bile posajene palme.  

Otoki bi bili tematsko urejeni. Namenjeni bi bili specifičnim gostom. Npr. otok gusarjev bi bil 

namenjen mladim družinam z otroki. Na tem otoku bi bilo več igral, več bazenov namenjenih 

otrokom, ob obali bi bilo posajenih več dreves, ki bi dajale senco itd. Drugi otok bi 

poimenovali otok zakladov, ki bi bil namenjen igralniškim dejavnostim. Opremljen bi bil z 

raznimi igrami na srečo. Eden od otokov bi bil namenjen zdraviliškemu turizmu. Na otoku bi 

bila postavljena klinika za estetsko kirurgijo in zdravilišče.  

Prva dva otoka bi bila namenjena predvsem za dnevne obiskovalce. Na otoku bi bilo več 

restavracij z različno ponudbo. Otoka bi imela večja notranja bazena s savnami, kjer bi bil 

obisk mogoč čez celo leto, ne samo ob visoki sezoni.  

Na že obstoječem parkirnem prostoru ob ladjedelnici bi nastala garažna hiša. Dovolj velika za 

pokrivanje hotelskih in dnevnih gostov.  

Ob robu, kjer stojijo hale Delamarisa, bi nastal park za sprehajalce ter igrišče za otroke. Park 

bi ločeval turistični del od stanovanjskega in tako zmanjšal negativni vpliv na stanovalce in 

ustvarjal pozitivno klimo.  
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Področje, kjer se nahaja Delamaris, bi bilo urejeno za navtični turizem. Izgrajena bi bila 

marina za približno 700 privezov s pripadajočimi pomožnimi objekti, restavracijo in hotelom. 

Celotno področje bi bilo odprtega tipa in bi se raztezalo od svetilnika do avtokampa Jadranka. 

Avtokamp bi ostal na obstoječem predelu, z urejenim dostop do morja za kopalce. Celotna 

plaža bi se raztezala do Rude in naprej v dogovoru z mestno občino Koper.  

Kot zanimivost, ki bi celo leto privabljala goste, bi bil akvarij zgrajen okrog prvih dveh 

otokov. Oba otoka bi bila zgrajena na betonskih stebrih povezana s steklenim hodnikom pod 

morjem. Hodnik ne bi služil samo za povezavo, ampak bi se razširil v večji prostor, ki bi 

omogočal opazovanje podvodnega dogajanja v akvariju. V prostoru obdanem s stekli bi se 

nahajala dnevni bar, kjer bi gostje lahko posedeli in tudi kaj spili, ter ločena restavracija. Tudi 

notranji bazeni in savne bi bili zgrajeni pod vodno površino in s steklenimi stenami omogočali 

opazovanje podvodnega sveta. Ker je morje precej plitvo na tem območju, kjer bi stala prva 

dva otoka, bi bilo potrebno poglabljanje in s tem tudi sanacija morskega dna, ki je precej 

onesnaženo zaradi ladjedelnice. Ker bi podvodne površine bile samo nekaj metrov pod 

morjem, izgradnja akvarija ne bi povzročala večjih težav zaradi povečanega pritiska na 

konstrukcijo. Akvarij bi predstavljal izrez naravnega okolja z ribami in drugimi morskimi 

organizmi izključno iz Jadranskega morja. S tem bi obisk lagune zapolnili čez celo leto, kar bi 

bilo tudi iz ekonomskega vidika smiselno. 

Več otokov pomeni večjo kopalno površino in tudi lažje razporejanje gostov. Z več otoki 

omogočamo manjše koncentracije ljudi v turističnih objektih in hitrejša pretočnost. Zaradi 

bližine aerodroma Portorož bi bila možna tudi letalska povezava. S čarterskimi prevozi iz 

večjih evropskih in svetovnih letališč bi omogočali večje število turistov. Ker turizem ni samo 

morje in sonce, bi bila potrebna povezava z okoliškimi kmetijami. Gostom bi v času bivanja 

oglede in preizkušanje kulinaričnih specialitet na turističnih kmetijah. Zanimivo bi bilo tudi 

trženje turističnih znamenitostih po Sloveniji, kot so: Postojnska in Škocjanske jame, Lipica, 

Bled in Bohinj ter prestolnica Ljubljana. 

