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Okrogla miza je potekala prav v času, ko so 
prvi begunci prečkali naše meje. Članek, ki 
ga prebirate, je le poljudno razmišljanje in 
refleksija povedanega na zgoraj omenjeni 
okrogli mizi ter dveh delavnicah, ki smo ju 
prav tako pripravili v mesecu novembru.

Tako je. Vsaj jaz mislim, da je tako. Po-
trebno je poudariti, da Zemlja, na kateri 
bivamo, ni nikogaršnja last. Ko govorimo 
o migrantih nikakor ne smemo pozabiti 
na »brate« z bivše Socialistične federa-
tivne republike Jugoslavije, ki so se v času 
vojne zatekli v našo domovino. Njih smo 
sprejeli. Zdaj v naši državi zasedajo doce-
la enak položaj, kot mi – domačini. Prav 
tako ne smemo pozabiti na znance, sorod-
nike, brate, sestre, strice, tete, ki opravljajo 
takšna in drugačna dela v sosednji Avstriji,  
Nemčiji, ipd. Navsezadnje so pa tukaj tudi 
Slovenci v Argentini, Kanadi in Avstraliji.

Preprosto so se odločili oditi s trebuhom 
za kruhom. To počno danes begunci. So 
dobri, so slabi – tako kot mi. Prav vsi. Tako 
Slovenci, kot Evropejci. 

Klub Mariborskih študentov je v mesecu oktobru lanskega leta 
organiziral okroglo mizo z naslovom Begunci v Mariboru. Gostili 
smo prof. dr. Janjo Hojnik iz Pravne fakultete Univerze v Maribo-
ru, Borisa Krabonjo, Boruta Osonkarja in Nino Marin. 

BEGUNCI V MARIBORU
AVTOR | BOŠTJAN RIBIČ FOTO | JURE WERBER
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Slika, ki nam jo ustvarijo mediji, le redko pri-
kazuje dejansko stanje, zato jim ni mogoče 
vedno zaupati, se po njih ravnati ali jim 
popolnoma verjeti. Na to temo smo dobili 
vse preveč podatkov.

Poudarjam – prišli so, tudi odšli, nekateri 
pa so tukaj. Menim, da v časih, v katerih se 
nahajamo, ni prostora za izbruhe ksenofo-
bije in sovražnosti. Čas je, da se s situacijo 
soočimo s kančknom empatije in premiš- 
ljenosti.

Pa smo povedali vse o begunski krizi. “Be-
gunsko mizo” smo pogrnili na vse možne 
načine, jo okrasili z najlepšimi krožnički, na 
njih pa postregli nehranljive, celo neužitne 
jedi. S praznično dekoracijo smo letos hite-
li, ko smo državno mejo ovili v bodečo žico. 
Zadeli s(m)o v prazno!

Teme o beguncih se bom lotil čisto po 
človeško, brez vpletanja politike. Človek 
stremi k sreči in vsako odločitev, ki jo sprejme, 
izbere po načelu lastnih kriterijev, torej vsakič 
izbere tisto, kar v sklopu njegovih sposobno-
sti  in  njegove  naravnanosti  kaže  proti  naj-
boljši možnosti. Vsak človek je posledično 
odgovoren za svoja dejanja, saj narekujejo 
delovanje, ki izhaja iz tega, kar smo. Želja po 
sreči ali vsaj odsotnosti nesreče je nekaj, kar 
poganja zdravega človeka in krepi človeštvo; 
osnovna ideja preživetja je ohranjanje stanja, 
v  katerem   ne   čutimo  zunanjega  ali  notra-
njega pritiska. Vojne razmere tega pogoja za 
obstoj posameznika ne izpolnjujejo, torej je 
očitno, da si bo posameznik, razumevajoč in 
čuteč svojo nemoč, želel pobegniti, oziroma 
se prestaviti v okolje, ki mu bo namesto stra-
hu pred smrtjo in propadom, nudilo osnovo za 
obstoj. To bo njegova najboljša možnost. Iz 
tega stališča lahko razumemo, da so begunci 
razumni ljudje, ki si želijo boljšega življenja in 
prihajajo v Evropo, ker tukaj za enkrat ni vo-
jne. Sem mnenja, da bomo tem ljudem, v ko-
likor jim uspemo ponuditi osnovo za bivanje, 
izpolnili pričakovanja. Ljudem, ki so se bali za 
svoje življenje, bo ta strah odvzet - hvaležni 
nam bodo. Sčasoma bodo našli zaposlitev, 
naučili se bodo jezika države, v kateri bodo 
pristali, in si s tem povečali možnosti za iz-
polnitev življenja, ki si ga želijo. Naloga sočut-
nega človeka, človeka, ki zna ceniti življenje 
drugega, ki razume in sprejema neškodljivo 
različnost, človeka, ki je sposoben empatije, 
je, da sočloveka sprejme v svoj širši prostor 
bivanja. Menim, da imamo vsi sposobnost 
sprejemanja in da je naša najboljša možnost v 
primeru dogajanja z begunci sprejetje njihove 
asimilacije.

Vid, 23 let

MNENJE ŠTUDENTA
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Merhaba! Sem Ibrahim in sem pred desetimi 
meseci prišel iz Sirije. Maribor je zelo lepo 
mesto, ljudje so zelo prijazni in vedno nasme-
jani. Sprejeli so me preprosto kot človeka, ne 
glede na mojo narodnost ali vero. Odkar sem 
prišel v Maribor, sem spoznal nekaj prijateljev 
in drugih  prijetnih ljudi, s katerimi se sreču-
jemo. Trenutno obiskujem program osnovne 
šole na Andragoškem zavodu. Rad se vozim 
s kolesom in igram nogomet, v veselje pa mi 
je tudi računalniško programiranje. Ker so me 
vedno zanimale matematika, fizika in kemija, 
bi v prihodnosti tudi rad študiral računalništvo 
ali elektrotehniko. V prostem času rad gledam 
filme s slovenskimi podnapisi in poslušam 
slovenske oddaje ter glasbo, da s tem vadim 
znanje slovenščine. Knjige zaenkrat berem v 
arabščini, sem se pa tudi včlanil v knjižnico, 
kjer si bom sposodil kakšno tanjšo knjigo. 

