Boris Vahtarič: »Želim si, da bi bil mir na Zemlji.«
Boris Vahtarič je bil v letu 2016 eden izmed prejemnikov občinske nagrade v občini Bistrica ob
Sotli. Zanimalo me je njegovo življenje, delo in zakaj je nagrado prejel. Odločil sem se, da ga
obiščem in o tem povprašam.
Spraševal: Luka Vahtarič
KDAJ STE SE RODILI? KJE IN KAKO STE PREŽIVELI SVOJE OTROŠTVO?
Rodil sem se 11. 5. 1972, očetu Franju in materi Jožici. Čez tri leta se je rodil brat Zoran, čez dve leti
pa še sestra Vesna. S svojo družino sem preživljal svoje otroštvo v rojstni hiši pod Kunšperkom.
Preživeli smo lepe čase, tako s sosedovimi otroci, s katerimi smo se igrali, kot tudi v osnovni šoli, ki
sem jo obiskoval v Bistrici ob Sotli.
KAKO JE POTEKALO VAŠE NADALJNJE ŠOLANJE?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal v Srednjo kovinarsko in metalurško šolo v Štorah. Po šolanju
sem opravil pripravniški izpit, ki je trajal šest mesecev, nakar sem odšel služit vojaški rok. Ko sem
ga odslužil, sem še nekaj časa delal pri obrtniku in istočasno začel delati doma z očetom v domači
delavnici ter na manjši kmetiji.
KAJ STE PO POKLICU IN ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZANJ?
Po poklicu sem avtoklepar. Za ta poklic sem se odločil zaradi veselja do tega dela, ki sem ga spoznal
pri očetu, ki je prav tako opravljal to delo. S tem, ko sem mu pomagal, sem že v osnovni šoli pridobil
veliko izkušenj, pa tudi motivacijo.
V LETU 2016 STE BILI EDEN IZMED OBČINSKIH NAGRAJENCEV. KAKŠNO PRIZNANJE
STE DOBILI?
Da, drži. Dobil sem priznanje Občine Bistrica ob Sotli, ki mi ga je podelila za vestno delo, katerega
opravljam že dobra tri leta. Sem namreč hišnik kulturne dvorane in nekaj drugih občinskih prostorov.
KAJ POČNETE V PROSTEM ČASU?
Moj prosti čas je omejen, saj imam po navadi veliko dela.
Kolikor pa mi ga ostane, ga rad izkoristim za druženje s
prijatelji, v toplejših dneh se odpravim na potepanje s
kolesom, v zimskem času pa smučam in sodelujem v
dramski skupini v našem kraju.
KAJ STE SI ŽELELI KOT OTROK IN KAKŠNE SO
VAŠE ŽELJE DANES?
Kot otrok nisem imel posebnih želja, saj smo živeli skromno.
Tako so bile vse želje le otroška fantazija. Želje danes pa so,
da bi imeli mir na Zemlji in da bi se končala begunska kriza,
saj je pustila že preveč negativnih posledic.

