
 
            
 
SPOROČILO ZA MEDIJE       ZA OBJAVO 
 
O POMORŠČAKIH, DOBREM VINU IN USPEŠNICAH 
 
(Maribor, 23. oktober 2007) Danes je festival Dnevi radovednosti – Kako postati 2007 
gostoval na šolskem centru na Ptuju. Mladi so lahko iz prve roke spoznali pomorske 
poklice, kaj pomeni delati kot glasbeni producent, fizioterapevt v bolnišnici in enolog v 
vinski kleti.  
 
Festival Dnevi radovednosti – Kako postati, ki ga že enajstič pripravljajo v mariborskem 
kulturno-izobraževalnem društvu Kibla za vse, ki razmišljajo o poklicni usmeritvi, je bil 
danes na Štajerskem.  
 
Ptujskim srednješolcem se je najprej predstavil Albin Železnik, pomorščak in upravitelj 
stroja. Povedal je, da je delo na morju kljub dolgi odsotnosti z doma zelo zanimivo in dobro 
plačano. Izkušenemu pomorščaku se ni treba bati za službo, niti ko zapusti ladjo, saj si z 
delom na morju pomorci lahko pridobijo veliko znanja, ki jim koristi tudi v drugih službah.  
 
Žare Pak je po izobrazbi naravoslovno-matematični tehnik, vendar dela kot glasbeni 
producent, ki je med drugim sodeloval z več znanimi slovenskimi glasbeniki (Aliya, 
Siddharta … ). Funkcija producenta je po njegovem mnenju pogosto “psihiatrična” in jo je 
mogoče primerjati z delom nogometnega trenerja: “Včasih lahko s slabo ekipo narediš veliko, 
včasih pa z dobro nič.” In Pakov recept za uspeh: najpomembnejše in najbolj iskane stvari v 
glasbenem svetu so izvirnost, individualnost in prepričljivo pripovedovanje lastne zgodbe. 
 
Ivica Volf, diplomirani fizioterapevt, ki je zaposlen v Splošni bolnišnici Ptuj, je sprva 
poskusil s študijem farmacije, a je kmalu ugotovil, da to ni zanj. Razložil je, da je pri 
njegovem poklicu ključno veselje do dela in posluh za bolnike in položaj, v katerem se 
znajdejo. Po mnogokrat napornem in čustveno obremenjujočem delavniku se poskuša sprostiti 
z jogo. 
 
Bojan Kobal je enolog v Ptujski vinski kleti, po izobrazbi pa diplomirani inženir živilske 
tehnologije. Pravi, da je za enologa zelo pomembno, da čim več potuje, spremlja dogajanje po 
svetu, degustira vino in čimbolje pozna ves proces nastajanja vina. Vino dojema kot čudež in 
vrhunec narave, ne pa kot omamno sredstvo, zato obžaluje, da pri nas nimamo predmeta, ki bi 
zajemal kulturo pitja, kot na primer v Franciji. 
 
Jutri, v sredo, 24. oktobra 2007, se festival Dnevi radovednosti – Kako postati seli v Celje in 
Velenje. 
 
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 276 
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