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UVOD 

Mladi  in  mlade  družine  vse  težje  pridejo  do  primernega  stanovanja,  saj  so  cene  

najema  in  nakupa v  urbanih  središčih  in  turističnih  krajih  visoke, ponudba pa je  

močno  okrnjena ter  izkrivljena  v  smer velikih  in  dragih  enot.  Tisti,  ki  si  uspejo  

zagotoviti  nakup  stanovanje  se  zato  pogosto  soočajo  z velikim  dolžniškim  bremenom,  

hkrati  pa  jim  ne  ostane  dovolj  sredstev  za  primerno  vzdrževanje stanovanja  in  celo  

pokrivanje  osnovnih  življenjskih  stroškov.  Nakup  stanovanja  tako  pogosto  vodi v  

odrekanje  in omejevanje drugih življenjskih  potreb. 

 

V Mreži stanovanja za vse smo preverili, kakšno je stanje na stanovanjskem področju v 

Občini Izola, predvsem smo se osredotočili na obstoječo ponudbo stanovanj. Stanje 

stanovanjskega področja v Občini Izola smo analizirali na podlagi podatkov s portala 

Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) - SiStat (https://pxweb.stat.si/SiStat/sl), 

letnih poročil Geodetske uprave Republike Slovenije, za analizo obstoječe ponudbe 

stanovanj pa smo uporabili in analizirali portal nepremicnine.net.  

 

O OBČINI  

Občina Izola je del obalno-kraške statistične regije in leži na skrajnem jugozahodnem 

delu republike Slovenije. Na vzhodu meji na občino Koper, na zahodu in jugu pa na občino 

Piran. S 29 km2 površine se po velikosti med slovenskimi občinami uvršča na 183. mesto 

(od 212 občin). Zaradi ugodnih življenjskih pogojev je bila Izola poseljena že v času 

bronaste in železne dobe. Na njenem ozemlju so se skozi zgodovino zvrstila različna 

ljudstva. Od Histrov, Rimljanov, Gotov, do Bizantincev, Frankov in Benečanov. Bogata in 

razgibana kulturna dediščina postavlja Izolo pervenstveno v turistično središče, ki temelji 

na ribištvu in pridelavi in ponudbi vina in olja (SURS, 2021).  

 

Naselja Občine Izola: Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Šared, 

Nožed 

 

Krajevne skupnosti Občine Izola: Haliaetum, Izola staron mesto, Jagodje - Dobrava, 

Korte, Livade 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je imela občina 

Izola sredi leta 2019 16.367 prebivalcev, sredi leta 2020 16.589 in sredi leta 2021 pa 

16.717 prebivalcev. Od tega je bilo na sredi leta 2021 8.347 moških in 8.370 žensk. Po 

številu prebivalcev se Izola med slovenskimi občinami uvršča na 28. mesto. Gostota 

https://pxweb.stat.si/SiStat/sl
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naseljenosti je v občini Izola večja kot v celotni državi (103 prebivalcev na km2), saj 

na kvadratnem metru površine občine Izola živi povprečno 573 prebivalcev.  

 

V letu 2019 je bilo število živorojenih v občini 

Izola nižje od števila umrlih. Naravni prirast 

na 1.000 prebivalcev v občini je bil v tem letu 

negativen, znašal je -2,0. Selitveni prirast na 

1.000 prebivalcev je bil pozitiven (12,1), kar 

pomeni, da se je v občino več ljudi preselilo, 

kot odselilo. Povprečna starost občanov je 

bila 45,1 leta in tako višja od povprečne 

starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta). Med 

prebivalci te občine je bilo število najstarejših, 

tako kot v večini slovenskih občin, večje od 

števila najmlajših. Na 100 oseb, starih med 0 

in 14 let, je prebivalo 156 oseb starih 65 let ali 

več. Vrednost indeksa staranja je za to 

občino višja od vrednosti indeksa za celotno 

Slovenijo, ki znaša 133. Ta podatek pa tudi 

pove, da se povprečna starost prebivalcev te 

občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni 

Sloveniji. 

 

 

Prikaz 1: prebivalstvena piramida v Občini Izola za leto 2019; Vir: SURS, 

2022, dostopno prek: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/56  

 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo v 

letu 2019 68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več 

od slovenskega povprečja (66 %).  

