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Drage bralke in dragi bralci!

Z veseljem vam sporočamo, da 

smo zašr@ufali našo revijo! 

V njej boste našli nekaj zanimivih 

intervjujev, informacij, fotografij 

in ilustracij. Tudi v bodoče želimo 

objavljati vaše avtorske prispev-

ke, bodisi ilustracije, fotografije, 

fotomontaže ali pa članke, pesmi 

ter druga besedila.

Vsi skupaj si žeimo, da bi  naš  

Št@uf postal tudi vaš Št@uf

Marko Radosavljević

kazalo
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Intervju s Primožem Pogelškom, prvim basistom skupine Nude

Glasba polni naš vsakdan. Pomaga nam, da se spopademo z vsakdanjim življenjem 
in nas napolnjuje z energijo, ki jo potrebujemo. Veliko skupin je že uspelo, tudi slo-
venskih. In kaj dela skupino Nude tako posebno? Pogovor s Primožem Pogelškom, 
prvim basistom skupine Nude nam razkrije, kakšen je bil njihov preboj in njihovi 
občutki. Uči nas, da se moramo vedno potruditi, čeprav se sprva zdi brezupno, ko 
igramo samo pred tremi otroki. Ampak ti trije otroci so za Nude bili samo še ena 
stopnička višje k tisočglavi množici. 

Katere inštrumente ste igrali v mladosti?
Najprej sem v glasbeni šoli začel igrati violino in sem se 
pridružil godalnemu orkestru, kar mi je bilo zelo všeč. 
Kasneje sem se začel učiti igrati na druge inštrumente, kot 
na primer tamburico, in sem nekaj časa igral v tambura-
škem orkestru Akord, tudi kitaro in klavir sem se učil. No, 
ko smo se prvič dobili z bendom in smo se odločali, kdo bo 
igral kateri inštrument, sem začel igrati bas kitaro. 

Kateri je vaš najljubši stil glasbe in kateri glasbeniki 
so vam najbolj všeč?
Vedno sem poslušal vso glasbo, mogoče mi je bila še 
nekako najbolj všeč kitarska glasba. Zdi se mi, da glasbe 
ne smeš omejevati glede na slog in na vrsto inštrumentov, 
ampak bolj na to, kaj ti glasba sporoča. Enkrat rad poslušaš 
eno zvrst glasbe, drugič drugačno. Glede glasbe bi rekel, da 
so bili moji največji vzorniki skupine The Beatles, Inxs, U2, 
Ash, Oasis - večinoma so se mi zdele zanimive skupine z 
britanske scene.  

Ali se je vaš glasbeni okus med odraščanjem spreminjal?
Absolutno, saj se tudi mi sami spreminjamo. Nekaj mi 
je bilo všeč prej, sedaj pa se zdi zelo enostavno in mi ni 
več tako všeč. Pravzaprav se vrtimo v krogu in ponovno 
pridemo do tega, ko nam je spet všeč kakšna pesem, 
recimo od Nirvane. 

Kateri glasbenik ali glasbena skupina je vplivala na 
vaše igranje?
Mogoče so name imele največji vpliv britanske skupine - 
od Beatlov, ki so nekako zasnovali posebno melodiko in 
pokazali veselje do glasbe, potem mogoče skupina U2 kot 
stalnica, ki je že dlje časa med nami. Pa verjetno v končni 
fazi tudi slovenska glasba, kakšna naša slovenska popevka. 
Tudi mi smo pisali skladbe v slovenščini, saj je treba spošto-
vati tudi naš jezik.  

Kaj (ali mogoče kdo) vas je spodbudilo, da ste začeli 
igrati v bendu?
S fanti smo se našli na šoli, saj smo vsi hodili na srednjo 
tehnično šolo in smo se poznali s hodnikov. Združevala nas je 
želja po glasbi, vsi smo tudi peli v pevskem zboru, kjer smo se 
lahko bolje spoznali. Nato smo z se z Gabrom in Boštjanom 
pogovarjali in rekli, zakaj pa ne bi skupaj poskusili kaj narediti. 
Imel sem prijatelja Janeza, ki zelo dobro igral kitaro in tako 
smo nekako uspeli postaviti osnovo. Nekaj časa smo imeli 
še nekoga, ki je igral klaviature, potem pa je prenehal in smo 
iskali novega člana - pridružil se nam je Luka. Tako smo drug 
drugega spodbujali in začeli delati svojo glasbo.   

Kaj so si vaši starši mislili o tem?
Vaje smo najprej imeli kar tule pri nas v garaži in ko so nas 
slišali sosedi, so se pritožili staršem, češ da je to mogoče 
malo preglasno za našo ulico, saj smo imeli bobne in zvoč-

nike, kar je bilo kar bučno. Moj oče pa nas je podpiral in je 
šel vprašat, ali bi lahko dobili prostor v zaklonišču in res mu 
je uspelo. Zahvaljujoč njemu smo lahko v zaklonišču vadili 
kolikor glasno in kadarkoli smo hoteli. 

Ali za imenom Nude stoji kakšna posebna zgodba?
Najprej smo se imenovali Every East, to je bilo v prehodnem 
obdobju, ko smo še iskali svojo identiteto. Nato pa smo 
ugotovili, da mora ime biti večpomensko, kot metafora in nam 
mora nekaj pomeniti. V tistem trenutku se nam je zdelo najbo-
lje, da rečemo sami sebi Nude. To je pomenilo, da smo odkriti, 
bilo pa je tudi provokativno, biti nag. Mnogi niso razumeli, kaj 
hočemo s tem povedati, ampak naš namen tudi ni bil vsem 
razkriti pomena. Nadeli smo si ime, ki nam je ustrezalo.   

Kje ste prvič igrali in kakšni so bili občutki?
Prvi koncert, če bi temu sploh lahko rekli koncert, je bil 
pravzaprav priprava na rojstnodnevno zabavo v lokalu 
Bar Fly in je nekaj pomenilo, če si igral tam. To ni bil odprti 
koncert, ampak zaprta zabava. Kljub temu nam je to zelo 
veliko pomenilo in mislim, da je bil to super nastop. Na 
začetku so ljudje čakali, kaj bo nastalo iz tega trušča. 
Dokler Boštjan ni začel peti pa tako ali tako niso vedeli, za 
kateri komad gre. Obstaja tudi posnetek tega nastopa, na 
katerem se lahko vidi, da je bilo neko nirvanovsko vzdušje: 
vsi skačejo in je veselje že zaradi samega hrupa. Bilo je 
lepo, mi smo se veselili, publika pa prav tako. 

Od kod ste črpali navdih za vaše pesmi?
Takrat smo vsi dosti brali, tako da je nekaj navdiha prišlo iz 
knjig, brali smo tudi dnevne politične stvari in nekaj naših 
pesmi je bilo družbenokritičnih. Predvsem pa smo bili vsi 
mladi in zaljubljeni in smo se zatekali v ljubezen.   

Kakšni so bili občutki, ko ste poslušali prvi album?
Ja, to je zagotovo nekaj zelo lepega, saj album pomeni veliko 
odrekanja in truda. Pripravljen moraš biti na različne komen-
tarje, od tistih, ki te poznajo, in od tistih, ki te ne, od tistih, ki te 
imajo radi, in tistih, ki te nimajo. Prav tako se soočiš z različni-
mi stvarmi, na katere nisi pripravljen. Na primer, da si veliko 
bolj izpostavljen, hkrati imaš tudi več možnosti za nadaljnji 

uspeh, pripravljen moraš biti na kak intervju. Je pa to nekaj 
lepega, nekaj, kar je potrditev tega, da se je trud obrestoval, 
svoje delo si objavil in si se iz tega nekaj naučil. Seveda pa 
to zahteva veliko dela v studiu in potem, ko je vse posneto, 
je treba še marsikaj urediti. V končni fazi je namen albuma, 
da pritegne poslušalce. Lepo je, če te kdo posluša, če imaš 
nekoga, ki se ga tvoja glasba dotakne in dobiš od najožjih 
oboževalcev zahvalo in lahko rečeš, aha, res sem naredil nekaj 
dobrega, nekoga sem spravil v dobro voljo in konec koncev je 
to to, kar hočem z glasbo doseči. 

Bi nam lahko zaupali kakšno zanimivo ali smešno prigodo, 
ki ste jo doživeli z bendom?
No, o naših začetkih se ni dosti govorilo, vsi zgolj govorijo 
samo o polnih dvoranah, ampak smo imeli tudi zanimivo 
prigodo na začetku naše kariere. Igrali smo v Celju, kjer smo 
slučajno dobili nek termin za dvourni koncert. Obstaja tudi 
fotografija, na kateri se vidi, da je bil cel trg prazen, poslušali 
pa so nas samo trije otroci. To je res bilo čisto na začetku, ko še 
nismo bili popularni in nismo imeli veliko svojih komadov in so 
nas poslušali samo trije otroci. Ampak se tega nismo ustrašili. 
Takrat smo mogoče imeli tri poslušalce, potem pa smo jih 
imeli več tisoč, takšen je pač razvoj in to je treba vzeti v zakup. 

Kako je stati pred množico ljudi, ki se je zbrala samo 
zato, da bi slišala vašo glasbo?
Če je dobro vzdušje, je tako, kot če si zaljubljen. V trebuhu 
imaš prijeten občutek, ko vidiš odzive ljudi, vidiš, da je to 
posebna energija, ti nekaj narediš in publika temu sledi. To 
je ustvarjanje kemije s publiko in je res super občutek.  

