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Podjetje za urejanje hudournikov (PUH, d. d.) je
podjetje s tradicijo ter priznano strokovnostjo in
kvaliteto, ki z več kot 127-letnimi izkušnjami na
hudourniških in erozijsko ogroženih območjih
Slovenije deluje na področju zmanjševanja in
odpravljanja ogroženosti prebivalstva, materialnih dobrin in okolja pred naravnimi nevarnostmi. Za začetek organizirane hudourniške
dejavnosti na območju Slovenije velja ustanovitev Gozdnotehničnega odseka za zagradbo
hudournikov leta 1884. Leta 1950 Podjetje za
urejanje hudournikov, ustanovljeno na podlagi
odločbe vlade LR Slovenije, prevzame vse posle

Odseka za urejanje hudournikov in nadaljnjih
pet desetletij zaradi specifičnosti hudourniške
problematike kot edini izvajalec opravlja vodnogospodarsko javno službo na hudourniških
območjih Slovenije. Blagovna znamka PUH je
tako sinonim za varstvo pred hudourniki in erozijo v hribovitem in gorskem svetu.
Dejavnost podjetja PUH obsega zlasti:
−− varstvo pred hudourniki in erozijo,
−− varstvo pred zemeljskimi plazovi,
−− varstvo pred padajočim kamenjem,
−− varstvo pred snežnimi plazovi,
−− saniranje kamnolomov, deponij in drugih
degradiranih površin,
−− izvajanje cestnih objektov in zahtevnejše

urejanje okolice prometnic,
−− dela na komunalni infrastrukturi in urejanje kmetijskih zemljišč.
Visoka strokovnost in kvaliteta izvedenih del temelji tako na spoštovanju tradicije kot na spremljanju razvoja stroke. Pri svojem delu uporabljamo preverjene metodologije in tehnologije,
ki jih nadgrajujemo z uporabo najnovejših orodij, postopkov in spoznanj znanosti, zato lahko
zagotavljamo optimalne rešitve pri vseh aktivnostih s področja opravljanja svoje dejavnosti:
−− izdelava študij, načrtov in strokovnih
mnenj ter izvajanje inženiringa s področja
nizkih gradenj,
−− hidrološko hidravlični elaborati ter karte
nevarnosti in ogroženosti za načrtovane
posege v prostor,
−− izdelava vseh faz projektne dokumentacije
ter sodelovanje v mednarodnih projektih,
−− izgradnja varovalnih objektov ter izvedba
ureditvenih in vzdrževalnih del s področja
nizkih gradenj.
Strokovnjaki v podjetju nenehno opozarjamo,
da mora Slovenija za varstvo pred naravnimi
nevarnostmi bistveno večjo skrb namenjati preventivnim varstvenim ukrepom. Posebno skrb
namenjamo varovanju okolja, saj se zavedamo
pomena, ki ga ima ekologija za razvoj naše družbe. Pri projektiranju ukrepov posvečamo posebno pozornost sonaravnim ureditvam in v največji možni meri uporabljamo naravne materiale.
Svojo družbeno odgovornost izkazujemo s stalno zavezanostjo podjetja, da se bo obnašalo
etično in prispevalo h gospodarskemu razvoju,
obenem pa izboljševalo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe.

257 Upravljanje voda v Sloveniji

Dolgoletna tradicija z visoko strokovnostjo in
kakovostjo izvedbenih del

