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Občina pozvala Adrio, naj odstrani ovire in ukine vstopnino za pse
Torek, 1. avgust 2017 – Občina Ankaran uradno pozvala družbo Adria d. o. o., naj odstrani ovire, s
katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale ter morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta,
in preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov.
Na Občino Ankaran se je obrnilo več občanov, ki so imeli pripombe glede nekaterih ukrepov, ki jih je
sprejela družba Adria turistično podjetje d. o. o. na območju kampa. Pripombe so se nanašale predvsem
na omejevanje gibanja ter prostega dostopa do obale in morja. Družba je že v preteklosti postavila
zapornici (rampi), ki zapirata javno pot, mobilno hiško, ki omejuje prost prehod obale, pred nedavnim pa
so bile dodane še opozorilne in omejevalne table, ki prepovedujejo zadrževanje na plaži od 23. do 6. ure
vsem, ki niso gosti Adrie d. o. o., ter sprehajanje psov po plaži, hkrati pa je bila uvedena vstopnina za
sprehajalce psov, ki niso gosti kompleksa.
Občina Ankaran, ki je lastnica dobršnega dela obale in javnih poti, ki se nahajajo v počitniškem kompleksu
Adria Ankaran Hotel & Resort oz. njegovi okolici, se zavzema za prost dostop do obale in morja, ki velja za
javno dobro, za vse občane, pa tudi za obiskovalce Ankarana, na celotnem območju občine. Ukrepi, ki jih
je sprejela omenjena družba, se torej ne skladajo s smernicami razvoja, h kateremu stremi občina, prav
tako pa so zakonsko nedopustni.
Skladno z zakonodajo morajo zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin lastniki svojo
lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice,
ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje nepremičnine, se morajo izvrševati pošteno v skladu s
krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine. Veljavna zakonodaja v zvezi
s kršitvami lastninske pravice varuje vsakršno poseganje tretjega v lastninsko pravico, ki se nanaša tako na
odvzem stvari kot tudi na ostale oblike protipravnih vznemirjanj lastnika. Absolutna narava lastninske
pravice namreč daje lastniku pravico, da od vsakogar zahteva prenehanje kakršnega koli poseganja v
njegovo lastninsko pravico. Omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon.
Občina Ankaran je kot nosilka lokalne samouprave zavezana k vzpostavitvi zakonitega stanja na svojem
območju in preprečevanju kršitev, ki omejujejo prost prehod ter dostop do obale in morja, ravno tako pa
ne sme dopuščati omejevanja lastninske pravice občine.

Adrio Ankaran je zato Občina Ankaran uradno pozvala, naj odstrani obe zapori, ki ovirata dostop do morja,
do pomola s pristaniščem in do obale, ter table, ki omejujejo oz. prepovedujejo gibanje in zadrževanje ljudi
ter sprehajanje psov na obali. Prav tako je bila družba pozvana, naj preneha z zaračunavanjem sprehajanja
psov, saj so nekatera zemljišča, na katerih veljajo omejitve sprehajanja, v lasti občine, poleg tega pa so
vključena tudi priobalna zemljišča, na katerih je skladno s prisilnimi predpisi zagotovljen prost dostop in
splošna raba javnega dobrega vsem.

Kontakt: Jani Krstić, jani.krstic@obcina-ankaran.si, 05 665 30 50

Občina Ankaran
Podžupanja:

Občina Ankaran
Župan:

Barbara Švagelj

Gregor Strmčnik

