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Pred šestimi leti objavljeno družabno omrežje 
Instagram ponuja nekaj sto milijonom 
uporabnikom priložnosti za objavljanje in deljenje 
fotografskih ter video utrinkov.  
 
Irena, Simon in Boris Sovič svoje fotografije kar 
pogosto objavljajo na Instagramu. K fotografiranju 
jih navdihuje želja, ohraniti lepoto trenutka kljub 
njegovi minljivosti s fotografskim zapisom ter deliti 
lepoto narave in doživetij z ljudmi dobre volje in 
srca. 
 

Irena Sovič je na Instagramu od leta 2013. 

Še dalj časa je na YouTube, kjer je v angleščini 
objavljala na kanalu SevenTwinklingTweens, 
SevenCoolTweens, nato na kanalu 
SevenFabulousTeens, sedaj pa objavlja na svojem 
kanalu GottaKeepMoving. Objavlja tudi na 
Twitterju. 
 

 
Prizor iz videa Types of People on Instagram 
avtorice Irene Sovič. Foto: Irena Sovič. Objavljeno 
na Instagramu 22. avgusta 2016.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prve štiri razrede osnovne šole je Irena obiskovala 
na ameriški Elementary school v Izraelu, preostalih 
pet razredov pa v Mariboru. Sedaj je dijakinja.  
 

Inž. Simon Sovič je na Instagramu od leta 

2012. Simon objavlja fotografije tudi iz svojega 
športnega udejstvovanja (igral je v waterpolo ligi v 
treh državah, z baseballom je nastopal  v petih, 
sedaj se ukvarja tudi z wakeboardingom in 
snowboardingom) s potovanj in zanimivih 
dogodkov. Objavlja tudi na Facebooku. 
 

 
Cruising. Foto: Simon Sovič. Objavljeno na 
Instagramu 30. avgusta 2015. 

Simon je v Mariboru končal osnovno šolo, v Izraelu 
pa je maturiral na ameriški high school. Po diplomi iz 
arhitekture na prvi bolonjski stopnji na Univerzi v 
Mariboru (med študijem je v okviru programa 
Erasmus nekaj časa študiral tudi v portugalskem 
Portu) se je vpisal na drugo bolonjsko stopnjo. 
Posveča se tudi spodbujanju podjetništva zlasti med 
mladimi.  
 

 
 

 
 

 

Eilat, avgust, 2011 



 
 
Mag. Boris Sovič je na Instagramu od leta 

2013. V prostem času rad zahaja v hribe (poleti je 
prehodil 130 km poti čez Kozjak in Košenjak). Objavlja 
fotografije, ki nastanejo med pohodi in priložnostne 
fotografije. Objavlja tudi na Facebooku, na Twitterju in 
na LinkedInu. 
 

 
Utrinek z Maistrovega pohoda od Maribora do 
Zavrha. Foto: Boris Sovič. Objavljeno na Instagramu 
24. oktobra 2015. 

Boris je v Mariboru končal osnovno šolo in srednjo 
tehnično šolo. Na Univerzi v Mariboru je diplomiral in 
magistriral iz elektrotehnike. Poklicno kariero je začel v 
gospodarstvu, kjer dela tudi sedaj kot predsednik 
uprave družbe Elektro Maribor, pred tem pa je bil 
veleposlanik 
 
 
 
 

 

 
 

 
Republike Slovenije v Državi Izrael, župan Mestne 
občine Maribor, poslanec v Državnem zboru 
Republike Slovenije in državni sekretar za 
energetiko. 
 

Nives Sovič piše pesmi v slovenščini in v 

angleščini že od leta 2011. Do sedaj jih je objavila v 
gimnazijskem zborniku, v študentski reviji na 
fakulteti in na blogu. Njena pesem je bila javno 
predstavljena tudi na prireditvi ob svetovnem 
dnevu poezije v Mariboru leta 2014.  
 
Ker sem ga ljubila bolj, kot ljubim sebe,  
in če nekoga ljubim tako zelo, 
če nekomu verjamem bolj, kot verjamem sebi, 
mi ne preostane nič drugega, 
kot da ga pogledam, 
kot pogledam nebo,  
ko mu ne verjamem. 

Odlomek iz pesmi Nebo, 2013. 
 
Nives je v Mariboru obiskovala osnovno šolo, v 
Izraelu končala zadnja dva razreda ameriške middle 
school in prva dva letnika high school, nato pa je v 
Sloveniji končala program mednarodne mature. V 
srednji šoli je bila predstavnica razreda, dejavna je 
bila tudi v nevladnih organizacijah. Sedaj je 
študentka psihologije na prvi bolonjski stopnji na 
Univerzi v Ljubljani. Sodeluje v študentski reviji na 
fakulteti. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Razstavo bo odprl 
gospod Srečko Pungartnik. 
 
 

Kulturni program pripravljajo 
učenci Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                        Avtorji kataloga: družina Sovič 
 
 