Zakaj ste se odločili, da boste zapustili skupino?
V slovenskem prostoru smo kot skupina naredili že skoraj 
vse in smo trčili ob neko situacijo, ko smo se vprašali, ali 
smo pripravljeni narediti naslednji korak in damo še toliko 
in toliko let, mogoče poskusimo biti predskupina tujim 
skupinam in bomo videli, ali bomo iz tega uspeli še kaj 
narediti, ali pa bomo še naprej umirjeno ustvarjali in videli, 
kaj bo. To je bil eden izmed razlogov, seveda pa je na drugi 
strani bilo tudi dejstvo, da smo končevali faks in si začeli 

OD TREH OTROK 
DO TISOČGLAVE MNOŽICE
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iskati redno službo, svoje stanovanje in nek svoj denar. 
Treba je povedati, da pri bendu nekega pravega denarja ni. 
Nekatere stvari so seveda plačane, ampak gre predvsem 
za veselje. Če nimaš veselja, nima smisla, da nadaljuješ 
samo zaradi denarja. Potem sem se odločil, da nima smi-
sla, ker nisem videl poti naprej, ni me več tako vleklo, da 
bi igral. V bendu so me razumeli, saj so imeli višje cilje in 
zato smo se dogovorili, da jim bom še nekaj časa pomagal. 
Lep zaključek aktivnega igranja v bendu je bil moj zadnji 
koncert v Celju, z bendovci pa še vedno ostajamo prijatelji. 
Vsi se dobimo vsaj enkrat letno, tudi kaj skupaj zaigramo, 
tako da je ta energija, ki smo jo takrat kot osnovna celica 
kreirali, še vedno živa. 

S čim se trenutno ukvarjate?
Zaposlen sem v danski farmacevtski službi kot direktor 
financ. Če sem prej mogoče bil bolj umetniško aktiven, se 
zdaj ukvarjam z računi in poslom. To je drugačno življenje, 
ampak je zanimivo. Ne vem, kje bom čez pet, deset let. 
Težko je reči, ali bi v svoji glasbeni preteklosti kaj spremenil. 
Vse, kar sem počel v glasbi, je seštevek dejavnikov, ki so mi 
bili dani v nekem trenutku in mislim, da je bilo tisto obdobje 

nekaj zelo lepega. Mogoče me še kdaj zanese na glasbena 
pota, saj prihodnosti ne moreš nikoli zagotovo napovedati. 
Glasbo imam rad in ljubezen do nje budim tudi pri svojih 
otrocih, saj vidim, da jim je všeč.  

Kaj svetujete mladim bendom, ki želijo uspeti? 
Prva stvar je, da si najdejo nek prostor, kjer bodo lahko 
ustvarjalni. Nato je treba najti ljudi, ki si ustrezajo po znača-
ju in so zagnani, predvsem pa je treba iskati ljudi, ki dobro 
delajo v timu. Posameznik lahko preteče deset kilometrov, 
dva jih lahko pretečeta sto, trije jih bodo zmogli pa tisoč. 
Ne gre za to, da bi kar naprej dodajali nove člane, da bi 
dosegli sto tisoč kilometrov, ampak za to, da je v slogi moč, 
da je treba najti sinergijo. V glasbi je osem tonov in veliko 
različnih melodij, različni glasbeniki pa jih vsak po svoje 
začinijo. V zadnjem času so moderne kuhinjske oddaje in 
tudi v glasbi je tako, v kuhinji je igra začimb -  v glasbi igra 
tonov. In več ljudi z dobrim občutkom lahko napravi nekaj 
krasnega. Torej, če želite sestaviti  bend, morate imeti ljudi, 
ki se dobro razumejo in poznajo, imeti primeren prostor, 
svoje pesmi  čim prej objaviti na youtubu in napisati čim več 
svojih besedil. In ne se bati, vsakemu lahko uspe.

Res, Primoža navdaja posebna ljubezen do glasbe, ki jo želi prenesti na svo-
je otroke. S svojimi pesmi je popeljal Nude stopničko višje, za sabo je pustil 
pečat v slovenski glasbi. Čeprav nadaljujejo brez njega, se bend še vedno rad 
sreča in skupaj kakšno zaigra. Njihova iskrica še ni in še dolgo ne bo ugasnila.

Marina Bajić, M-2. e

ŠPORTNI DAN 
V torek, 7. 10. 2014, smo se dijaki Srednje šole za strojništvo, meha-
troniko in medije odpravili na atletski stadion Kladivar, kjer smo se 
pomerili v teku na 60 in 600 metrov, suvanju krogle in v skoku v dalji-
no. Skozi dan nas je spremljal sonček, zato je bil dan veliko lepši.

V teku na 600 m 
Tilen Zorič, S -1. g (1,31 min) in
Miha Oman, S-1. a (1,27 min) 

V teku na 60 m
Gregor Dejanovič, S-2. g (7,38 s) in
Martin Firar, M-1. h (7,40 s)
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Iskrene čestitke vsem, ki so v kateri od kategorij zmagali. 

ZMAGOVALCI
V suvanju krogle
Kevin Cizej, M-1. f (12,10 m) in 
Žan Jezovšek, S-2. k (11,10 m) 
 
V skoku v daljino 
Anže Klevže, M-3. c (5,85 m) in
Jakob Hrovat, M-1. h (5,90 m) 

Evelin Brodnik, M-2. e
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Druži jih ljubezen do vrtenja glasbe in vsega, kar je povezano z njo. 
Glasba vseh zvrsti od narodnozabavne in zabavne do zvrsti, kot 
so rock, hip hop, pop, balkanska glasba, radijski hiti, elektronska 
glasba … Skratka Ekipa Top Dj združuje ljubitelje glasbe vseh zvrsti 
ne glede na starost, predznanje, lastništvo opreme ali spol - torej 
brez predsodkov.

Po začetkih v Celju in okolici so kmalu sledili nastopi po celi 
Sloveniji in tudi po tujini. Prvi nastopi v tujini so bili na Hr-
vaškem, potem v Srbiji, kjer Ekipa Top Dj vrti glasbo vsako 
leto, potem Italija, Francija, Nemčija in vrhunec - španski 
otok Ibiza, ki slovi po tem, da gosti najboljše deejaye na 
svetu. Zelo zanimivo je to, da je v ekipi tudi Deejayka Ta-
sha, ki slovi kot najlepša slovenska deejayka, saj je dobitni-
ca lepotnih nazivov, manekenka, fotomodel, poleg tega pa 
je še plesalka in pevka. Predstavila se je v tujini, ko je vrtela 
glasbo na Hrvaškem in na študentski zabavi Škisova tržni-
ca, na kateri se je zbralo kar 25.000 obiskovalcev.

Poleg organizacije in izvedbe dogodkov ustvarjajo tudi 
lastno glasbo. Najbolj odmevna je bila pesem z naslovom 
Top Dj, ki je kar tri tedne zasedala 1. mesto lestvice Najgiblji-
vejših 100 Radia Salamon. Odlično jo je odpela kar Deejayka 
Tasha. Takrat so jih opazili mediji, zato je sledilo kar nekaj 
gostovanj na različnih radijskih postajah, televizijah in po 
raznih časopisih ter revijah.

Glasbo vrtijo na raznih koncertih in dopolnijo program. Lah-
ko se pohvalijo, da so vrteli glasbo na koncertih znanih glas-
benikov, kot so: Modrijani, Gadi, Alfi Nipič, Jan Plestenjak, 
Unikat, Petka, Kingstoni, Mambo Kings, Boštjan Konečnik, 
Karma, Oliver Dragojević, Crvena Jabuka, Bijelo Dugme ...

Začetek

Zgodba o Ekipi Top Dj se začne v letu 2010, ko se je Franci 
Gajšek - Dj Frenky odločil, da bo ustanovil podjetje za 
organizacijo in izvedbo raznih prireditev in koncertov. Ker je 
opazil, da se mladi zelo zanimajo za njegovo dejavnost, se 
je odločil, da jih vzame pod svoje okrilje in jim kot mentor 
pomaga s svojim znanjem, opremo in izkušnjami. Mogoče 
ste na kakšni  prireditvi v Šentjurju in okolici opazili mlade 
fante, kako vrtijo glasbo. To so fantje in dekleta, stari 12 let 
in več, ki jim glasba ogromno pomeni. Pred kratkim so bili 
predstavljeni na TV Slovenija (oddaja Infodrom v Klubu 
Top Six Ljubljana), na TV Celje, Gea TV, Gorenjska TV ... kot 
primer dobrega preživljanja prostega časa.

Člani

Klemen Pekošak (Dj Klex), dijak 2. letnika SŠSMM, je 
perspektiven mlad deejay, ki vrti glasbo dve leti. Nastopil je 
že v Celju, Ljubljani, Mariboru in v Planici. Prav tako je vrtel 
glasbo na nastopu Wernerja, Marjana Zgonca, Čudežnih 
polj in Vlada Pilje. Vrti glasbo vseh zvrsti na rojstnih dnevih, 
šolskih zabavah, koncertih glasbenikov itd.

Hary Sarajlić (Dj Zeex), 2. letnik SŠSMM, glasbo vrti že 
kako leto, zaenkrat na manjših dogodkih. Rad vrti glasbo za 
prijatelje in se že veseli naslednjih zabav.

Gašper Jus (Dj Gix), 2. letnik SŠSMM, vrti glasbo slabi dve 
leti in se je predstavil na koncertu Modrijanov ter Mambo 
Kingsov v Mariboru pred nekaj tisoč obiskovalci. Rad vrti 
glasbo na velikih dogodkih, je tudi fotograf in uživa, ko na 
zabavi naredi odlične fotografije.

Med najbolj pridnimi mlajšimi člani Ekipe Top Dj je potreb-
no izpostaviti tudi Aljošo Juga (Dj Mr. J), 1. letnik SŠSMM, 
ki ima za svojih 15 let že veliko izkušenj. Glasbo je vrtel že na 
velikih dogodkih, kot so: Pivo in cvetje v Laškem, Evropsko 
prvenstvo v košarki - Stožice, Carraro Fest Celje, Medna-
rodni obrtni sejem Celje ... in pa na nekaterih zanimivih 
lokacijah: Aqualuna Podčetrtek, Thermana Laško, Bazen 
Celje, Bazen Šentjur, Šentjur ... Redno vrti glasbo na šolskih 
zabavah na OŠ Frana Malgaja, OŠ Hruševec in OŠ Vojnik. 
Sodeluje pri šolskem radiu, prav tako vrti glasbo od doma 
preko spletnega radia. Ukvarja se tudi že s produkcijo in 
ustvarja svoje pesmi. Njegove mikse so predvajali že na 
precej radijskih postajah. Z zaslužkom od vrtenja glasbe si 
je kupil veliko opreme, ozvočenje, light show, skratka vse, 
kar potrebuje za samostojno vrtenje glasbe. 