3.3 SWOT analiza 

Za oceno vzdržnosti projekta sem izbral metodo, ki omogoča analizo prednosti in slabosti 

projekta ter njegove priložnosti in nevarnosti, ki na njega prežijo. 

Klasična metoda, ki se uporablja v ta namen je t. i. analiza SPIN (slabosti, prednosti, izzivi in 

nevarnosti) ali SWOT (angl. strengths weaknesses, opportunities, threats) (Biloslavo 2006, 

72). 

Občina Izola ima zelo dobro geografsko lego. Bližina držav, kot sta Avstrija in Madžarska, ki 

nimata morja je velika prednost. Za projekt laguna je velika prednost bližina emitivnih trgov. 

Čeprav je geografska lega prednost je za projekt podnebje slabost, saj omogoča sezonskost 
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turizma. Potrebno je vzpostaviti možnosti celoletnega turizma, s pomočjo nudenja kongresnih 

in zdravstvenih storitev. Ker v Izoli že stoji bolnišnica, bi bil zdravstveni turizem še toliko 

bolj sprejemljiv in bi imel veliko možnosti za razvoj. S tem bi slabost sezonskega turizma, 

spremenili v prednost, saj se večina operacij opravlja v hladnejših obdobjih, če je to možno. 

Nevarnosti, ki pretijo projektu Laguna so poleg birokracije in administrativnih ovir predvsem 

v togosti in strahu pred spremembami lokalnega prebivalstva. Z zaprtjem tovarniških objektov 

in selitvi proizvodnje so občani Izole postavljeni pred dejstvo, da je edina prava gospodarska 

izbira za Izolo razvoj turizma. To dejstvo potrjuje še trenutna recesija, ki je ustavila tudi 

gradbeništvo. Zaradi teh dejstev bi po mojem mnenju za projekt predstavljale manjšo 

nevarnost, kot bi jo sicer. 

Preglednica 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

· Geografska lega. 

· Ugodno mediteransko podnebje.  

· Bližina emitivnih trgov. 

· Jezikovna pokritost – dvojezičnost. 

· Solidna gostinska ponudba. 

· Veliko število sakralnih objektov. 

· Krajinski park Strunjan. 

· Sezonskost turizma. 

· Pomanjkanje namestitvenih kapacitet.  

· Lokalno prebivalstvo ne živi s turizmom. 

· Sanacija starega mestnega jedra. 

· Pomanjkanje površin za mirujoči promet. 

Priložnosti Nevarnosti 

· Eko-turizem in trajnostni razvoj. 

· Prostorske možnosti za razvoj turizma. 

· Turistična neizkoriščenost podeželja. 

· Razvoj kulture v mesta Izola. 

· Razvoj športnega turizma. 

· Razvoj tradicionalnih obrti. 

· Razvoj turističnih kmetij na podeželju. 

· Kolesarske poti in pohodništvo. 

· Celoletni turizem ob koncih tedna. 

· Termalna žveplena voda. 

· Povezovanje s sosednjimi občinami. 

· Vzpostavitev obalne promenade. 

· Nova turistično – rekreativna cona. 

· Strah prebivalstva pred spremembami. 

· Administrativne ovire pri razvoju turizma. 

· Preveč birokracije. 

· Pomanjkanje ustreznih kadrov. 

· Nesodelovanje lokalnih akterjev turizma 

· Onesnaževanje okolja. 

· Nesistematičen razvoj turizma. 

· Neustrezno trženje produktov. 

· Nenadzorovana pozidava v mestu. 
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4 ZADOVOLJSTVO IN PRIČAKOVANJA OBČANOV PRI PROJEKTU LAGUNA 

Občani so zelo pomemben, če ne ključen faktor pri uvajanju novega projekta. Ker je njihovo 

mnenje pomembno sem ga z metodo anketiranja želel preveriti. Na podlagi anketnega 

vprašalnika sem preveril njihovo stališče. V vzorcu je zajeto 150 anketirancev, prebivalcev 

Izole različnih starostih, izobrazbe in spola. 

