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Kaj se dogaja pod zemljo
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Skupina Bejž ~e uejdeš se odpravlja na Slonokoš~eno obalo, kjer bo postavila streho 
na 30 metrov dolgem objektu.

Pivka, Postojna, Slonokoš~ena obala – V San Pedru na 
Slonokoš~eni obali, kjer bodo postavili streho na trideset metrov 
dolgem objektu, pivško in postojnsko skupino Bejž ~e uejdeš 
pri~akuje slovenski misijonar Pavle Bajec. Za to zahtevno 
~ezcelinsko akcijo so se v dobrodelni skupini odlo~ili tudi zato, 
da obeležijo deset let delovanja.

Hrvaška Istra, 5. november – V Lovranu je potekal drugi 
Labinjonski Cannondale maraton, ki se ga je udeležilo tudi 
22 kolesarjev Kolesarskega kluba Postojna, 14 s cestnimi in 
8 z gorskimi kolesi. Kot ekipa so bili Postojn~ani tako med 
najštevil~nejšimi kot tudi med najboljšimi.

Jamarski reševalci Slovenije so letošnjo jesen izkoristili za 
izpopolnjevanje in spoznavanje novih tehnik v reševanju življenj 
v skrajnih razmerah. Treh pomembnejših te~ajev so se udeležili 
tudi jamarski reševalci iz Postojne, enega so celo organizi-
rali. Vodja Jamarske reševalne službe Aleš Stražar je namre~ 
prepri~an, da je ena izmed njihovih pomembnejših nalog ta, 
da mladim jamarjem omogo~ijo napredovanje v znanju in 
odgovornosti.

Odhajajo na 
Slonokoš~eno obalo
Skupina Bejž ~e uejdeš se ob deseti obletnici pripravlja na peto dobrodelno akcijo

 Darja Premrl

Miran Žitko, podjetnik, pevec in 
gonilna sila dobrodelne skupine, 
je povedal, da bo objekt na Slo-
nokoš~eni obali pripravljen pred-
vidoma v za~etku februarja, ko 
bo trinajst- oziroma štirinajst~-
lanska skupina odpotovala na 
~rno celino. Akcija naj bi trajala 
od deset do petnajst dni, ~lani 
posadke pa bodo stroške ceplje-

nja, prevoza in bivanja krili sami. 
Žitko poudarja, da vsa zbrana 
sredstva namenjajo izklju~no v 
dobrodelni namen: za investicijo 
v kakovosten material in ostale 
potrebš~ine za postavitev stre-
he. Misijonar Bajec ocenjuje, da 
bodo za investicijo potrebova-
li od dva do dva in pol milijona 
tolarjev zaradi dragih materialov, 

ki ustrezajo izrednim klimatskim 
pogojem na Slonokoš~eni obali. 
Da bi novo poslopje zaš~itili za 
dlje ~asa, bodo uporabili alumi-
nij, saj je ta zaradi bližine ocea-
na, kjer je gnitje lesa velik pro-
blem, najbolj optimalna rešitev. 

Bejž ~e uejdeš
Skupina petindvajsetih somišlje-
nikov s Pivškega in Postojnskega 
se je sprva zbirala zato, ker se 
jim je zdelo obi~ajno prazno-
vanje rojstnih dni dolgo~asno, 
obdarovanje pa nesmiselno. Na-
redili so pravo fešto in prijatelje 
obdarovali z domišljijo in smis-
lom. Darila so slavljence brez 
dvoma presenetila, saj so morali 
na primer v primeru kamele z 
mašno post festum zgraditi tudi 
hlev. Tudi nekatera ostala darila, 
na primer šestmetrska boa, ba-
lon, dvigalo ali tankovska make-
ta, niso bila od muh.

