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Alpinizem je dejavnost, ki je mo~no povezana 
z željo drugim povedati ali pokazati, kako je bilo 
na nekem vzponu, odpravi ... Že od vsega za~etka 
alpinizma je tako. Vi ste se sre~evali z razli~nimi 
oblikami tega pripovedovanja o alpinizmu in gor-
ni{tvu: s pisanjem za ~asopise in revije, s filmom 
in zadnje ~ase seveda s svetovnim spletom. Kako se 
vam je porodila želja, da bi alpinisti~ne in gorni-
{ke zgodbe približali javnosti?

Za~etki te želje pri meni pravzaprav segajo 
v za~etke mojega alpinizma. Tam nekje sredi 
50. let 20. stoletja sem za~el ugotavljati, da se o 
alpinizmu bolj malo poro~a. Planinski vestnik 
je bil edini, ki je pisal o tem. Moram poveda-
ti, da ni pri meni nikoli {lo za kak{no literarno 
opisovanje ali kaj podobnega – bila je želja po 
poro~anju, posredovanju stvarnih dejstev. Za-
~el sem s pisanjem o alpinizmu v Planinskem 
vestniku. Pri tem sem nekako nasledil Ljuba 
Juvana. On je imel pred menoj rubriko z no-
vicami iz alpinisti~nega sveta. Potem sem leta 
1966 za~el po{iljati prispevke v razne ~asopise 
in leta 1967 sem najprej za~el v Delu z rubri-
ko Planine in ljudje, mesec dni kasneje pa so 
za~ele izhajati Alpinisti~ne novice. To sem po-
tem po~el skoraj dvajset let. Pa {e tudi potem 
sem ob~asno pomagal naslednikom, ki so pre-
vzeli to delo. 

Pri alpinizmu je pogosto tako, da se vzponi 
dogajajo odmaknjeno od o~i opazovalcev, in tisti, 
ki opravijo neko dejanje, so pogosto edine pri~e. 
Kako v takih okoli{~inah zagotoviti objektivno 
poro~anje?

Ja, to pa je ravno zdaj zelo aktualno! Na za-
dnji podelitvi zlatega cepina so spet pri{le na 
dan dileme oziroma nestrinjanje s podatki, kot 
so jih o nekaterih vzponih dajali plezalci. Ob 
ponovnem oživljanju dvomov v zvezi z Mae-

Dela je ve~
kot za en »{iht«!
Pogovor s Francijem Savencem, urednikom spletnih 
dveri Gore-ljudje.net

? Marjeta Ker{i~-Svetel

strijem in njegovim vzponom na Cerro Tor-
re so oživele tudi polemike o nekaterih dru-
gih vzponih – in treba je priznati, da gre tudi 
za nekaj na{ih, slovenskih. Jaz sem se ves ~as 
držal na~ela, da verjamem na besedo – dokler 
ni res zelo resnih razlogov za dvom. Od alpini-
stov nikoli nisem zahteval dokazov. Tako rav-
na ve~ina kronistov: zana{amo se na podatke, 
ki jih o vzponu daje akter. Imel pa sem primer 

Franci Savenc v Boliviji leta 1964
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hrva{kega plezalca, ki je poro~al o vzponih v 
Paklenici – pa so potem dokazali, da tistega 
ni splezal. Moram priznati, da sem bil ve~ino-
ma preve~ zaposlen, da bi lahko preverjal vsako 
poro~ilo. Vse to sem namre~ po~el ob svoji red-
ni službi! Vmes sem tudi vodil INDOK službo 
Planinske zveze Slovenije, kjer smo želeli arhi-
virati vse podatke. Žal je to delo zamrlo in po-
datki so se porazgubili ... Z vsem tem je bilo 
res veliko dela! 

Je na{a planinska organizacija res ena red-
kih na svetu, ki ne skrbi za arhiv alpinisti~nih 
vzponov in dokumentiranje svoje pretekle dejav-
nosti sploh?

Zdi se mi, da je 
arhiv na{e planin-
ske organizacije 
precej {ibka to~-
ka. Od muzeja do 
knjižnice – vse je 
precej neorganizi-
rano. Veliko gradi-
va je v Arhivu Slo-
venije ... sicer pa 
je vse precej neu-
rejeno in raztrese-
no. Podatke je tre-
ba iskati po ~aso-
pisnih arhivih, po 
osebnih zapiskih 

in arhivih posameznikov ... Po dveh mandatih 
nisem ve~ želel voditi INDOK službe pri PZS, 
in potem je pa~ vsa stvar {la v pozabo. 