 

Prebivalstvo  je  v  Izoli v  povprečju enko izobraženo  kot slovensko  povprečje.  24 % 

prebivalcev  ima osnovnošolsko  izobrazbo  ali  manj  (Slovenija 23%),  50  %  ima 

srednješolsko izobrazbo  (Slovenija  53%)  in  25 %  ima  višješolsko  ali  visokošolsko  

izobrazbo  (Slovenija  24  %). Število  diplomantov  (na  1.000  prebivalcev)  pa  je  bilo  

v  letu  2019  v  Izoli 6  (slovensko povprečje  je  8).  

 

Povprečna mesečna plača na osebo je znašala v občini Izola 1.670,64 EUR (bruto 

znesek), in s tem za približno 4,7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v 

Sloveniji (1.753,84 EUR), v neto znesku pa 1.083,32 EUR in s tem za približno 4,4 % 

nižja od povprečja v Sloveniji (1.133,50 EUR). 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/56
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V občini je bilo v letu 2021 7.398 gospodinjstev, od tega je bilo približno 32 %  

enočlanskih gospodinjstev, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša približno 

34 %. 

 

STANOVANJSKO PODROČJE 

STANOVANJSKI FOND IN NJEGOVO STANJE 

 

Po  podatkih  SURS-a  je  bilo  v  letu  2018  v  občini  skupaj  8311 stanovanj, kar  je  519 

stanovanj  na  1.000  prebivalcev  (na  ravni Slovenije  je  412  stanovanj na 1.000  

prebivalcev). V letu 2018 je bilo v občini Izola naseljenih 5844 stanovanj, nenaseljenih 

pa 2467 stanovanj. Od teh naj bi bilo 512 stanovanj za sezonsko oz. sekundarno rabo 

in 1955 praznih stanovanj.  

 

 

 
2011 2015 2018 

 
Število stanovanj Število stanovanj Število stanovanj 

1 Naseljena  stanovanja 5879 5728 5844 

2 Nenaseljena stanovanja 2198 2404 2467 

2.1 Stanovanja za  sezonsko ali 

sekundarno rabo 

454 482 512 

2.2 Prazna stanovanja 1744 1922 1955 

 

Prikaz 2: Pregled števila stanovanj glede na naseljenost in leto, Vir:  Podatkovna  baza  SiStat.  

Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  

 

Po podatkih SURS-a je bila večina praznih stanovanj v Izoli zgrajenih pred letom 1919, 

med njimi pa je tudi 618 takih, ki so bila zgrajena po letu 2001, za katera obstaja velika 

verjetnost, da niso zares prazna.  
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V letu 2018 je imelo v Izoli približno 62 % naseljenih stanovanj najmanj tri sobe (tj. tri ali 

več). Med stanovanji za sekundarno rabo in praznimi stanovanji prevladujejo eno in 

dvosobna  stanovanja,  ki  jih  je  po  drugi  strani  med  naseljenimi  relativno  malo  glede  

na število  1-članskih  in  2-članskih  gospodinjstev.    
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Prikaz  3:  Število  naseljenih  stanovanj  po  številu  sob, število  stanovanj  za  sezonsko,  

sekundarno  rabo  in  praznih stanovanj  po  številu  sob;  Vir:  Podatkovna  baza  SiStat.  

Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  

 

Povprečna uporabna površina stanovanja je bila v Izoli 67,1 m2, kar je za 14,4 m2 manj 

od slovenskega povprečja (81,5 m2). V spodnji tabeli je prikazana primerjava gostote 

naseljenosti v Izoli in Sloveniji v letu 2018. Razberemo lahko, da je v primerjavi s 

slovenskim povprečjem v Izoli višji delež stanovanj z nizko gostoto naseljenosti.  
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Ter višji odstotek prebivalcev, ki živijo v zelo nizki gostoti naseljenosti.  

 

 

 

 

 

 

Ugotovimo lahko tudi, da 15 % enočlanskih gospodinjstev živi v zelo velikih stanovanjih, 

večjih od 80 m2.  

 

Prikaz 4: Število stanovanj v katerih prebiva eno oseba po uporabni površini; Vir: Podatkovna  

baza  SiStat,. Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  

 

V Izoli je bilo leta 2018 49 % naseljenih stanovanj brez centralnega ogrevanja, kar je kar 

35 % več kot v primerjavi s celotno Slovenijo (15 %). Število naseljenih stanovanj brez 

vode skoraj ni, nenaseljenih pa je skoraj 2 %. Število naseljenih stanovanj brez elektrike 

je skoraj 1 %, nenaseljenih pa 2 %. Brez priklopa na javno kanalizacijo je 14 % naseljenih 

in 15 % nenaseljenih stanovanj.  
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LASTNIŠKA STRUKTURA STANOVANJ 

 

V Občini Izola je 73 % stanovanj lastniških,  11 %  je  najemniških,  16 %  pa  je  stanovanj  

z drugim  tipom  lastništva,  to  so  uporabniška  stanovanja,  stanovanja,  v  katerih  nihče  

od stanovalcev,  ki  stanovanje  uporabljajo,  ni lastnik,  hkrati  pa  stanovanje  ni najemno;  

lastniki takih  stanovanj  so  lahko  sorodniki,  prijatelji  ali  druge  osebe.  Lastnik  so  

lahko  tudi  pokojni sorodniki,  kjer  dedni postopki  in vpisi v  uradne  evidence  še  niso 

zaključeni.  