Z Nino iz društva Odnos sva obiskala dve 
srednji  šoli  in  dijaški  dom,  kjer  sva  govori-
la o mednarodni zaščiti in azilnem domu, o 
begunski problematiki ter odnosu države in 
policije do razmer v azilnem domu. Govorila 
sva tudi o integracijski hiši, kjer lahko begunci 
živijo eno leto po prejemu statusa. Od doma 
sem za pokušnjo prinesel mamine tipične 
sirske sladice. Pokazal sem tudi, kako se v 
arabskem jeziku napišejo nekateri izrazi, kot 
na primer »dobro jutro«, »zdravo«, »kako si«, 
»ljubim te« in imena prisotnih. Zanimalo jih je 
predvsem, kako sem prišel v Slovenijo. 

Novembra letos smo pripravili sirski večer. 
Tam smo z družino pripravili tipične sirske 
jedi in pripovedovali o našem  mestu Alep. 
Prikazali smo projekcijo fotografij mesta in 
ljudem povedali tudi druge značilnosti krajev, 
iz katerih prihajamo. 

Prisluhnili smo tudi sirski glasbi in na koncu, 
skupaj z obiskovalci, poskusili še domače 
sirske jedi. Obiskovalci so bili še posebej na-
vdušeni nad z mesom ali sirom polnjenimi 
ocvrtimi žepki, ki se imenujejo »sambusak«. 
Sirsko hrano in način priprave smo pred-
stavili tudi direktorici Andragoškega centra 
na Andragoškem zavodu Maribor. Tam smo 
se družili z učiteljicami, prostovoljci in vsemi 
drugimi, ki jih je zanimala sirska kultura in so 
želeli poskusiti naše tradicionalne jedi. 

Na Klubu mariborskih študentov sem pred-
stavil  tudi  sirsko  namizno  igro,  ki je sestav-
ljena iz platnene igralne plošče, kock in igral-
nih figuric. Igra je podobna našemu »Človek 
ne jezi se«. Ustanovita se dve skupini in za 
začetek je treba vreči številko deset. Namen 
igre je, da skupina spravi svoje figurice na 
sredino, ki predstavlja cilj. 

Prijatelji me velikokrat vprašajo, kako je pri-
šlo do konflikta v Siriji in kakšno je stanje tam 
sedaj, zakaj se Sirci borijo proti Asaadu in za 
svobodo. Zanima jih, kako živijo in se med 
seboj razumejo muslimani in kristjani ter pri-
padniki drugih ver. Razložim jim, da so pred 
tremi leti pripadniki vseh ver živeli v sožitju in 
ni bilo pomembno, katere vere je kdo. Danes 
je velik problem med muslimani to ali so suni-
ti ali šiiti. Slednji imajo veliko več možnosti, 
saj so si tudi pridobili oblast, ki jo predstavlja 
predsednik Asaad. 

Želim si, da bi tudi v prihodnosti organizirali 
več dogodkov in delavnic, na katerih bi ljud-
je spoznavali sirsko kulturo, hrano, običaje, 
glasbo in vse nas, ki prihajamo iz Sirije. Za 
konec pa vam želim le še »joumak said«, kar 
v arabščini pomeni »lep dan«.

Ibrahim, medkulturni večer

študentske zadeve | CAJTNG 7

»SAMO ŠOLE SE DRŽI...«

»Če boš imel šolo, boš dobil službo in boš 
dobro živel,« je stavek, ki smo ga mladi ve-
likokrat slišali od svojih starih staršev. »Ko 
smo bili mi mladi, nismo imeli možnosti 
tako hoditi v šole,« še dodajo. 

Veliko študentov se s to motivacijo prebija 
skozi težka izpitna obdobja, toda veliko jih 
po končanem študiju doživi »hladen tuš«. 
Kljub izobrazbi jih delodajalci vztrajno za-
vračajo.     Upoštevajoč     toplino     nekate-
rih slovenskih podjetij, pa mnogi na svoje 
prošnje sploh ne dobijo odgovorov. Mladi 
razmišljajo o fiktivnih vpisih ter o tem, da 
bi bilo dobro začeti z iskanjem službe že s 
stopnjo izobrazbe manj in se odpovedati 
načrtu o magistrski stopnji (»zakaj bi me 
kdo želel, če imam izobrazbo, ko pa nič ne 
znam?«). 

Študij  je  postal  množičen   pojav.   Bolonj-
ska reforma je omogočila hitrejši in lažji 
dostop do prvega »certifikata«, današnje 
diplome, za katero so se že na MMC RTV 
Slovenija spraševali, ali gre morda za »to-
varno diplom, ki ne prinaša služb«. Mladi se 
pogosto ne zavzamejo, kako se je skupina 
njim podobnim s časom povečala in koliko 
nižja je stopnja njihove konkurenčnosti, v 
primerjavi s stopnjo konkurenčnosti, ki so 
jo na trgu dosegali ljudje z isto izobrazbo 
leta nazaj. In četudi je prav, da je izobrazba 
dosegljiva vsem in da ima vsak možnost 
intelektualnega napredka, se je pomem-
bno zavedati, da se dandanes delodajalci 
vsakodnevno srečujejo s podobnimi kan-
didati – takšnimi z isto stopnjo izobrazbe, 
enakimi povprečji, ambicioznimi, iznajdljivi-
mi. Izstopajo pa tisti, ki imajo nekaj več od 
ostalih.

Po končanem študiju se veliko mladih znajde v nezavidljivem 
položaju, ko kljub dolgoletnem učenju in trudu, delodajalci za njih 
ne kažejo zanimanja. »Kaj lahko naredim več?« je vprašanje, s 
katerim bi se morali soočiti.

