
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE        ZA OBJAVO 
 
KONČANE PREDSTAVITVE POKLICEV, NA VRSTI SO DELAVNICE 
(Maribor, 26. 10. 2007) Zadnji dan predstavitev poklicev je festival Dnevi radovednosti 
– Kako postati 2007 obiskal Sežano in Koper. V Sežani so mladi obiskovalci poslušali 
izkušnje in nasvete inženirja elektrotehnike, medijskega stratega, magistro 
biotehnologije in diplomiranega novinarja. V koprskem Koloseju pa so gostili doktorja 
medicine, direktorici medijskih agencij, arhitekta in pravnika. 
 
Milan Samsa, inženir elektrotehnike, direktor SEC Electronics, kjer izdelujejo dvigala in jih 
prodajajo po vsem svetu, je povedal, da so danes »inženirji strojništva tako redki kot tartufi«. 
Poudaril je, da se v njihovem podjetju zares dela in ne samo hodi v službo. 
 
Zoran Savin je podpredsednik evropskega združenja IAB in medijski strateg ter izvršni 
direktor v interaktivni oglaševalski agenciji Senca.net. Mladim je svetoval dobro 
samopromocijo, ki jim bo dvignila ceno, tako pa jih bodo spoznali tudi podjetja in delodajalci. 
 
Dr. Maruša Pompe Novak, vodja infrastrukturnega centra na Inštitutu za biologijo, je 
povedala, da biologov sicer na splošno ne primanjkuje, vendar manjka res dobrih kadrov. 
 
Recept za dobrega novinarja je obiskovalcem festivala zaupal Edi Pucer, novinar POP TV. 
Zanj so prave sestavine radovednost, logično razmišljanje in delavnost. »Dobra zgodba ne 
pride čez noč, ampak je zanjo treba veliko raziskovati in biti vztrajen.« 
 
Dorijan Marušič, doktor medicine, je mlade pozval, naj se pri izbiri študija odločijo sami, 
premišljeno in predvsem po svoji vesti. Prepričan je, da se z diplomo šolanje ne konča, ampak 
se učimo vse življenje.  
 
Barbara Modic je direktorica medijske agencije OMD, Vesna Mardžonovič pa direktorica 
medijske agencije OMD in razvojna direktorica medijskih agencij v regiji Adriatic. Strinjali 
sta se, da za poklic medijskega planerja ali delo v medijski agenciji ni edino merilo študij, 
ampak je pomembno predvsem dovolj zanimanja za delo.  
 
Arhitekt Marko Apollonio je mladim pojasnil, katere lastnosti odlikujejo dobrega arhitekta - 
poudaril je splošno razgledanost in dobro razumevanje prostora. Po njegovem mnenju 
arhitektura ni le poklic, ampak stil življenja.  
 
Na povabilo organizatorjev se je odzval tudi uspešni odvetnik Janez Starman. Koprskim 
dijakom je predlagal, naj se tisti, ki se želijo zaposliti v pravu, že med študijem poskušajo 
zaposliti v kakšni pravni pisarni, saj si bodo tako pridobili dragocene izkušnje. Na vprašanje, 
kakšna je prihodnost pravniškega poklica, je odgovoril, da »bodo v prihodnosti dobri pravniki 
še boljši, slabi pa bodo izumrli«. 
 
Predstavitve poklicev na 11. Dnevih radovednosti so tako pri koncu, v tednu med 5. in 9. 
novembrom pa se bo festival nadaljeval s praktičnimi delavnicami. 
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 276 
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