 

 

Prikaz 5: Število stanovanj po 

tipu stanovanjskega razmerja v 

Občini Izola leta 2018; Vir: 

Podatkovna  baza  SiStat,. 

Dostopno  na  

https://pxweb.stat.si/SiStat/sl 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

GRADNJA STANOVANJ 

Največ stanovanj v Izoli je bilo zgrajenih pred letom 1919, med letoma 1971 in 1990 je 

bilo zgrajenih dodatnih 2781 stanovanj, od osamosvojitve naprej pa je bilo novogradenj 

vedno manj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 6: Število stanovanj po letu izgradnje v Občini Izola; Vir: Podatkovna  baza  SiStat,. 

Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 7: Število dokončanih stanovanj na 1000 prebivalcev v Občini Izola in Sloveniji; Vir: 

Podatkovna  baza  SiStat,. Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  
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V spodnjem grafu in tabeli je prikazana ocena dokončanih stanovanj po številu sob. 

Opazen je trend padanja gradnje stanovanj in več gradnje pet in več-sobnih 

stanovanj, z večjo površino – torej več luksuznih stanovanj, četudi so potrebe 

predvsem po dostopnih stanovanjih in se velikost gospodinjstev manjša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 8: Število dokončanih stanovanj po številu sob v Občini Izola; Vir: Podatkovna  baza  

SiStat,. Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 9: Povprečna površina dokončanih stanovanj (m2) v Občini Izola; Vir: Podatkovna  baza  

SiStat,. Dostopno  na  https://pxweb.stat.si/SiStat/sl 
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DOSTOPNOST STANOVANJ 

 

Zaradi obmorske lege in letoviških krajev je na obalnem območju stalno prisotno 

presežno povpraševanje. To območje je kljub omejeni ponudbi med najbolj dejavnimi 

stanovanjskimi trgi v državi.  

 

Po ocenah Geodetske uprave Republike Slovenije so v obdobju od leta 2015 do 2020 

cene na Obalnem območju zrasle za pribl. 30 odstotkov (GURS, 2020). Pomembno je 

omeniti, da so cene stanovanj od leta 2018 naprej najmanj zrasle v drugi polovici leta 

2020, ko so po prvem valu epidemije COVID-19 do februarja 2021 povsod bolj ali manj 

stagnirale. Veliko rast cen stanovanj ponovno opazimo v prvem polletju leta 2021, po 

februarski odpravi omejitev pri poslovanju z nepremičninami, ko so se v primerjavi s prvim 

polletjem leta 2020, cene stanovanj zvišale za okoli 8 odstotkov, na Obali celo za 10 do 

12 odstotkov (GURS, 2021).  

 

Primat najvišjih cen stanovanj ohranja Ljubljana s srednjo ceno rabljenega stanovanja 

(mediana) 3250 €/m2. Sledi ji Obala s srednjo ceno rabljenega stanovanja 2700€/m2. 

Pomembno je omeniti, da ocene rasti cen stanovanj za leto 2021 trenutno še ne moremo 

točno opredeliti, saj razpolagamo samo s poročilom o slovenskem nepremičninskem trgu 

za prvo polletje 2021.  

 

 

Prikaz 10: Cene in lastnosti prodanih stanovanj na sekundarnem trgu, Slovenija skupno in izbrana 

analitična območja (TAO), 1. Polletje 2021Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije. (2021). 

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. Polletje 2020.  
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Rabljena stanovanja  

 

Cene rabljenih stanovanj so bile na obali vseskozi znatno višje od slovenskega 

povprečja. V letu 2020 je bila cena m2 v Izoli 2500€, kar je skoraj 43 odstotkov nad 

slovenskim povprečjem. Cene v izolski občini so okoli 5 odstotkov višje kot v koprski 

občini. Med letoma 2015 in 2020 so cene nepremičnin na Obali zrasle za skoraj 30 %, 

medtem ko je povprečna neto plača na zaposleno osebo v istem obdobju zrasla za 18 %.  

