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XIII. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 
Srednja šola Slovenska Bistrica, 22. marec 2014 

 
VPRAŠANJA:                                                                                         IZPITNA TAJNOST 
 
KT 1: 5 možnih točk 

• Kako se imenuje velik stolp v severozahodnem delu mestnega obzidja in kakšnemu namenu 

je služil? 

Graslov stolp, obrambni stolp, žitna kašča (vsaka navedba 1 t, skupaj 3 točke). 

• Kakšna je današnja namembnost stolpa? 

V stolpu je galerija (razstavišče oz. druga smiselna razlaga, skupaj 2 točki). 

__________________________________________________________________________ 

KT 2: 5 možnih točk 

• Imenuj tri najpomembnejše zgradbe na Trgu svobode! 

Marijina cerkev (nekdanji ženski samostan), mestna hiša in knjižnjica (vsaka navedba 1 

točka, skupaj 3 točke). 

• Po kateremu pomembnemu slovenskemu narodnemu buditelju, mladoslovencu, se imenuje 

knjižnjica v Slovenski Bistrici? 

Po Josipu Vošnjaku (pravilna navedba imena in priimka po 1 točko, skupaj 2 točki). 

__________________________________________________________________________ 

KT 3: 6 možnih točk 

• Katere tri plemiške rodbine so bistrišemu gradu dale največji pečat? Navedite priimek avtorja 

znamenitih fresk v viteški dvorani. 

Vetter, Wildenstein, Attems (vsaka navedba 1 točka, skupaj 3 točke). 

Avtor fresk je Franc Ignac Flurer (za navedbo priimka 1 točka) 

• Kakšna usoda je doletela več starejših članov družine Attems po II. svetovni vojni? 

Ubiti so bili v povojnih pobojih (upošteva se vsaka smiselna razlaga, 2 točki) 

__________________________________________________________________________ 

KT 4: 6 možnih točk 

• Navedite, kaj je glavna znamenitost bistiškega parka? V katerem stoletju je park začel 

nastajati, katera rodbina ga je začela urejati? 

Gabrov drevored, 17. stoletje, Wildensteini (vsaka navedba 1 točka, skupaj 3 točke). 

• Kakšna usoda je doletela park od konca II. svetovne vojne do začetka 90. let 20 stoletja? 

Močno se je zmanjšal, v parkovnem kompleksu so zgradili zdravstveni dom, osnovno 

šolo, športno dvorano (zmanjšan obseg 1 točka, navedba treh ali dveh ustanov 2 točki, 

navedba ene ustanove 1 točka, skupno 3 točke) 

 

Skupno: 22 možnih točk 
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