
Na podlagi 11. člena Pogodbe o medsebojnih razmerjih so lastniki počitniških enot v
TN Bučanje, otok Lošinj, na zboru dne 9. 12. 2013 sprejeli Red TN Bučanje in na zboru
dne 23. 1.2017 dopolnitve k Redu TN Bučanje in sicer:

"v naselju je prepovedano uporabljati drone in druge letalnike s kamero ali brez,
prepovedana je uporaba podvodnih dronov na območju kopališč naselja, prepovedano je
supanje in deskanje znotraj označenih kopališč naselja in prepovedana je uporaba
kompresorjev za uporabo zračnih rekvizitov v času popoldanskega počitka in nočnega
miru v naselju, predpisanega s tem redom".

Predlagane dopolnitve se dodajo na koncu odstavka JAVNI RED IN MIR.

RED
TURISTIČNEGA NASELJA BUČANJE

(ČISTOPIS)

VELJAVNOST REDA

Ta red velja za vse stanovalce, obiskovalce in zaposlene na celotnem območju
Turističnega naselja Bučanje.

ODPRTOST NASELJA

Turistično naselje Bučanje je odprto praviloma od začetka meseca marca do sredine
novembra in sicer je čas izključno turistične sezone od 24. 4. do 4. 5. in od 29. 5. do
30. 9. tekočega leta. Samo izven časa turistične sezone so dovoljene z upravo družbe
dogovorjene priprave na prihajajočo sezono. Gradbena sezona traja od 1. 1. do 23. 4. in
od 5. 5. do 28.5. ter od 1. 10. do 31.12 ..

Vstop v naselje in dostop do počitniških enot pa je možen celo leto.

Počitniške enote v naselju se smejo uporabljati izključno skladno namenu izgradnje
(poletno bivanje, počitnikovanje in dopustovanje). Izvajanje drugačnih dejavnosti v njih je
prepovedano.

DELOVNI ČAS RECEPCIJE

Recepcija v naselju je odprta:
prvomajski prazniki
maj
junij
julij in avgust
september
oktober

700 - 2100 ure
700 - 2000 ure
700 - 2100 ure
700 - 2200 ure
700 - 2100 ure
800 - 1200 ure



Dežurstvo izven delovnega časa je zagotovljeno skozi ves čas odprtosti naselja.

Recepcija naselja ima v hrambi dva para vseh ključev počitniške enote (enega za
uporabo oz. oddajo gostom, enega v rezervi). Upravitelj ima pravico intervenirati v
počitniški enoti brez soglasja lastnika, kadar gre za nujne primere, ko je treba preprečiti
škodo (požar, vdor meteorne vode ...), izvršiti nujna popravila (okvara dovodov vode ipd.)
ali izvesti druge vnaprej najavljene in dogovorjene aktivnosti (deratizacija, konzervacija,
dekonzervacija ipd.).

Dan pred odhodom so gostje dolžni na recepciji poravnati vse svoje obveznosti
(najemnina, turistična taksa, zavarovanje ipd.), ob odhodu pa predati ključe počitniške
enote in vstopno kartico za zapornico.

PRIJAVA IN ODJAVA

Ob prihodu mora imetnik pravice bivanja (koristnik) oddati v recepciji naselja
napotnico oz. rezervacijo in prijaviti sebe in vse osebe, ki bodo z njim koristile
počitniško enoto. Prav tako je potrebno javiti vmesne odhode in prihode oseb v
času trajanja termina.

Bivanje mladoletnih oseb je možno skupaj s starši ali pooblaščenimi osebami oziroma
bivanja mladoletnikov samih na podlagi najave in v skladu s hrvaškimi predpisi. Za
ravnanje in obnašanje mladoletnikov so odgovorni njihovi starši oz. skrbniki.

Uprava naselja ima pravico preverjati prijavljenost oseb po vseh počitniških enotah
naselja ob vsakem času ob prisotnosti pristojnih organov Republike Hrvaške (policija,
inšpektorji).

Predhodnik je dolžan nasledniku zapustiti čisto in urejeno počitniško enoto z
okolico najpozneje do 1000 ure dopoldne, kar pa ne velja za individualne lastnike
počitniških enot.

DNEVNI OBISKOVALCI

Dnevni obiskovalci so se dolžni prijaviti in odjaviti v recepciji. Ob prihodu pustijo v
recepciji osebni dokument in ga dobijo ob odhodu.