^lani skupine so se tovrstnih 
obdarovanj naveli~ali in ni tra-
jalo dolgo, ko se je ob tragi~nih 
dogodkih zaradi potresa v Po-
so~ju rodila nova ideja. »Zakaj bi 
dajali denar humanitarnim orga-
nizacijam, ~e pa znamo marsikaj 
narediti sami. S pomo~jo Karita-
sa smo izvedli akcijo za družino 
v stiski po potresu in organizira-
li popravilo strehe na Drežniških 
ravneh pod Krnom. Vsak je ne-
kaj prispeval,« se spominja Žit-

Miran Žitko, gonilna sila dobrodelne skupine Bejž ~e 
uejdeš: »Spoznali smo, da imamo v življenju veliko 
sre~o, saj imamo vsega dovolj, mogo~e celo preve~.«

ko. »Ko vidiš obraz hvaležnega 
~loveka, ki si mu pomagal iz sti-
ske v trenutku, ko ne ve, kam bi 
se obrnil, je nekaj najlepšega.« 
Ta dogodek je bil povod za na-
daljevanje pomo~i iz prve roke. 
Na zaskrbljene obraze so risali 
nasmehe še v Ložah, kjer so pri-
jatelju Marjanu Fajdigi obnovili 
hišo in prekrili streho, v Novakih 
pri Cerknem so postavili streho 
na gospodarskem poslopju, v 

^ezso~i pa prekrili streho. Ker so 
se pri iskanju družin, potrebnih 
pomo~i, sre~evali s težavami, so 
se povezali z župnikom Marja-
nom Škvar~em. Žitko poudarja, 
da cilj delovanja skupine Bejž ~e 
uejdeš ni le zbiranje sredstev in 
pomo~ pri izvedbi, ampak tudi 
to, da ljudje povedo, komu kaj 
manjka, za kar potrebujejo po-
srednike. »Ljudje smo nagnjeni 
k temu, da živimo v prepri~anju, 

da nam nekaj manjka, ne opa-
zimo pa nekoga, ki mu resni~-
no ne~esa primanjkuje. Mi smo 
spoznali, da imamo v življenju 
veliko sre~o, saj imamo vsega 
dovolj, mogo~e celo preve~. Zato 
smo se odlo~ili, da nekaj damo 
tistim, ki te sre~e nimajo. Ker ne 
zaupamo ve~jim humanitarnim 
akcijam, raje sami lastnoro~no in 
po svojih sposobnostih prispe-
vamo k sre~i posameznikov.«

 Darja Premrl

Uspešni postojnski 
kolesarji
Gorski in cestni kolesarji 
posegli po najvišjih mestih

Maratona se je udeležilo 269 
kolesarjev. V ženski kategoriji je 
tako kot lani s cestnim kolesom 
zmagala Tjaša Rutar, na drugem 
mestu se ji je pridružila Aja Ope-
ka, na ~etrtem pa Teja Lapanja. 
Mitja Oter je v skupni razvrstitvi v 
moški kategoriji zasedel 3. me-
sto, v svoji kategoriji pa drugo. 
Domen ^erna~ je v kategoriji do 
20 let osvojil 2. mesto; v ciljnem 
sprintu je za najboljšim zaostal 
le za pol kolesa. V kategori-
ji 20–30 let je 2. mesto osvojil 
povratnik Matevž Lapanja, med-
tem ko je v kategoriji nad 50 let 
s 3. mestom razveselil veteran 
Marjan Bobek. Na 4. mesto so 
se uvrstili še Marjan Bajc v kate-
goriji gorskih koles nad 50 let, v 

kategoriji cestnih koles pa Hin-
ko Košir v kategoriji 40–50 let 
ter Boris Premuži~ v kategoriji 
30–40 let. Med prvih deset se je 
uvrstil še Igor Šorc, ki je zasedel 
9. mesto. Proga v dolžini 48 kilo-
metrov je bila zahtevna tako za 
cestne kot gorske kolesarje, saj 
je bilo treba prekolesariti skupno 
višinsko razliko 995 metrov. Gor-
ski kolesarji so se morali med 
prvim spustom v dolžini 2 kilo-
metra po »kozji stezici« izkazati 
tudi s kar nekaj znanja v spustu, 
krpanjem zra~nic in nastavlja-
njem verige na gonilko. Cestni 
kolesarji pa so morali pokazati 
svoje spretnosti na zahtevnem 
spustu v drugem delu dirke. 
KK Postojna

Jamarski reševalci so tehni~no izurjeni tudi za reševanje iz gondole, 
s problemi se sre~ujejo pri reševanju skozi ožine v jami

V za~etku oktobra je Jamarska 
reševalna služba (JRS) pod vod-
stvom izkušenega inštruktorja, 
Postojn~ana Janka Marinška, v 
Sežani organizirala enoteden-
ski mednarodni te~aj reševanja 
iz jam Proteus 2006. Reševal-
cem iz Slovenije so se pridruži-
li jamarji iz ^rne gore, Srbije in 
Hrvaške.

