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                        Programski svet PUS Bavšica 

 

Gremo skupaj varno v gore! 

Vsebinsko poročilo PUS Bavšica 2014 
 
Upravljanje PUS Bavšica izvajajo oskrbnik Jelko Flajs, gospodarica Mateja Komac, strokovna sodelavka 
PZS Veronika Susman in Programski svet PUS Bavšica, ki ga sestavljajo Rok Kovšca (predstavnik MK PZS, 
vodja sveta) Roman Ponebšek (predstavnik VK PZS) , Matej Ogorevc (predstavnika MK PZS), Vanja Blažica 
(predstavnica UO PZS), Jože Čopi (predstavnik Občine Bovec), Marjeta Albinini (predstavnica TNP) in 
Mateja Komac (gospodarica). Programski svet se je v 2014 sestal na dveh sejah. 
 
Najemi in akcije: 
V letu 2014 je bilo: 
 

 izvedenih 23 akcij (5 VK (lani 11), 4 MK, 1 KVGN, 5 PD, 5 OŠ in fakultete, 3 ostali). 
 v obratovanju je bil 84 dni (13 dni brez oskrbe, ostalo z oskrbo) od tega: 

 MK PZS: 18 dni (21,4%) 

 VK PZS: 23 dni (27,3%) 

 KVGN PZS: 2 dni (2,3%) 

 PD: 19 dni (22,6%) 

 Šole in fakultete: 15 dni (17,8%) 

 Ostali: 7 dni (8,3%) 
 narejenih je bilo 2277 nočitev 

 
Načrtovanih je bilo 122 dni zasedenosti, odpadlo je 7 akcij: 3 VK (Sprejemna tura A tečaja, deljeni A tečaj 
in izpopolnjevanje – MDO Posočje, poleg tega sta bila A tečaja za en dan krajša od načrtovanega), 1 MK 
(Seminar za mentorje) in 3 akcije zunanjih najemnikov (CIC, PD Velenje, Ruski workshop) 
 
Investicije in vzdrževanje: 
 

 Spomladi je bila napolnjena cisterna s plinom 
 Narejen pregled pitne vode 

 Prebarvali smo vsa polkna, okna in vrata 

 Nameščena roleta na prehodu v Podmornico 
 Pobarvane stopnice 
 Urejena gredica s cvetlicami in začimbami 
 Nameščene nove zunanje mize in klopi 
 Nova omara za čistila 
 Zamenjan je bil slemenski strešnik 
 Nakup zabojnika za embalažo 
 Popravljen pralni stroj (menjava programske plošče) 
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Ostalo: 
 

 Izvedena je bila uspešna delavna akcija, ki smo jo prestavili na nekoliko zgodnejši termin ( začetek 
aprila) 

 Očiščena pot do ferate (požagano drevje in veje) 
 Dopolnjena knjižna polica 
 LED sijalke – poskusno smo zamenjali 10 žarnic 
 

 
 
Dogajanje: 
 
Sezona je minila brez kakšnih posebnosti. Zaznamovale so jo odpovedi najemov, zato je bil PUS tudi 
poleti teden dni prazen. Vse akcije so sicer potekale nemoteno, kuharsko osebje je spet odlično 
opravljalo svoje delo.  
Spomladi je bila izvedena zelo koristna delavna akcija, kjer se je med drugim prebarvalo vsa okna, polkna 
in vrata.  
 
 
 
Zapisala: Mateja Komac 
Ljubljana, 21.10.2014  
 
 
 
 
 


