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Kvartet klarinetov Clariart 

 

 
 

Komorna zasedba deluje od leta 2008. Sestavljajo ga dva študenta Akademije za glasbo v Ljubljani in 
dva študenta Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Njihov repertoar je zelo obsežen 
in raznolik, saj izvajajo od priredb klasičnega, jazzovskega in judovskega žanra do originalnih skladb 
za kvartet klarinetov moderne glasbe 20. in 21. stoletja.  
 
Člani: 
 
Jure Rogina (1984) je svojo glasbeno pot  pričel leta 1993 v Nižji glasbeni šoli »Karol Pahor – Ptuj« 
pri profesorju Damjanu Kolariču. Glasbeno gimnazijo je med letoma 1999 in 2003 obiskoval v 
Mariboru pri že omenjenem profesorju. V tem času je prejel več nagrad na tekmovanjih mladih 



glasbenikov Republike Slovenije: 1998 - 2. nagrada in zlata plaketa, 2001 -  bronasta plaketa, 2003 - 
srebrna plaketa. Po uspešno zaključeni maturi se je vpisal na »Univerzo za glasbo in upodabljajočo 
umetnost« v Gradcu, kjer ga je poučeval Univ. Prof. Mag. Bertram Egger. Leta 2007 je z odliko 
diplomiral iz klarineta ter glasbene pedagogike. Januarja letos je zaključil z magistrskim študijem 
klarineta v Gradcu. V času študija je tudi sodeloval z Simfoničnim Orkestrom KUG, European Master 
Orchestra, Simfoničnim orkestrom SNG Maribor… Dodatno se je izpopolnjeval pri svetovno 
priznanih slovenskih in tujih glasbenikih: Alojzu Zupanu, Mate Bekavcu, Petru Schmidlu, Wenzlu 
Fuchsu, Jozsefu Baloghu, Norbertu Täublu. 
  
Kaja Smogavec (1988) je začela igrati klarinet pri osmih letih na GŠ v Slov. Bistrici pri profesorju 
Andreju Šmonu. Šolanje je nadaljevala na SGBŠ Maribor pri  profesorju Damijanu Kolariču. Po 
uspešno zaključeni maturi je bila sprejeta na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer bo letos 
diplomirala pri rednem profesorju Slavku Goričarju. V času svojega izobraževanja je prejela več 
nagrad na tekmovanjih mladih glasbenikov Republike Slovenije in sicer: 2001 - zlata plaketa in 2. 
nagrada;  2004 - zlata plaketa in  3. nagrada; 2007 -  srebrna plaketa. Leta 2005 se je udeležila tudi 
mednarodnega tekmovanja v Carlinu v Italiji, kjer je dosegla 8. mesto. 
Udeleževala se je mnogih seminarjev pri priznanih klarinetistih, kot so Jože Kotar iz Slovenije, 
Hedwig Swimberghe iz Belgije, Ferdinand Silveira iz Brazilije in Susanne Hue iz Francije. Udeležila 
se je tudi dveh poletnih šol pri Mate Bekavcu v sosednji Avstriji. 
Leta 2006 je na Reviji pihalnih orkestrov imela tudi samostojni nastop v Unionski dvorani v Mariboru, 
kjer jo je spremljal orkester Srednje glasbene šole iz Maribora in v letu 2009 izvedla tudi solistični 
recital v Mestnem muzeju v Ljubljani. Leta 2006 je prejela diplomo “dr. Romana Klasinca” za 
izjemne umetniške dosežke. 
  
Evgen Celcer (1986) je nižjo glasbeno šolo končal v Slovenskih Konjicah pri g. Olgi  Zbičajnik in 
prof. Janezu Zavcu. Šolanje je nadaljeval  na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, pri mag. Valterju 
Petriču. Leta 2005 je po uspešno zaključeni maturi študij nadaljeval na »Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost« v Gradcu, pod mentorstvom Univ. Prof. Mag. Bertrama Eggerja, pri katerem 
je junija 2009 iz klarineta tudi diplomiral. Sedaj je študent magistrskega študija klarineta ter študija 
glasbene pedagogike na isti univerzi. V času šolanja se je udeležil številnih seminarjev in poletnih šol 
za klarinet pri priznanih glasbenikih: Mate Bekavcu, Wenzlu Fuchsu, Jožetu Kotarju, Beli Kovacsu in 
drugih. Sodeloval je z različnimi komornimi zasedbami ter orkestri kot so Simfonični orkester KUG, 
European Master Orchestra, Simfonični orkester SNG Maribor... Je stalen član Pihalnega orkestra 
KUD Pošta Maribor. 
 