Vrniva se k va{emu delu. Za~elo se je z Alpi-
nisti~nimi novicami. Kako pa se je rodila ideja o 
spletnih straneh Gore-ljudje.net?

Sprva so pri elektronskem pogovarjanju, 
~e lahko tako re~em, sodelovali samo ljudje, 
ki so se poklicno ukvarjali z ra~unalniki. Ni 
bilo »amaterjev«. Za~elo se je v ~asu, ko do-
ma~i ra~unalniki {e niso bili raz{irjeni. Zelo 
hitro so se pojavile elektronske konference, ki 
so imele za temo gore. Zanimivo! Ko pa se je 
za~elo obdobje spletnih strani, sem nekaj ~asa 

posku{al v okviru spletnih 
strani PZS. Toda ugotovil 
sem, da bi moral za vsako 
stvar iskati soglasja in do-
voljenja ... Odlo~il sem se 
in ob pomo~i Branka Ivane-
ka smo 21.12. 1998  predsta-
vili GORE...LJUDJE, ki so 
razrasle v sedanje “sloven-
ske planinske dveri” Gore-
ljudje.net.

Koliko vam zdaj pri va-
{em delu stoji ob strani PZS?

Trenutno prav ni~. Sem 
in tja po{ljejo kaj, kar želijo 
objaviti. Druga~e pa ni ka-
k{ne podpore. Gore-ljud-
je.net so samostojna, neod-
visna tvorba. V tem je seve-

Nekdanja spletna stran GORE ... LJUDJE

Dana{nja spletna stran Gore-ljudje.net
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da dolo~ena prednost. Odnos vrhov planinske 
organizacije do na{ih spletnih strani in dela pa 
mi ni povsem jasen. Nedavno mi je nekdo re-
kel: »To je konkurenca PZS!« Takemu odno-
su se ~udim ...

Vsebina Gore ... ljudje je precej druga~na od 
vsebinske zasnove strani PZS. V ~em je bilo vse-
binsko razhajanje?

Moja želja je zbrati ~im ve~ ali pa kar 
»vse« o planinstvu v naj{ir{em pomenu. Tudi 
o spremljajo~ih pojavih in dejavnostih. Od 
dela planinske organizacije do alpinizma, od 
ekolo{kih problemov gora do mednarodnega 
dogajanja, ~eprav gre marsikdaj za stvari, ki 
se dogajajo izven planinske organizacije. So 
pa del zanimanja za gore in tudi del zahajanja 
v gore. Ideja leksikona in kronike o gorah je 
pri meni prisotna že od vsega za~etka. Ko sem 
pred dvaindvajsetimi leti kupoval prvi ra~-
unalnik, sem samo slutil, da je to dobro orod-
je za kronista – ampak takrat so bili siste-
mi popolnoma druga~ni. Zdaj{nji splet pa za 
tako kroniko ali zbirke podatkov ponuja fan-
tasti~ne možnosti. Seveda pa je s tem ogrom-
no, ogromno dela. Moram re~i, da je tako uni-
verzalnih spletnih strani, kot so Gore ... ljudje, 
{e danes pravzaprav zelo malo. Seveda obsta-
jajo posamezne bolj specializirane strani, ki 
imajo bogatej{e podatke – recimo o vzponih 
na osemtiso~ake. Toda Gore-ljudje.net ima-
jo zelo pester nabor vsebin! 
Taka {irina drugod ni ravno 
pogosta.

Koliko ljudi je pravzaprav 
za stranmi Gore-ljudje.net?

Imamo preko 1700 ~la-
nov. Registriranih. Neregi-
striranih obiskovalcev je se-
veda ve~. Velikanska ve~ina 
se registrira s pravimi poda-
tki. Sem in tja se pojavi kdo, 
ki se prijavi z lažnimi poda-
tki, da bi zakril svojo identi-
teto. Navadno jih hitro raz-
krinkamo! No, ampak toli-
ko ~lanov {e ne pomeni, da 
vsi sodelujejo. Nekateri so-
delujejo v diskusijah, veliko 
se jih registrira zaradi malih 

oglasov ... Mnogi pi{ejo pripombe na ~lanke. 
Mislim, da je prav ta interaktivnost, to, da lah-
ko vsak po{lje svoje pripombe, mnenja, ena od 
velikih prednosti spletnih strani. Pripomb na 
objave je v~asih kar veliko in v glavnem so kon-
struktivne. Tistih, ki objavljajo strani oziroma 
avtorske rubrike, ki jih vlagajo v strežnik, je pa 
seveda mnogo manj. 