 

Na največjem slovenskem nepremičninskem portalu nepremicnine.net smo 4.1.2022 

preverili ponudbo stanovanj in hiš za Izolo. Ponudba rabljenih stanovanj je vključevala 

33 stanovanj. 

 

Povprečna cena stanovanja je znašala 389.787,88 €, povprečna cena kvadratnega metra 

pa 3.483,05 €. Najcenejše stanovanje, ki se je prodajalo je bila garsonjera v velikosti 26,7 

m2, ki se je prodajala za 119.000 €. Stanovanj, ki se prodajajo pod 200.000 € je bilo 

sedem. Gre za garsonjere in 1-sobna stanovanja ter v treh primerih za 3-sobna 

stanovanja, ki zahtevajo prenovo ali vsaj konkretno osvežitev. Kot prikazuje spodnji graf, 

se več kot četrtina stanovanj (15) prodaja v finančnem okviru med 400.000 € in 600.000 

€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 11: Analiza ponudbe rabljenih stanovanj v Izoli po cenovnih rangih; Vir: portal 

nepremicnine.net.  

 

Na primeru občine Izola lahko opazimo, da je ponudba rabljenih stanovanj zelo majhna - 

33 stanovanj. Na območju Ljubljana - mesto lahko opazimo, da je bilo na isti datum 

iskanja v ponudbi 828 rabljenih stanovanj.  
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Opazimo lahko tudi občutno rast cen stanovanj v drugi polovici leta 2021. Kot prikazano 

v ‘Prikazu 10', lahko opazimo, da je bila mediana cene kvadratnega metra v Sloveniji v 

prvi polovici leta 2021 1.980 €/m2, v Ljubljani 3.250 €/m2, na obali pa 2700 €/m2. Glede 

na ponudbo trenutnih rabljenih stanovanj v občini Izola lahko opazimo, da se rabljena 

stanovanja prodajajo po povprečno 3483 €/m2, kar je za 29 % višja vrednost od mediane 

cene na m2 na Obali v prvi polovici leta 2021.  

 

Najemna stanovanja  

 

Obmorska  mesta  zaradi  klime,  pa tudi  delovnih  mest  v  turizmu, privabljajo  nove  

začasne  in  stalne  prebivalce,  ki povprašujejo po stanovanjih za najem. Pomemben 

delež pri najemih stanovanj na Obali imajo študentje, ki študirajo na primorski univerzi in 

največkrat iščejo stanovanja v Kopru. Specifika obalnih mest je ta, da lastniki stanovanj 

najpogosteje svoja stanovanja oddajajo za 9 ali 10 mesecev študentom, čez poletje pa 

jih izselijo in stanovanja oddajajo turistom. Obdobje izselitve študentov iz svojih 

najemniških stanovanj lahko traja tudi do pet mesecev, saj se oddajanje turistom pri 

nekaterih lastnikih stanovanj prične že maja in traja vse do septembra. 

 

Na nepremičninskem portalu nepremicnine.net je bilo 4.1.2022 za oddajo v Izoli najdenih 

zgolj 12 stanovanj, s povprečno ceno 16,48 EUR/m2, od tega največ garsonjer in 1-

sobnih stanovanj. Na isti dan je bilo na platformi za kratkoročno oddajanje nepremičnin v 

turistične namene za kraj Izola najdenih več kot 85 nepremičnin. Za rezervacijo nočitve v 

obdobju od 1.- 8. junija 2022 bi bila povprečna cena za nočitev med 100 in 150 €. 

     

Stanovanjske hiše 

 

Na območju Obale je ponudba hiš zelo omejena. Število transakcij s hišami je majhno, 

zato so statistični vzorci le redko reprezentativni. Cene hiš so v največji meri odvisne od 

mikrolokacije oz. od bližine morja in pogleda nanj.  

 

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je srednja cena stanovanjske hiše na 

obali leta 2020 znašala 215.000 €, srednja letnica zgraditve prodanih hiš je bila 1967, 

velikost pribl. 150m2, srednja površina pripadajočega zemljišča pa 250 m2. Približno 

polovica hiš, ki se jih je v letu 2020 prodala, je bila v razponu cen od 145.000 - 290.000 

€. V prvem polletju leta 2021 pa so se cene prodanih hiš gibale v razponu 170.000 - 

340.000 €.  
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Na nepremičninskem portalu nepremicnine.net je bilo 4.1.2022 najdenih 41 hiš, s 

povprečno ceno 3.121,41 €/m2. Povprečna cena hiš pa znaša 570.973,50 €. Najcenejša 

hiša se je prodajala za 120.000 € v zaselku Korte, zgrajena je bila leta 1880 in zahteva 

temeljito prenovo.  

