
Fizik in ilustrator širokega spektra vsebin. Prijeten, srčno dober, sončen človek.                          

Tudi hvaležen. Iskriv z duhovitimi risarskimi idejami in odličnimi rešitvami.                          

Ilustrator astronomskih, bioloških, fizikalnih, geografskih, matematičnih, tehniških, 

računalniških, družboslovnih in literarnih (gledaliških) tem. Človek, ki je zares razumel 

besedilo knjige, ga v sebi premlel in ga nato strokovno vtkal v ilustracijo.                                        

Risal je z velikim srcem, neskončnim veseljem in strastno željo, da naredi ilustracijo                     

tako zelo popolno, da je razumljiva že na prvi pogled brez spremljajočega besedila.                   

V tem pogledu je bil s svojim ilustratorskim izrazom svojevrstni umetnik, da ne rečem 

čarovnik. Z njim sva sodelovala tudi midva (Stana in Majo), ali: on je sodeloval tudi z nama. 

Narisal je več slik, kjer naju je upodobil. Dve tipični objavljamo. 

 

Edo Podreka in midva na njegovih slikah 

Spomin nanj in njegovo ustvarjalno ilustratorsko delo 

 

Edo Podreka je bil rojen 1.1.1955 v Štrpedu v občini Buzet na Hrvaškem. Maturiral je na 
gimnaziji v Kopru, diplomiral pa iz tehniške fizike na UL leta 1983. Po diplomi se je zaposlil 
v ljubljanskem podjetju Iskra Sistemi d.d. in stanoval v Ljubljani. Sprva je delal kot sistemski 
analitik, nato pa je bil programer sistemov na področju informatike do leta 1997. Ob službi je 
neprenehoma ilustriral. Potem je dobil status svobodnega umetnika in je samo še risal. Leta 
1998 se je preselil v Koper. Kmalu pa se mu je poslabšalo zdravje. Novembra 2003 mu je 
umrla še žena, kar ga je zlomilo. Tri mesece kasneje je umrl še on, in to 13. 2. 2004 v Kopru. 
 
 

 

Edo Podreka (1955–2004) 



Edo Podreka je kot ilustrator sodeloval s številnimi avtorji knjig različnih področij. 
Vsi so pohvalili njegov inovativni ilustrativni prispevek knjigi. Veliko knjig je bilo 
prevedenih v tuje jezike, tako da je kot ilustrator znan tudi v tujini. Največ knjig je ilustriral 
fiziku Samu Kuščerju, in sicer kar šest, nato fiziku prof. dr. Janezu Strnadu, biologinji prof. 
Dragi Tarman, dramaturgu Blažu Lukanu, matematičarki prof. dr. Mari Cotič itn.  

 
Ilustriral je tudi nama, in sicer učbeniško gradivo za 1. triletje osnovne šole (v okviru 

predmeta Okoljska vzgoja) Prvi pogled, kjer je duhovito narisal slike, ki prikazujejo nekaj 
osnovnih astronomskih pojmov za najmlajše. Meni pa je še ilustriral Opazujemo zvezde in 

planete, prilogo v reviji Gea, Letnik VI, št. 2, marec 1996.  
 
Edo je bil dostikrat na obisku in tudi za daljši čas pri nama na Javorniku pod Joštom 

nad Kranjem. Dobro smo se razumeli in sodelovali. Tu in tam smo tudi malo opazovali 
zvezde. Mene je imel skoraj za ata. Pripravljal je še ilustracijo za knjižico o Plejadah, a ga je 
prehitela smrt. 

 
 

 
 

Učbeniško gradivo Prvi pogled, DZS, Ljubljana 2000 - ilustriral Edo Podreka. 

 

Pri popisu Podrekovih ilustracij zdaj še marsikaj manjka. Tiste v knjigah so že popisane.  
Niso pa popisane njegove ilustracije iz Cicibana, Pionirja in drugih revij.  
 
Enkrat bo seznam njegovih ilustracij veliko bolj obširen kod danes, saj se dopolnjuje.  
 
Sliki, povezani z nama, objavljamo spodaj, da ne utoneta v pozabi. 



    
 

                                  Leto 2000                                                            Leto 2001 
 
 

Vendar pa ti dve sliki daleč nista tako pomembni kot to, da se ga tu in zdaj spominjamo in da 
širši slovenski javnosti povemo, da smo ga imeli radi, da smo ponosni nanj in da ga ne bomo 
pozabili, saj je ustvaril lepe, zabavne, strokovne in nepozabne ilustratorske umetnije. 

 

 

 

  

Kranj, 13. 2. 2016                                                                            Marijan Prosen 

 
 


