Na podlagi 11. člena Pogodbe o medsebojnih razmerjih so lastniki počitniških enot v TN
Bučanje, otok Lošinj, na zboru dne 14. 12.2010 sprejeli

NAVODILO
ZA UPORABO IN UREJANJE OKOLICE
POČiTNiŠKIH ENOT V TN BUČANJE

NAMEN NAVODIL ZA UPORABO IN UREJANJE OKOLICE POČiTNiŠKIH ENOT
Namen teh navodil je postaviti enotna pravila glede urejanja okolice počitniških enot in
podati smernice glede dovoljenih in nedovoljenih posegov v naselju.
VELJAVNOST NAVODIL
Ta navodila veljajo za vse lastnike in uporabnike počitniških enot na celotnem območju
Turističnega naselja Bučanje od sprejetja navodil do preklica oz. do nadomestila z novimi
navodili.
DOLOČiTEV FUNKCIONALNIH ZEMLJiŠČ
Vsakemu objektu v naselju pripada minimalno funkcionalno zemljišče, ki omogoča
lastnikom počitniških enot oziroma njihovim koristnikom objekt vzdrževati in ga v celoti
uporabljati v skladu z njihovo namembnostjo.
Kot funkcionalno zemljišče se smatra zemljišče okoli objekta, zgrajenega po osnovnem
projektu v širini 2,5 m ter dovozna pot v širini 3,5 m, v kolikor to teren dopušča.
V primeru, ko je med posameznimi objekti razdalja manjša od 5 m, se zemljišče koristi po
načelu sredinske črte med objektoma.
KDO SME IZVAJATI POSEGE NA POČiTNiŠKIH ENOTAH IN OKOLICI
Gradbena ali druga izvedbena dela katerekoli vrste na počitniških enotah ali okolici
smejo izvajati samo lastniki objektov oz. z njihove strani pooblaščeni ali najeti izvajalci.
Uporabniki objektov, ki niso lastniki počitniške enote smejo izvajati tovrstna dela samo na
podlagi izrecnega dovoljenja lastnika.
Preprostejša opravila, katerih namen je polepšanje okolice in ne sodijo med gradbena
dela (npr. zalivanje rastja , čiščenje okolice, odstranjevanje odpadkov ipd.) sodi med
zaželene aktivnosti in jih lahko izvajajo vsi prisotni v naselju.

KJE SE SMEJO IZVAJATI DELA
Dela se smejo izvajati na sami počitniški enoti in na njenem funkcionalnem zemljišču.
Dela se morajo izvajati tako, da se v času izvajanja ter po zaključku del ne posega v
pravice sosedov.
Posegi izven tega območja so dovoljeni samo ob pisnem soglasju upravnika naselja in
ob poravnavi ustrezne zakupnine za prostor, v kolikor je to potrebno.
V kolikor je poseg take vrste, da je potrebno zanj pridobiti dovoljenje ali soglasje
pristojnega hrvaškega organa ali upravljavca infrastrukture, je obveza lastnika, da pred
začetkom del uredi vso potrebno dokumentacijo in priskrbi ustrezna dovoljenja.
KDAJ SE SMEJO IZVAJATI DELA
Za vsa zemeljska, gradbena, obrtniška, inštalaterska in ostala izvedbena dela velja, da
se smejo izvajati samo v času gradbene sezone, to je od 1. 1. do 23. 4. in od 5. 5. do
28.5. ter od 1. 10. do 31. 12.
DOVOLJENI POSEGI NA POČiTNiŠKI ENOTI IN V OKOLICI
Dovoljena so samo in izključno tista dela, ki so v skladu s sprejetim prostorskim aktom
Turističnega naselja Bučanje in hrvaško prostorsko, gradbeno in ostalo zakonodajo. V
kolikor lastnik objekta ni seznanjen z aktom oz. je v dvomu glede načrtovanih del, se
lahko obrne na PSK d.o.o. Krško ali PSK d.o.o. Nerezine za pojasnila.
SPLOŠNE SMERNICE
Pri izvajanju vseh del je treba imeti v mislih ne samo izboljšanja objekta in neposredne
okolice, ampak tudi celostno podobo in prepoznavnost naselja ter ohranitev identitete letega. To pomeni predvsem sleditev ureditvi v okolici, barvi in teksturi fasad, načinu
ureditve odprtega prostora" zunanji opremi in drugim kakovostnim oblikovnim
značilnostim prostora.
Vsi posegi na ali ob počitniški enoti morajo biti podrejeni obliki osnovne stavbe, tako da
se oblikuje oblikovno poenoten objekt.
Pri vseh posegih mora izvajalec del zavarovati bližnjo vegetacijo pred poškodbami, po
zaključku del pa sanirati morebitne poškodbe ter odstraniti naprave, orodje, odpadni ali
presežni gradbeni material ter urediti okolico. Če je odstranitev vegetacije zaradi
tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je treba nadomestiti drugje, če za to obstaja
možnost.
SMERNICE GLEDE POSEGOV NA POČiTNiŠKI ENOTI
Pri vseh posegih na počitniških enotah se morajo upoštevati naslednje smernice:
ureditev terase je dovoljena po celi dolžini počitniške enote v maksimalnih merah
8,40m x 3,30m,
ureditev nadstrešnice je dovoljena v maksimalnih merah 6m x 3,3m,

pri oblikovanju fasad se upošteva prevladujoče okoliške objekte glede oblikovanja
arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, stebri, nadstreški,
balkoni, ograje, fasadna dekoracija, barve oziroma drugo (struktura, materiali). Pri
tem ni dopustna uporaba temnejših barv.
SMERNICE GLEDE POSEGOV V OKOLICI POČiTNiŠKIH ENOT
Pri vseh posegih v okolici počitniških enot se morajo upoštevati naslednje smernice:
- s posegom se ne sme poslabšati dostopnost do objekta ali prometna opremljenost
naselja,
- strogo prepovedano je izvajati posege, katerih posledica bi bila zmanjšana površina za
parkiranje,
- pri vseh posegih na dostopu do objekta svetujemo možnost izvedbe tudi za
funkcionalno ovirane osebe,
- na objektih je dopustna izvedba vzdrževalnih del ter tista rekonstrukcijska dela, ki
izboljšujejo bivalni standard v objektih, ne pa tudi dodajanje novih stanovanjskih enot ali
prostorov,
- škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z
naravnimi materiali in ozelenjeni. Osnovni namen izgradnje škarpe je preprečitev škode
zaradi meteornih voda, maksimalna višina škarpe je 30 cm nad terenom,
- pri ureditvi okolice naj se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa
uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo
ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. Prepovedano je uporabljati visoko
alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.
- pri zasaditvah je treba upoštevati značilnosti terena ter zagotoviti skladnost in
povezanost z okolico,
- ograjevanje zemljišč je prepovedano.
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