ALI JE ŠTUDIJ DOVOLJ?
AVTOR | MARUŠA NEUBERG FOTO | SPLET
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Kot navaja Univerza v Mariboru, »Trg danes 
išče nadpovprečne študente, ti pa se od 
povprečnih velikokrat razlikujejo s svojo ak-
tivnostjo. Študij namreč ne predstavlja samo 
študijskih obveznosti, pač pa od posameznika 
terja tudi lastno angažiranost in samoinicia-
tivnost ter kritično razmišljanje.« 

»Kaj sem naredil narobe?« je vprašanje, 
ki si ga mladi postavljajo, četudi s študi-
jem niso naredili prav nič narobe. Bolje bi 
se bilo vprašati »kaj lahko naredim več?« 
Prav je, da se o tem začne razmišljati že v 
študentskih letih, kajti »Ključni moment pri 
študentih je prehod na trg dela po zaključku 
študija in tisti, ki so v času študija bolj ak-
tivni v obštudijskih dejavnostih, imajo več 
priložnosti za hitrejši prehod na trg dela. Žal 
pa za vse ostale, ki so pasivni in se začno 
zavedati pomena neformalnega izobraževan-
ja in pridobivanja praktičnih izkušenj šele po 
zaključku študija, predstavlja prehod na trg 
dela povečini zahteven proces.« navaja Uni-
verza v Mariboru.

»KAJ LAHKO NAREDIM VEČ…«

V svetu polnem informacij je težko usmeriti 
pozornost v vse možne načine vključevanj, 
ki so nam na voljo, zato dobre dejavnosti 
pogosto spregledamo. Za vas imamo nekaj 
napotkov, ki so prijazni študentskemu žepu 
in s katerimi lahko usvojite neprecenljivo 
znanje, okrepite življenjepis, včasih tudi kaj 
zaslužite. 

Najprej pa ... Odkrivaj svoje talente!
Najpomembnejše je, da se študent zaveda, 
da s študijem zasleduje svoj bodoči poklic. 
Vanj je vloženega veliko truda, denarja in 
potrpežljivosti, zato je izrednega pomena, 
da ga področje študija veseli. »Pri odločan-
ju naj mladi ne zanemarijo svojih interesov 
in talentov,« je povedala Barbara Gogala iz 
Službe za zaposlovanje ZRSZ, opozorila pa, 
da naj se »mladi že pred odločitvijo za smer 
študija tudi dobro pozanimajo o možnostih 
zaposlitve.« 

KORISTNE POVEZAVE:
www.esvetovanje.ess.gov.si
www.mojaizbira.si
www.spletisvojokariero.si

Spoznaj Karierni center Univerze v Maribo-
ru!
Slednji » izvaja vrsto brezplačnih obštudij-
skih dejavnosti, ki se navezujejo na karier-
ni razvoj. Študentom in diplomantom UM 
ponujamo brezplačna karierna svetovanja 
in delavnice, organiziramo okrogle mize, 
strokovne ekskurzije ter dogodke, kjer ne-
posredno povezujemo delodajalce in štu-
dente. S tem lahko udeleženci pridobijo 
tako nova znanja, kot tudi okrepijo posa-
mezne veščine,« razlagajo aktivnosti in 
namen centra iz Univerze v Mariboru.

KORISTNE POVEZAVE:
www.um.si
kc.um.si
slovenia.demola.net 

Bodi vsestranski študent svoje fakultete!
Postani član Študentskega sveta Univer-
ze v Mariboru in član študentskega društ-
va svoje fakultete. Prav tako se ne pozabi 
vključevati v tekmovanja in projekte, ki jih 
fakultete največkrat objavljajo na svojih 
oglasnih deskah ali spletnih straneh.

KORISTNE POVEZAVE:
ssum.um.si

Vključi se v študentska organiziranja v 
svojem kraju!
V Sloveniji je več kot 50 društev, ki po ozem-
lju naše države delujejo pod okriljem Zveze 
ŠKIS. Kot navajajo na spletni strani Štu-
dentske organizacije Slovenije, predstavlja 
lokalno študentsko organiziranje unikum v 
evropskem   in   svetovnem   merilu.   V   dru-
štvih se združujejo študenti, ki si z delom in 
ustvarjanjem ob študiju širijo poznanstva 
in      nabirajo        izkušnje.        Tudi      Klub 
mariborskih  študentov  je   eno   izmed  teh

KORISTNE POVEZAVE:
www.esvetovanje.ess.gov.si
www.mojaizbira.si
www.spletisvojokariero.si

KORISTNE POVEZAVE:
www.um.si
kc.um.si
slovenia.demola.net 

KORISTNE POVEZAVE:
ssum.um.si
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društev in v njem redno iščemo nove 
sodelavce.

KORISTNE POVEZAVE:
www.studentska-org.si
www.skis-zveza.si
www.klub-kms.si

Spoznaj programe Erasmus+!
Erasmus+ je program Evropske unije, ki je 
med drugim namenjen prav zaposljivosti 
mladih. Mnogo se  jih  ne  zaveda,  da  študij-
ska izmenjava in praktično usposabljanje 
v tujini nista edini možnosti, ki jih ponuja. 
Mogoče je koristiti tudi ukrepe učne mo-
bilnosti posameznikov. Projekti mobilnosti 
za mlade nudijo možnost udeležbe na mla-
dinskih izmenjavah, kjer sta v večini prime-
rov kriti bivanje in prehrana, pa tudi večji 
del potnih stroškov. Ukrep omogoča tudi 
večmesečno opravljanje Evropske prosto-
voljne službe v tujini. Projekt krije celotne 
stroške bivanja in prehrane prostovoljca, 
večji del potnih stroškov, prostovoljec pa 
je upravičen tudi do mesečne žepnine. 
Možnosti za pridobivanje neformalnih 
znanj, ki jih ponuja program, je veliko, zlas-
ti veliko podporo pa izkazuje vključevanju 
mladih z manj priložnostmi.

