
Intervju s Challetom Salletom 
 

 

Kot vemo, je vaše pravo ime Saša Petrovič. Kako 

to, da vas vsi poznamo kot Challeta Salleta? 

Challe Salle je moje umetniško ime, ki ga 

uporabljam samo pri ustvarjanju glasbe, zato me 

javnost pozna pod tem imenom. 

 

Kdaj ste napisali svojo prvo pesem? Ste jih pisali 

že v mladih letih? 

Hip-hop sem začel poslušati pri 13-ih letih in takrat 

sem začel pisati tudi svoja besedila. 

 

Ali imate v predalu kakšne neobjavljene pesmi? 

Seveda, posnetih vsaj 10, nekatere izidejo kmalu, 

nekatere pa verjetno nikoli. 

 

Pri snemanju katerega videospota ste najbolj uživali? 

Vsak spot je zame nekaj posebnega, zagotovo mi bo v spominu najbolj ostalo 

snemanje za pesem Lagano, ker ima spot največ ogledov v zgodovini Slovenije na 

Youtubu. 

 

Vaši poslušalci izhajajo iz vrst mladih in ne toliko starejših. Ali vas to preseneča? 

Starost poslušalcev ni pomembna, vesel sem, da se v moji glasbi najdejo različni ljudje 

in da me spremljajo različne generacije v tako velikem številu. Seveda pa sem ponosen 

na to, da me v največjem številu spremlja mladina in da sem nekaterim tudi vzornik. 

Trudim se jih usmerjati na pravo pot, povezano z izobrazbo, razvojem talentov, 

športom in glasbo. 

 

Katero vašo pesem imate najraje in zakaj? 

Vsaka pesem je nekaj posebnega. Če bi moral izbirati, bi izbral Lagano, ker je najbolj 

znana in poslušana, zelo pri srcu pa mi je tudi najnovejša pesem Dobr vem. 

 

Če bi morali izbrisati vse vaše pesmi in pustiti zgolj dve, kateri bi to bili in zakaj? 

Ne bi izbrisal nobene in na srečo mi o tem ni treba razmišljati.  

 

Ali ste kdaj pomislili, da bi končali svojo glasbeno kariero? 

Leta 2014 sem imel dvoletni glasbeni premor, ker se z glasbo nisem mogel preživljati. 

Takrat sem se ukvarjal s trgovino s športno prehrano in trenerstvom v fitnesu, vendar 

sem se proti koncu leta 2016 spet vrnil nazaj k glasbi. Glasba je moje življenje in to me 

najbolj veseli. 

 



Ali ste bili že kdaj gost na kakšni osnovni šoli in ali radi spoznate svoje 

oboževalce v živo? 

Seveda, zelo rad. Po osnovnih šolah sem veliko nastopal in skoraj po vsakem koncertu 

naredimo tudi slikanje in tako imenovani »meet & greet«. 

 

Kaj bi radi sporočili vsem vašim oboževalcem? 

Hvala vam za podporo in »gud vajb« in upam, da se čimprej vidimo na kakšnem izmed 

mojih koncertov. 

 

Vir slike: Facebook  

                    Eni Jelerčič 