Namen tega usposabljanja je 
bil usklajevanje skupnih tehnik, 
da bi v primeru mednarodnega 
reševanja reagirali ~im bolj eno-
tno, hitro in u~inkovito. Konec 
oktobra pa se je šest slovenskih 
jamarskih reševalcev udeleži-
lo enotedenskega mednarod-
nega te~aja reševanja iz jam v 
Franciji. 

Slovenci u~ili kolege
V Franciji so se urili Matej Hrva-
tin iz Ilirske Bistrice, novope~eni 
vodja operative JRS, Mojca Hri-
bernik iz Velenja ter Domžal~ana 
Aleš Stražar in Simon Robi~, pa 
tudi Notranjci iz Društva za razis-
kovanje jam Luka ^e~ Postojna: 
Simon Klemen, Kristian Požar in 
David Ostanek. S Poljaki, Slovaki, 

Romuni, Libanonci, Srbi, Hrvati, 
Španci, Avstralci in Francozi so 
delili dragocene izkušnje. 

Slovenska ekipa je kolegom 
prikazala uporabo vrvne tehnike 
pri reševanju na urbanih objek-
tih: delovanje motornega vitla 
za dvig ve~je koli~ine opreme iz 
jame, uporabo trinožca za reše-
vanje iz vodnjakov in izdelavo 
odmika na visokih zgradbah ali 
ob spustih v kanjon. 

Varno tudi na 
slovenskih smu~iš~ih
Ostanek in Marinšek sta se na 
martinovo udeležila tudi reševal-
ne vaje iz gondole na smu~iš~u 
v Golteh, ki jo je organizirala 
Gorska reševalna služba Slove-
nije. Kot je povedal Ostanek, je 
bila vaja zelo zahtevna, saj so 
uprizorili reševanje iz nihalke. Do 
nje so se spustili po 300 me-
trov dolgi jekleni vrvi, nato pa iz 
gondole do jamarskih reševal-
cev spustili 30 metrov dolgo vrv, 
s katero so do poškodovancev 
dvignili zdravnika in nosila. Re-
zultat je bil uspešen spust po-
škodovancev.

V Franciji so se v reševanju iz jam urili tudi postojnski 
jamarji.

FO
TO

: 
AR

H
IV

 D
ZR

J 
LU

KA
 ^

E^
 P

O
ST

O
JN

A

FO
TO

: 
AR

H
IV

 K
K 

PO
ST

O
JN

A

FO
TO

: 
AN

D
RE

J 
KO

RE
N

^

FO
TO

: 
AN

D
RE

J 
KO

RE
N

^

Od uspešnega atleta 
do uspešnega menedžerja
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Borut Bila~ je prvi Slovenec, ki je sko~il v daljino ve~ kot 
osem metrov. Višek športne kariere in uresni~itev svojih 

sanj je, kot pravi, dosegel leta 1990 na evropskem 
prvenstvu. Tedaj je zanj navijal cel stadion v Splitu. 

Kasneje se je posvetil trenerstvu. Njegovi varovanci, med 
njimi tudi žena Britta, so dosegali vrhunske rezultate. 

Poškodbe, ki pestijo ve~ino športnikov, pa so ga 
zanesle v poslovne vode. S svojim znanjem, talentom 
in izkušnjami bo v pred kratkim odprtem Epicentru v 

Postojni skušal poskrbeti za ~im boljšo in raznovrstno 
zabavo ter prijetno po~utje obiskovalcev.