4.1 Analiza anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik za občane Izole je razdeljen na tri sklope. Prvi sklop se nanaša na 

strukturo anketirancev po spolu, starosti in njihovi izobrazbi. Drugi sklop je sestavljen iz 

vsebinskih vprašanj, tretji pa vsebuje kratek opis projekta Laguna, ki je namenjen 

anketirancem, da ga preberejo in odgovorijo na tisti del vsebinskih vprašanj, ki se nanašajo na 

sam projekt. 

4.2 Struktura vzorcev anketirancev 

V anketi je zajetih 64 % žensk in 36 % moških. 

 

Slika 4: Struktura anketirancev po spolu 

Anketiranci so razporejeni v tri starostne skupine. Prevladuje starostna skupina nad 60 let z 

51 % deležem, sledi ji skupina med 36 in 60 leti z 32 %, najmanjša je skupina med 15 in 35 

leti s 17 %. 
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Slika 5: Struktura anketirancev po starosti 

Po izobrazbi je največ anketirancev s srednjo šolo 48 %, sledijo anketiranci z osnovno šolo s 

36 % ter z visoko šolo s 16 %. Med anketiranimi ni nobenega z magisterijem ali doktoratom. 

 

Slika 6: Struktura anketirancev po izobrazbi 

4.3 Vsebinska vprašanja  

Na podlagi vsebinskih vprašanj so v nadaljevanju predstavljeni rezultati, ki so bili narejeni na 

podlagi odgovorov anketirancev. 

Na vprašanje ali se strinjate da turistična ponudba v občini Izola zadovoljuje potrebe občanov 

je 18 % odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 41 %, da se niti ne 

strinja niti se strinja je odgovorilo 25 %, da se strinja je odgovorilo 16 %, nobeden pa se ni 

zelo strinjal s to trditvijo. 
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Občani so večinoma nezadovoljni s turistično ponudbo v občini Izola. Veliko jih je takih, ki 

so na splošno s ponudbo zadovoljni. Po mojem mnenju gre za občane, ki niso koristniki 

turistične ponudbe, in je za njih morje že dovolj dobra turistična ponudba.  

 

Slika 7: Turistična ponudba v občini Izola 

Da občina nameni dovolj sredstev za razvoj turizma v Izoli se ne strinja 21 %, deloma se ne 

strinja 45 %, se niti ne strinja niti se strinja je odgovorilo 28 %, strinja se 6 %, da se zelo 

strinja pa ni nihče odgovoril. Za občane je predvsem pomembno tisto kar se vidi navzven, 

sama višina sredstev jih pravzaprav ne zanima. Glede na ta, da v zadnjem času ni bilo 

nobenega odmevnega turističnega projekta, je odgovor anketirancev razumljiv in pričakovan.  

 

Slika 8: Namenjena sredstva za razvoj turizma v občini Izola 

Na vprašanje ali Izolo obišče dovolj turistov, glede na zmožnosti, ki jih občina nudi je 8 % 

odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 30 %, da se niti ne strinja 

niti se strinja je odgovorilo 19 %, da se strinja je odgovorilo 41 %, 2 % pa se zelo strinja s to 
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trditvijo. Pri tem vprašanju je po mojem mnenju odigrala glavno vlogo neka osebna 

subjektivna ocena anketiranca, ki pa ni nujno odraz dejanskega stanja. Saj so na višku sezone 

večinoma zapolnjene vse kapacitete. 

 

Slika 9: Obisk turistov glede na zmožnosti, ki jih občina nudi 

Za občane Izole je turizem v občini Izola v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami 

zelo pomemben 25 %, pomemben je za 45 %, da niti ni pomemben niti je pomemben kot 

druge gospodarske panoge se je odločilo 15 %, da pa je manj pomemben od drugih 

gospodarskih panog se je odločilo 10 % anketiranih, da sploh ni pomemben pa 5 %. 