KORISTNE POVEZAVE:
www.erasmusplus.si
www.cmepius.si
www.movit.si

Izkoristi poletje, izkoristi počitnice!
Študent lahko poletje izkoristi za delo v tu-
jini,    za    poletne    tečaje    jezikov,    uspo-
posabljanja, udeležbe, prakse ter za delo 
preko študentske napotnice. Po besedah 
Univerze v Mariboru, je namreč »delo preko 
študentske napotnice priložnost,  ki  je  ne  
poznajo v vseh državah. Tako si lahko mladi 
z raznim priložnostnim oziroma občasnim 
delom prislužijo finančna sredstva. Slednja  
lahko  investirajo  v  pridobivanje  dodatnih 
znanj in izkušenj.«

KORISTNE POVEZAVE:
www.mladiinfo.eu

www.stapotovanja.com

Izobražuj se sam!
Na voljo je veliko število spletnih strani, 
preko katerih ponujajo svoja predavanja 
fakultete po vsem svetu. Strani omogoča-
jo pridobitev certifikata o opravljenih pred-
metih, v nekaterih primerih pa je potrebno 
zanj tudi doplačilo. Predmeti so na voljo v 
več jezikih, vendar ne v slovenskem, zato je 
dobro poznavanje jezikov za pridobivanje 
znanja na ta način zelo pomembno. 

KORISTNE POVEZAVE:
www.mooc-list.com

Bodi iskalec zaposlitve!
Študenti se lahko prijavijo v evidenco 
iskalcev zaposlitve že v času študija. Na 
podlagi statusa iskalca zaposlitve lah-
ko obiskujejo Karierna središča, kjer se 
udeležujejo delavnic, predavanj ter tako 
pridobijo nasvete za iskanje zaposlitve.

KORISTNE POVEZAVE:
www.ess.gov.si/mladi

ZAKLJUČNA MISEL

Imejte VOLJO in POGUM, ter bodite 
SAMOINICIATIVNI. 

»Če delaš enako kot drugi, si jim enak. Če želiš 
biti drugačen, delaj drugače.«

KORISTNE POVEZAVE:
www.studentska-org.si

www.skis-zveza.si
www.klub-kms.si

KORISTNE POVEZAVE:
www.erasmusplus.si

www.cmepius.si
www.movit.si

KORISTNE POVEZAVE:
www.ess.gov.si/mladi

KORISTNE POVEZAVE:
www.mooc-list.com
www.coursera.org

KORISTNE POVEZAVE:
www.mladiinfo.eu
www.stapotovanja.com
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Klub mariborskih študentov je Nipketa, 
ki je Mariboru premierno predstavil svojo 
ploščo, gostil na Štuku. Ob tej priložnosti 
smo z njim opravili intervju v katerem nam 
je razkril več o sebi, nastanku albuma ter 
njegovi povezavi s Štajersko.

Ali je bilo težko ustvariti enoten vibe med 
različnimi komadi na albumu, glede na to 
da je nastajal pet let? 
»V času nastajanja albuma se je v mo-
jem življenju, predvsem v moji notranjosti, 
dogajalo veliko stvari, ki so me tako ali dru-
gače inspirirale. V svojih komadih večino-
ma govorim o sebi, svojih izkušnjah in svo-
jem pogledu na svet. Prav to je rdeča nit 
celotnega albuma. Pomembno vlogo v tej 
zgodbi igra moj prijatelj in producent Dam-
jan Jović, ki je v veliki večini odgovoren za 
glasbo in s katerim sva na isti valovni dolži-
ni kadar ustvarjava.«

V pesmi ‘Nipke Hollywood’ kombiniraš 
electro swing z zabavnimi liriki. Produkt 
je nenavadna pesem, ki vzbuja dober 
občutek. Od kod navdih za to pesem?
»Komad ‘Nipke Hollywood’ mi je še posebej 
pri srcu, saj sem ustvaril lik, ki je največji 
car vseh časov, glavna ‘faca’ na sceni, vsi 
ga poznajo. Ko ga izvajam, še posebej 
z bendom, se vsakič znova popolnoma 
vživim. Navdihnil me je prijatelj, ki mi je v 
šali večkrat rekel Nipke Hollywood. To je 
spodbudilo nastajanje refrena v moji glavi 
in zatem se je zgodil tudi domišljijski lik 
‘Nipke Hollywood’.«

V njej omenjaš tudi Willa Smitha. Njegovi 
stari komadi res širijo good vibe in uteleša-
jo drugačno obdobje v rapu. Se ti zdi, da je 
danes rap nekoliko bolj resen oz. temačen 
kot je bil v 90-ih letih?

Nipke, raper iz Dravelj, je že dolgo v glasbenih vodah. Svoje mesto 
na slovenski rap sceni je utrdil z izdajo svojega prvenca, imeno-
vanega preprosto ‘Nipke’. Izid albuma je napovedal že leta 2014, 
ko je objavil prvi singl ‘Všeč tko k je’.

»INSPIRACIJA JE LAHKO 
VSAK TRENUTEK, VSAKA
IZKUŠNJA.«
AVTOR | IVAN STANOJEVIĆ FOTO | SPLET
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»Mislim, da je hip hop v 90ih pokrival vse 
spektre   –   resnega,   romantičnega,   upor-
niškega, družbeno kritičnega, predvsem pa 
bolj surovega in organskega. Seveda se je 
do danes veliko stvari spremenilo. Mislim, 
da rap ni bolj temačen, aktualne so le druge 
vsebine, zvok je sodobnejši in rapanje je 
postala veščina, ki dobiva nove dimenzije.«

V pesmi ‘Nipke Hollywood’ omenjaš tudi 
Beyonce, Janet Jackson in Madonno. Je 
bila kakšna pevka v tvoji mladosti zate tis-
ta DAMN GIRL?« 
»HELL YEAH! Ena od teh je bila zagotovo 
Aaliyah, predvsem zato ker je imela zelo 
seksi komade, seksi držo, bila je zelo lepa, 
pa še ustrezala je mojim takratnim ideal-
nim kriterijem.«

Pesem ‘Egotrip shop’ ima beat, ki se mu je 
težko upreti. Kakšna zgodba stoji za to pe-
smijo?
»Pesem je ne nek način šala, v kateri ob 
povečanju ega postanem ekstremno samo-
zavesten in sam sebe skozi cel komad 
hvalim in s hvaljenjem ekstremno pretira-
vam. Na koncu pa pojasnim, da gre le za  
preblisk  v  moji  glavi,   ki  ga  je  sprožil  ta 
instrumental.«