 Nataša Bomba~ 
fotografije Andrej Koren~

»Za uspeh potrebuješ talent, znanje in ogromno dela,« je prepri~an Borut Bila~, ki bo v Postojni skušal oživiti nedavno 
odprt Epicenter 

Kako se je za~ela vaša pot od 
športnika do menedžerja?
Za~etki segajo v otroštvo. Bili 
smo skupina otrok, ki se je po-
dila okrog hiše. Za~elo se je z 
nogometom. Sosed Milan Bajc 
je bil naš vodja v vseh pogledih 
in je držal vse skupaj. V osnovni 
šoli sem s športom nadaljeval. 
Ukvarjal sem se z vsemi špor-
ti, ki jih je takrat Postojna lahko 
ponudila. S košarko, nogome-
tom, namiznim tenisom, smu~-
anjem, atletiko. Z nami se je 
ukvarjala v glavnem u~iteljica te-
lovadbe Gabrijela Brov~. V atle-
tiki sem že v osnovni šoli dose-
gal dobre rezultate. Bil sem tretji 
na prvenstvu Slovenije v skoku v 
daljino, kar mi je takrat ogromno 
pomenilo. V srednji šoli sem tre-
ning atletike nadaljeval pri Bo-
risu Mikužu, še vedno pa sem 
se ukvarjal tudi z nogometom in 
smu~anjem.

Pomembnejše športne dosežke 
pa ste dosegali v atletiki.
Proti koncu srednje šole se je 
vse skupaj bolj skristaliziralo. Pri 
smu~anju je bilo zelo težko, saj 
v Postojni takrat ni bilo kluba, ki 
bi imel toliko finan~nih sredstev, 
moji starši pa tudi ne. Najve~ji 
problem pa je bil tako kot ved-
no pri trenerjih. Vedno potrebu-
ješ nekoga, da te nekaj nau~i. 
Samo talent ni dovolj. Tako sem 
se v ~etrtem letniku bolj posve-

til atletiki. Že pozimi smo za~eli 
trenirati in tekmovati v dvora-
nah. Ampak to je bilo še vedno 
na amaterski bazi. Po odsluže-
nem vojaškem roku pa sem se 
odlo~il, da bom treniral samo 
atletiko in par let posvetil le 
temu, da vidim, ali lahko kaj na-
redim ali ne. Odšel sem študirat 
v Ljubljano in za~el trenirati. Tre-
niral sem še vedno z Borisom. 
Nato pa je prišlo do prelomnice. 
Trenirati sem za~el s svojim veli-

kim prijateljem Sašem Aposto-
lovskim, takrat enim najboljših 
jugoslovanskih atletov, državnim 
rekorderjem v skoku v višino. 
On je videl dolo~ene napake, ki 
sem jih imel. Rekel mi je, »pridi, 
bova skupaj trenirala, ker tako 
ne gre ve~«. Že takrat je hodil 
po pripravah in sre~eval dru-
ge atlete. Bil je na dosti višjem 
nivoju in se je veliko bolj spo-
znal na trening kot jaz. To, da 
smo trenirali skupaj, je bilo meni 
v veliko pomo~ in ~ast. Po~-
asi, po~asi so se rezultati pri~eli 
vzpenjati, tako da sem potrebo-
val kar tri leta, da sem pri skoku 
v daljino prišel na rezultate 7,80 
oziroma 7,90 metra. To je bilo v 
letih 1988, 1989. Leta 1990 pa 
sem imel že odli~no zimsko se-
zono in šel prvi~ na evropsko 
prvenstvo. Eno leto pred tem 
sem bil na Univerziadi. ^e zdaj 
pogledam nazaj, sem bil takrat 
zelo dobro pripravljen, nisem 
pa naredil tistega, kar bi lahko. 
Se mi je pa to obrestovalo leta 
1990 v letni sezoni, kjer sem pr-
vi~ presko~il osem metrov.

