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40 let turističnega naselja Bučanje
pri Nerezinah
Pisalo se je leto 1976, ko so delavci slovenskih podjetij pričeli z izgradnjo turističnega naselja Bučanje pri Nerezinah. Počitniška skupnost Krško je v tem času še upravljala z naseljem Materada pri Poreču, vendar so se takratni vodilni zaradi nasprotovanja Občine Poreč nadaljnjemu razvoju Materade odločili najti dolgoročnejšo rešitev na
otoku Lošinj. Potrebno je bilo začeti povsem od začetka. Najprej so zainteresirana podjetja, zavodi in lokalne skupnosti združila sredstva za nakup zemljišča, potrebno je
bilo pridobiti vsa dovoljenja, kar vse je bilo realizirano v kratkem času. V poletnih mesecih istega leta so že prvi gostje uživali v vsem, kar lahko daje ta kotiček otoka Lošinj.
Tu je vsekakor potrebno omeniti Milana Štajnerja, ki je bil gonilna sila izgradnje in kasneje vrsto let upravljanja z naseljem.

Anton
Podgoršek

na (kupoprodajne pogodbe)
in tudi plačana in kljub temu,
da 4. člen medržavne pogodbe med Republikama Hrvaške
in Slovenije o ureditvi lastninsko pravnih razmerij določa, da
bosta pogodbeni stranki omogočili pridobivanje lastninske
pravice in drugih stvarnih pravic ter vpis v zemljiške knjige
na svojem teritoriju fizičnim
in pravnim osebam druge pogodbene stranke, na podlagi veljavne pravne osnove pridobitve nepremičnin, formalni
lastniki uporabljajo vsa pravna
sredstva, da do sodne odločitve v korist PSK ne bi prišlo.

Najprej je bil zgrajen del naselja proti Nerezinam, v letu 1986 pa še garsonjere na ulici 800
proti Svetemu Jakovu. Zgrajenih je bilo 244
samostojnih hišic, 97 apartmajev in 85 garsonjer. Potrebno je bilo zgraditi tudi spremljajoče gospodarske objekte, urediti obalo in v celoti zgraditi interno infrastrukturo.

V 40-ih letih delovanja naselja je v Bučanju letovalo preko
560.000 gostov, kar pomeni več kot 5,4 mio nočitev.
V tem obdobju je naselje sodelovalo tudi v nekaterih večjih projektih bližnjih Nerezin in Malega Lošinja.
Naselje je bilo zgrajeno z namenom izvajanja delavskega turizma. Stvari pa so se pričele spreminjati po letu 1999, ko so prve
hišice v naselju kupile fizične osebe. Sedaj je v lasti fizičnih oseb
že preko 150 počitniških enot (hišice, apartmaji, garsonjere) in
to število se iz leta v leto povečuje.
Pred 10 leti je takratni direktor zapisal, da nikoli v tem naselju ne
bodo dominirali zasebniki – fizične osebe. Evidentno pa je, da se
podjetja odločajo prodati svoje turistične kapacitete, ki jih skoraj vse pokupijo fizične osebe in tako se jeziček tehtnice nagiba v smeri pretežnemu lastništvu fizičnih oseb. Vrnitev v stanje
izpred 20 let ni izvedljivo. Potrebno pa bo doreči sistem nadaljnjega uspešnega sobivanja podjetij, zavodov, lokalnih skupnosti, ki svoje kapacitete oddajajo, s fizičnimi lastniki, ki pa svoje kapacitete uporabljajo za lastne potrebe.
Anton Gradišek,
predsednik Upravnega
odbora Zbora lastnikov v
TN Bučanje 2013-2016
Turistično naselje Bučanje je
primer čudovite, ekološko
nedotaknjene narave, prijaznih meščanov Nerezin in uspešnega upravljanja naselja v sožitju vseh gostov. Po letu 2001
se je povečalo število individualnih lastnikov,
ki so postopno kupovali posamezne apartmaje, ki so jih dajala na prodaj slovenska podjetja
v poslovnih težavah in stečajih. Napredek v sožitju in sodelovanju z družbeniki upravljavske
firme PSK d.o.o. je prinesla leta 2008 z večino
lastnikov podpisana Pogodba o medsebojnih
razmerjih, ki je uredila pravila in medsebojne
odnose v novo lastniško oblikovanem naselju.
Zbor lastnikov z določenimi pristojnostmi odločanja je postal najmanj enkratno letno srečanje vseh lastnikov objektov v TN Bučanje,
Upravni odbor (UO) pa njegov izvršilni organ.
V okviru UO delujeta še Komisija za pravna
vprašanja in Komisija za infrastrukturo in okolje. V zadnjem mandatu je Upravnemu odboru
uspelo pridobiti ekspertizo prof. dr. Brusa glede gozdnega in grmovnega sestoja v naselju
(skoraj 17 ha mediteranske vegetacije predstavlja dragocenost naselja). Podane so strokovne
smernice za obnovo zelenega sestoja po končanem delu na obnovi dotrajane infrastrukture(40 let). Zaživela je spletna stran www.psk.