Vi ste v eni osebi urednik in »deklica za vse«. 
Kdo vam pomaga po tehni~ni plati?

Spletni mojster v smislu programiranja je 
Branko Ivanek, ki mi je programsko postavil 
že prve spletne strani. Zdaj imamo namre~ 
že drugo verzijo. Prva verzija je bila {e stati~-
na. Zdaj imamo dinami~ne strani, ki delujejo z 
bazo podatkov in se kreirajo na zahtevo. Zdaj 
pa Branko že zaklju~uje dela na tretji verziji, za 
katero delamo že ve~ kot leto dni.

Koliko va{ega ~asa je v teh spletnih dverih 
Gore-ljudje.net?

Ja, kot ponavadi re~em: ve~ kot za en 
»{iht«! Osem, pa tudi deset ur dnevno. Ni so-
bot in nedelj. Da kak dan sploh ne bi delal, pa 
sploh ne pomnim! 

Kaj pa hribi? Imate sploh {e ~as, da greste v 
gore?

Sem in tja {e, seveda! Ko pridem s ture do-
mov, se je pa treba zve~er usesti za ra~unal–

Spletna stran Planinske povezave
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nik! Tisti dan seveda ne delam deset ur, am-
pak morda tri ali {tiri – toda primanjkljaj pa je 
treba nadoknaditi naslednji dan. 

Seveda se pri takem delu ~lovek sre~a tudi z 
eti~nimi vpra{anji in dilemami: kaj povedati, kaj 
zamol~ati? Kako re{ujete take dileme?

Take dileme seveda so. Zmeraj bo tako. 
^udežnega splo{nega recepta za re{itev teh 
vpra{anj ni. Ob zelo ob~utljivih stvareh pa~ 
samo poobjavljamo poro~ila drugih. Zlasti je 
tako na primer ob nesre~ah. Za ostale ~lanke 
pa je tako: ko dobim od nekoga ~lanek, ga pri-
pravim za objavo, morda kaj popravim, mu spo-
ro~im naslov, da si ga ogleda – potem pa, ~e se 
le da, sporo~im naslov strani za predogled, da 
lahko predlaga {e kak{no spremembo ali kaj 
doda. 

^esa Franci Savenc kot urednik spletnih strani 
ne bi nikoli objavil?

Eno je objaviti, drugo pa poobjaviti. To je 
velika razlika. Poobjaviti posku{am vse, kar se 
kakor koli ti~e planinstva. Tu ni omejitev. Ne-

kateri so zaradi tega v~asih malo hudi, ~e{ da 
ne bi smel objaviti kriti~nih ~lankov, ki na pri-
mer me~ejo slabo lu~ na PZS. Ampak moje sta-
li{~e je, da je to bilo nekje objavljeno, {lo je v 
javnost in prav je, da na to opozorimo oziroma 
to prikažemo tudi pri nas. Predstavljam si, da 
bo namre~ nastal arhiv, ki bo celovito odražal 
vse dogajanje v zvezi z gorami in planinstvom. 
Dostopen bo vsem in bo lahko služil za ana-
liziranje na{ega planinstva. V diskusijah pa se 
ob~asno pojavi kak{en prispevek, napisan zelo 
žaljivo, surovo ali s prizvokom neresnic ... Ne-
kaj takih prispevkov smo tudi že brisali.

Pred nekaj leti je bil v okviru filmskega festiva-
la v Trentu posvet o spletnih straneh in alpinizmu. 
Zanimivo, da so se tam zelo kresala mnenja o vlo-
gi osebnih spletnih strani in spremljanju ekstrem-
nih podvigov v gorah. Postavilo se je vpra{anje 
etike, vpra{anje stiske posameznika, ki se znajde 
v primežu javnosti, sponzorjev in dejstva, da nje-
govo agonijo na gori lahko preko spleta spremljajo 
tiso~i ljudi v foteljih ... Kako gledate na to?