Pomembnost turizma je predvsem odvisna od tega koliko ljudi se izključno preživlja s 

turizmom. Ker je turizem v Izoli šele na tretjem mestu po številu gospodarskih subjektov, je 

izid ankete lahko pokazatelj, da ljudje služijo s turizmom na posreden način. 

 

Slika 10: Pomembnost turizma glede na ostale gospodarske panoge 

Na vprašanje ali podpirate turizem kot vitalno vlogo gospodarstva je 0 % odgovorilo, da ne 

podpira, deloma ne podpira je odgovorilo 5 %, da niti ne podpira niti podpira je odgovorilo 
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17 %, da podpira je odgovorilo 49 %, 29 % pa zelo podpira. Pri tem vprašanju so se v 

glavnem odločili, da je turizem pomembna gospodarska panoga v občini Izola. 

 

Slika 11: Podpora turizmu kot vitalni vlogi gospodarstva 

Na vprašanje ali se strinjate z trditvijo, da občani Izole niso naklonjeni turistom 60 % 

odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 25 %, da se niti ne strinja 

niti se strinja je odgovorilo 12 %, da se strinja je odgovorilo 3 %, nobeden pa se ni zelo 

strinjal s to trditvijo. Večina občanov se s to trditvijo ne strinja. Občani Izole menijo, da so 

zelo naklonjeni turistom.  

 

Slika 12: Naklonjenost občanov do turistov 

Na vprašanje ali se strinjate da ima Izola premalo kopalnih površin za občane je 24 % 

odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 25 %, da se niti ne strinja 

niti se strinja je odgovorilo 13 %, da se strinja je odgovorilo 28 %, 10 % pa se je zelo strinjalo 

s to trditvijo. Občani so se pri tem vprašanju opredeljevali glede na poletne potrebe po 
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kopalnih površinah. To vprašanje sem postavil, ker bi se s projektom Laguna bistveno 

povečale kopalne površine in bi lahko to bil eden od ključnih razlogov za odločitev, da se 

projekt sprejme.  

Občani se pri tem vprašanju niso izrecno opredelili, kar razumem, da so tisti ki so odgovorili, 

pritrdilno razumeli, da gre za kopalne površine, ki bi bile namenjene samo občanom.  

 

Slika 13: Kopalne površine za občane 

Na vprašanje ali se strinjate da postane Izola več kot samo dnevna turistična destinacija je 9 % 

odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 17 %, da se niti ne strinja 

niti se strinja je odgovorilo 24 %, da se strinja je odgovorilo 39 %, 11 % pa se je zelo strinjalo 

s to trditvijo. V glavnem so občani na to odgovorili pozitivno, saj po mojem mnenju v tem 

vidijo več prihodkov za občino. 

24 
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se ne strinjam deloma se ne strinjam 

niti se ne strinjam niti se strinjam se strinjam 
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Slika 14: Izola več kot samo dnevno turistična destinacija 

Na vprašanje ali je za občane Izole turizem življenjskega pomena je 9 % odgovorilo, da se ne 

strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 18 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 21 %, da se strinja je odgovorilo 41 %, 11 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

 

Slika 15: Pomembnost turizma za občane Izole 

Na vprašanje ali bi namenili področje Izola vzhod za turistične namene je 2 % odgovorilo, da 

se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 3 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 10 %, da se strinja je odgovorilo 61 %, 24 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

Velika večina občanov bi področje Izola vzhod namenila za turistične namene, saj se zavedajo 

pomena turizma v občini.  
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Slika 16: Izola vzhod namenjena za turistične namene 

Na vprašanje ali poznate projekt Laguna je 84 % odgovorilo, da ne pozna, da deloma pozna je 

odgovorilo 16 %, da poznani dogovoril nihče, prav tako ni nihče odgovoril da dobro pozna in 

da zelo dobro pozna. 