Ekipa Top Dj torej pomaga mladini in tudi starejšim, ki jim 
je všeč glasba in jo radi vrtijo. Pri njih so dobrodošli vsi, za 
mlade je edini pogoj, da nimajo težav v šoli in da imajo pod-
poro staršev. Razen vrtenja glasbe posojajo tudi opremo, 
ozvočenje, light show, odre, konstrukcije, strehe ipd.

Klemen Pekošak, S-2. j
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Uspeh naših plesalcev

    v Italiji
22. marca 2014 se je v Italiji, na-

tančneje v Lignanu, odvijal 
svetovni pokal v plesu, kjer mladi 
in starejši tekmujejo v različnih ka-
tegorijah. Svetovnega pokala smo 
se udeležili tudi dijaki naše šole De-
jana Vučičević, M-2. e, Maša Ško-
tnik, M-3. e, in Blaž Bednjički, M-3. 
d. Tekmovali smo ločeno, Dejana s 
klubom Superstar, Maša in Blaž pa 
s plesnim klubom Plesni val. Ko sto-
piš na oder, so občutki neprecenljivi. 

Toliko ljudi iz različnih krajev, toli-
ko plesalcev in vzdušje, ki vsakogar 
pritegne, da bi zaplesal. Vendar je 
za to potrebno kar nekaj treningov.
Priprave na tekmovanja zahtevajo 
veliko znanja, kondicije in zbranosti. 
Večkrat na teden potekajo treningi, 
pred večjimi nastopi pa tudi po cele 
dneve, več dni skupaj. A ko po opra-
vljenem nastopu ponosno odideš z 
odra, veš, da se je ves trud in čas, ki si 
ga vložil v ples, splačal. Dejanin klub 
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Seminar je bil namenjen predvsem 
mladim dijakom, ki se ukvarjajo 

s filmom ali pa jih to samo zanima. 
Razpis je potekal na treh področjih: 
snemanje filma, filmska kritika in ra-
dijski podcast. Jaz sem se prijavil na 
snemanje filma. 

Udeleževali smo se raznih preda-
vanj, ogledali smo si veliko filmov in 
izdelovali vsak svoj izdelek (film, kri-

Od 10. do 13. septembra 2014 je v Portorožu potekal filmski seminar 
za mlade Mad About Film, v okviru 17. festivala slovenskega filma. 

Superstar je dosegel v kategoriji male 
skupine člani odlično tretje mesto, 
skupina Plesnega vala pa v kategoriji 
formacije neverjetno drugo mesto. S 
tekmovanja smo poleg plakete od-
nesli tudi znanje, saj je bilo ogromno 
različnih kultur in zvrsti plesa, od ka-
terih smo se lahko marsikaj naučili.

Dejana Vučičević, M-2. e
Maša Škotnik, M-3. e

tika ali podcast). Nastali so zanimi-
vi izdelki, ki si jih lahko ogledate na 
spletni strani madaboutfilm.si pod 
kategorijo FILM & JAZ.

Festival je bil zelo zanimiv in nasle-
dnje leto se ga bom spet udeležil še 
z večjim veseljem in višjimi pričako-
vanji. 

Jaka Jerič, M-2. e
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Opis

Svet je ena sama hiša

V njej presenečenje

lahko je groza

lahko je veselje

Ko ni smrti, se lahko

-ČE JE MIR-

rodi novo življenje

Copy, paste

Ne me vprašat,

kaj je narobe z mano.

Vprašajte se, kaj je narobe 

z vami.

Imam svojo glavo, imam svoj prst.

Sem pravi,

ne tako, kot vi -

prepovedana domišljija:

copy, paste

copy, paste

copy, paste

slabi paste.

Bodi to, kar si,

bodi enak s svojo dušo.

Povodni mož

Povodni mož

je zelo star

prijazen in strašen

strašen brez problema 

nikoli ni delal

in živi čisto sam

Tudi umrl bo sam

hoče imeti prijatelje

zunaj je pošast 

notri človek

Aleksander Korber, M-3. e

Andrej Petrinović, M-4. e
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“Frrrrrrrrr frrrrrrrrrr“
“Frrrrrrr frrrrrrr“ sliši vsak fazan prvi šolski dan na srednji šoli. 
Tudi jaz sem slišala. Lahko povem, da mi ni bilo ravno prijetno, 
še huje pa mi je bilo, ko sem videla dijake z alkoholci v rokah, 
kako se približujejo, vendar na srečo na koncu nisem bila 
popisana in vem, da nisem bila edina. Najhuje je, ko ne veš, 
kaj bi naredil. Bi rajši ostal doma, kjer ti ne bo nihče “grozil“ 
z alkoholcem ali pa bi rajši zbral pogum, se pustil popisati in 
bil grozen. Ampak lahko rečem, da smo bili vsi pogumni. Ja, 
bilo je grozno in hkrati zabavno ter tudi strašljivo. Nekaterim 
dijakom je bilo to všeč, nekateri pa za to nočejo niti slišati več. 
Po resnici povedano, se ni ravno prijetno čistiti z acetonom 
ali s čim drugim in povrhu vohati smrad od acetona. 

Bilo je grozno, za nekatere sramotno, vendar to je krst. To je 
nekaj, po čemer si vsak dijak zapomni prvi šolski dan. Nekaj 
pa se le mora zgoditi, da ne pozabiš, kako je bilo prvi šolski 
dan. Vendar je tudi zabavno, ko prideš domov in te starši ne 
prepoznajo ali pa te od šoka takoj pošljejo v kopalnico. Je pa 
tudi malo čudno, ko vidiš, kako se dijaki kar sami popišejo. 

Vendar zdaj, ko smo vsi to dali skozi, komaj čakamo naslednje 
leto, ko bomo fazanirali fazane. To bo še zabavno!

Petra Ramšak, M-1. d
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Tihe sanje vsakega maturanta so postati zlat. Sanje pa se izpolnijo le, če nekaj 
naredimo za njih. Kaj naši zlati maturanti menijo o srednji šoli, so izbrali pra-
vo, kakšno prihodnost si želijo, kaj jih je gnalo naprej ob porazu? 

Saša Semprimožnik, medijska tehnica
Ta šola je bila definitivno to, kar sem pričakovala. Sošolci in profesorji so bili super 
in všeč mi je bilo spodbujajoče okolje. Najbolj mi je bila všeč razgibanost dela, veliko 
smo delali v studiu, fotografirali in snemali smo tudi na prostem, praktično delo je 
največja prednost naše šole. Trenutno se ukvarjam predvsem s fotografiranjem. 
V prihodnosti si želim veliko sreče, vpisala sem se na FERI in si želim, da bi bila 
sprejeta in da bi študij uspešno končala. Moj nasvet za prihodnje generacije je, da 
ni pomembno samo tisto znanje, ki ga pridobimo v šoli, temveč je pomembno, da si 
razgledan na vseh področjih, saj ti bo to v prihodnje zelo koristilo.

Klemen Klavs, medijski tehnik
Vedno me je zanimalo oblikovanje, še preden sem začel hoditi v srednjo šolo, sem 
se veliko ukvarjal s photoshopom in podobnimi programi. Nad šolo sem bil prijetno 
presenečen, sošolci so bili zelo prijazni in smo skupaj zelo dobro sodelovali. Tistega 
leta so ravno vse prenovili in dokler se še kamere niso pokvarile, je bilo vse v redu. 
Svoje izbire nikakor ne obžalujem. Trenutno se v svojem prostem času sproščam, 
malo vadim »programe«, izdelujem logotipe za spletne strani in podobno. Najbolj si 
želim, da bi dobil delo, kakšnih večjih sanj trenutno nimam. Moj nasvet za prihodnje 
generacije je, naj si vsak na začetku zastavi en cilj, bodisi da bo odličen, prav dober, 
in naj se tega cilja potem tudi drži. Naj se potrudi po najboljših močeh in čeprav 
včasih vse ne bo šlo, tako kot je treba, še to ni razlog, da se ne bi potrudil in vztrajal.

Peter Kolar, tehnik mehatronike PTI
Prav poseben zlati maturant, dvakrat zlati, saj so tako uspešni maturanti v pro-
gramu poklicno tehniškega izobraževanja zelo redki. Dokazuje, da je mogoče.
Na to šolo sem šel čisto zaradi tega, ker ima največ praktične izobrazbe in ti poda zna-
nje, ki ga lahko uporabiš v raznih podjetjih. Šola se mi je zdela super, nekateri profesorji 
so bili mogoče celo malo preveč super, zato je bila izbira prava. Trenutno sodelujem v 
projektu skupaj z organizacijo v Ljubljani. Razvijamo izdelek, za katerega imam patent, 
in se dogovarjamo, da ga bomo začeli proizvajati. Najbolj si želim, da bi mi na faksu šlo 
tako super, kot mi je šla srednja šola. Moj nasvet za prihodnje generacije je, pojdi na 
tisto šolo, kamor hočeš in kar obvladaš, ne pa tja, kamor ti svetujejo starši.

Tomaž Kramer, Miha Lavrič, Valter Polanšek in Urban Remic pa niso kaj veliko 
povedali, preveč so bili zatopljeni v klepet, razen tega, da zelo radi spijo, da se 
ukvarjajo z delom na črno in se ne sekirajo preveč. 

Z Anžetom Serdonerjem nama ni uspelo poklepetati, zato upava, da se kdaj 
srečamo in izveva tudi o njem kaj zanimivega. 

Čestitke še enkrat vsem zlatim maturantom! Vsekakor tudi ostalim, ki so se 
potrudili in naredili maturo. Naj vas v prihodnje spremlja citat Coco Chanel: Ne 
zapravljajte časa z razbijanjem po zidu v upanju, da se bo spremenil v vrata.

Marina Bajić in Evelin Brodnik, M-2. e

Zlati
maturanti

Fazaniranje pač mora biti
Ko sem šla prvič v srednjo šolo, me je bilo strašno strah 
fazaniranja, ampak ga na svoji koži nisem občutila, vsaj ne 
hudega. Nekaj črnih avtogramov, ki jih je bilo doma treba 
pošteno zdrgniti in občasni ''frrr'', ko smo jaz in preosta-
nek moje jate srečali kakšne starejše dijake.

