PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE – MLADINSKA KOMISIJA
Programski svet Planinskega učnega središča Bavšica
Programski svet Planinskega učnega središča Bavšica je na podlagi gospodarskega načrta na
svoji 14. seji, ki je bila 23.1.2012 sprejel

HIŠNI RED
PLANINSKEGA UČNEGA SREDIŠČA BAVŠICA
SPLOŠNA DOLOČILA:
 v vseh prostorih PUS Bavšice kakor tudi na funkcionalnem zemljišču je PREPOVEDANO
kajenje, uţivanje alkohola in drog,
 uporaba odprtega ognja v objektu ni dovoljena,
 uporaba odprtega ognja na funkcionalnem zemljišču PUS Bavšica je dovoljena le v skladu s
poţarnim redom in zakonskimi predpisi in le na za to določenem mestu,
 parkiranje je dovoljeno le na za to določenih prostorih,
 vstop v objekt je zunanjim obiskovalcem dovoljen le s soglasjem oskrbnika in vodje akcije,
 psi in ostale ţivali v objekt nimajo vstopa, bivanje ob objektu jim je dovoljeno le v
dogovoru z oskrbnikom in vodjem akcije.
DOLŢNOSTI VSEH UPORABNIKOV:
 upoštevanje in izvajanje določil tega hišnega reda,
 dosledno upoštevanje določil poţarnega reda in evakuacijskega načrta,
 obnašanje v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev, posebno še v tistem delu, ki
opredeljuje obnašanje v planinski kočah,
 skrb za red in čistočo v objektu in ob njem, ko ga zapuščate naj bo urejen,
 skrb za uporabo objekta, inventarja in pripadajoče opreme na način, ki ne povzroča škode,
 racionalna uporaba električne energije (dosledno ugašanje luči), toplotne energije in vode,
 vstopanje v objekt je dovoljeno samo preko vhoda v pritličju, kjer se je potrebno preobuti v
sobne copate ali v drugo obutev, ki se uporablja samo v notranjih prostorih,
 hrup mora biti v času od 6. in do 23. ure zmeren in nemoteč za uporabnike sosednjih
objektov ter za vse ţivali ţiveče v bliţini, v času od 23. do 6. ure pa velja splošna tišina v in
ob objektu (razen v primerih zgodnejšega odhajanja na ture ali na podlagi posebnega
dogovora z oskrbnikom),
 iznašanje odej iz objekta je prepovedano.
DOLŢNOSTI VODSTVA AKTIVNOSTI:
 skrb za objekt in opremo v njem v smislu dobrega gospodarja,
 zaklepanje objekta v času, ko v njem ni nikogar,
 uporaba le tistih prostorov, pripomočkov in opreme, ki so opredeljeni z najemno pogodbo,
 uporaba bivaka le v primeru, da je v objektu nad 40 ljudi,
 pravočasno zaključevanje uporabe PUS Bavšice, da se z zamudami ne povzročajo teţave
drugim skupinam ali oskrbniku.
Za nadzor nad izvajanjem določil hišnega reda sta pristojna oskrbnik in gospodar PUS
Bavšice. Ta hišni red velja od 23.1.2012 do preklica oz. do sprejetja novega hišnega reda.
Vodja Programskega sveta PUS Bavšica:
Vanja Blaţica

Predsednik MK PZS:
Rok Kovšca
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