
 
     
 
SPOROČILO ZA MEDIJE       ZA OBJAVO 
 
KREATIVNOST, INFORMACIJSKI SISTEMI, SPROŠČANJE IN GERMANISTIKA 
 
(Maribor, 22. oktober 2007) Letošnji gostje festivala Dnevi radovednosti – Kako postati 
so danes v Murski Soboti ponovno duhovito in zanimivo vzbudili domišljijo učencev in dijakov, 
ki so se udeležili predstavitev poklicev v soboškem kinu. Festivalski dan se je pričel z okroglo 
mizo, na kateri so srednješolci namenili številne napotke osnovnošolce, ki so pred vpisom v 
srednjo šolo. Svoj poklic so mladim predstavili kreativec, informatik, poklicni maser in 
germanistka. 
 
Festival Dnevi radovednosti – Kako postati, ki je danes gostoval v Soboškem kinu, je učencem in 
dijakom iz Prekmurja ponovno skušal olajšati odločitev o nadaljnjem izobraževanju. Organizatorji so 
pripravili okroglo mizo, na kateri so srednješolci z osnovnošolci delili prenekatero izkušnjo iz 
srednješolskih klopi. Radovednost se je stopnjevala s predstavitvami poklicev, ki so jih prispevali 
Aljoša Bagola, kreativni direktor, Andrej Kocep, organizator informacijskih sistemov, Dejan 
Horvat, poklicni maser, in Nataša Moršič, germanistka.   
 
Aljoša Bagola je svoje delo opisal kot nekakšno nihanje med manijo in depresijo, pri čemer mora biti 
zmeraj dojemljiv za različne dražljaje iz okolja. Zase zatrjuje, da je v službi idej in ne v ideji službe ter 
da je njegova najbolj učinkovita pisarna njegova glava. Predstavitev je podkrepil še s prenekraterim 
nagrajenim delom in mlade nadobudneže navdušil z izkušnjami iz sveta oglaševanja.  
 
Andrej Kocep je predstavil informacijske sisteme, ki so nepogrešljiva podlaga za uspešno poslovanje 
vsakega podjetja. Največ zanimanja med obiskovalci pa je bilo za računalniške igre - te so po 
govornikovih besedah dober vir zaslužka, če jih znaš sam programirati.   
 
Dejan Horvat, vodja maserjev v Termah 3000, je obiskovalcem Dnevov radovednosti povedal, da je 
njegovo delo bolj zahtevno, kot je videti na prvi pogled. Predstavitev je pospremil s praktičnim 
prikazom, s katerim je še posebno navdušil zbrane.  
 
Nataša Moršič je mladim pojasnila, kako pomembno je, da v fazi odraščanja ostaneš zvest svojemu 
notranjemu glasu in delaš stvari, ki te resnično veselijo.  
 
Festival Dnevi radovednosti - Kako postati, ki ga v mariborskem kulturno-izobraževalnem društvu 
Kibla prirejajo enajsto leto, je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in študentom oziroma vsem, 
ki razmišljajo o poklicni poti in nadaljevanju izobraževanja. 
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 276 
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