Dnevni obiskovalci vstopajo v naselje brez vozil ali motornih koles. Te lahko parkirajo
pred vhodom.

Kot dnevni obiskovalci se ne štejejo osebe, ki pridejo v naselje po službeni dolžnosti
(dostavljavci blaga, smetarji itd..). Ti smejo vstopiti tudi z motornimi vozili, v kolikor je to
potrebno za izvedbo naloge, ki jo imajo.

VHOD V NASELJE

Vhod v naselje je urejen 24 ur na dan z avtomatsko zapornico na kartico. Imetnik pravice
bivanja ob prijavi dobi kartico za eno vozilo na počitniško enoto, katere veljavnost je
skladna s terminom njegovega bivanja v naselju, za kar plača kavcijo. Imetnik pravice
bivanja lahko pridobi tudi dodatne kartice za dodatna vozila, vendar jih mora kupiti v
skladu z veljavnim cenikom ter z vsemi vozili spoštovati določila reda glede parkiranja
vozil v naselju.

V primeru izgube ali poškodovanja kartice mora imetnik kartice kupiti novo. Dvojnikov
kartic ali rezervnih kartic ni. Individualni lastniki imajo trajno kartico. Posojanje kartic ni
dovoljeno in predstavlja kršitev reda naselja.

JAVNI RED IN MIR

Vsi prisotni v Turističnem naselju Bučanje so dolžni spoštovati javni red in mir.
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Nočni mir v naselju traja od 2300 ure zvečer do 700 ure zjutraj naslednjega dne.

Popoldanski počitek traja od 1300 ure do 1700 ure.

Povzročanje nepotrebnega hrupa z motornimi kolesi je prepovedano.

Povzročanje hrupa je prepovedano, kar vključuje namerno ali nenamerno hrupno vožnjo
z vozili ali motornimi kolesi, glasno predvajanje glasbe, radijskega ali televizijskega
programa, glasno govorjenje ali petje, kričanje, kot tudi vse ostale dejavnosti, s katerimi
se povzroča hrup do te mere, da je ta moteč za ostale. Prepovedano je tudi hrupno
izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti ter vožnja s skuterji in motornimi plovili v
akvatoriju naselja. Starše vljudno pozivamo, da otroške igre usmerjajo na zato
predvidena igrišča.

V naselju je prepovedano fotografiranje gostov brez njihovega privoljenja, fotografiranje
otrok in mladostnikov pa je prepovedano brez predhodnega privoljenja njihovih staršev
oziroma skrbnikov.

V naselju je prepovedano uporabljati drone in druge letalnike s kamero ali brez,
prepovedana je uporaba podvodnih dronov na območju kopališč naselja, prepovedano je
supanje in deskanje znotraj označenih kopališč naselja in prepovedana je uporaba
kompresorjev za uporabo zračnih rekvizitov v času popoldanskega počitka in nočnega
miru v naselju, predpisanega s tem redom.

VARSTVO PRED POžARI

Uporaba odprtega ognja, pirotehničnih sredstev ali svetlobnih bakel v naselju je
prepovedana! Ravnanje z ognjem za potrebe žara se mora odvijati v primernem kurišču
in mora biti pod stalnim nadzorom. Po koncu uporabe žara je žerjavico potrebno pogasiti
z vodo. V primeru požara je treba takoj obvestiti Upravo naselja in storiti vse kar je v
tistem trenutku možno, da se opozori ljudi na nevarnost in omeji povzročanje škode.

Kajenje na odprtem prostoru v naselju ni zaželjeno, odmetavanje ogorkov pa je
prepovedano.

Naselje razpolaga z gasilsko opremo, v njem pa je na voljo tudi sedem hidrantov. V
primeru potrebe pričakujemo razumno ravnanje in sodelovanje vseh prisotnih.

OSEBNE STVARI GOSTOV

Vsi prisotni v naselju so sami odgovorni za svoje imetje in osebne stvari, tako v
počitniških enotah in neposredni okolici, kot tudi na javnih površinah.

Denar ali nakit lahko v nujnih primerih dokumentirano shranite v recepciji.

Počitniška skupnost Krško oziroma PSK d.o.o. Nerezine ne prevzemata nikakršne
odgovornosti za odtujeno ali poškodovano imetje v lasti gostov, kakor tudi ne za nesreče
ali poškodbe v naselju, razen če je to neposredna krivda zaposlenih v podjetju.