Bili ste prvi Slovenec, ki je pre-
sko~il osem metrov.
Ko sem za~el trenirati, je bila 
slovenska atletika na dosti niž-
jem nivoju, kot je zdaj. Veliko 
atletov sploh ni dosegalo norm, 
da bi se uvrstili na velika tekmo-
vanja. Nih~e si ni upal pomisli-
ti, da bi sploh prišel v finale. Da 
bi kdo osvojil medaljo, pa so 
bile samo sanje. Lahko re~em, 
da sem bil v novejši dobi tisti, 
ki je prebil led, in ni bilo lahko. 
Bilo je ogromno odrekanja in 
ogromno razumevanja. Tudi pri 
mojih starših. ^eprav bi mama 
mogo~e raje videla, da bi po~-
el kaj drugega, recimo, se bolj 
posvetil študiju. Ampak bil sem 
trmast, vztrajen in verjel sem v 
to, kar sem si želel. Takrat sem 

nastopal še za jugoslovansko 
reprezentanco in imel odli~no 
sezono. Ko sem prvi~ presko~-
il osem metrov, sem to razdaljo 
presko~il na vseh nadaljnjih tek-
movanjih. Prvi~ sem jo v Ljublja-
ni. Kasneje na pokalu Jugosla-
vije v Beogradu. Ko sem prišel 
tja, mi nih~e ni verjel, da sem 
presko~il osem metrov. Tako da 
sem se moral dokazati. Sko~il 
sem 8,21 metra, kar je še vedno 
rekord Marakane, stadiona Crve-

ne zvezde, kjer je kraljeval Ne-
nad Steki~. Z 10,55 sekund se 
zmagal tudi na 100 metrov.
Nato sem šel tekmovat v Itali-
jo. Tudi tam mi nih~e ni verjel, 
da sem presko~il osem metrov. 
Mislili so, da spet nekdo ne-
kaj »šmugla«. Tako sem ve~ ali 
manj tekmoval v Italiji in s sko-
ki prek osem metrov zmagoval. 
Sledilo je evropsko prvenstvo, 
kjer sem bil tretji. Takrat je bil to 
višek moje kariere in uresni~itev 
mojih sanj, saj je cel stadion v 
Splitu navijal zame. V tem letu 
sem na pripravah v Italiji spo-
znal tudi svojo ženo Britto. Tedaj 
so se po~asi za~eli nizati tudi 
njeni uspehi, prihajala je še Bri-
gita Bukovec. Dokazali smo, da 
se da tudi v Sloveniji nekaj na-
rediti in dobiti kakšno medaljo. 
Leta 1992 so sledile olimpijske 
igre, prve, na katerih je sodelo-
vala Slovenija. Bili smo štirje at-
leti, Britta, Brigita, Mirko Vindiš 
v maratonu in jaz. Tudi tokrat 
sem v kvalifikacijah zopet sko~il 
osem metrov in se uvrstil v fina-
le. Vsi štirje smo se dobro uvrstili 
in upravi~ili svoj odhod na igre. 
Nato sem imel probleme s kole-
nom in hrbtom in sem bolj kot 
treniral hodil okrog zdravnikov. 
Takrat sem se posvetil trenin-
gu Britte in njeni karieri, saj je 
bila zelo talentirana in leta 1994 
že evropska prvakinja v skoku 
v višino. Britta in Brigita sta za 
menoj razbijali predvsem psihi~-
no bariero pri vseh slovenskih 
atletih in s svojo pojavnostjo 
poskrbeli za renome slovenske 
atletike. Britta je bila tudi druga 
na svetovnem dvoranskem pr-
venstvu in se vedno uvrš~ala v 
finale.

Leta 1994 so jo razglasili za 
najboljšo skakalko na svetu. Dve 
leti kasneje sem jo spremljal na 
olimpijske igre. V tem ~asu ni-
sem treniral in sem se spustil v 
trženje in PR. Takrat namre~ ni 
bilo nobene agencije, ki bi pre-
vzela trženje. Med tem sem se 
sam nekako pozdravil in ponov-
no pri~el s treningi in tekma-
mi. To je bilo leta 1997, vendar 
mi takrat žal ni uspelo sko~iti 
osem metrov. Sko~il sem 7,96 
metra. ^eprav sem bil sposoben 
skokov prek osem metrov, tega 
nisem realiziral. Nato sem tek-
moval še leta 1998, potem pa 
prenehal. V teh letih sem za~el 
delati kot trener.