Lovro Turin (1988) je svojo glasbeno pot začel na nižji glasbeni šoli pri profesorju Zdravku Zimiču. 
Šolanje je nadaljeval na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor  pri profesorju Valterju Petriču in 
kasneje pri profesorju Damijanu Kolariču. Trenutno se izobražuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
pri rednem profesorju Slavku Goričarju, kjer obiskuje 3. letnik študija.  
V vsem tem času se je udeležil različnih koncertov in tekmovanj. Leta 2004 je na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije Temsig dosegel bronasto plaketo, leta 2007 pa zlato plaketo 
in prvo nagrado. 
Sodeluje v različnih komornih sestavih in priložnostnih orkestrih.  Redno  igra pri pihalnem orkestru 
KUD Pošta Maribor, je pa tudi član folklorne skupine Študent Maribor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VICTORY 

 
 
 

 
 
 
 



Boštjan Zupančič - klaviature, vokal 
 
rojstni dan: 22.09. 1971 
 
kraj: Ljubljana  
 
horoskop: devica  
 
višina: 183 cm  
 
barva oči: sivo-modra  
 
barva las: rjava 
 
Boštjan se rodi v Ljubljani, ob 19.35 zvečer in je že takrat zelo glasen "pevec". Pri štirih 
letih prvič pokaže znake nadarjenega glasbenika. Želi pa si tudi, da bi postal dober 
harmonikar.  
Kot petletni fantič začne obiskovati glasbeno šolo, hkrati pa poje v pevskem zboru 
glasbene šole Moste - Polje.  
 
Ker je premajhen in mu ne uspe dvigniti harmonike, se prvi dve leti uči igranja flavte, 
kasneje pa se vendarle spoprime s harmoniko. Omenjenemu inšturumentu posveti 
naslednjih 7 let. S prijateljem Urošem ustanovita prvi duet in v osnovni šoli postaneta 
nepogrešljiv del vseh proslav in prireditev.  
 
Leta 1985 začne obiskovati srednjo Ekonomsko šolo v Ivančni Gorici in jo tudi uspešno 
konča. Istega leta z Urošem ustanovita skupino Tropic, s katero uspešno nastopata štiri 
leta. Tej skupini se kasneje pridruži tudi Cveto Golob (bobnar sedanje skupine Victory).  
 
25.5. 1990 Boštjan in Cveto spoznata Mikija, ki ju povabi v skupino Victory.  
 
Kot osemnajstletnik se odpravi v tujino in kot najmlajši član uspešno zastopa barve 
skupine Victory.  
 
Leta 1996 babica Antonija izda veliko skrivnost - Boštjan izve, da je njegov dedek 
Italijan. Tega ni vedel niti njegov oče. Sedaj že tri leta premišljuje, če bi šel obiskat 
dedka v Padovo.  
 
V teh desetih letih, odkar igra v skupini Victory, je spoznal, da mu delo v skupini pomeni 
vse, zato se odloči, da bo to delo opravljal kar se da profesionalno.  
 
Ob prostem času se zelo rad ukvarja še s športom, obožuje savno in je nadvse družaben 
ter - kot pravi sam - tudi družinski človek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miran Miki Vlahovič  - kitara, vokal 
 
rojstni dan: 25.03. 1968 
 
kraj: Ljubljana 
 
horoskop: oven 
 
višina: 186 cm 
 
barva oči: modro zeleno siva 
Najstarejši član skupine Victory se rodi 25. Marca 1968 ob 8.05 v Ljubljanski 
porodnišnici. Je član velike glasbene družine, saj se z glasbo ukvarjajo skoraj vsi člani 
družine - dedek, oče in brat so ravno tako glasbeniki, medtem ko se mati in sestrična 
ukvarjata s petjem.  
 
V tretjem razredu OŠ Miki dobi svojo prvo kitaro, hkrati pa začne desetletno športno 
kariero v namiznem tenisu, kjer doseže kar nekaj lepih uspehov.  
 
Kljub športnem udejstvovanju ob vsaki prosti minuti vadi igranje kitare. Že v 1.letniku 
srednje šole ustanovi svojo skupino, ki jo poimenuje »Banana band«.  
 
Člani skupine so njegovi sovrstniki - sošolci istega razreda srednje strojne šole na 
Aškerčevi.  
 
Šolo konča uspešno in zamenja kar nekaj znanih pa tudi manj znanih skupin (Coctail 
band, Charel, Tropico, Peter pan....) Nazadnje se priključi skupini Šarm. Kmalu po 
prihodu v to skupino, se fantje odločijo, da bodo srečo raje iskali v tujini. Preimenujejo se 
v "Victory" in odidejo na pot...  
 
Po petih letih igranja v tujini se vrnejo domov, kjer začnejo igrati bolj avtorsko glasbo.  
 
Leta 1995 si Miki izbere tudi življensko sopotnico. In leto kasneje, 29.6. 1996, se poročita 
na Blejskih grimščah.  
 
Kmalu 30.01. 1997 se jima rodi potomec, ki sliši na ime Mark.  
 