Senida iz skupine Muff se na albumu po-
javi v dveh pesmih. Kako je bilo sodelovati 
z njo? 
»S Senido se poznava že kar nekaj časa in 
sva prijatelja, hkrati pa jo spoštujem kot 
glasbenico in sem občudovalec njenega 
dela. Že med pisanjem obeh pesmi sem 
sam pri sebi vedel, da jo moram imeti pri 
refrenih. Samo ustvarjanje je bilo zelo 
zabavno, domače in sproščeno. Senida 
je legenda, zato z njo zmeraj z veseljem 
sodelujem.«

V pesmi ‘Kaj je narobe’ odlično komenti-
raš družbeno stanje v Sloveniji. Kako se 
ti je zdela reakcija javnosti in vlade na be-
gunsko krizo?

»Moje zaupanje v državo in politiko je že 
zdavnaj izhlapelo. Begunska kriza je po 
mojem mnenju globalni problem, ki s se-
boj prinaša velike spremembe in prav tega 
se boji javnost. Se pa ne bi poglabljal in 
opredeljeval pri vprašanjih, ki niso v mojem 
dometu. Sočustvujem z nedolžnimi ljudmi, 
ki so žrtve političnih igric.«

Bojda imaš nekakšno navezo z Mariborom, 
je tako? 
»Seveda, vedno sem in vedno bom na glas 
povedal, da sem na pol Štajerec po očetu, ki 
je bil rojen v Koreni. Še vedno imam sorod-
nike v Dupleku in na to sem ponosen. Dru-
gače pa sem se v Mariboru vedno počutil 
odlično, tukaj imam veliko prijateljev, rad 
imam ljudi in njihovo mentaliteto, obožu-
jem pa seveda tudi Štajerke!«

Kako pa je bilo med nastopom na Štuku, ko 
si Mariboru premierno predstavil svoj al-
bum? Prideš še kaj nazaj?
Predstavitev na Štuku je bila zame kar izziv, 
saj sem tam prvič nastopal sam. Album je 
bil zunaj komaj dva tedna, s seboj sem pri-
peljal   bend,   bil   je   četrtek,  pridrvel  sem 
naravnost iz Cankarjevega doma, kjer sem 
imel koncert z Andrejem Šifrerjem, zara-
di česar nisem uspel opraviti tonske vaje, 
tako da nisem vedel kaj pričakovati. Vse se 
je dobro izšlo, ljudje so uživali, odzivi so bili 
odlični   in   z   največjim   veseljem  pridem 
ponovno, ko bo priložnost.

Imaš kakšno sporočilo za mlade, ki se še 
iščejo na področju glasbe?
»Ne bom dajal nasvetov, raje bom pove-
dal katerih smernic se držim sam. Sledim 
svojim občutkom in sem iskren do sebe, 
sem sam svoj in to me naredi posebnega 
in drugačnega. Inspiracija je lahko vsak tre-
nutek, vsaka izkušnja. Domišlija ne pozna 
meja. Glasba, ki jo ustvarjam je odraz mene 
samega.«



Pred kratkim si izdal svoj najnovejši EP z 
naslovom Infrared Feelz. Nam lahko poveš 
kaj več o njegovem nastanku? Nosi kakšno 
bistveno sporočilo? 
»Infrared Feelz je nastajal le nekaj mese-
cev, poudarek je na bolj simple flipih in ne 
preveč na zapletenih komadih. Gre za neke 
vrste počitek od mojega običajnega dela, 
zapletenih komadov.«

Kaj je pomen za naslovom EP-ja? 
»Infrared Feelz - ali infrardeči občutki - so 
občutki za katere včasih sploh ne vemo, da 
obstajajo (če obstajajo).  Na žalost ali na 
srečo, so nevidni. Lahko te prizadenejo, lah-
ko te osrečijo, ogrejejo ali spečejo. Vendar 
pred tem niti ne slutiš, da je to mogoče.«

Vem, da si velik oboževalec filmskega pr-
venca Vojna zvezd. Je zadnji film izpolnil 
tvoja pričakovanja ali ne? Bomo mogoče 

kdaj v prihodnosti slišali kakšno pesem po 
navdihu filmske uspešnice? 
»Sila se prebuja je zagotovo najboljši del! 
Komaj čakam, da zvemo kaj več o Snoku in 
vitezih Rena. Na novem EP-ju je komad ‘Dat 
Swing’, ki govori o bandu iz slavne kantine, 
iz serije filmov. Prav tako sem našel na-
vdih za prvi komad ‘Iknowuloveme’ v Han 
Solovem znanem stavku. Sam zbiram Star 
Wars lego kocke, tako da če kdo to bere in 
se mu na njih v kleti nabira prah, naj se mi 
kar javi.«

Večina tvojih samplov izhaja iz starejših 
pesmi iz obdobja 50ih, 60ih in 70ih. Upo-
rabljaš tako tuje, kot tudi domače vzorce. 
Kje sploh izbrskaš vse te vzorce starih slo-
venskih popevk? Si večino teh pesmi 
poznal že prej ali jih sproti odkrivaš?
»Youtube ali kakšen zaboj iz kleti starej-
ših sosedov. Sample iščem sproti, v enem 
dnevu jih najdem recimo 10-15, včasih tudi 

Emiljo A.C. je DJ in producent iz Ruš, ki ga navdihujejo šum gramo-
fonskih plošč, mešanice basov in vintage vzorci. Po na-stopu na 
KMŠ odru je z nami delil svoje vtise, povedal pa je tudi nekaj več 
o svoji glasbi in prihodnosti.

