
NEPREMIČNINE 

EDINSTVENA INVESTICIJSKA PRILOŽNOST 

TAVERNA IN KEGLJIŠČE V PORTOROŽU 
Turistično-stanovanjski kompleks tik ob morski obali nasproti Marine Portorož 

Nepremičnina stoji na edinstveni lokaciji, ob morski obali in sredi turistične ponudbe Portoroža. V neposredni bližini so tako 
Marina Portorož, teniška igrišča, kjer se odvijajo odmevni teniški turnirji, pod hotelom Metropol in poslovnim centrom v Porto-
rožu. Nepremičnina je dostopna z dovozno cesto, ki je v solasti z družbo Marina Portorož d.d.. 

Nepremičnino, ki se prodaja, sestavljajo: 

 restavracija Taverna s pomožnimi in tehničnimi prostori (skupaj 1.493 m²) 

 objekt Kegljišče s stanovanjskimi enotami v prvem nadstropju (skupaj 1.088 m²) 

 60 parkirnih mest 

OSNOVNI PODATKI  

Šifra: RE ID 77 in 78 

Transakcija: Prodaja 

Cena: 3.300.000,00 EUR*  

Vrsta objekta: Turistično – stanovanjski kompleks 

Naslov: Obala 22.24, Portorož, Slovenija 

Leto izgradnje: 1974 

Energetski razred: D (60-105 kWh/m²a) 

Neto tlorisna površina stavb: 2.581,10 m² 

Skupna površina zemljišča: 5.457,00 m² 

Parkirna mesta: 60 zunanjih parkirnih mest 

ZASTOPA IN PRODAJA  

DUTB, d.d. 

Andrej Filipič 

T: +386 1 429 34 79 

E: andrej.filipic@dutb.eu 

*Navedena cena je brez DDV. Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
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VISOK RAZVOJNI POTENCIAL 

Naprodaj eno redkih tako velikih enovitih zemljišč ob slovenskem morju 

Celoten kompleks zemljišča z vsemi parcelami je še eden zadnjih tako velikih enovitih kompleksov zemljišča, ki je lociran ob 
slovenski morski obali. Nepremičnina je tik ob kopalni in navtični obali, v zaledju je spalno naselje, prepoznavni turistični  
objekti so v neposredni bližini. Nepremičnina in okolica sta opremljeni z vso potrebno javno infrastrukturo. 

 

Možne pozidava, rekonstrukcija in adaptacija 

Na kompleksu je možno imeti izgrajene stavbe s poslovno in stanovanjsko namembnostjo. Po prostorskih načrtih je območje 
opredeljeno kot Turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti. Dovoljena je tudi rekonstrukcija in adaptacija obstoječih objektov in 
naprav, ki so bile zgrajene na podlagi ustreznih dovoljenj. 
Po zazidalnem načrtu Lucija I je možna pozidava P + 1N. 

 

Sredi najbolj priljubljenega slovenskega letovišča 

Portorož je urbano naselje na severni obali Piranskega zaliva v občini Piran. Mesto ima izrazito turistično ponudbo, ki obsega 
številne hotele, apartmajske komplekse, športne objekte, igralnice in marino. Južna Primorska se ponaša z osvežujočo  
mediteransko klimo, naravnimi lepotami, bogato zgodovino regije in razvijajočim se podeželskim zaledjem. V neposredni  
bližini se nahajajo Sečoveljske soline. Mesto je odlično prometno povezano: ima manjše mednarodno letališče, blizu je koprsko 
pristanišče, do njega vodijo avtocesta in železnica. 

 