 

Slika 17: Prepoznavnost projekta Laguna 

Na vprašanje, da bo projekt Laguna prinesel nova delovna mesta, nihče ni, da se ne strinja, da 

se deloma ne strinja je odgovorilo 24 %, da se niti ne strinja niti se strinja je odgovorilo 15 %, 

da se strinja je odgovorilo 61 %, nihče pa se ni zelo strinjalo s to trditvijo. Večina občanov 

pričakuje, da bo projekt prinesel nova delovna mesta, nekateri pa niso popolnoma prepričani. 
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Slika 18: Nova delovna mesta s projektom Laguna 

Na trditev, da se bo s projektom Laguna povečala onesnaženost občine ni nihče odgovoril, da 

se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 11 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 35 %, da se strinja je odgovorilo 43 %, 11 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

Na to vprašanje so večinoma odgovorili, da se s trditvijo strinjajo. Pri tem vprašanju je bila 

onesnaženost mišljena na splošno. 

 

Slika 19: Povečanje onesnaženosti občine s projektom Laguna 

Na vprašanje ali se strinjate, da se bodo življenjske razmere poslabšale zaradi projekta Laguna 

je 11 % odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 43 %, da se niti ne 

strinja niti se strinja je odgovorilo 9 %, da se strinja je odgovorilo 28 %, 9 % pa se je zelo 

strinjalo s to trditvijo. 
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Slika 20: Poslabšanje življenjskih razmer zaradi projekta Laguna 

Na vprašanje ali bo več kriminala s projektom Laguna je 21 % odgovorilo, da se ne strinja, da 

se deloma ne strinja je odgovorilo 42 %, da se niti ne strinja niti se strinja je odgovorilo 28 %, 

da se strinja je odgovorilo 7 %, 2 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. Občani se v glavnem s 

to trditvijo ne strinjajo. Po mojem mnenju je za občane Izole že sedaj stopnja kriminala v 

občini dovolj visoka, da se ne bi s projektom stanje poslabšalo. Večina se sicer ni strinjala s to 

trditvijo, po mojem mnenju je interpretacija odgovorov odvisna od pričakovanj posameznih 

občanov do projekta. 

 

Slika 21: Povečanje kriminala s projektom Laguna 

Na vprašanje ali bo projekt Laguna prinesel več negativnih kot pozitivnih vplivov na občane 

je 41 % odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 35 %, da se niti ne 

strinja niti se strinja je odgovorilo 17 %, da se strinja je odgovorilo 7 %, nihče pa se ni zelo 

strinjalo s to trditvijo. 
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Slika 22: Več negativnih kot pozitivnih vplivov s projektom Laguna 

Na vprašanje ali bo več kulturnega življenja v Izoli s projektom Laguna je 4 % odgovorilo, da 

se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 6 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 23 %, da se strinja je odgovorilo 46 %, 21 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

Večina se s to trditvijo strinja, saj pričakuje, da bo potrebno turiste, ki bodo prišli zaradi 

projekta tudi kulturno animirat 

 

Slika 23: Več kulturnega življenja s projektom Laguna 

Na vprašanje o boljši prepoznavnosti Izole s projektom Laguna nihče ni odgovoril, da se ne 

strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 6 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 17 %, da se strinja je odgovorilo 35 %, 42 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. S 

to trditvijo se večina zelo strinja, po mojem mnenju je za občane, pri takem projektu 

prepoznavnost občine pričakovana.  
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Slika 24: Prepoznavnost Izole s projektom Laguna 

Na vprašanje ali se strinjate da se bo s projektom Laguna zvišal življenjski standard je 45 % 

odgovorilo, da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 17 %, da se niti ne strinja 

niti se strinja je odgovorilo 17 %, da se strinja je odgovorilo 14 %, 7 % pa se je zelo strinjalo s 

to trditvijo. Večina se s to trditvijo ne strinja. Po mojem mnenju je razlog v anketirancih, saj 

prevladujejo starejši, ki je njihov življenjski standard vezan na prihodke iz državne blagajne. 