Mislim, da je to pač nekaj, kar mora biti. Na nekaterih 
šolah ali pa denimo v dijaških domovih imajo menda stvar 
celo bolj organizirano, skoraj kot nekakšno predajo ključa. 
Fazančki morajo opravljati razne nerodne naloge, ki so pa 
najbrž malce bolj primerne kot kaj, kar se zgodi na prvi dan 
šole na avtobusu.

Kar se mojih spominov tiče, nimam nič kaj neprijetnih, 
tako izredno prijetnih pa tudi ne. Vem, da sem bila tako 
strašno živčna, da sem najmanj trikrat vprašala vozni-
ka, ali pelje v Celje. Zato mi množica režečih znancev in 
neznancev s pisano zbirko pisal v rokah, ki nas je fazane 
pričakala na postaji, ni bila preveč všeč. Komaj sem stopila 
iz avtobusa, sem dobila črni ''frrrrr'' na roko in prvemu je 
sledil drugi, temu tretji … do šole sem jih nabrala že za 
soliden esej.

Na medijski je bila zgodba povsem drugačna. Avtogra-
mi so bili bolj lični, predvsem pa jih je bilo veliko manj. 
Starejši dijaki so se do nas obnašali presenetljivo prijazno 
in zrelo.

Najhuje je bilo na avtobusu, ko smo se peljali domov. Ker 
mojih pevskih sposobnosti nisem bila pripravljena deliti 
z nikomer, me lastna mati skoraj ni prepoznala, ko sem 
se vrnila, tako lepo so me fantje porisali. Pa kaj porisali, 
prebarvali! Ampak ja, saj pravim, krema, aceton in veliko 
drgnjenja, pa sem naslednji dan šla v šolo kot nova.

V drugem letniku sem prvi šolski dan zamudila in s tem 
tudi priložnost, da se sama znesem nad nedolžno kožo 
dijakov prvega letnika. Sem pa pri prečenju Ljubljane 
srečala mnogo popisanih obrazov in z moko obogatenih 
frizur. Letos mi srce ni dalo mučiti ubogih revežev in sem 
se fazaniranja vzdržala.

Menim, da je to nekakšna iniciacija in s tem tradicija, ki pa 
pač mora biti. Zlorabe so seveda mogoče, ampak načelo-
ma ni s fazaniranjem nič narobe. Za dekleta ima celo nekaj 
dobrih strani, saj svoje podpise z največjim veseljem delijo 
najsamozavestnejši in velikokrat tudi najbolj čedni fantje. 
Fazančkom je najbrž malo težje, ampak rdečo kožo in 
tuširanje kuhinjskih živil iz las se da preživeti.

Maruša Miklavc, M-3. e
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Festival Kosovelih štirih je znova združil di-
jake in učitelje različnih šol. Družilo se je kar 
2300 dijakov in 200 učiteljev v več kot 50 de-
lavnicah. Prav tako je v parku na Kosovelovi 
zrasla konstrukcija, na Dififestu se je nekaj 
filmov potegovalo za nagrade, v Celjskem 
domu pa se je odvijala predstava Adamsovi.

Na glavnem odru smo videli kar nekaj glasbenikov in plesalcev. Iz naše šole sta 
nastopili dve skupini. Skupina, se je združila zaradi šolskega nastopa, Brez imena, 
in Black Leather, ki nam je že dobro poznana. Pri plesu pa smo lahko občudova-
li Davorja Stojakovića, strojnega tehnika, in njegovo plesalko Petro Preininger.
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Mentorica Simona Brečko: »Tukaj 
pišemo pesmi v nemškem jeziku. 
Namen je bil napisati tudi kakšno 
zgodbo, ampak smo se odločili, da 
bomo napisali kar eno pesem, in 
sicer v stilu Ingeborg Bachmann, 
v kateri primerjamo življenje v re-
klamah z realnim življenjem.« 

»Na delavnici mi je všeč, čeprav 
se naš razred ne uči nemščine, 
drugače je pa kar zanimivo.« 
                               Ana Čuješ, GCC

Konsi za vsakdanjo rabo, SŠGT, 1. b

Mentorica Barbara Škorc: »V an-
gleškem in slovenskem jeziku 
smo ustvarjali konse po Kosove-
lu. Zdi se mi, da je dijakom všeč.« 

»Delavnica mi je bila zelo všeč, pro-
fesorici pa sta tudi zelo prijazni.« 
                           Karmen Zidanšek, SŠGT 

»Spoznali smo, kaj 
je scenografija in si 
ogledali GCC.«

Karmen Brečko, 
M-1. e         

Likovna delavnica, 
oblikovanje prostora 
– scenografija
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Kymatika
V sklopu 3-konsa je na naši šoli po-
tekalo mnogo zanimivih delavnic in 
nekaj deklet (pač samo deklet) je pri-
tegnila tista z imenom kymatika. O 
tem, kaj to je, smo vedele le malo, 
zato nismo bile prepričane, kaj naj 
pričakujemo, ko je Primož Oberžan, 
član skupine The Stroj, v učilnico začel 
nositi razne kable, zvočnik in velik le-
sen kovček. Če si uspel pokukati vanj, 
si bil le še bolj zmeden, saj je bil poln 
raznobarvnih stekleničk in škatlic. 

Zdaj že pošteno radovedne nas je go-
spod Oberžan razsvetlil, kaj sploh je 

kymatika. Posplošeno je to študija 
vidnih vibracij, ali kot si raje razložim 
sama: premikanje materije z zvokom. 
Glede na to, kako zelo je neznana, 
ima kar pestro zgodovino, raziskoval 
jo je na primer fizik Robert Hook, ki ga 
prav gotovo vsi poznamo po za neka-
tere nesrečnem hookovem zakonu. 

Gospoda Oberžana pa stvar ne zanima 
toliko iz znanstvene, pač pa iz filozofske 
in artistične strani. Tolkalna glasbena 
skupina The Stroj že vrsto let ustvarja 
zanimive glasbene projekte, v kakšen vi-
deospot pa so zašli tudi prizori, ki so se v 

učilnici odvijali pred našimi očmi. Primož 
Oberžan je namreč v narobe obrnjen 
zvočnik stresel nekaj puščavskega peska 
in začel predvajati glasbo, ob čemer je na 
naše navdušenje snov začela poskakova-
ti in tvoriti čudovite vzorce. Kmalu smo ga 
nagovarjale, naj poskusi še z drugimi ma-
terijami iz stekleničk, prisluhnili pa smo 
več zvrstem glasbe, ob različnih ritmih 
so se različne materije seveda odzivale 
popolnoma drugače. Delavnice je bilo 
kar prehitro konec, je pa gospod Oberžan 
povedal, da lahko kaj takega preizkusimo 
doma, kot je nekoč poskusil tudi sam.

Maruša Miklavc, M-3. e

Mislim, da 3-kons kar dobro 
povezuje vse šole, vendar bi 
bilo bolje, če bi na delavnicah 
sodelovali dijaki z različnih šol. 
Prav tako pa bi bilo bolje, da bi 
se lahko vsak sam odločil, ka-
tere delavnice se bo udeležil.

Maša Petan, GCC

Predavanje mi je bilo všeč, ker 
smo izvedeli, kam lahko gre-
mo in kako se dela, vendar bi 
bilo bolje, da bi se udeležila 
delavnice, ki je še ne poznam. 

Lara Gaber, EŠC
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Kdo ali kaj vas je navdušilo, da ste postali učiteljica?
Že moje rojstvo je zaznamovalo mojo poklicno pot.  Prvih de-
set let svojega življenja sem preživela v šoli. Leta 1964 je moj 
oče, ki je bil učitelj, dobil službo in stanovanje v OŠ Žiče.  Ob 
sobotah in nedeljah, ko v šoli ni bilo učencev, sem se igrala 
učiteljico. Na razpolago sem imela krede, tablo in namišljene 
učence, ki so bili nenavadno tihi in ubogljivi. 

Kdo ali kaj vas je navdušilo, da ste postali profesorica 
angleščine?
Učiti se tujih jezikov je bilo od nekdaj moje veselje. Slovenija 
je majhna država, težko je pričakovati, da bodo tujci govorili 
slovensko. Za študij angleščine me je navdušila moja profeso-
rica angleščine na 1. gimnaziji Celje, čeprav sta me navduše-
vala še poklica novinarke ali psihologinje. Odločila sem se za 
študij jezikov, čeprav sem bila prepričana, da na šoli nikakor 
ne bom poučevala.

Ali imate v Londonu kakšne prijatelje?
Ja, seveda. In tudi drugod po Evropi. Potovati in spoznati 
deželo in njihove navade je možno le, če te sprejmejo kot del 
družine, skuhajo kaj dobrega in ti razkažejo znamenitosti, ki 
jih nikoli ne spoznaš in vidiš, če potuješ s turistično agencijo.
 
Če bi imeli možnost, ali bi zamenjali službo?
Zelo rada opravljam službo učiteljice. Naše delo je zelo 
naporno, včasih kar preveč. Delo zahteva celega človeka, od 
jutra do noči. Služba učitelja se ne konča ob zvonjenju zadnje 
ure šolskega zvonca, delo nosimo domov in prikrade se celo v 
naše sanje. Vsak dijak je osebnost zase, vsi imajo svoje želje, 
načrte in težave. Ravno tako učitelji. Le skupaj smo močni: 
da uresničimo svoje želje in poskušamo rešiti težave, ki nam 
nenehno stojijo na poti.

Barbara Škorc je učiteljica, mama in ljubiteljica potovanj. Je učite-
ljica, ki se dobro razume z dijaki, katerim večkrat pove kakšno šalo. 
Velikokrat je že obiskala London, kjer si je ogledovala znamenitosti 
in se družila s tamkajšnjimi prijatelji.

BARBARA 
ŠKORC

UČITELJICA
ANGLEŠČINE

Kakšne pa so bile vaše želje?
Že v rani mladosti sem spoznala, da je poklic učitelja izredno 
naporna in zahtevna pot v življenju. Težko je ubrati pot, na 
kateri te čaka mnogo naporov in težkih preizkušenj. Odločila 
sem se za delo v turizmu, kjer sem lahko izpopolnila svoje 
znanje tujih jezikov, še posebej francoščine, saj sem kar nekaj 
let sodelovala s francoskimi turističnimi agencijami. Šest let 
sem namreč živela in delala v Portorožu.