Turistično naselje Bučanje
V preteklem obdobju je bilo veliko počitniških enot dograjenih
s terasami, nadstrešnicami za avto, nekatere pa tudi z dodatnimi prostori. Leta 2011 je v Republiki Hrvaški pričel veljati "Zakon
o legalizaciji", ki je omogočil legalizacijo vseh teh posegov. Lastniki počitniških enot so to izkoristili in danes so vsi objekti, tudi
gospodarski, v naselju Bučanje legalni. Namreč, pravnomočna
odločba o legalizaciji po zakonu pomeni uporabno dovoljenje.

si. Tako je lastnikom omogočena hitra informacija o vseh dogajanjih v naselju. Leta 2015
je bilo upravljanje objektov prvič obračunano podobno in specificirano na način, kot to
delajo upravniki primerljivih kompleksov stanovanj in poslovnih prostorov v Sloveniji. Z
vljudnostnim obiskom sodišča se je pospešilo knjiženje v zemljiško knjigo, vzpostavljeno
je tudi sodelovanje z zdravstveno in epidemiološko službo Malega Lošinja. Pred nami so obsežne priprave za veliko investicijo zaradi popolnoma dotrajane infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, ceste, električna napeljava, optika, cestne luči, škarpe, meteorno odvodnjavanje, dostopi za gasilska vozila, urejanje parkirišč). Vse to je dobro vodeno in koordinirano
s strani direktorja Podgorška, bilo je vloženega veliko truda in časa za idejni projekt, glavni projekt, usklajevanje vseh želja in pripomb.
Pravna komisija in komisija za infrastrukturo in
okolje sta vložili veliko strokovnega znanja za
ustrezne podlage in zagon projekta. Želim si
in močno upam, da bodo vsi lastniki soglasno
prispevali k stroškom obnove, da bo Bučanje
tudi nadaljnjih 40 let še bolj prijetno in lepše.
Zahvaljujem se vsem našim predhodnikom, ki
so z entuziazmom in vizijo oblikovali in prispevali v izgradnjo in postavitev naselja TN Bučanje in s tem tisočem delavcev zagotovili prijetno letovanje in počitek. Ohranili so lepo in
urejeno naselje, enkraten morski zaliv s čisto
vodo za nas in za naše potomce.

Velik problem pa še vedno
predstavlja vzpostavljanje –
pridobivanje lastništva nad
zemljišči, na katerih so še vedno vpisane fizične osebe in
mesto Mali Lošinj kljub temu,
da so bila vsa zemljišča kuplje-

Ker se vse na svetu neprestano
spreminja, se bodo tudi v Bučanju dogajale sprememebe,
seveda bi te morale iti v pozitivno smer, vse z namenom zagotavljanja boljšega, ugodnejšega bivanja lastnikov počitniških
enot in ostalih gostov.
V naslednjih letih bo potrebno obnoviti vso infrastrukturo v naselju, saj je obstoječa v veliki meri iztrošena. Stroške predvidene
obnove v IV fazah v obdobju 4 let bodo nosili lastniki počitniških
enot. Ko bo infrastruktura obnovljena obenem pa obnovljena
tudi vegetacija, bo izgled naselja povsem drugačen.
Naselje Bučanje je idilični kraj za oddih in letovanje. Bujno rastlinje mu daje posebni čar in svežino. Vsekakor bo izgled naselja ob praznovanju 50-letnice obstoja povsem drugačen, lepši.



Vinko Hostar,
predsednik nadzornega
sveta PSK d.o.o. Krško
Moji spomini na Počitniško
naselje Bučanje sežejo v 70.
leta prejšnjega stoletja, v čas
osnovnošolskih kolonij. Sledila so leta, ko sem
z družino občasno počitnikoval v tem naselju,
od leta 1999 pa redno prihajam v Bučanje. Torej lahko trdim, da dobro poznam naselje, ki je
v vsem tem času doživelo vrsto sprememb, na
bolje. V začetku je bilo to naselje lepih »belih«
hiš z nizkim zelenjem. Z leti je to naselje postalo prava mala oaza miru, čistega morja in zelenja, kjer kraljujejo borovci, ki z oddajanjem
eteričnih hlapov odlično vplivajo na počutje.
Od leta 2009 vodim 5-članski Nadzorni svet
družbe PSK d.o.o., Krško, ki bdi nad poslovanjem družbe in spremlja vodenje družbe, s
strani direktorja, g. Antona Podgorška. Z gotovostjo lahko trdim, da se je družba in s tem
naselje Bučanje pod vodstvom g. Podgorška,
po težavah v letu 2008, zopet trdno postavi-
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Direktor PSK
Anton Podgoršek
lo na noge. Viden je vsakoletni napredek pri
urejanju statusa naselja (legalizacija …), notranji ureditvi naselja (vzdrževanje zelo zastarele komunalne infrastrukture, urejanje zelenja,
pešpoti, dostopov v morje, igral za otroke …).
NS PSK je direktorja redno vzpodbujal glede
reševanja zemljiškoknjižnih zadev v TN Bučanje, kjer pa se zadeve rešujejo nekoliko počasneje, kot si vsi želimo. V naslednjih letih bomo
morali vsi stopiti skupaj in zagotoviti realizacijo nujno potrebnega projekta ureditve komunalne infrastrukture.
Kot sedanji predsednik Zveze prijateljev mladine Krško moram pohvaliti odlično sodelovanje s
PSK. Hkrati sem zelo ponosen na vse moje predhodnike, ki so načrtovali gradili in urejali Otroško naselje ZPM Krško v Bučanju in skrbeli, da se
je otroško naselje obdržalo za namen letovanja
otrok. Pri ZPM Krško se trudimo, da otroško naselje sledi času in dobiva lep ter sodoben izgled,
kar bo naša naloga tudi v prihodnje..
Ob 40. obletnici uspešnega delovanja naselja
čestitam vsem, ki ste na kakršen koli način povezani s TN Bučanje.