 

Slika 25: Zvišanje življenjskega standarda s projektom Laguna 

Na vprašanje ali bo projekt prinesel boljšo infrastrukturo ni nihče odgovoril, da se ne strinja, 

da se deloma ne strinja je odgovorilo 5 %, da se niti ne strinja niti se strinja je odgovorilo 42 

%, da se strinja je odgovorilo 38 %, 15 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 
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Slika 26: Boljša infrastruktura s projektom Laguna 

Na trditev,da bi občani morali imeti vlogo pri nastajanju projekta ni nihče odgovoril, da se ne 

strinja, prav tako tudi da se deloma ne strinja, da se niti ne strinja niti se strinja je odgovorilo 

13 %, da se strinja je odgovorilo 46 %, 41 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. Občani vidijo 

svojo vlogi pri odločanju kot zelo pomembno, zato so se tudi v absolutni večini pri tem 

vprašanju odločili, da bi morali pri odločanju imeti večjo vlogo. 

 

Slika 27: Večja vloga občanov pri nastajanju projekta 

Na vprašanje, da se bo povečalo število prebivalcev v občini Izola je 3 % odgovorilo, da se ne 

strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 17 %, da se niti ne strinja niti se strinja je 

odgovorilo 45 %, da se strinja je odgovorilo 22 %, 13 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

Na to vprašanje se občani niso opredelili in so v večjem delu odgovorili nevtralno.  
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Slika 28: Povečanje števila prebivalcev zaradi projekta 

S trditvijo, da se bodo povečale rekreacijske površine s projektom Laguna je 5 % odgovorilo, 

da se ne strinja, da se deloma ne strinja je odgovorilo 10 %, da se niti ne strinja niti se strinja 

je odgovorilo 30 %, da se strinja je odgovorilo 46 %, 9 % pa se je zelo strinjalo s to trditvijo. 

S to trditvijo so se občani strinjali saj jih je skoraj polovica vprašanih odgovorila, da se strinja. 

Pričakovanja občanov so razumljiva, saj povečanje števila turistov pomeni tudi večje potrebe 

po rekreacijskih in sprehajalnih površinah. Sprehajalne površine so zlasti zasedene ob lepem 

vremenu in konec tedna, ko pridejo v Izolo dnevni turisti. 

 

Slika 29: Povečanje rekreacijskih površin s projektom Laguna 
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5 SKLEP  

Mesto Izola je bilo kljub velikemu turističnemu potencialu bolj industrijsko kot turistično 

obmorsko mesto. Govorim v pretekliku, ker je večina industrije v Izoli s selitvijo ali stečajem 

zaprla tovarniške obrate in zapustila Izolo. Večina zaposlenih je pristala na zavodu za 

zaposlovanje brez možnosti za hitro zaposlitev. Z zaprtjem tovarniških obratov, kot sta 

Mehanotehnika in Delamaris ter selitev ladjedelnice, je poslabšalo gospodarsko klimo v 

občini. Nobena od gospodarskih panog v Izoli ni nadomestila izgubljena delovna mesta.  

Turizem v občini Izola se v preteklih letih ni bistveno spremenil. V zadnjih nekaj letih ni bilo 

zgrajenega nobenega hotela, ki bi povečal nastanitvene zmogljivosti, nobenih aktivnosti na 

področju turizma ni bilo uvedenih, ki bi bistveno privabile turiste, predvsem tuje.  

V Izolo zahajajo predvsem slovenski turisti. Tujih je bistveno manj. Po podatkih iz Strategije 

razvoja občine Izola, ki jo je naročila občina Izola iz leta 2009, so primerljive občine iz 

sosednje Hrvaške Rovinj in Vrsar ter iz sosednje Italije: Tržič v turistični sezoni turistične 

nastanitve zapolnjene kar z 90 % tujimi turisti. 

Trenutno stanje, ki se odraža v sami občini, je tudi pomemben dejavnik, ki lahko pripomore k 

uresničitvi projekta. Gradbeništvo, ki je na prvem mestu po gospodarskih subjektih v občini, 

je v zadnjih letih doživelo hud udarec, saj so se gradbene dejavnosti od stanovanjskih do 

gospodarskih bistveno zmanjšale. Glede na neizkoriščen turistični potencial, ki ga premore 

občina Izola, je možnost razvoja projekta iz tega gledišča še toliko bolj smiselna in 

upravičena, saj zaradi cenejše delovne sile večino proizvodnih kapacitet podjetja selijo v 

Azijo in zato praznih tovarniških objektov ne bo mogoče napolniti z drugo proizvodnjo 

dejavnostjo. Ker je turizem v porastu, kljub recesij je realna možnost vlaganja prav v turizem. 