Kaj vas je torej prignalo nazaj v domače kraje?
Dva majhna otroka in notranja želja po učiteljskem poklicu.

Ali ste svoja sinova že od rojstva učili angleščino?
Nekoč sem prebrala, da otrok prvih pet življenja tuji jezik 
pridobi spontano, kasneje se ga pa mora učiti. Ja, z otrokoma 
sem od njunega rojstva govorila angleško in seveda sloven-
sko.  En večer smo brali pravljice v slovenščini, naslednji večer 
pa v angleščini. 

Intervju: Melisa KOŠAR, M-2.d Vprašanja: Karin 
VRBEK,  M-2. d Uvod: Matej PAVŠEK, M-2. d

Menite, da bi se morali vsi otroci in odrasli učiti angleščino?
Menim, da je angleščina jezik sporazumevanja v Evropi in v 
svetu. V Sloveniji imamo srečo, da filmi niso sinhronizirani, 
torej imamo možnost, da tu in  tam »poberemo« kakšno 
besedo oz. skušamo razumeti kar največ, odvisno od nadarje-
nosti za tuje jezike.

Ali veliko potujete?
Kot študentka sem veliko potovala ter pol leta delala v Angliji 
zaradi jezika in tudi denarja. Na potovanjih so me navdušile 
predvsem Španija (Andaluzija), Italija ter Grčija predvsem 
zaradi klime in  dobre hrane. Tudi Irska je čudovita zelena 
dežela, predvsem pa so prijazni in ustrežljivi ljudje, najbolj 
podobni Štajercem.

Kolikokrat na leto obiščete London in kaj tam največkrat 
počnete?
Lani sem bila v Londonu petkrat. Kaj počnem? No, znameni-
tosti so vedno iste, že nekaj sto let. Poskušam si ogledati še 
podeželje in se družiti s prijatelji. 

Le skupaj smo močni: da uresničimo svoje 
želje in poskušamo rešiti težave, ki nam 

nenehno stojijo ob poti.
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Anamorfoza Proračuna
Letos mineva 110 let od roj-
stva pesnika, kritika in publi-
cista Srečka Kosovela, 
ki spada med nesmrtne velikane slovenske ekspresio-
nistične in konstruktivistične poezije. Zato je v sklopu 
medpredmetne in medšolske povezave znotraj naše 
šole in znotraj Šolskega centra Celje v našem parku je 
zrasla konstrukcija, dolga 6 in široka 4 m. Imenuje se 
Anamorfoza Proračuna in na njej je prostor tudi za vašo 

Pesem Proračun spada med zadnja 

Kosovelova dela, ki so bila napisana 

v konstruktivističnem slogu. Napisal 

jo je v začetku leta 1925 in je bila prvič 

objavljena 1931 v zbirki Izbrane pesmi 

(Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1931). 

Ukvarja se z bivanjsko tematiko, ki je 

značilna za Kosovelov opus, a je hkrati 

izpisana kot račun, ki ima matematič-

ne znake, kot sta = in ∞. Pesem sesta-

vljajo postavke računa, med katere 

je Kosovel uvrstil različne življenjske 

situacije, ki so blizu vsem mladim, 

jih ovrednotil ter pod črto zapisal 

njihovo vsoto, ki še vedno znaša …

pesem. Zanjo smo izbrali pesem Proračun, ki s svojo li-
terarno in likovno formo živo posega v naše dojemanje 
časa in prostora, preoblikovali smo jo tako, da smo ji 
dodali novo, tretjo dimenzijo. Na prvi pogled naš ana-
morfični ekran odraža nepovezano nizanje elementov v 
prostoru, a ko na njih pogledamo skozi okular, se nam 
razkrije logika nizanja objektov v prostoru. Naj vas pri-
jazno povabimo v zelenilo parka na Kosovelovi, kjer si 
tudi vi dovolite drugačen pogled in do konca šolskega 
leta razstavljate svoje pesmi ali besedila. 

Anamorfoza Proračuna

Anamorfoza - preoblikovanje
Idejna zasnova interpretacije Kosove-
lovega Proračuna temelji na členjenju 
prostora, ki ga imenujemo anamor-
foza. V ta namen smo postavili cevno 
konstrukcijo in tako pridobili razstavni 
prostor in hkrati nosilec objektov, ki 
sestavljajo anamorfični prostorski lik, 
za katerega je značilno, da se pravilno 
dojame le pod točno določenim kotom 

opazovanja. Želeli smo poudariti idejo o 
tem, kako pomembno je zavedanje, da 
lahko na videz še tako nerazumljiva si-
tuacija ali dogodek dobi smisel, če zna-
mo poiskati pravo točko gledanja nanj.

Pesem smo razdelili na enajst vrstic. 
Vrastice pa smo še dodatno delili na 
del pred enačajem (=) in po enačaju. 

Tako smo dobili 20 tabel z napisi, ki 
smo jih po principu centralne projek-
cije umestili v prostor (anamorfični 
zaslon). Tablo s prvo besedo (naslov) 
smo postavili najdlje od očišča, tablo 
z zadnjo vrstico pa najbliže očišču. 
Besede na desni strani enačaja smo 
postavili v obratnem vrstnem redu.

Idejna zasnova in mentorica: Suzana Slana, prof., Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Idejni vodja konstrukcije in mentor:  Marko Radosavljević, prof., Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Mentorica: Mojca Drev Uranjek, prof., Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Izdelava konstrukcije: dijaki in profesorji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednje šole za gradbe-
ništvo in varovanje okolja
Fotografija: Brigita Dobočnik, dijakinja 2. a pti, Ekonomska šola Celje
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Na hladen septembrski petek smo 
se dijaki vseh letnikov Srednje 
šole za strojništvo, mehatroniko 
in medije odpravili na Stari grad, 
kjer je potekala prireditev z naslo-
vom Ni izgovora, tudi ti zmoreš.

Pot vse od šole do gozdne poti je minila zelo 
hitro, saj smo se s prijatelji zabavali ob pe-

strem pogovoru, polnem smeha. Že smo bili 
pred začetkom gozdne poti in pred nami je bila 
še zadnja, težja ovira. Gozdna pot. Ob pogledu 
nanjo so se  marsikomu zašibila kolena. Pot je 
bila zelo strma, dolga in zdelo se je, da se ne bo 
nikoli končala. Hodili smo eden za drugim, kot 
kakšna četa, in se vzpenjali. Na sredini poti so 
nekateri skoraj obupali. Po dolgih, mučnih  minu-
tah, ki so se kar vlekle in vlekle, smo pred sabo le 
zagledali grad in marsikdo si je pošteno oddah-
nil. Razgled z gradu na Celje je bil prečudovit. 
Ko smo bili vsi zbrani na grajskem dvorišču, se je 
prireditev začela. Skozi letošnjo proslavo sta nas 
vodila Dejana Vučičević in Marko Žagar ter tako 
zopet dokazala svoje voditeljske sposobnosti. 

V prvem delu prireditve smo pozornost namenili 
Kodeksu sožitja, katerega so slavnostno podpisali 
predstavniki prvih letnikov, dijake s posebnimi do-
sežki, zlate maturante in dijake, ki so bili odlični 
vsa leta šolanja, pa smo vpisali v Zlato knjigo ter 
jih nagradili s pohvalami in aplavzom, ki so si jih 
res pošteno zaslužili. Marsikdo izmed nas si je za-
želel, da bi stal na tistem mestu kot oni. Sicer pa 
– vsi imamo možnost, le izkoristiti jo moramo, mar
ne? Na gradu sta se nam pridružila in nas, po-
leg ravnatelja naše šole, nagovorila tudi župan 
Mestne občine Celje Bojan Šrot in motivator 
Smiljan Mori, soavtor knjige Motivakcija za mlade.

NI IZGOVORA, 
TUDI TI ZMOREŠ!

Sledil je drugi del prireditve, ki je bil veliko za-
bavnejši, saj so se dijaki naše šole prav za to pri-
reditev zbrali v ansamble in tako popestrili do-
gajanje z glasbo. Zabavala nas je tudi odlična 
skupina Black Leather, ki pa zaradi dolžine prire-
ditve ni prišla do izraza, saj so nekateri dijaki že 
hoteli oditi. Po končani prireditvi smo se odpravili 
nazaj proti središču Celja, pot je bila tokrat lažja.

Barbara Ocvirk, M-2. e
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Na informativnem dnevu SŠSMM je nastopal dijak programa medijski 
tehnik. Ko je zapel, najprej sploh nisem mogla verjeti, da je to njegov 
glas. Bila sem navdušena in zaželela sem si, da bi lahko sodelovala z 
njim. Takrat se mi je to zdelo le malo verjetno, a že v začetku nasle-
dnjega šolskega leta, ko sem tudi jaz postala dijakinja SŠSMM, se mi 
je ponudila priložnost, da v njegovem bendu nastopim na 3-konsu. K 
sreči je nisem zamudila, saj je iz tega nastal bend Black Leather, kate-
rega soustanovitelj je fant z nizkim glasom. Vse člane je navdušil za 
rock'n'roll, ki ga sedaj širimo med različno občinstvo. Najbrž že veste, 
o kom govorim, to je Klemen Finkšt. Marsikdo ga označuje kot imita-
torja Elvisa Presleyja, a pravi, da je ta le njegov idol in pri njem najbolj 
občuduje njegovo karizmo in energijo. Klemen s svojim glasom boža 
nizko, a cilja visoko.

Kako se je začela tvoja glasbena pot? Kdo te je navdušil 
za glasbo?
Začetki moje glasbene poti so zelo zanimivi in nekoliko 
nenavadni. Vse se je začelo leta 2011, ko se je na prvem 
šovu Slovenija ima talent predstavil slovenski interpret 
Elvisove glasbe s pesmijo In the ghetto. Navdušen sem bil 
nad njegovim vokalom in začelo me je zanimati, kako zve-
ni original. Začel sem se poglabljati v vsa Presleyeva dela 
in moja zaljubljenost v njegovo glasbo je rastla iz dneva v 
dan. Moje prepevanje je pritegnilo pozornost moje mame, 
ki je bila prepričana, da Elvisove skladbe odlično ležejo na 
moj, če jo citiram »za svoja leta nenavadno razvit vokal«. 
Moja prva pesem je bila In the ghetto in ravno ta pesem 
je nekako izoblikovala začetek moje glasbene poti, ki še 
vedno temelji na navdušenju za glasbo izpred mnogih let. 