V teh primerih gre obi~ajno za osebne stra-
ni posameznikov ali odprav. Mi 
nudimo samo povezave na nji-
hove strani. Poobjavimo seve-
da precej. Ampak marsi~esa, 
kar ti posamezniki tla~ijo na 
svoje spletne strani, jaz osebno 
ne bi dajal na splet. Je pa inter-
net omogo~il nekaj povsem no-
vega: sedi{ doma ob ra~unalni-
ku in spremlja{ alpinista, ki prav 
tisti hip visi nekje v steni. Zdaj 
se jasno kaže, da je spletno po-
ro~anje pred drugimi: celo pred 
radijskim, pred televizijskim pa 
sploh. Vsak hip lahko od koder 
koli interaktivno in multimedij-
sko poro~ate. Tega nima noben 
drug medij. Prej so ta medijski 
pritisk doživljali recimo nogo-
meta{i ali pa smu~arji na tek-
movanjih. No, zdaj to doživljajo 
tudi alpinisti. Seveda tisti, ki to 
ho~ejo. Pred nekaj leti smo ime-
li okroglo mizo o poro~anju o al-
pinizmu in o stikih z javnostjo. 
Takrat so strokovnjaki opozarja-
li alpiniste, da ~isto gotovo s po-Spletna stran Planinske zveze Slovenije
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ro~anjem ne bodo zme-
raj zadovoljni. Alpinisti 
bi najraje medijsko po-
zornost samo takrat, ka-
dar jim to ustreza – ve~-
inoma takrat, ko jim kaj 
uspe, in pa zato, da pri-
dobivajo pokrovitelje. 
Ampak mediji ne delu-
jejo tako: mediji i{~ejo in 
objavljajo tudi problema-
ti~ne stvari, stiske, {kan-
dale. Stiska v steni je za 
medije {e zanimivej{a 
kot uspeh nekega vzpo-
na. Tako je in to moramo 
pa~ sprejeti. 

Zato da lahko objavljate nekaj, kar mnogi z 
velikim veseljem spremljamo in prebiramo, ste si 
morali tako reko~ ustvariti svoj medij. Po drugi 
strani so Alpinisti~ne novice kot rubrika v Delu 
od{le s prizori{~a, televizija ne kaže velikega in-
teresa, pa tudi drugi mediji ne. Kako to?

Mislim, da je težava v tem, da novinarji o 
gorah in alpinizmu vedo premalo, da bi lahko 
kakovostno poro~ali. Pogosto so novinarska po-
ro~ila tako nestrokovna, da naletijo na zgraža-
nje pri tistih, ki se ukvarjajo z alpinizmom. Po-
tem jih pa seveda mine, da bi obravnavali take 
teme. To je ena plat. Druga plat je, da to niso 
vsebine, nad katerimi bi se navdu{evala ured-
ni{tva. Tudi pri nas imajo najve~ obiska tiste 
objave, ki kakor koli »di-
{ijo« po kak{ni nesre~i. 
Tako pa~ je – to ljudi iz-
gleda zanima. Uredniki 
alpinizma ne {tejejo med 
{porte – vsaj ne obravna-
vajo ga enakopravno z re-
cimo olimpijskimi {porti. 
Alpinizem kot »osvajanje 
nekoristnega sveta« pa 
urednikov ponavadi ne 
zanima kaj dosti.

Kak{en je obisk splet-
nih dveri Gore-ljudje.net?

Obisk teh strani je 
razli~en. Rekorden je bil 
leto{njega 6. marca: 1675 

obiskovalcev, povpre~je pa je yadnje mesece 
med 1300 in 1400 na dan. Obiskovalcev, ne ob-
iskov! Ko se ve, da se nekaj posebnega dogaja 
ali da se bo zgodilo – takrat obisk zelo naraste. 
Ve~ina obiskovalcev je stalnih in velik del jih 
strani obi{~e tudi po ve~krat na dan.

Slovenski medijski prostor ni dovolj velik, da 
bi prenesel profesionalne medije te vrste?

Ja, no ... Zaenkrat {e ni tako razvit, da bi bil 
lahko finan~no zanimiv. Povpra{evanje je pre-
majhno. Dolgo ~asa sem moral sam financira-
ti vse tole delo. Ko smo se razvijali, se je s~a-
soma pokazalo, da le imamo nekaj reklamnih 
pasic. Ker je bilo za to treba izstavljati ra~une, 

Spletna stran Planinskega vestnika

Spletna stran Alpinizem.info

PV_apr_06.indd 5.4.2006, 13:429



4-2006

10

smo ustanovili planID, d. o. o., da lahko mani-
puliramo z reklamami. Toda te reklame ne po-
krijejo niti vseh stro{kov – kaj {ele, da bi lahko 
prispevke honoriral! Ne vem, kako bomo sha-
jali – morda bi morali dobiti kak{nega pokro-
vitelja ... 