S tem bi obudili tudi gradbeništvo. 

Projekt Laguna ima vse možnosti za svoj nastanek in razvoj. Čeprav trenutna gospodarska 

recesija temu nasprotuje in projekt postavlja v stanje neizvedljivosti, saj je v stanju 

gospodarske recesije težko dobiti primernega investitorja, ki bi bil pripravljen vložiti v tako 

zahteven projekt. Po mojem mnenju v Sloveniji nimamo tako velikega investitorja, ki bi bil 

sposoben sam investirati. Imamo pa več domačih, ki bi se združili in s pomočjo tujih, ki bi 

projekt Laguna tržili na domačem trgu tu, in tudi uspeli. Od domačih bi lahko omenil Krko, ki 

je v preteklosti veliko vlagala v obmorski turizem, potem bi lahko z dejavnostjo iger na srečo 

postal potencialni soinvestitor podjetje HIT in še bi lahko našteval.  

Trend gospodarske rasti nekaterih držav tako v Evropi kot drugod po svetu nam kaže 

gospodarsko okrevanje in izhod iz trenutne recesije. To daje upanje, da je v prihodnosti 

projekt izvedljiv. Zelo pomemben dejavnik pri izvedbi projekta so tudi občani sami. Občani 

so temu projektu zelo naklonjeni, saj v njem vidijo nove možnosti za razvoj občine in kljub 

povečanju števila turistov se njihovo vsakdanje življenje ne bi poslabšalo, nasprotno pridobili 
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bi bistveno več kopalnih površin, nove komunalne priveze, ki bi odpravile dolge čakalne 

vrste; za mlade in tiste, ki iščejo izziv v turizmu, pa nova delovna mesta in osebna 

napredovanja, kar je za mlade v današnjih časih velika pridobitev.  

Razvoj infrastrukture – zaradi razvoja turizma se razvija infrastruktura, izboljšujejo se 

komunalna infrastruktura, kot npr. vodovodno, kanalizacijsko omrežje, ceste, ponudba 

električne energije, telefonija, javni transport, urejajo se javne površine itd., kar izboljšuje tudi 

kakovost življenja lokalnega prebivalstva (Mihalič 2006, 47). 

Občina Izola je pred leti uredila komunalno infrastrukturo in s tem bistveno pripomogla k 

zmanjšanju onesnaževanja okolja. Zato se mi zdi ekološki vidik samega projekta vodilo in 

nadaljevanje k zmanjševanju onesnaževanja okolja ter vzor za druge občine pri reševanju 

ekoloških problemov.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VRAŠALNIK ZA OBČANE IZOLE 

Ime mi je Darjo Peršič in sem študent Fakultete za management. Sestavni del diplomske naloge je tudi anketni vprašalnik, ki je namenjen 

občanom Izole. Podatke, ki jih bom pridobil, bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomske naloge. Vnaprej se Vam zahvaljujem, da si 

boste vzeli čas in izpolnili vprašalnik.  

1. Starost  15–35 let 

  36–60 let 

  nad 60 let 

2. Spol  ženska  
  moški 

3. Izobrazba  osnovna šola  srednja šola 

  visoka šola  magisterij, doktorat 

4. Turistična ponudba v občini Izola zadovoljuje potrebe občanov. (Ustrezno označi) 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

5. Občina nameni dovolj sredstev za razvoj turizma v Izola? 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

6. Izolo obišče dovolj turistov, glede na zmožnosti, ki jih občina nudi? 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

7. Koliko je za Vas pomemben turizem v Izoli glede na druge gospodarske panoge?  

(1 – ni pomemben, 2 – manj pomemben, 3 – niti ni pomemben niti je pomemben,  

4 – je pomemben, 5 – je zelo pomemben) 

 1   2   3   4   
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8. Ali podpirate turizem v Izoli kot vitalno vlogo gospodarstva? 