 

Zemljišča  

 

Trga zemljišč za gradnjo stavb in stanovanjskih nepremičnin sta tesno povezana, saj v 

Sloveniji okoli 90 odstotkov kupoprodajnih nezazidanih stavbnih zemljišč predstavljajo 

zemljišča za individualno gradnjo družinskih hiš in večstanovanjskih stavb. Cene zemljišč 

so bile v prvi polovici leta 2021 najvišje v Ljubljani, tesno pa ji sledi Obala, kjer pa so se 

v prvi polovici leta, zaradi omejene ponudbe zemljišč na boljših lokacijah, pretežno 

prodajala relativno cenejša zemljišča v zaledju. Pomembno je povdariti, da zazidljiva 

zemljišča ob morju sicer tradicionalno dosegajo še višje cene kot zemljišča v glavnem 

mestu.  

 

Nastanitve za starejše  

 

V Občini Izola od leta 1953 deluje Dom upokojencev Izola, ki je javni socialno varstveni 

zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb, starih 65 in več. Dom 

omogoča namestitev 205 starejšim osebam. Cena bivanja v domu z najbolj osnovno 

oskrbo znaša za 1-posteljno sobo brez balkona in brez lastne kopalnice 685,4 €/mesec 

(z balkonom in lastno kopalnico  778,7 €/mesec), 2-posteljno sobo brez balkona in 

souporabo sanitarij 632,1 €/mesec (z balkonom 638,6 €/mesec), 3-posteljno sobo 592 

€/mesec in 4-posteljno sobo 560 €/mesec.  

 

Neprofitna stanovanja 

 

Občina Izola ima v letu 2021 v lasti 313 stanovanj in 265 poslovnih prostorov. 

Upravljanje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Občine Izola, je novembra 2021 prevzela 

Komunala Izola. Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bil objavljen 

3.6.2019, na katerega se je prijavilo 256 prosilcev. Od tega je bilo razdeljenih 13 

stanovanj (Komunala Izola, 2019). Datum naslednjega razpisa ni znan.  

 

Novogradnje  

 

Izhodišče ocene dostopnosti novogradnje je treba začeti z ugotovitvijo, da je število 

novograjenih stanovanj v občini Izola izjemno nizko in je na izbran dan mogoče kupiti 
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8 stanovanj, katerih povprečna cena je 374.185,38 € ter povprečna cena na m2 4.314 

€.  

 

Takšno  stanje  niti  ni  presenetljivo,  saj  se  je  glede  na  dostopne  javne  podatke  v  

zadnjih  letih  v Izoli gradilo  zelo  malo.  Tako  gradnja  v  Izoli po  številu  novogradenj  

na  prebivalca  vse  od  leta 2017  zastaja  že  za  tako  nizko  gradnjo  v  Sloveniji (Prikaz 

7). Tako  je  bilo  po  podatkih  SURS  v  med  letoma 2017  in  2020  v  Izoli  v  povprečju  

dokončano  0.6  stanovanje  na  1000  prebivalcev,  medtem  ko  je bilo  v  celotni  Sloveniji  

dokončanih  1.6  stanovanj  na  1000  prebivalcev.  

 

Šest od osmih stanovanj, ki se trenutno prodajajo so pretežno 1-sobna stanovanja (4 

od 6), nahajajo se na območju Izola - Belveder, s pogledom na morje. Prav tako vsem 

štirim stanovanjem pripada souporaba zunanjega bazena, fitnesa, tuša in garderobe, 

pralnica in kolesarnica. Poleg omenjenega pa se vsa štiri stanovanja prodajajo 

neopremljena. V ponudbi sta še dva stanovanja v velikosti 112 m2 in se oba prodajata za 

477.000 €, kar pomeni 4.248,93 €/m2.  

 

V tem letu naj bi bila na voljo za nakup še stanovanja v soseski Momento (soseska 

manjših vila blokov), za katere se trenutno pridobiva gradbeno dovoljenje v Izoli. Leta 

2023 naj bi bilo zgrajenih 175 stanovanj. Cena najmanjšega stanovanja v velikosti 

62m2 (skupaj s teraso) s parkirnim mestom in shrambo bo po podatkih na njihovi spletni 

strani bila 169.457 €, cena največjega stanovanja v velikosti 178m2 (skupaj s teraso) s 

parkirnim mestom in shrambo pa 535.067 €. 

 

 

 