Leta 1994 ustanovi svoje podjetje AVANT MD d.o.o., ki ga vodi še danes. Kljub temu, da 
je v podjetju veliko dela, mu je v življenju glasba vse in še več. V novi hiši, ki jo zgradi 
leta 1998 nastane tudi majhen snemalni studio, kjer posnamejo tudi novih osem skladb. 
Te zgledajo luč sveta na novi plošči, z naslovom "Hočeš me"...  
 
Rad ima dobro hrano, sladice in je - z dvema besedama – človek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Robert Dragar  - kitara, vokal 
 
rojstni dan: 11.04. 1969 
 
kraj: Ljubljana 
 
horoskop: oven 
 
višina: 187 cm 
 
barva oči: sivo zelena 
Tudi Robi se rodi v "pevski družini". Doma se je vedno veliko prepevalo - pa ne samo ob 
obiskih; oče poje v pevskem zboru, mamo pa poleg petja veseli še igranje na harmoniko. 
Tudi dedek je dober pevec in inštrumentalist (obvlada kitaro, harmoniko in kontrabas).  
 
Kot otrok Robi ne obiskuje vrtca. Svoje otroštvo preživi s sovrstniki iz vasi in počne vse 
mogoče neumnosti...  
 
Opravi izpit C-klase za radioamaterje, pojavljati se začne kot organizator raznih veselic in 
zabav. Njegov prvi izkupiček gre za nabavo glasbene opreme in takrat se začne njegova 
glasbena pot.  
 
S prijatelji iz vasi ugotovijo, da bi bilo uredu, če bi imeli svoj band. Beseda, da besedo in 
ustanovijo skupino. Poimenujejo se "Diamant" in svoj prvi nastop odigrajo v nabito 
polnem gasilskem domu. Odličen zadetek!  
 
Seveda pa je - kljub navdušenju nad glasbo - treba dokončati tudi šolo. In ker je bil 
Robijev dedek mizar, gre Robi po njegovih stopinjah. Konča srednjo lesarsko šolo v 
Ljubljani. Kot srednješolec pa pokaže tudi talent za igro in v KUD-u Antona Mehle nekaj 
časa nastopa kot amaterski igralec.  
 
Skupina Diamant se med tem časom preimenuje v "Šarm" in fantje se v tem obdobju 
lotijo resnega muziciranja.  
 
Pride ponudba za igranje v tujini in ime skupine se ponovno spremeni. Tokrat zadnjič v 
"Victory"!  
 
Skupina Victory v letih 1988- 1993 gostuje v srednji in severni Evropi. Med drugim igrajo 
tudi v največjih in najbolj ekskluzivnih klubih.  
 
Po letu 1993 zaključijo gostovanja v tujini saj ugotovijo, da je doma vendarle najlepše.  
 
Takrat se začne njihova pot navzgor tudi na domači glasbeni sceni.  
 
Kolegi iz benda Robija opišejo kot gurmana in človeka z ogromno pozitivne energije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boštjan Vajs - tolkala, vokal  
 
rojstni dan: 04.04. 1981 
 
kraj: Ljubljana  
 
horoskop: oven  
 
višina: 185 cm  
 
barva oči: rjava  
 
barva las: jih nima Najnovejši in najmlajši član skupine Victory se rodi 4. aprila 1981 v 
Ljubljani. 
Izhaja iz glasbene družine in je svoje odlično znanje igranja na bobne in tolkala 
podedoval od svojega dedka, ki je v svoji mladosti igral na njih, Boštjanov oče pa igra 
bas kitaro. 
Z bobni pa se je prvič spopadel pri osmih letih. Po nekaj letih trdega dela in vztrajnosti 
na OŠ Nove Jarše, katero je obiskoval, nastane njegova prva glasbena skupina. 
 
Ko je dopolnil 14 let, ga je k sodelovanju povabila rock skupina Bombe, v kateri si je 
pridobil dovolj glasbenih izkušenj, da je lahko resno začel igrati pri skupinah Cantor in 
Niowt. Sodeloval pa je tudi z mnogimi slovenskimi glasbeniki , kot so Dadi Daz,...  
 
Po končani srednji trgovski šoli je bila njegova največja želja postati profesionalni 
glasbenik in čisto nepričakovano in hkrati kot naročeno ga preseneti telefonski klic. 
Pokliče ga bobnar skupine Victory - Cveto in ga povabi k sodelovanju. 
Boštjan brez pomisleka sprejme ponudbo, si takoj kupi tolkala in s skupino Victory prvič 
nastopi na interni zabavi 10. marca 2001. In tako sem mu izpolni želja, postane član 
skupine Victory. 
 
V veselje mu je, da lahko svoj prosti čas posveča mladim nadobudnim bobnarjem, kajti 
poučuje v glasbeni šoli Vox, poleg polno zasedenega urnika pa si še vedno najde nekaj 
prostega časa in obišče fitness center, kjer združi prijetno s koristnim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modna revija  
 
 

 