Rad zabavaš ljudi. Se morda spomniš, s čim si najbolj 
»dvignil« občinstvo?
Karkoli delam, delam z veliko predanostjo in energijo, ki jo 
kažem tudi na odrskih deskah. Če si v vodah zabavništva, 
kar glasba zagotovo je, potem je energija na odru eden 
ključnih dejavnikov za uspešen nastop. Če izžarevaš veliko 
energije, si te zagotovo hitreje zapomnijo kot nekoga, ki 

tega nima. To seveda velja za zvrst glasbe, v kateri delu-
jem. Rokenrol je energična glasba, katere prvotni namen je 
bil vedno zabavati ljudi z energičnimi ritmi in melodijami. 
Vedno rad vzpostavim neposredni stik z občinstvom in 
migam z njimi, kar vedno dvigne celotno vzdušje. Najbolj 
nora izkušnja, kar se jih spomnim, pa je zagotovo izvajanje 
erotičnega plesa med glasbeno točko z dekletom iz občin-
stva. To je dvignilo tako občinstvo kot tudi nekaj drugega 
(smeh in pomežik).
 
Si že razmišljal, da bi sodeloval v kakšnem resnično-
stnem šovu, kot je Slovenija ima talent?
Podobnega šova sem se udeležil leta 2012, in sicer sem 
bil del prvega X-faktorja v Sloveniji. Bila je zanimiva, a 
naporna izkušnja. Sam se ga nisem imel namen udeležiti, 
a sem prejel klic iz Pop TV, ali me zanima nastop na odru 
X-faktorja. V naslednjih nekaj dneh me je obiskala sne-
malna ekipa Pop TV-ja, ki me je snemala pred mojo omaro, 
medtem ko sem se trudil peti po najboljših močeh. Na 
podlagi teh posnetkov so me sprejeli in tako sem se tudi 
izognil predizboru na avdicijo, na kateri sem požel stoječe 
ovacije, v naslednjem krogu pa izpadel, ker moj vokal le 

GLAS, KI BOŽA NIZKO
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ni primeren za današnjo pop glasbo. Mi je pa žal, da sem 
letošnje Talente izpustil, ker na podlagi videnega in sliša-
nega domnevam, da bi imel nekaj možnosti. Ne trdim, da 
sem najboljši celjski rocker, bi se pa potrudil.

Si zadovoljen z izbiro srednje šole? Že veš, kje boš nada-
ljeval šolanje?
Z izbiro sem zelo zadovoljen in če bi se moral vrniti nazaj, ko 
je bilo potrebno izbrati šolo, bi zagotovo izbral Srednjo šolo 
za strojništvo, mehatroniko in medije, smer medijski tehnik. 
Doma veliko časa preživim v svojem snemalnem kotičku, 
zato bi rad v tej smeri tudi nadaljeval svoje šolanje.

Najpomembnejši dogodki 4. letnika šele prihajajo. Pa 
vendarle, kateri so tisti, ki so se ti do sedaj najbolj vtisni-
li v spomin?
Vsi šolski projekti, dogodki in prireditve, pri katerih sem 
sodeloval, so imeli in imajo svoj čar. To je nekaj, kar delam 
z veseljem in ni določenega dogodka, ki bi ga lahko izpo-
stavil ali ki se mi je vtisnil najgloblje v spomin. Zmeraj sem 
vesel, ko nam uspe izpeljati stvari, kot smo si jih zamislili, 
brez večjih zapletov in napak. Vedno z veseljem prispevam 
svoj delež pri vseh prireditvah, kjer mi je to omogočeno.

Si se po tvojem mnenju od 1. letnika do danes kaj spremenil?
Kar se glasbenega področja tiče sem zagotovo napredoval, 
razširil svoja glasbena obzorja. Na osebni ravni pa ostajam 
družaben, simpatičen fant iz Zgornje Savinjske doline. 

Imaš kakšen moto, po katerem živiš?
Eno izmed načel, katerih se držim, je zagotovo Always do 
something worth remembering. Zaradi tega načela na odru 
vedno dam vse od sebe in vedno poskrbim, da je vsaka 
točka nekaj posebnega in unikatnega. Ker pa sem po duši 
perfekcionist, zame drži tudi geslo Kar delaš, delaj dobro.

Black Leather?
Svojo glasbeno pot sem začel kot solo izvajalec pri 15 letih, 
kar mi je slabi dve leti popolnoma ustrezalo. Nato pa sem 
začel širiti svoja obzorja, pojavili so se novi cilji in želje. 
Ena od teh želja je bila deliti oder in energijo s skupino 
glasbenikov, ki obvladajo vsak svoje področje in dajejo vse 
od sebe. To svojo željo sem začel širiti preko prijateljev in 
družabnih omrežij in dobil sem ponudbe, ki sem jih strnil v 
skupino ljudi, ki danes stojijo ob meni na odru. Izbral sem 
prave ljudi, prave značaje in že nekaj časa delujemo pod 
skupnim imenom Black Leather. Naše ime ne odseva stila 
glasbe, kot bi pričakovali - dokler nas ne slišijo igrati, nas 
imajo za hard rock/metal skupino - ampak je zgolj imenski 
opis našega odrskega videza. Kljub današnjim glasbenim 
usmeritvam naša skupina še vedno stremi k pristnemu 
staremu rokenrolu. Glavni cilj naše glasbene poti je da-
našnjemu občinstvu približati glasbo izpred mnogih let. 
Zagotovo je prisotna tudi želja po avtorskem ustvarjanju, 

ampak vse to nas še čaka. Naša skupina je mlada in se 
nam nikamor ne mudi. Vse, kar delamo, delamo dobro in 
kakovostno, to pa zahteva svoj čas in trud. 

Kje se vidiš v prihodnosti?
Želje za prihodnost so velike, a dosegljive. Želim se 
ukvarjati z glasbo in po možnosti z njo tudi služiti. Vidim 
se v kakšnem kakovostnem snemalnem studiu, tako za 
mikrofonom kot tudi za mešalno mizo. Sanje segajo v 
tujino, ampak dokler tega na dosežem, bom opravil vse, 
kar moram opraviti, tukaj pri nas doma, v Sloveniji. Če pa 
gledam zgolj za nekaj mesecev naprej, je na vrsti izdaja 
prvega singla naše skupine, za katerega sem besedilo in 
glasbo prispeval sam. Kot je tole moj zadnji intervju na 
SŠSMM, pa se obeta tudi zadnji nastop na moji šoli. Oblju-
bljam, da se bom potrudil, da bo nekaj posebnega in da bo 
ostal spomin za več generacij.

Ana Pečovnik, M-2.e
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Klemen je tudi v šoli  pravi glasbenik. Kjerkoli ga srečaš, 
vedno nekaj prepeva, tudi med poukom. Seveda ga moram 
včasih opozoriti, pa po navadi  kmalu pozabi, da mora biti 
med poukom tiho. Poleg petja pri pouku izraža svoje poču-
tje tudi z glasnim »levjim rjovenjem«, ki se ga je naučil iz 
pesmi Pretty woman, Roya Orbisona.

Slog njegovega oblačenja in deloma tudi obnašanja je 
imidž iz šestdesetih let, ki je dokaj pristen in prijeten. 
Svojega glasbenega talenta in prepoznavnosti pa v šoli 
ne izkorišča in se s tem ne izpostavlja, kar je še ena vrlina 
dobrih glasbenikov.

Z njim sem veliko sodelovala na različnih šolskih priredi-
tvah, za katere se je dobro pripravil in jih izvrstno izvedel. 
Kadar smo ga prosili za nastop, nas ni nikoli zavrnil. Nanj 
sem se lahko vedno zanesla, držal se je dogovorjenega, ro-
kov, mi pomagal iskati druge nastopajoče ali pa le njihove 
telefonske številke – pravi organizator. Za glasbo in glas-
beno področje se potrudi in angažira po svojih najboljših 

Mogoče še anekdota iz lanskega leta. Nabralo se mu je 
nekaj neopravičenih ur in kot razrednik sem z njim opravil 
razgovor. Prosil me je, da o tem naj ne obvestim njegovega 
očeta, ker mu bo verjetno prepovedal nastopanje v bandu, 
s katerim je ravnokar začel delovati. Da nisem imel slabe 
vesti ne kot razrednik in ne kot glasbenik, smo stvar rešili 
tako, da je band ostal, zadevo pa je z očetom (preverjeno) 
naknadno rešil sam. 

Na njegovi glasbeni poti mu želim veliko uspeha in dobre-
ga rock'n'rola.

Dušan Vešligaj

močeh - za glasbo naredi vse. Njegov posluh za občinstvo 
in komunikacija z njim – morate doživeti!

Pri pouku ne izstopa, le včasih zmoti naše delo, ko ne more 
nehati prepevati. Ne sili v ospredje, kadar pa kaj pove, 
pove argumentirano in njegove besede imajo težo. Vedno 
vljuden, prijazen, lepo vzgojen, spoštljiv fant. 

Suzana Slana

Ta film bi res ocenil z odliko, vidi se trud režiserja in 
seveda cele ekipe. Kadri so bili profesionalni, sploh 

sem občudoval kader na jezeru ter pogum in požr-
tvovalnost snemalne ekipe, da so opremo za več kot 
70.000 evrov tovorili na tako malem čolnu. Pohvalil bi 
ekipo, ki se je potrudila po svojih najboljših močeh in 
ustvarila tako dober film. 

Urh Kolar, M-2. f

Glede na to, da je film slovenski, mi je bil zelo všeč. 
Všeč mi je bil nazoren prikaz življenja najstnikov v 

srednji šoli, ko še iščemo ''pravi jaz''. Všeč mi je bila tudi 
igralska zasedba, ki se je res izkazala. 
                                        Malvina Đermanović, M-1. d

Film se mi je zdel zelo dober. Je nekaj, kar mladi po-
trebujemo v teh letih, in nam sporoča, da nikoli ni 

prepozno, da naredimo, kar si želimo. Mislim, da bo 
uspel bolj kot Poletje v školjki. 