»TO, KAR SLIŠIŠ, KO 
POVEŽEŠ UM IN SRCE, TO SI 
TI.«
AVTOR | IVAN STANOJEVIĆ FOTO | SPLET

več, potem pa lepo pomešam čisto vse kar 
sem našel v en sam projekt. Do večera so 
že združeni v celoto. Lahko se zavleče tudi 
za kak mesec. Čisto odvisno.«

Kako gledaš na novelo zakona o medijih, ki 
določa kvote predvajanja slovenske glasbe 
po radijih? Se ti zdi, da bo to kaj popravilo 
ali spremenilo?
»Slovenska mentaliteta je zgrešena -  kar je 
tuje, je boljše. Nekateri se obnašajo, kot da 
dobra slovenska glasba sploh ne obstaja. 
Na radijih je več ‘turbo balkana’, kot pa slo-
venske glasbe. Talentirani in odlični, never-
jetni umetniki so spregledani, medtem ko si 
lahkoživke polnijo žepe s svetovnimi hiti iz 
leta 2005. Slabo. Naj se posluša in predvaja 
slovenska kvaliteta.«

V pesmi ‘Trava’ si uporabil vokal Majde 
Sepe. Moram priznati, da je ta skladba 
meni  osebno najljubša. Nam poveš neko-
liko več o tej pesmi? Predstavlja kaj poseb-
nega zate?
»Ko sem slišal to pesem, nisem mogel ver-
jeti, da še ni bila posemplana, glede na to 
kako radi slovenski reperji pišejo o travi. 
“Tu je tista trava, vendar vsa požgana..” 
Popolnost. Osebno ne kadim ničesar, razen 
umazanije iz tovarne dušika Ruše, ob kat-
eri sem rojen, vem pa, da veliko ljudi, ki me 
posluša, to počne in me ne moti. Ta pesem 
je za njih.« 

Kakšni so pa glasbeni načrti za prihod-
nost? Vem, da si ravno zdaj izdal EP, am-
pak si želiš izdati tudi kak LP? Zasledil sem 
tudi, da si pripravljal tribute 2 Pacu, na tem 
še zmeraj delaš?
»2 Pac remiks bom verjetno en dan zme-tal 
na Bandcamp, kot nekakšen stranski pro-
jekt, zdaj pa delam na zadnjem EP-ju z 2 
komadoma, pred izidom prvega velikega al-
buma, ki ga produciram že kar nekaj časa. 
In še ogromno časa ga bom. Prisežem, da 
bo najboljši! 30 komadov posemplanih za 1 
komad itd… :)«
Letos si kar dvakrat nastopil na Lentu. 

Kakšen občutek je bil to?
»Oba nastopa sta bila odlična! Bila je super 
izkušnja, bil sem presenečen nad obiskom. 
Skratka dope! Najlepše je doma v sobi zle-
pit semple z basom in hard knocking kicki, 
potem pa to v živo predstaviti ljudem.«

Na KMŠ odru si nastopil s Tiborjem na 
saksofonu in Filipom na kitari. Kako je 
prišlo do tega sodelovanja?  
»Filipa sem prvič slišal na Šuljotovi plošči 
in mu takoj pisal. Posnela sva par komadov 
za prejšnji EP in skupaj nastopila skoraj 
povsod po Sloveniji. Tiborja sem spoznal 
preko njega. Odlična in talentirana fanta.«

Moram vprašat še to! Kako se ti je zdel naš 
koncept KMŠ odra, kot platforme kjer lah-
ko nastopijo mladi, lokalni talenti? 
»Točno to je to, česar pri nas manjka! Putt-
ing the young and talented ones ahead! 
Najpametnejše, najmanj sebično in najbolj 
zaželeno razmišljanje na svetu. Iskanje in 
predstavljanje novih izvajalcev. Hvala!«

Imaš kakšno sporočilo za mlade, ki se še 
iščejo na področju glasbe?
»To, kar slišiš, ko povežeš um in srce, to 
si ti. Ko enkrat ljubiš to, kar počneš in ver-
jameš temu, kar izdaš, takrat si zmagal. 
Najboljša stvar na svetu je kritika ljudi, ki 
vedo kaj je to glasba in imajo polico plošč 
večjo kot ego. Poslušaj ljudi, spoznaj ljudi 
enakih misli, ljubi svojo umetnost in porabi 
zanjo ves čas na svetu. Slišim ljudi, ki naj 
bi bili umetniki in se imajo za neke umetni-
ke, v resnici pa nimajo ničesar za pokazat 
in raje zunaj pijejo in se zabavajo. To ni 
to. Delo, delo, delo in še enkrat delo! Če te 
nekdo zapre v prazno sobo za eno leto, bo 
tvoj glavni fokus to, da preživiš, ješ in spiš. 
Ko je tvoj cilj, da ustvariš klasike, pokaži 
samemu sebi, kako resno si to želiš. To je 
to! «
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»Rotterdam? Brezveze. Zakaj ne v Amster-
dam, ali pa katero bolj študentsko mesto?« 
so bile prve reakcije prijateljev, ko sem jim 
zaupala, da se odpravljam na magisterij v 
to dokaj nepriljubljeno, in od turistov poza-
bljeno nizozemsko mesto. Te besede niso 
bile ravno pozitivna vzpodbudnica, ko je 
prišel čas selitve. Tako sem se z mešanimi 
občutki odpravila proti novemu izzivu 
naproti in prišla v ... zelo urejeno, čisto, 
moderno mesto, ki mi je takoj zlezlo pod 
kožo. Kot novopečena študentka Erasmus 
Univerze, sem se seveda najprej srečala z 
množičnim bojem za stanovanje. Po nešte-
tih intervjujih in ogledih razmeroma dokaj 
urejenih nastanitev sem se končno ustalila 
sredi samega centra in bila pripravljena na 
raziskovanje mojega okoliša.

Beseda raziskovanje je v tem mestu upo-
rabljena dobesedno. Rotterdam, ki je bil v 
drugi svetovni vojni bombardiran, ni tipično 
evropsko mestece z glavnim trgom, niti ni 
tipično nizozemsko mestece s kanali, am-
pak je atipična prosta galerija moderne ar-
hitekture, kjer zgradbe rastejo kot »gobe po 
dežju«. Sprehajanje ali vožnja s kolesom po 
Rotterdamu je vedno znova edinstvena do-
godivščina, na kateri lahko odkriješ vse, od 
razsežnih parkov in romantičnih ulic Kralin-
gena, četrti, kjer starodavne veličastne 
zgradbe služijo kot dom številnim druži-
nam in študentom, do skritih kavarnic in 
propadlih tovarn, spremenjenih v kulturne 
organizacije ali pa v elektronski raj za ljubi-
telje nočnega življenja. Nekateri Rotterdam 
celo označujejo kot »novi Berlin«. 

