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UVODNIK

Vladimir Habjan

Lahko no~ v bivaku

Konec junija je Društvo gorske reševalne službe Kamnik uradno odprlo Bivak Pavleta 

Kemperla na Velikih Podih pod Grintovcem. Na mestu starega, malega bivaka je zrasla 

pokončna in sodobna zgradba, ki bo lahko brez dvoma planincem nudila zavetišče v sili, 

kar je bil – kot je v pogovoru povedal Tone Škarja – tudi osnovni namen pobudnikov 

postavitve prvega bivaka. Ta dogodek in tudi sicer že stara želja uredništva, da bi se lotili 

bivakov, sta bili povod za tokratno temo meseca.

S kratkimi pogovori s štirimi različnimi posamezniki, ki so vsak na svoj način pove-

zani z bivaki, smo vam poskušali predstaviti, kakšne težave imajo tisti, ki so se ukvarjali 

in se še ukvarjajo z njimi. Kot je razvidno iz povedanega, sloni jedro dela pri postavlja-

nju ali vzdrževanju bivakov na lokalnih društvih. Saj ne rečem, včasih pomagajo tudi 

drugi, vendar je treba resnici na ljubo priznati, da večino dela le opravijo prostovoljci teh 

društev (ne govorim o sponzorjih, donatorjih, pač pa o organizaciji in izvedbi dela!).

Po drugi strani pa je dejstvo, da se lahko kdor koli (običajno je to planinsko ali drugo 

društvo) spomni, da bi imelo bivak, za to pridobi potrebna dovoljenja in ga postavi sko-

rajda kamor koli. Kolikor je meni znano, ni celovitega pogleda na to, kje naj bodo bivaki 

pri nas, koliko naj jih bo in kakšni naj bodo. Ni "vrhovne komisije" ali odločevalca, ki bi 

na primer odločil o tem, ali je postavitev novega bivaka na Srednji Ponci, kot predlaga 

komentator Andrej Mašera, res smiselna ali ni. Kaj so razlogi proti in kaj za? Kdo bi lahko 

o tem podal svoje strokovno mnenje? Mnenja komentatorja, naj se vam zdijo še tako 

smiselna ali ne, smo navedli ravno z namenom, da spodbudimo vaše razmišljanje o tem. 

Časi, ko so se postavljali klasični in vsem znani bivaki v Martuljkovi skupini in bližnji 

okolici, so nezadržno minili. Bivaki so stari, dotrajani, vzdržujejo jih z veliko težavami. 

So ti bivaki še smiselni, se jih še splača obnavljati? Jih bomo enostavno prepustili pro-

stovoljcem posameznih društev, ali jim bomo pri tem kakor koli pomagali? Je smiselno 

kakega od teh bivakov tudi odstraniti ali postaviti kje novega? Kdo naj bi bil tisti, ki naj 

bi podal strokovno mnenje, ki bi upoštevalo tako vidik bivaka kot zavetišča v sili in pri-

pomočka pri reševanju kot vidik upravičenosti umestitve v nek gorski prostor, videz in še 

mnogo drugega? To je le nekaj vprašanj, na katere želimo dobiti odgovore.

Naj poudarim, da ne želimo razpravljati o raznoraznih hiškah, kočicah in barakah, ki 

so jih nekateri (prav tako z velikim veseljem) večinoma postavili na razglednih točkah v 

sredogorju ali včasih tudi višje in jim služijo zgolj za nekakšno "vrtičkarstvo", preživlja-

nje prostega časa, za lastno veselje ali kaj drugega (npr. idilični bivak pri Hanžku na Črni 

gori nad Radovno), pač pa si želimo celovitega in strokovnega mnenja o (ne)potrebno-

sti, kakovosti, videzu idr. bivakov v visokogorju, predvsem pa o tem, kdo bi o tem podal 

stališče, ki bi ga vsi upoštevali.

Sam vidim večino odprtih vprašanj le v Julijskih Alpah, v ostalih dveh gorovjih se mi 

bivaki ne zdijo tako zelo pomembni. Rešitev bi bila komisija neodvisnih strokovnjakov 

pod okriljem PZS, ki bi skrbela za vizijo, za koordinirano in skrbno načrtovano gradnjo in 

vzdrževanje bivakov, ne za stihijo, tako kot je sedaj. Prav je, da se problema zavedamo, 

prav je, da se v bivakih obnašamo odgovorno, in prav je, da se s tem enkrat tudi spopa-

demo. Če se ne bomo, morda čez deset let ne bomo imeli niti več kje spati. Pa lahko noč 

v kakem od bivakov, če vas bo pot v prihajajoči glavni sezoni zanesla tudi v te kraje!
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