Monika Potočnik, M-3. d

Vloga za Emo

Za mnenje o filmu smo povprašali 
naše dijake, ravnatelja.

Kakšna pridobitev je celovečerni film za šolo?
Na to vprašanje težko odgovorim. A ko sem imel v rokah za-
dnjo številko Šolskih razgledov, v katerih je skorajda polovica 
prostora namenjena filmu, sem rekel, da smo naredili nekaj 
krasnega. 

V kakšni luči menite, da se je predstavila šola?
Seveda smo ponosni, ker so stvari narejene, kot se spodobi. 
Odmevalo ni samo v šoli, ampak tudi v širši javnosti, mogoče 
v bodoče tudi širše. To prispeva k našemu veselju, da smo 
bili uspešni. Ko je veselje, so tudi ambicije in tako zmoremo 
še več. 

Kako vi gledate na film glede na to, da je veliko igralcev 
dijakov naše šole?
Ko vidimo, kakšen je končni rezultat, lahko rečem, da smo 
pravzaprav naredili zgodovinsko potezo. Dijaki so sodelo-
vali tudi v času počitnic, popoldan, izven pouka in delali so 
konkretno, nastal je izdelek. To je zelo bogata izkušnja, če ne 
še celo več, kajti to je informacija za javnost, da ne samo da 
znamo narediti, da znamo in zmoremo bistveno več. 

Ko ste videli mlade igralce, ste tudi vi pomislili, da bi bili 
del filma, da bi igrali?
Če bi rekel ne, bi se zlagal. Verjetno bi bilo izjemno zanimivo 
in krasen izziv. Če bi bil še najstnik in pri filmu ne bi sodelo-
val, bi mi bilo grozovito žal.

Ravnatelj Ludvik Aškerc
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Kristen ITC 
Svinjski balet
Ana Slapnik, M-2.e, 
17.12.2014
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wcorper augue. Donec varius enim massa, eget aliquam elit viverra vestibulum. Phasellus 
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ullamcorper sagittis, libero nisi convallis magna, et vestibulum tortor ligula in risus. Proin metus lorem, hendrerit quis 

eros id, scelerisque laoreet ipsum. Etiam blandit, sapien vitae porta viverra, augue ex pharetra magna, ac convallis lectus 
nulla suscipit ligula. Ut maximus non eros in bibendum. Pellentesque sit amet libero a justo tempor consequat a a orci.Etiam 

porta et libero sed lobortis. Etiam imperdiet eros lectus, non imperdiet lacus malesuada sed. Ut vitae egestas velit. Mauris con-
dimentum consectetur lobortis. Morbi malesuada mauris neque, ac porttitor quam luctus non. Quisque a dui nec nisl interdum 

fringilla. Ut ut lacus condimentum, vestibulum nulla eu, porttitor leo. Ut sed enim ligula. Integer mollis ultricies finibus. Praesent 
maximus, mi ut ullamcorper congue, quam justo imperdiet justo, hendrerit auctor tortor nisi id ante. Pellentesque accumsan lacus 

quis lectus molestie, sed cursus neque convallis. Aliquam erat volutpat. Duis sollicitudin, velit ac malesuada convallis, massa augue 
elementum augue, id congue sem nulla vel urna.Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Nuviverra, leo in elementum laoreet, massa erat porttitor arcu, sed dictum neque erat vitae tortor. Mauris dignissim ex a risus 
risus vitae tooe iojs ofjeientesque sit amet libero a justo tempor consequat a a orci.Etiam porta et libero sed lobortis. Etiam imperdiet 
eros lectus, non imperdiet lacus malesuada sed. Ut vitae egestas velit. Mauris condimentum consectetur lobortis. Morbi malesuada 
mauris neque, ac porttitor quam luctus non. Quisque a dui nec nisl interdum fringilla. Ut ut lacus condimentum, vestibulum nulla eu, 
porttitor leo. Ut sed enim ligula. Integer mollis ultricies finibus. Praesent maximus, . Aliquam erat volutpat. Duis sollicituin elementum 
laoreet, massa erat porttitor arcu, sed dictum neque erat vitae tortor. Mauris dignissim ex a risus risus vitae tooe iojs ofjeientesque 
sit amet libero a justo tempor consequat a a orci.Etiam porta et libero sed lobortis. Etiam imperdiet eros lectus, non imperdiet lacus 
malesuada sed. Ut vitae egestas velit. Mauris condimentum consectetur lobortis. Morbi malesuada mauris neque, ac porttitor quam 
luctus non. Quisque a dui nec nisl interdum fringilla. Ut ut lacus condimentum, vestibulum nulla eu, porttitor leo. Ut sed enim ligula. 
Integer mollis ultricies finibus. Praesent maximus, mi ut ulcongue sem nulla vel urna.Vestibulum ante ipsum primis porttidui nec 
nisl interdum fringilla. Ut ut lacus condimentum, vestibulum nulla eu, porttitor leo. Ut sed enim ligula. Integer mollis ultricies 

finibus. Praesent maximus, mi ut ulcongue sem nulla vel urna.Vestibulum ante ipsum primis portti Ut sed enim ligula. Integer 
mollis ultricies finibus. Praesent maximus, mi ut ulcongue sem nulla vel urna.ante ipsum primis porttifhjkjzkz Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eu dignissim metus. Quisque augue nibh, vulputate nec finibus volutpat, 
consectetur vitae mauris. Maecenas lectus libero, tempus at dignissim quis, egestas eget magna. Mauris quis conval 

efficitur. Morbi tortor eros, posuere vel ligula nec, condimentum scelerisque orci. In condimentum non augue 
sit amet cursus. Curabitur libero leo, facilisis at congue vel, varius a enim. Sed in eros vel sapien commodo 

consequat. Proin odio neque, suscipit et ante et, malesuada auctor lectus. Donec tristique velit eros, ut 
venenatis ex tristique a.Nulla ut enim rhoncus, scelerisque lectus vit augue. Sed sed neque malesua-

da, hendrerit lectus sit amet, eleifend nisi. Sed porttitor blandit nisi, nec lacinia diam viverra vi-
tae. Nam euismod mi ut risus egestas sodales. Sed libero enim, consectetur eu elementum 

vitae, venenatis mollis ex. Etiam at risus efficitur, fringilla augue eu, suscipit felis. 
Vestibulum aliquet augue ac lacus posuere, nec viverra mi molestie. Fusce 

euismod dignissim vulputate. Mauris vitae rutrum nisi, id porta ex. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Nullam lac-
inia mollis sagittis.igo ogkeo
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Zakaj se piše Pika Nogavička oboje z veliko začetnico? 
Ker je Nogavička za piko.

ŠA
LE

Zakaj je blondinka razbila stekleno steno ? Ker jo 
je zanimalo, kaj je na drugi strani.

Ropar in Gorenjec
Ropar stopi pred Gorenjca in mu reče:
»Tisoč evrov ali pa tvoje življenje!«
»Petsto evrov!« reče Gorenjec. »Sem že napol mrtev!«

Matematika in Mujo
Učitelj vpraša Mujota kliko je 2 in 2?
Mujo reče: »Četeri.« Učitelj: »Sedi, pet.«
Mujo: »Ma znao sam da je pet.«

Ločitev pri bogatašu 
Prijatelj vpraša bogataša:
»Sta imela z ženo ob ločitvi 
kaj problemov pri delitvi pre-
moženja?«
»Sploh ne! Ona je vzela vr-
tnarja, jaz pa sobarico!«

Mladenka in klošar
Klošar prosi mimoidočo mladenko: »Ali mi 
lahko daste kakšen evro?« 
»Zakaj pa ne delate, saj ste še čisto pri mo-
čeh?« ga je vprašala lepa mladenka.
»Zakaj pa vi ne plešete v baru kot striptizeta, 
saj še čisto dobro izgledate?«

»Veš, razmišljala sem« je rekla 
blondinka prijateljici.
»Te je zelo bolelo?« jo vpraša 
prijateljica

Baby boom
Profesorica angleščine pri pouku vpaša dijake:
»No, ali veste kaj pomeni izraz 'baby boom'?«
Dijak: »Atomska bomba.«
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V medijih sva zasledili, da ste si ime izbrali po znanem ro-
manu Hermana Hesseja. Smeva izvedeti zakaj?
Roman govori o poti in cilju, glavna ugotovitev pa je, da je 
pomembna pot in ne cilj. To ime smo si izbrali, ker se je dobro 
slišalo, takrat smo bili še tako neumni (smeh). Mogoče pa je 
bila v ozadju tega prav vsebina romana, ki je izjemno dobra. 
Definitivno pa smo ves čas zagovarjali to, da hočemo imeti 
mednarodno ime, da ne bomo nekaj slovenskega, kot na pri-
mer Gadi ali Modrijani, ampak bomo Siddharta.

Na začetku ste bili štiričlanska zasedba, ki je prvič zaigra-
la 17. 3. 1995 in imela vaje na Gimnaziji Šentvid. Kakšni 
so bili vaši prvi občutki stati na odru? 
Vaje so potekale tako kot vaje večine bendov. Vedno. Neka-
teri mladostniki se ukvarjajo s športom, drugi si najdejo ute-
ho v drogah, mi pa smo bili takrat že tako pametni in smo 

vedeli, da hočemo z glasbo nekaj povedati. Namesto da bi 
izgubljali čas, smo se začeli ukvarjati z glasbo. Vaje so pote-
kale brez premora, kadar smo imeli čas, kadar ni bilo pouka 
in seveda ves čas med vajami smo se zabavali. Smisel ozi-
roma bistvo vsakega benda je, da ni pomembno, kako dobri 
glasbeniki so, ampak to, koliko imajo humorja. Če zraven 
počneš še nekaj pametnega, je to nekaj najboljšega, kar si 
lahko misliš. Če bend zraste iz takšnih kakovostnih vzgibov, 
da hoče dati nekaj ljudem, potem, ko prideš na oder, za raz-
liko od recimo nekih zvezd, ki jih dandanes naredijo talent 
šovi, nisi nikoli zmeden, ampak točno veš, kaj hočeš, ker si 
sam zgradil vse, kar hočeš dati, svojo glasbo, besedilo, ki si 
ga napisal, glasbo, ki si jo izvedel. Občutki so bili sicer dobri, 
nikoli pa nismo bili zmedeni, prestrašeni, tako kot lahko da-
nes vidimo po televiziji.

