
DR. PETER ČEFERIN 

Osrednji gost letošnjih 24. Krakarjevih dnevov, odvetnik in pisatelj dr. Peter Čeferin, je svojo 

pot začel kot novinar, hkrati pa se je ukvarjal tudi s pisanjem dramskih besedil. Njegovi satiri 

"Srečka" in "Pridržanje do iztreznitve" so uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem. Že od 

leta 1967 pa nepretrgoma opravlja odvetniški poklic. Je odvetnik z najdaljšim delovnim stažem 

v Sloveniji. Bil je član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpredsednik 

Odvetniške zbornice Slovenije, član Državnega sveta Republike Slovenije. Doktor prava 

pogosto pravi: "Odvetnik mora za stranko narediti vse, kar mora in more", zato ne preseneča, 

da je bil pobudnik spremembe tedaj veljavnega Zakona o policiji, v skladu s katero so 

osumljenci pridobili pravico do pomoči zagovornika že ob prvem stiku s policijo. V borbah, da 

doseže pravico za svoje stranke, ga je sodišče tudi kaznovalo (toda Evropsko sodišče za 

človekovo pravice je ugotovilo, da mu je bila kot zagovorniku kršena pravica do svobode 

izražanja), bil pa je razglašen celo za "razrednega sovražnika, mafijskega odvetnika in 

nespodobnega odvetnika". Slednje je postalo naslov njegove biografije, ki jo je napisal pisatelj 

Tadej Golob.  

Življenje mu je na pot prineslo različne preizkušnje. Spoznal je, da je v življenju vse relativno. 

In kot pogosto pravi, so zgodbe, ki jih piše življenje, pogosto hujše, kot tiste, ki jih vidimo v 

filmih ali so opisane v knjigah - drama, komedija, tragedija, kriminalka. Zato se je odločil, da 

bo zgodbe svojih strank zapisal. In jih je, v knjigah "Moje odvetniško življenje", "Valat", "Moje 

zgodbe", "100 sodnijskih", "Prepoznava in druge zgodbe". Tako je postal tudi pisatelj. Skupaj 

z novinarjem in pisateljem Vasjo Jagrom sta napisala kriminalko "Sodni dnevi", ki temelji na 

resničnih primerih. Zelo veliko strank je zastopal zastonj, saj v konkretnem primeru razume 

človeka in dobro ve, kdaj se mu godi krivica. Je avtor več strokovnih člankov in knjige 

Odvetništvo na Slovenskem. Za posebne zasluge pri razvoju odvetništva mu je Odvetniška 

zbornica Slovenije podelila najvišje priznanje za življenjsko delo - Plaketo dr. Danila 

Majarona.   

Pogovor z njim bo vodila ga. Maja Brunskole, za kulturni program pa bo poskrbelo Kulturno 

društvo Orel Semič.  

 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA GAŠPERJA PLUTA  »MOJ POGLED SKOZI OBJEKTIV« 

"Katera fotografija je moja najljubša? Tista, ki jo bom naredila jutri.", je zapisala znana 
ameriška fotografinja, Imogen Cunningham. 
Tudi Gašper Plut razmišlja v tej smeri, saj vsakič znova išče nove zorne kote, postavitve, 
nastavitve, se trudi, da bi bila vsaka naslednja fotografija še boljša.  
V fotografijo se je zaljubil v srednji šoli, ko je pričel fotografirati s kompaktnim fotoaparatom, 
a kmalu spoznal, da bo moral za boljše "končne rezultate", prestopiti v DLSR svet (digitalno-
zrcalno refleksni). Ugotovil je, da zgolj odlična fotografska oprema ne naredi fotografa, se je 
moral dodobra spoznati tudi s teorijo fotografiranja, fotografsko opremo. Vse to je proces, 
skozi katerega se mladi fotograf razvija.  
V foto razstavi z naslovom »Moj pogled skozi objektiv« si bo moč ogledati fotografije različnih 
področij, na katerih je dejaven. Uživa ob fotografiranju portretov, porok, kulturnih in športnih 
dogodkov, najbolj pa mu je pri srcu fotografiranje živalskega sveta, ker od fotografa zahteva 
zbranost, potrpežljivost, previdnost, predvsem pa tišino, kar pa je Gašperju pisano na kožo.   
 