(1 – ne podpiram, 2 – deloma ne podpiram, 3 – niti ne podpiram niti podpiram,  

4 – podpiram, 5 – zelo podpiram) 

 1   2   3   4   

9. Ali se strinjate s trditvijo, da občani Izole niso naklonjeni turistom?  

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

10. Ali se strinjate s trditvijo, da ima Izola premalo kopalnih površin za občane? 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

11. Ali se strinjate, da postane Izola več kot samo dnevno turistična destinacija? 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

12. Ali je za občane Izole turizem življenjskega pomena? 

(1 – ni pomemben, 2 – manj pomemben, 3 – niti ni pomemben niti je pomemben,  

4 – je pomemben, 5 – je zelo pomemben)  

 1   2   3   4   

13. Ali bi namenili področje Izola vzhod za turistične namene? 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

14. Ali poznate projekt Laguna 

(1 – ne poznam, 2 – deloma poznam, 3 – poznam,  

4 – dobro poznam, 5 – zelo dobro poznam) 

 1   2   3   4   
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15. Projekt Laguna bo prinesel nova delovna mesta 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

16. S projektom Laguna se bo povečala onesnaženost občine Izola 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

17. Projekt Laguna bo poslabšal življenjske razmere v občini Izola 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

18. S projektom Laguna bo več kriminala 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

19. Projekt Laguna bo prinesel več negativnih kot pozitivnih vplivov na občane 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

20. S projektom bo več kulturnega življenja v Izoli 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

21. S projektom bo Izola bolj prepoznavna. 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   
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22. S projektom se bo občanom zvišal življenjski standard. 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

23. Projekt bo prinesel bolj urejeno infrastrukturo (ceste, parkirne površine …). 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam)  

 1   2   3   4   

24. Občani bi morali imeti večjo vlogo pri nastajanju projekta. 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

25. S projektom se bo povečalo število prebivalcev v občini Izola. 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   

26. Povečale se bodo rekreacijske površine. 

(1 – se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam,  

4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam) 

 1   2   3   4   
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Urejanje področja Izola vzhod 

Laguno bi sestavljal daljši valobran, ki bi z ene strani tvoril marino z notranje strani lagune bi 

služil kot urejena plaža za kopalce. Na koncu valobrana pa bi bil privez za čolne in ladje, ki 

prevažajo dnevne turiste iz različnih obmorskih krajev. Med valobranom in obalo do Rude, bi 

laguno sestavljalo pet otokov.  

Notranjost otokov bi sestavljali urejeni parki z sredozemskim rastlinjem in športne površine. 

Hotelski kompleksi z bazeni bi bili postavljeni bolj ob robu otokov. 

Eden od otokov bi bil namenjen zdraviliškemu turizmu. Na otoku bi bila postavljena klinika 

za estetsko kirurgijo in zdravilišče.  

Prva dva otoka bi bila namenjena predvsem za dnevne obiskovalce. Na otoku bi bilo več 

restavracij z različno ponudbo. Otoka bi imela večja notranja bazena s savnami, kjer bi bil 

obisk mogoč čez celo leto, ne samo ob visoki sezoni.  

Na že obstoječem parkirnem prostoru ob ladjedelnici bi nastala garažna hiša. Dovolj velika za 

pokrivanje hotelskih in dnevnih gostov.  

Ob robu kjer stojijo hale Delamarisa, bi nastal park za sprehajalce ter igrišče za otroke. Park 

bi ločeval turistični del od stanovanjskega in tako zmanjšal negativni vpliv na stanovalce in 

ustvarjal pozitivno klimo.  

Področje, kjer se nahaja Delamaris bi bilo urejeno za navtični turizem. Izgrajena bi bila 

marina za cca. 700 privezov s pripadajočimi pomožnimi objekti, restavracijo in hotelom. 

Celotno področje bi bilo odprtega tipa in bi se raztezalo od svetilnika do avtokampa Jadranka. 

Avtokamp bi ostal na obstoječem predelu, z urejenim dostop do morja za kopalce. Celotna 

plaža, bi se raztezala do Rude in naprej v dogovoru z mestno občino Koper.  

 

 


