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Sodelovanje med Občino Ankaran in družbo Adria, Turistično podjetje d.o.o. 
 

Ankaran, 19. november 2022 – Občina Ankaran in družba Adria Turistično podjetje, 
d.o.o., tvorno sodelujeta na več področjih. Občina je družbi že pred časom podala 
pobudo za vzpostavitev partnerskega odnosa pri pripravi nove strategije razvoja 
turizma v občini in za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo posodobljenega 
poslovnega modela v smeri izvajanja nadstandardne in specializirane turistične 
dejavnosti na območju Občine Ankaran. 
 

V povezavi z urejanjem premoženjskih razmerij med občino in družbo, pa se v zadnjih dneh v medijih 

pojavljajo netočnosti in neresničnosti, ki zanikajo obsežne dejavnosti skupnega prostorskega in 

razvojnega načrtovanja, ki jih v zadnjih letih konstruktivno izvajata občina in družba. 
 

Občina Ankaran v izogib zavajanja javnosti obvešča in potrjuje, da je 10. 1. 2020 družbi Adria predložila 

predlog menjave nepremičnega premoženja, po katerem Občina Ankaran družbi Adria Turistično 
podjetje, d.o.o. v zameno za zemljišča sedanjega kampa v središču naselja (enota urejanja prostora po OPN 

OA: EUP AO-07) ponuja nadomestna zemljišča nekdanjega kampa na Debelem rtiču na območju (EUP DB—
07, DB-07/1, DB-O7/2, DB-08 in DB-26). 
 

Ob tem občina posreduje naslednjo dokumentacijo: 
 

(1) Faksimile Dopis Občine Ankaran z gradivom št. 4780-0001/2020(1)-KAB.10 Predlog menjave 
nepremičnega premoženja, Občina Ankaran, 10. 1. 2020; 

(2) Faksimile Odgovor Adria, Turistično podjetje, d.o.o. na dopis Občine Ankaran z gradivom, Adria, 
Turistično podjetje d.o.o., 17. 1. 2020; 

(3) Faksimile Pismo o nameri, Občina Ankaran in Adria, Turistično podjetje d.o.o., 4. 6. 2021; 
(4) Faksimile Imenovanje delovne skupine, Občina Ankaran in Adria, Turistično podjetje d.o.o., 5. 7. 2021; 

(5) Faksimile OPPN »Ankaran center« vzpostavlja povezavo naselja z morjem in prinaša preobrazbo 

Ankarana v sodobno obmorsko središče, Občina Ankaran, Amfora št. 45 – stran 26, oktober 2022; 
(6) Faksimile »Spoštovani Ankarančani in Ankarančanke, dragi sosedje«, Adria, Turistično podjetje d.o.o., 

Amfora št. 45 – stran 29, oktober 2022; 
(7) Faksimile »Ankaran dobiva v središču naselja dostop do morske obale«, Fakulteta za arhitekturo 

Univerze v Ljubljani, Amfora št. 45 – stran 30, oktober 2022; 

 

Iz priloženih dokumentov je razvidno, da so aktivnosti v povezavi z možnostjo zamenjave nepremičnega 

premoženja med Občino Ankaran in družbo Adria, Turistično podjetje, d.o.o., ter preselitvijo dela njene 
turistične dejavnosti iz središča naselja na primernejšo obmorsko lokacijo v Ankaranu, resnične. 

 
Občina Ankaran se veseli nadaljnjega sodelovanja z družbo Adria Turistično podjetje, d.o.o.  

 
 
Barbara Švagelj       Gregor Strmčnik 

PODŽUPANJA          ŽUPAN    
 

 

 

 

 
PRILOGE:   - Faksimile dopis z gradivom št.: 4780-0001/2020(1)-KAB.10 Predlog menjave nepremičnega premoženja, Občina Ankaran, 10. 1. 2020; 

- Faksimile odgovor na dopis z gradivom, Adria, Turistično podjetje d.o.o., 17. 1. 2020; 

- Faksimile Pismo o nameri, Občina Ankaran in Adria, Turistično podjetje d.o.o., 4. 6. 2022; 
- Faksimile Imenovanje delovne skupine, Občina Ankaran in Adria, Turistično podjetje d.o.o., 5. 7. 2021; 
- Faksimile OPPN »Ankaran center« vzpostavlja povezavo naselja z morjem in prinaša preobrazbo Ankarana v sodobno  

  obmorsko središče, Občina Ankaran, Amfora št. 45, oktober 2022; 
- Faksimile »Spoštovani Ankarančani in Ankarančanke, dragi sosedje«, Adria, Turistično podjetje d.o.o., Amfora št. 45, oktober 2022; 

- Faksimile »Ankaran dobiva v središču naselja dostop do morske obale«, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Amfora št. 45,  
  oktober 2022; 


