
 
            
 
SPOROČILO ZA MEDIJE       ZA OBJAVO 
 
IZ PRVE ROKE O TEM, KAKO POSTATI  
 
(Maribor, 24. oktober 2007) Današnji Dnevi radovednosti v Celjskem mladinskem 
centru so bili ponovno v znamenju zabavnega učenja. Namenjeni so vsem, ki se odločajo 
o poklicni poti. Povabilu organizatorjev festivala so se odzvali televizijski in radijski 
voditelj Marko Potrč, komunikologinja Petra Slanič, brusilec kristalnega stekla Janko 
Štefančič in profesionalna športnica Urška Žolnir.  
 
Ker je radovednost pot do znanja, organizatorji festivala Dnevi radovednosti - Kako postati že 
11. leto omogočajo mladim po Sloveniji stik z ljudmi, ki opravljajo različne poklice, za koga 
tudi sanjske. Pri tem se obiskovalci festivala seznanijo z realnimi platmi dela, ki jih zanima.  
 
Mladim v Celju se je tako danes predstavila Petra Slanič, zaposlena v službi za odnose z 
javnostmi pri Zavarovalnici Maribor. Zbranim je zaupala prenekatero prigodo iz časa svojega 
šolanja in poklicnega udejstvovanja. Med drugim je povedala, da je bistvena stvar za uspešno 
kariero to, da sanjaš in si upaš. Sama pravi, da sanja o tem, da bi nekega dne kupila v 
Prekmurju zemljišče in tam odprla wellness center. Kljub natrpanemu delovniku ji je namreč 
ostalo volje in energije za izpit za maserko. 
 
Judoistka Urška Žolnir je profesionalna športnica in simpatična ter skromna sogovornica. 
Obiskovalcem festivala je povedala, da v judu uživa in da večino časa posveti treningom in 
pripravam na tekmovanja. Pogovor z Urško Žolnir bo objavljen tudi na spletni strani festivala 
http://fdr.kibla.org. 
 
V Celjskem mladinskem centru je bil gost Dnevov radovednosti Janko Štefančič, brusilec 
kristalnega stekla in predavatelj na Srednji steklarski šoli. Poklic steklarja bo podrobneje 
predstavil tudi 9. novembra ob 13. uri na steklarski delavnici v Rogaški Slatini in s praktičnim 
prikazom skušal razbiti tabuje o tem deficitarnem poklicu.  
 
Zbrane dijake je kot četrti gost dneva nagovoril priljubljeni radijski in televizijski voditelj 
Marko Potrč. Zaupal jim je, da se ima za velikega srečneža, ker lahko opravlja delo, ki ga 
resnično veseli. Pravi, da je njegova velika ljubezen še zmeraj delo na radiu in da se vedno 
znova veseli sobote, ko lahko spregovori v radijski eter.  
 
Jutri, 25. oktobra 2007, se festival  Dnevi radovednosti – Kako postati seli v Ljubljano, v 
Kino Vič in Kino Komuna. 
 
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 276 
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