Tuje izgubljene ali pozabljene predmete predajte recepciji.

DOMAČE ŽiVALI

V naselje je prepovedano voditi domače živali (pse, mačke, ipd.).

PROMET V NASELJU

V naselju je dovoljen le najnujnejši obseg voženj z vozili in motornimi kolesi.

Za vse voznike v naselju velja omejitev hitrosti 10 km/uro in način vožnje, ki povzroča čim
manj hrupa, kar še posebej velja za motorna kolesa. Vozila morajo biti tehnično ustrezna
in ne smejo povzročati hrupa nad predpisanimi standardi.
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PARKIRANJE

Parkiranje: vsaki počitniški enoti pripada v okviru funkcionalnega zemljišča ob
počitniški enoti ENO parkirno mesto v neposredni bližini. Če se koristniki počitniške
enote pripeljejo z več vozili, organiziranost prometa in parkiranja pa ne omogoča
njihovega parkiranja, morajo drugo vozilo umakniti na parkirišča v bližnji okolici.

Dnevni obiskovalci koristnikov počitniških enot in koristniki kopališč s svojimi
vozili ne smejo v naselje, lahko pa parkirajo svoja vozila na parkiriščih pred
vhodom v naselje.

PLOVILA

V zalivu Kolo je možen privez manjših plovil gostov naselja Bučanje na priveznem
pomolu ali na lastno sidro. Lastniki oz. koristniki plovil jih vežejo na lastno odgovornost na
način, ki je nemoteč in varen za vsa plovila v priveznem oz. sidriščnem akvatoriju. Na
razdalji manj kot 100 m od obale je obvezno premikanje plovila z minimalno hitrostjo ali
na vesla.

Večja plovila od 8 m dolžine in vgrezom nad 0,60 m se veže oz. sidra v nerezinskih lukah
ali luki v Sv. Jakovu.

Privez ali sidranje plovil v zalivu Kolo je plačljiv. Najem se uredi v recepciji.

Privez plovil izven zaliva Kolo v akvatoriju, ki gravitira k naselju Bučanje, ni dovoljen.
(zaliv Kolo: med otočkom, valobranom in rampo za spust plovil v morje).

Privez in uporaba skuterjev v obalnem pasu, ki gravitira k TN Bučanje, je prepovedana.

Z vse uporabnike plovil velja obveznost ravnanja po splošnih pravilih obnašanja na
morju.

KOMUNALNA UREDITEV

V naselju je organizirano zbiranje komunalnih odpadkov na 10 zbirnih mestih s po enim
oziroma dvema kontejnerjema11 OO 1.

Komunalne odpadke se sme odlagati izključno v vrečah.

Odvoz je organiziran dnevno (v juliju in avgustu) oziroma po potrebi.

ODPRTOST LOKALOV V NASELJU

Odprtost lokalov v naselju:
Bife v gozdičku:
junij, september 700 - 2100 ure
julij, avgust 700 - 2300 ure

Trgovina (živila, pijače, poletne potrebščineJ:
junij, september 700 - 120 in
julij, avgust 700 - 1200 in

Kiosk (časopisi, papirna in poletna galanter~a):
junij, julij, avgust 800 - 220 ure

Biljardi:
julij, avgust 1100 - 2300 ure

Objekt hitre prehrane:
junij, julij, avgust, september 1100 - 2100 ure

1800 - 2030 ure
1800 - 2130 ure
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JAVNA RAZSVETLJAVA

Javne razsvetljave v naselju ni v času:
maj, začetek junija, konec septembra od 2300 ure do 400 ure zjutraj
konec junija, julij, avgust, začetek septembra od 200 ure do 400 ure zjutraj.

ŠPORTNO - REKREATIVNE POVRŠiNE IN OBJEKTI

Objekti, ki služijo rekreaciji in zabavi gostov (bazen, plesišče z odrom, športna igrišča,
mini golf, balinišče, ... ) se smejo uporabljati izključno za njihov osnovni namen na način,
ki ne poškoduje samega objekta in ni moteč za ostale prisotne goste, niti jih kakorkoli
ogroža.

Vožnja z rolkami, rolerji in podobnimi pripomočki na navedenih objektih oz. njihovih
površinah je prepovedana, po cestah v naselju pa ob upoštevanju omejitve hitrosti in na
lastno odgovornost.