Kdo so bili vaši varovanci in 
kakšne uspehe so dosegali?
Z Britto sva za~ela delati sama. 
Moj prvi atlet je bil Boštjan Hor-
vat, štiristometraš, ki je zelo na-
predoval. Tekel je 46,03 sekund 
in je bil vedno v špici. Nato sva 
se bolj posvetila razdalji dvesto 
metrov, kjer je bil svoje ~ase ne-
premagljiv, štirikrat je dosegel 
državni rekord. Kar nekaj mo-
jih varovancev je tekmovalo na 
olimpijskih igrah in dosegalo 
dobre rezultate, med njimi tudi 
Anja Valant v troskoku – deve-
ta na OI v Sydneyju leta 2000, 
Urban Acman – polfinalist sveto-
vnega prvenstva v teku na 60 
metrov, Ranko Leskovar – peti 
na evropskem prvenstvu do 23 
let v skoku v daljino, Matija Še-

stak – polfinalist OI leta 2004 v 
Atenah ter nazadnje Marija Še-
stak, ki se je lani uvrstila v finale 
GP med osem najboljših ska-
kalk na svetu v troskoku. Treniral 
pa sem tudi postojnske atlete 
Matjaža Borovino, Nino Kova~i~, 
Uroša Stegla in Matjaža Širca. 

Z menedžmentom ste se sre~-
ali že kot trener. Kako je šla 
pot naprej?
V atletiki in športu sem bil bolj 
z ljubeznijo. Z vsemi atleti, ki 
sem jih treniral, sem se dogo-
voril, da so mi mese~no nekaj 
pla~ali. Žal pa ve~ina atletov ni 
premožnih, tako da je od njih 
kar koli zahtevati ali pri~akovati 
težko. Pla~ila in vse, kar je bilo, 
je bilo zato, da so vedeli, da ne 
trenirajo zastonj. Sam sem pre-
cej ve~ energije in finan~nih 
sredstev vlagal nazaj, saj sem 
želel, da izkusijo, da hodijo na 
priprave in spoznajo druge at-
lete, da dosegajo rezultate. Bil 
sem tudi ~lan uprave atletske 
zveze, osem let sem bil ~lan 
nadzornega sveta. Ker odnosi 
niso bili ravno najboljši, sem se 
odlo~il, da grem. Za~el sem de-
lati v Koloseju, v Areni Vodafone 
live. Ukvarjal sem se s trženjem, 
marketingom in organizacijo do-
godkov. Re~i moram, da je bila 
to zame velika izkušnja. Imel 
sem sre~o, da so bili moji sode-
lavci res krasni ljudje in smo se 
super razumeli. Še vedno ima-
mo stike in vedno znova sem 
vesel, ko se sre~amo. Ogromno 
pa sem se tudi nau~il. Moj pri-
stop in znanje izvirata predvsem 
iz življenjskih izkušenj, potovanj 
in mojega zna~aja. Ve~ino stvari 
se nau~iš v praksi. ^e ima ~lo-
vek sposobnosti, željo po u~-
enju in napredovanju, se lahko 
nau~i marsikaj. V Koloseju sem 
pridobil informacije o na~inu 
dela v velikih sistemih. Skozi 
vse življenje sem vedno zbiral 
informacije in pobral tiste, za 
katere sem menil, da so dobre, 
dobro pa si je zapomniti tudi 
napake in stvari, ki niso dobre. 
Pravzaprav je vse podobno tre-
ningu vrhunskega atleta. Iz knji-

ge se ne moreš vsega nau~iti in 
narediti iz sebe šampiona. Tako 
kot atlet mora imeti tudi trener, 
menedžer ali glasbenik dolo~-
ene sposobnosti, talent, izkuš-
nje ... Samo teoreti~no znanje 
ni dovolj. 

Vam je znanje, ki ste ga kot 
športnik in trener prinesli iz at-
letike, veliko pomagalo pri po-
klicni karieri?
Lahko re~em, da ja. Po dru-
gi strani pa rad komuniciram 
z ljudmi. Veliko ljudi poznam. 
Vse to mi je pomagalo, da sem 
lahko uspešno delal v Kolose-
ju. Upam, da so bili tudi oni za-
dovoljni z mano. Konec koncev 
sem organiziral kar nekaj do-
godkov, pridobil razli~na spon-
zorska sredstva in vem, da me 
tako sodelavci kot partnerji, s 
katerimi sem delal, pogrešajo. 
Leta, ki sem ga preživel v Kolo-
seju, ne bom pozabil. Zdaj pa je 
treba novim izzivom naproti.