Imate ob~utek, da drži mnenje, da Slovence 
premalo zanima preteklost in ve~ina meni, da se je 
svet za~el z njimi?

Ja, to pa popolnoma drži in zdi se mi, da 
je v zadnjem ~asu tega vse ve~. Za alpinizem 
je vsaj v~asih veljalo, da je pomembno poznati 
tudi zgodbe, take in druga~ne, povezane z go-
rami, plezalnimi smermi, osebnostmi, pa ras-
tlinstvo, pa zgodovino ... Dandanes se dogaja, 
da se odprave namenijo nekam, pa o svojih ci-
ljih poznajo manj podatkov, kot jih imam jaz 
v spominu. Ne raziskujejo, ne seznanjajo se s 
tem, kaj se je tam doslej dogajalo. To me res 
malo presene~a. Dana{nji alpinisti so vse bolj 
samo {portniki. Zato je od njih velikokrat dan-
danes tudi težko dobiti iz~rpnej{e podatke, 
opise ... Še težje je od njih pri~akovati, da bodo 
kaj naredili za skupno dobro. 

Pri drugih narodih je zelo uveljavljeno {ir{e gle-
danje na gorni{tvo in gore: organizirajo festivale, 
imajo znanstvene ustanove, ki se posve~ajo goram, 
alpinizem je dejansko zanje samo eden od elementov 
{iroke gorske kulture ... Pri nas je to malo druga~e?

V celoti gledano slo-
venska planinsko-alpi-
nisti~na srenja ne sodi v 
sam svetovni vrh. Ne po 
razmi{ljanju ne po rezul-
tatih. Tistih nekaj vrhun-
skih posameznikov, ki jih 
imamo, na gibanje kot 
tako, nima pravega vpliva. 
Da ne govorim o celotni 
planinski organizaciji. Po 
drugi strani pa se manj{a 
neko~ velik prepad med 
planinci in alpinisti. Zelo 
se je pove~alo {tevilo ta-
kih, ki formalno niso al-
pinisti, pa se lotevajo za-
htevnih tur in celo ple-
zalnih vzponov. Vsekakor 

je dobro, da naziv alpinist dobi{ po dolo~enem 
{olanju, ko ima{ neko znanje in izku{nje. Toda 
dandanes se z alpinizmom ukvarja marsikdo 
izven alpinisti~nih vrst. Nekateri niso niti ~lani 
planinskih dru{tev. Zanimivo, da v~asih taki 
malo bolj podjetni gorniki o gorah vedo precej 
ve~ kot marsikateri alpinist. 

Vi dejansko investirate ve~ji del svojega življe-
nja in energije v spletne strani Gore-ljudje.net. Kaj 
je va{e zadovoljstvo pri tem? Zakaj to po~nete?

Prav gotovo le iz osebnega zadovoljstva, da 
uresni~ujem ideje, zaradi katerih sem se z in-
formacijami za~el ukvarjati.

Kak{ne pa so želje za naprej?
Želja je, da bi spletno mesto {e razvili. Ima-

mo novi~arsko stran, ki se precej hitro ažurira, 
poleg tega imamo že zbirko skoraj tiso~ pove-
zav z drugimi spletnimi stranmi. Rad pa bi, da 
bi nastal {e register alpinisti~nih tur – vodni{ko 
pripravljene predstavitve alpinisti~nih tur z opi-
si in vsemi zanimivimi podatki. Že zdaj imamo 
leksikon – ampak rad bi, da bi vse te informa-
cije, ki jih objavljamo, vgrajevali v leksikonsko 
zgradbo pod posameznimi gesli. Menim, da bi 
bilo to zelo koristno za prihodnost. Tako bi na-
stala ogromna zbirka podatkov o posameznih 
geslih – recimo ko~ah, posameznih gorah, ob-
mo~jih, osebah in tako naprej. Tudi preteklost 
bi radi bolje predstavili, s kroniko... Rad bi, da 
bi bilo vse to dosegljivo na spletu. m

Franci Savenc                                                                         µVladimir Habjan
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