OTROŠKA IGRiŠČA

Otrokom različnih starostnih skupin (2-16 let) so namenjena igrala, nameščena
vzdolž celotnega pasu rekreativnih javnih površin ob morju. Samostojno ali v
spremstvu staršev oz. starejših spremljevalcev otroci uporabljajo igrala na lastno
odgovornost oz. odgovornost spremljevalcev. Vsi prisotni na igralih in njihovi
neposredni okolici morajo ravnati posebej skrbno, z namenom prijetne in varne
igre. Na igralih so orientacijske oznake starostne skupine, ki ji je igralo namenjeno
(npr. 2-4 leta, 12-14 let).

TEHNiČNE ZADEVE

Tuši na obali so na voljo v terminu glavne sezone (junij, julij, avgust, september).
Predvsem samozapiraini ventili so najobčutljivejši element na tušu, zato prosimo goste,
da v primeru blokade ali okvare ventila zaprejo dovod vode s standardnim ventilom pod
samozapiralnim ter oneuporabnosti tuša obvestijo Upravo naselja oz. recepcijo.

Elektro distribucijski sistem v naselju do vključno elektro omarice oz. varovalk počitniških
enot je pod izključno pristojnostjo Uprave naselja: lastnikom počitniških enot, gostom v
počitniških enotah in morebitnim izvajalcem del v počitniških enotah in njihovih terasah je
prepovedano poseganje v elektroinštalacijski sistem (elektro omarica z varovalkami ali
sobne varovalke) brez soglasja Uprave naselja.

Vodovodno omrežje vključno z vodomernim jaškom za počitniško enoto je pod izključno
pristojnostjo Uprave naselja: lastnikom počitniških enot, gostom v počitniških enotah in
morebitnim izvajalcem del v počitniških enotah in njihovih terasah je prepovedano
poseganje v vodovodno omrežje (dovod vode, vodomerni jašek z dovodom do počitniške
enote, razvod po počitniški enoti) brez soglasja Uprave naselja.

OSKRBA S PLINOM

Plinske jeklenke so na voljo pred recepcijo naselja, formalnosti ter prevzem polnih in
oddajo praznih jeklenk uredite v recepciji naselja. PO potrebi je možno naročiti tudi odklop
in priklop plina na gospodinjski aparat.

FKK

Dostop v FKK prostor za naturistično orientirane goste je označen z informativno -
opozorilno tablo: SPOŠTUJMO PRAVILA FKK. Gostje v tem prostoru odložijo obleko in
kopalke ter se sončijo in kopajo v skladu z načeli naturističnega gibanja. Za red in
disciplino skrbijo naturisti praviloma sami, sicer pa Uprava naselja. Izven rezerviranega
prostora veljajo za vse goste splošno uveljavljena pravila obnašanja na javnih mestih.
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HORTIKUL TURA

Sekanje drevja brez soglasja Uprave naselja ni dovoljeno.

INTERNET

V naselju je na voljo brezžični internet, informacije dobite na recepciji.

KNJIGA POHVAL IN PRITOŽB

Knjiga pritožb in pohval se nahaja v recepciji naselja.

UKREPI

Goste, ki bodo kršili pravila Reda TN Bučanje bo Uprava naselja najprej opozorila,
v primeru nadaljnjih kršitev pa odslovila iz naselja po predhodni poravnavi vseh
obveznosti ter povzročenih stroškov ali škode. Kršenje predpisov Republike
Hrvaške se obravnava pred pristojnimi organi RH.

Poleg določil tega reda so vsi obiskovalci oziroma gostje dolžni v celoti spoštovati
požarno varnostne, higienske in ostale predpise, ki urejajo način bivanja. Dodatna
opozorila in navodila v obliki prospektov so na voljo na recepciji naselja.

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z redom v naselju so na voljo na recepciji ali na naslovu:
Naslov: PSK d.o.o. Nerezine

Bučanje 115
51554 Nerezine

Telefon: OO385 51 237 132
Fax: OO385 51 237 025
E-pošta: psk@ri.t-com.hr

Direktor SK:
Anton Podqorš , niv.dipl.prav.

Nerezine, 23. 1. 2017
»PSK«

dru§tvo s OQrBnil!enom od
za ugosbteJjstvo.tunzarir:r:;cu

5 JEREZINE
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