To pozabljeno drugo največje mesto Nizozemske je mesto v nas-
tajanju, kjer so kljub pristaniškemu vzdušju v ospredju kreativ-
nost in spremembe. Je mesto, ki piše svojo zgodbo na novo in se 
prebuja iz velike tragike v urbano, tehnološko napredovano džun-
glo, v kateri nikoli ni dolgčas.

ROTTERDAM: MESTO 
RAZBLINJENIH STEREOTIPOV
AVTOR | JANJA FERENC FOTO | JANJA FERENC
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Četudi je to vzhajajoče mesto polno no-
vosti, se v njem najde veliko domačnosti. 
Mesto ni preveliko, kar pomeni, da ne po-
trebuješ eno uro, da se pripelješ na kavo, 
a hkrati ni premajhno, saj ima različne 
četrti, ki brbotajo od številnih dogodkov, 
bodisi med tednom ali vikendom. Cene 
so sprejemljive za nizozemske razmere, a 
niso napihnjene, da bi ovarale mimoidoče 
turiste. Prostora za aktivnosti na prostem 
je ogromno, prebivalci pa svoj prosti čas, 
če se le pokaže sonce, radi preživljajo na 
prostem, ob pivu in dobri hrani. Družabnost 
ponazarja tudi ena izmed najbolj modernih 
in najbolj dragih tržnic na svetu Markthal, 
v kateri se prepletajo različne kulture in ra-
zlični okusi. Tudi čevapčiči se najdejo tukaj! 
Rotterdamska skupnost je znana kot zelo 
odprta in si prizadeva privabiti čim več 
ljudi z uporabo urbanega dizajna in novih 
poslovnih  modelov,  ki  omogočajo  kvalite-
tno življenje po sprejemljivih cenah za 
mlade družine, poslovneže in iskalce ino-
vacij. Mesto tako postaja tudi vedno bolj 
privlačno za študente, ki soustvarjajo eno 
izmed najboljših univerz na Nizozemskem.

KO KNJIŽNICA POSTANE TVOJ DRUGI 
DOM

Če si visoko na lestvici, so visoka tudi 
pričakovanja. Erasmus univerza Rotterdam 
je znana predvsem po vrhunskem študiju 
ekonomije in menedžmenta, in v želji po ne-
nehni vrhunskosti zahteva veliko od svojih 
študentov. »Ta magistrski študij zahteva 
najmanj 40 ur dela na teden. Če imate služ-
bo, pojdite raje delat. Če niste prepričani 
in stoodstotno posvečeni študiju, je bolje, 
da zapustite dvorano,« so bile besede pro-
fesorja na enem izmed prvih predavanj. In 
res je. Tukaj skorajda ni časa za študentsko 
delo, ni časa za premišljevanje o tem, kaj 
bi in kaj ne bi, tukaj se gre za konstantno 
delovanje. Nenehno prebiranje akadmeskih 
člankov, kritično razmišljanje, pisanje ese-
jev in diskusije postanejo del vsakdana. 

A je kljub natrpanosti je vredno vsakega tre-
nutka, saj tako spoznavaš področje, v kate-
rem si želiš zgraditi prihodnost.

ŽIVLJENJE NA IN IZVEN KAMPUSA

Univerza ima pravi kampus z vsemi fakulte-
tami na kupu, trgovinami, restavracijami, 
športnimi objekti in študentskimi domovi. 
Tukaj  študentje  preživljajo   svoj  študijski 
čas, hkrati pa si pletejo nove vezi in se 
udejstvujejo v obštudijskih aktivnostih. A 
tudi izven študijskega sveta se razprostira 
široko dogajanje. Najbolj priljubljena ulica 
Witte de Withstraat nekoliko spominja na 
našo Poštno ulico, kjer se barsko vzdušje 
prestavi na ulico in se uresničujejo kultur-
ni projekti. Rotterdam tako postavlja sebe 
na zemljevid festivalskih mest, od filma in 
stand-up komedije do jazz glasbe in poezi-
je. To mesto je že zdavnaj zakopalo svojo 
industrijsko dolgočasnost in se prelevilo v 
pravi urbani eksperiment. 
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After a long period of unemployment and 
stagnancy in my country I was looking for 
ways to learn new things, develop my skills 
in photography, travel and learn about new 
cultures. The ideal solution in my case was 
to apply for EVS experience. However after 
two months of applying in different coun-
tries, my hopes started to fade away. On a 
random day, out of the blue, while browsing 
through Facebook a description popped 
out on one of the non-governmental orga-
nizations (NGO) web page. A super inter-
esting project about story telling in Maribor 
showed up. I googled “Maribor” right away. 

Immediately a smile appeared on my face. 
My first impression about Maribor was pos-
itive. This is a nice and cozy place. I went 
on with photo and information research. 
European Youth Capital 2013! Amazed by 
the events and somehow the energy of all

the photos, I applied with no second 
thought and crossed my fingers to be ac-
cepted. When coordinators let me know I 
could book my flight, I was jumping from 
excitement and started counting the days 
to go to this great place and learn more 
about its people and the culture.

Day one finally arrived. After a long trip I 
found myself standing in Maribor’s train 
station. I knew my coordinator was waiting 
for me to help me with my apartment and 
all the necessary first day commitments. I 
got off the train and started to look for a fa-
miliar face. There she was – waiting for me 
in her flowery dress with a big smile on her 
face welcoming me warmly. My tiredness 
went away right away. In her hands she had 
some traditional sweet delicacies from her 
mother. I could not wait to drop my stuff 
and open the box.

All the way from the magical land of the Olympus Gods and in-
credible mythology. My name is Alexia Tyriakidou and as many of 
you have guessed, I come from Greece. The reason that brought 
me here is European Voluntary Service (EVS).