Majhni otroci komaj čakajo na sladkarije, malce večji pa smo komaj 
čakali na koncert Siddharte. Navdušenje je bilo čutiti povsod, pa tudi 
srčni utrip se je ob misli na Siddharto zvišal. In tako smo ga dočakali. 
V soboto, 5. 4. 2014, je bil v Metropolu koncert Siddharte. To je bila 
najbolj nepozabna, nora noč. Piko na i pa je dal intervju s Tomažem 
O. Rousom.

NI POMEMBEN 
CILJ, AMPAK POT
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Leto kasneje ste dobili svoj prvi demo posnetek, na kate-
rem je bilo 14 avtorskih skladb in isto leto ste dobili no-
vega člana. 
Tisti čas se je vse dogajalo zelo drugače kot danes. Mp3 še ni 
obstajal, prav tako ne računalnik, ki bi vrtel glasbo. Posnetki 
so bili na trakovih, ne vem, če je kdo od vas to že videl. Tega 
ni imel vsak. 14 posnetkov je uspelo, in sicer v angleščini, ve-
liko teh posnetkov je bilo potem posnetih na ploščo. Obstaja 
pa nekaj odličnih komadov, a jih nismo nikoli naredili. Za to 
mi je še danes žal. Jaz sem se pridružil še kasneje, po obdo-
bju, o katerem sedaj govoriva, je pa res, da sem te posnetke 
in njihov prvi koncert slišal, zato sem se tudi pridružil skupi-
ni, ker sem že vnaprej slišal, kaj se bo zgodilo z glasbo in mi 
je bilo všeč.

Izdali ste tudi nekaj albumov (ID, Nord, Rh-, Petrolea, 
Saga, VI). Kateri je bil najuspešnejši?
Prodajno najbolj uspešen je bil Rh-, ampak to je zelo suho-
parno, skopo merilo, ki je v nekem času, ko se je to še dogaja-
lo, prinesel največ denarja neki založbi. Drugače pa je najbolj 
uspešen album tisti album, ob katerem bend zraste. Mi smo 
ob vsakem albumu zrasli sami, duhovno zrasli, zato so vsi 
albumi za nas enako uspešni. Svojega uspeha ne merimo 
po tem, koliko smo prodali, ampak po tem, kako smo se kot 
osebe razvili.

Posneli ste kar nekaj videospotov. Začeli ste s Pot v X in 
zadnji nosi naslov Hollywood. Kateri se vam zdi najbolj 
poseben?
(Smeh) Najbolj poseben je prav gotovo Napalm 3 Baroko 
(smeh). To je sigurno najbolj poseben videospot, ker še mi 
ne razumemo, kaj je hotel umetnik, režiser z njim povedati. 

Videospoti so nujno zlo, vendar vemo, da bi jih radi delali. Z 
enimi režiserji se zelo razumeš, narediš odlično zgodbo in re-
alizacija posnetka je izjemna, z enimi pa čisto „fališ“. To je res 
najbolj poseben videospot, ker je tako bizaren, da postane 
res poseben in daleč od tega, da mi je všeč.

 Vedno smo delali 
 tisto, kar smo mislili   
 in čutili, da je prav.

Prejeli ste nekaj nagrad, kot so zlati petelin (2000, 
2001), viktor (2002, 2004, 2005, 2007), zlati boben 
(2003) in druge. Katera nagrada je vam najbolj pri srcu? 
Nagrada? Glede nagrad moram povedati dve stvari. Najbolj 
simpatična nagrada je seveda MTV nagrada, ki ima kroglo, ki 
predstavlja svet, in vzmet, ki nosi napis MTV (smeh). Nagra-
de, če jih jemlješ resno, če v njih dodajaš neko energijo oziro-
ma če ti nekaj pomenijo, če te začnejo definirati, pomeni, da 
iščeš naslovnika izven sebe, izven svojega polja, nekoga, ki 
bo vrednotil tvoje delo, in upaš, da ga bo vrednotil dobro. Če 
to počneš, si „zafural“. Nikoli ne more nihče vrednotiti tvo-
jega dela boljše, kot ga lahko ti sam. Samo tebi je jasno, kaj 
delaš kot umetnik. Vsak kritik, vsak, ki si izmisli eno nagrado, 
si to izmisli samo zato, ker hoče s tem nekaj zaslužiti. Nika-
kor pa te nagrade ne pomenijo, koliko je tvoje delo v resnici 
kakovostno oziroma koliko duše si dal vanj. Bistveno je, da 
kot umetnik ljudem daješ svoj talent skozi tisto, kar ustvar-
jaš. To je glavno in edino poslanstvo, ki ga ima vsak umetnik.

Zelo ste priznani in uspešni. Kaj bi rekli, da je razlog za 
uspeh?
Po mojem mnenju ravno to, da smo od samega začetka is-
kreni. Nikoli nismo hoteli svoje publike ali kogarkoli preslepi-
ti. Nikoli nismo delali ničesar, česar ne bi hoteli delati. Vedno 
smo delali tisto, kar smo mi mislili in čutili, da je prav. 
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Velik del tega dela je bilo dajanje naše glasbe ljudem. Mislim, 
da so ljudje na neki nezavedni ravni začutili, da smo iskren 
bend. To, da znamo igrati, tudi šteje, predvsem pa to, da pri 
nas ni „bullshit-a“. Tudi če smo ustvarili stil za kakšno plo-
ščo, je glasba presegala ta stil in vsem nam, bendu, se stili, 
ki smo jih imeli (npr. črne obleke ipd.) zdijo smešni, glasba se 
pa ne zdi smešna nikomur. Skratka naše poslanstvo delati 
glasbo je bilo vedno iskreno in po mojem mnenju so ljudje 
to začutili.
Ste zadovoljni z današnjim koncertom? Kakšni so vaši 
občutki? 
Ti koncerti so tako dobri, akustične oblike igranja so tako za-
nimive in ravno zaradi tega, ker se v okviru neke pesmi spro-
stijo aranžmaji in lahko vsak igra po svoje, nikoli ni enako. 
Recimo, ko igramo električni partuar, sliši se podobno kot 
neka plošča, so te pesmi v 90 % vedno enake. Ko pa igramo 
tako, da lahko improviziramo, se izživimo in čakamo, kdaj 
bo sedeča publika zbrala pogum in vstala (smeh). Danes si 
kar niso upali vstati. Ko smo igrali v Trbovljah, so pa že sre-
di koncerta vsi stali. Tudi v Cankarjevem domu so prvih ne-
kaj pesmi sedeli, nato pa so se razživeli. Akustični koncerti 
so zelo dober ventil za nas, saj po toliko letih električnega 
razbijanja tudi nam zelo prija svobodni glasbeni pogovor na 
inštrumentih. 

Kaj bi priporočili mladim glasbenikom?
(Smeh) Mladim glasbenikom ... Naj gredo študirat ekonomijo 
in nehajo igrati (smeh). Ne, šalim se. Tako kot vsakemu ume-
tniku in vsakemu izmed vas priporočam, naj dela s srcem vse, 
kar dela, naj odide s facebook-a in naj se začne z ljudmi do-
bivati v živo. Medčloveška interakcija je najpomembnejša. Ne 
moreš imeti benda, če si na facebook-u. Zakaj recimo je bend 
boljši kot solo artist? Ker se v bendu seštejejo energije vsake-
ga posameznika in to ni samo seštevek, to je kubatura, to so 
potenčne funkcije in tega ne moreš preseči doma za youtube-
-om in facebook-om, moraš se dobivati, samo takrat se doga-
jajo neumnosti. Vem, cel svet gre v to, da je vse urejeno in ne 
smeš početi vragolij, takoj kazen ... Ampak tako se je začelo. 
Skupina The Beatles je ravno zaradi tega, ker niso upoštevali 
pravil, postala to, kar je postala. Tudi mi, manj ko upoštevamo 
pravila glasbe, boljšo glasbo naredimo (smeh).

Barbara Ocvirk in Evelin Brodnik, M-2. e
Foto: Evelin Brodnik, M-2.e
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V petek, 5. 4. 2014, sem odšla na koncert Siddharte v mestni 
kino Metropol. Že odkar sem dobila vstopnico, sem komaj ča-
kala na ta dan. Ko sem prišla v dvorano, sem bila zelo živčna 
in polna pričakovanja, saj sem sedela v prvi vrsti in sem lahko 
imela noge kar na odru. Ko so stopili na oder, so se mi pošteno 
zarosile oči, saj kar nisem mogla verjeti, da Tomi sedi en meter 
pred mano. Cel koncert se mi je zdel neverjeten, precej umir-
jen, česar pri njih nisem ravno navajena. Z zadnjo pesmijo Na 
soncu so celo dvorano spravili na noge. Bila je res neverjena, 
nora in nepozabna izkušnja, saj sem se spoznala, se fotografi-
rala in pogovarjala z vsemi člani skupine.

Karolina Kos, M-2. e

Pri Siddharti nisem navajen sedeti in poslušati koncerta v 
dvorani. Vendar je bil ta akustični koncert fantastičen, saj je 
bilo v dvorani super vzušje. Čeprav mi je bolj všeč koncert na 
prostem, kjer lahko skačeš in migaš. Vsekakor pa se je spla-
čalo iti. Najbolj mi je bilo všeč to, da so se stoli kar tresli od 
basov, in odzivi publike.

Klemen Vasle

Koncert je bil odličen. Akustična verzija je veliko lepša in za-
nimivejša. Publika je bila čudovita in seveda tudi nastopajo-
či. Ta koncert je bil neverjetna izkušnja. Lahko samo rečem, 
da je bilo vredno ogleda.

Alja Fotivec, M-2. e



32
Aleksander Korber, M-3. e