Pot vas je pripeljala nazaj v 
Postojno. Kako to?
Z Edvardom Progarjem sva se 
nekajkrat sre~ala v Postojni, pa 
na Kali~u, prišel je do Arene. 
Za~el mi je govoriti o svojih ide-
jah, za~el je razmišljati o bow-
lingu. Dogovorila sva se, da mu 
bom kot zunanji sodelavec po-
magal pri bowlingu, trženju in 
marketingu.

Za~eli smo delati, nato pa me 
je vedno bolj prepri~eval, da bi 
bilo dobro, ~e bi jaz to prevzel. 
Ker mi je povedal, kakšen pro-
jekt ima in kaj vse bo v Epicen-
tru, mi to najprej ni najbolj diša-
lo. Približno sem vedel, kaj vse 
to pomeni z vidika organizacije, 
dela z ljudmi, odgovornosti in 
postavitve povsem novega pro-
jekta. ^e piše direktor na listu 
papirja, je to super in se lepo 
sliši, ampak imaš tudi ogromno 
dela in ogromno odgovornosti. 
Pod sabo imaš ljudi, za kate-
re si odgovoren. Na nekaterih 
podro~jih mi manjkajo izkuš-
nje. Edo me je seveda vprašal, 
kakšne izkušnje imam s hotelir-
stvom. Povedal sem mu, da no-

benih, tako da sva takoj prešla 
na drugo to~ko. No, v glavnem, 
prepri~al me je, da sem sprejel 
ta izziv, takoj ko sem videl, da 
zna prepri~ati in motivirati tudi 
ostale. Moram re~i, da je zelo 
dober, kar se tega ti~e, in pri 
njem so stvari jasne in enostav-
ne. Tako sem pri~el delati tukaj.

Re~i moram, da je objekt že 
stal, ko sem prišel. Z delom 
osebja in z vsem, kar se je tukaj 
dogajalo do mojega prihoda, se 
je ukvarjal Sebastijan Martu-
laž. Pridobil je že nekaj odli~nih 
kuharjev in drugega osebja. Od 
za~etka smo delali kot prava 
ekipa. Lahko re~em, da so me 
dobro sprejeli, da smo se hitro 
vklopili v delo. Bližalo se je od-
prtje in tako kot vedno se je vse 
delalo pospešeno dan in no~. 
Pomembno je le to, da smo za-
deve speljali. Vsi smo morali 
prevzeti dolo~ene zadolžitve in 
obveznosti, ker en sam tega ne 
more narediti. Takoj si v situaciji, 
ko moraš ljudem zaupati in tudi 
takoj vidiš, kdo je organizacij-
sko sposoben. Veliko dela smo 
imeli s samim objektom in smo 
v glavnem opravljali dela izva-
jalcev in ~istilcev. To se nam je 
kasneje pri zagonu precej po-
znalo. Osebje je bilo utrujeno, 
premalo ~asa smo imeli za pri-
pravo na naše vsakdanje delo, 
strežba ni najbolje delovala, 
vendar smo tudi na tem po-
dro~ju v zadnjem tednu precej 
naredili in ne dvomim v to, da 
bo tudi strežba na nivoju. Star-
tali smo z dolo~enim številom 
ljudi, vendar smo glede na ob-
seg dela takoj videli, da nas je 
premalo. Predvsem je bilo pre-
malo natakarjev.

In še na~rti za prihodnost?
V prihodnosti se bo Epicenter še 
razvijal, rasel in dopolnjeval, tre-
nutno pa je moj cilj maksimirati 
delovanje Epicentra in gostom 
ponuditi ~im boljšo in raznovrst-
no zabavo ter prijetno po~utje 
v našem centru. Sicer pa bom 
maja prihodnje leto že drugi~ 
postal o~ka, h~erka Niki pa je 
pred kratkim dopolnila štiri leta.