LIFE IN MARIBOR
AVTOR | ALEXIA TYRIAKIDOU FOTO | ALEXIA TYRIAKIDOU
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First stop, of course, was my apartment. 
I had to get rid of my stuff. A surprisingly 
nice street with big trees, pointing out the 
path to home. It reminded me of those 
streets on postcards – I was wondering 
who are those lucky people waking up ev-
ery morning with a view like that. Well, in 
this case the lucky one was me. I was home 
in about 10 minute walk. The owner of the 
apartment had a great energy and a smile. 
He  welcomed me and showed me the 
whole place. My window was facing Pirami-
da. The day kept getting better and better. 
After a while of talking to the owner, getting 
the keys and leaving my stuff, me and my 
coordinator were off to the city center.

After six months I am still here with the 
same rhythm and enthusiasms as at the 
beginning. There could not be a better 
choice for me than Maribor. The pleasantly 
small city center and the magnificent green 
landscapes. One of my favorite choices 
is Mestni park. A place suitable either for 
walking and doing sports or socializing and 
hanging out with friends and family. The 
reason I underlined the city park is because 
it is the one thing missing at where I come 
from. Usually our parks are not that clean, 
big and appropriate for activities.

Another great thing about this city is that 
it gave me the generous opportunity to live 
a good quality life. To sum it up, Maribor is 
a safe city with low criminality, has a lot of 
nature, beautiful landscapes and amazing 
surroundings. Putting all that together with 
the fact that Maribor is a university city you 
got yourself a great deal. There are a lot of 
students and a lot of events going on every 
day. My organization, Društvo Hiša!, also 
plays a big role in event planning because 
we are dealing with a lot of events in order 
to make this city “A Living City” and I have a 
chance to see all the effort in person. Peo-
ple are working really hard to make Maribor 
reach that image.

I also have to stress that even if you don’t 
speak the language you will not find it dif-
ficult to communicate because the majori-
ty speaks very good English and they are 
always available and have the intention to 
help and give information. 

All these months I spent here I also got the 
chance to experience the traditional Slove-
nian food. The beef soup starter was a new 
part of lunch for me; I also tired nice sal-
ads, meats and the excellent wines. Ano-
ther deliciousness to enjoy, especially with 
my coffee, is the yummy potica. Concern-
ing the sweets here I realized there is a big 
difference between how sweet deserts are 
in Slovenia and how sweet they are in my 
country. A lot of sugar and syrup enhance 
your addiction to deserts. 
     
In a few words, Maribor gives you effortless 
chance to enjoy the simple things in life. 
Flavors, pictures, activities and sounds cre-
ate a balance that defines an ideal place.
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KREATIVA

Untitled, Kristina Keber

Kreativni kotiček je namenjen vsakomur, ki v sebi 
skriva nekaj kreativnosti in bi jo rad delil s širšo jav-
nostjo. Dragi bralci, ta del KMŠ Cajtnga je namenjen 
prav vam. V vsaki številki bomo namreč objavili prav 
vaše kreative, bodisi fotografije in ilustracije ali pa 
kratke zgodbe in pesmi. Izkoristite priložnost in svoj 
kreativni izdelek pošljite na: 
ivan.stanojevic@klub-kms.si

The empty space in me, Gregor Salobir

Stardust, Gregor Salobir
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KRIŽANKA
kmšNEPRIČA-

KOVANO,
HITRO

ANJA
NOVAK
JURE

WERBER

VRHNJI
SLOJ
KOŽE

PRISTAŠI
GOLOTE

NPR.
NA PLAŽI

LINGERIE,
EROTIČNO
SPODNJE

PERILO

(MEDMET)
IZRAZ
OBUPA

EN IZDIH IZ
PLJUČ
MOTEČ
HRUP

JAPONSKA
JED

FRONTMAN
SIDDHARTE

TROPSKI
SADEŽ

PODPOR-
NI ZID

IRON
MAN

OSEBNI
TRENER

PROGOVNI
DELAVEC

TISTA,
KI SE 

NAHAJA V
SREDIŠČU

KARDIO-
TOKO

GRAFIJA

TOPOVSKI
IZSTRELEK

SPOLNO
ZDRUŽE-

VANJE

REKA V
ZAHODNI

SLOVENIJI

OTROK,
SLAB-
ŠALNO

SREDA

BROM

STRON-
CIJ

SOGLA-
SNIK

PISANA
PTICA

DRUŠTVO
FIZIO. SLO.

POPULAR.
HR. OTOK

MONO, ... ,
TRI, TETRA
OZNAKA ZA
GOSTOTO

KOLOIDNA
SNOV

MINERAL.
VODA

JANEZ
POTOČNIK

GEORGE
NEWMAN

NIKELJ

VOJAŠKA
AKCIJA

NAJVEČJI
POLOTOK
V SEVER.
AMERIKI

TRAVNIŠKO
POLJSKA

KURA /
PTICA

WATCH ME
WHIP,

WATCH ME
...

BEST
KRIŽANKA

EVER!

SIMBOL.
ROŽA

SLOVEN-
CEV

ITA. ZNAMKA SPOD.
PERILA  ZA  MOŠKE
CELOTNA GRAFIČNA

PODOBA

(ANG)
EAT,

V PRETE-
KLIKU

ZBORNICA
ZA  ARH. IN
PROSTOR

SLOVENIJE

ŠMINKER
IND. TEKST
O PRAVILIH

SEKSU-
ALNOSTI

SAMOGLA-
SNIK

BOŽIČKOV
SMEH

VIDEO
DNEVNIK

NESTRO-
KOVNJAK

NASELJE V
VRNIKI

TRD BEL
IZRASTEK
MENI, TEBI

... (Ž)

INFO.
TEHNO.

AROGAN-
TEN

O. Š.
NAKLO

KOPATI,
PO

ANG.

ODSOTEN,
PO

ANG.

SOLAR
ENERGY

INT.

NANA-
ŠAJOČ SE
NA TRŽIČ

KDOR
KAJ IMA

UTRUDITI




