
DNEVI RADOVEDNOSTI 2008

Dnevi radovednosti – Kako postati 2008 se bodo odvijali 
od ponedeljka 20. oktobra do petka 24. oktobra 
med 9. in 14. uro, in sicer:

v ponedeljek, 20. oktobra v Murski Soboti in v Mariboru,
v torek 21. oktobra v Celju in na Ptuju,
v sredo, 22. oktobra v Ljubljani,
v četrtek, 23. oktobra v Kranju,
v petek, 24. oktobra v Sežani in Kopru

Program letošnjega festivala v natisljivi različici najdete na spletni strani na podstrani press oziroma tule:
http://fdr.kibla.org/wp-content/uploads/program.pdf

Lokacije, na katerih bodo potekale predstavitve v okviru festivala Dnevi radovednosti 2008:

MURSKA SOBOTA 
SOBOŠKI KINO
Štefana Kovača 30

MARIBOR
NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9

PTUJ
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Volkmerjeva cesta 19

CELJE
CELJSKI MLADINSKI CENTER
Mariborska ulica 2

LJUBLJANA 
KINO VIČ
Trg mladinskih delovnih brigad 4

KRANJ 
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1

KOPER
KOLOSEJ KOPER
Verdijeva 4

SEŽANA 
KOSOVELOV DOM SEŽANA
Kosovelova 4

Gostje letošnjega festivala bodo med drugim: 
Katarina Venturini, plesalka, lastnica in direktorica podjetja Plesna zvezda d.o.o., Jure Apih, marketinški in 
oglaševalski  praktik  in  pisec,  publicist,  urednik  in  novinar,  manager  in  organizator,  Sabina  Obolnar, 
diplomirana novinarka in urednica tedenske priloge Ona, Neisha, študentka glasbene akademije, skladateljica 
in glasbenica, Irena Avbelj, učiteljica telesne vzgoje, diplomirani organizator dela – informatik, inštruktorica padalstva v 
Slovenski vojski in trikratna svetovna prvakinja, Sergej Rinc, univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, 
direktor podjetja za razvoj in trženje programske opreme Spletin, Peter Mankoč, vrhunski športnik - plavalec, zaposlen na 
Ministrstvu za notranje zadeve in mnogi drugi, pri svojem delu uspešni in zadovoljni Slovenci.
Seznam vseh gostov se nahaja v programu festivala, kratke opise pa najdete na spletni strani.  

Poklici in profili ki jih bomo predstavili, so izbrani na podlagi interesa šolarjev in dijakov, ter podatkov o 
deficitarnih poklicih Zavoda za zaposlovanje
Ekonomist, arhitektka, biotehnolog, radijski moderator, strokovnjak za marketing, urednica, pevka, 
vrhunski športnik, računalniški strokovnjak, TV voditelj, novinar, dreser konj, kuhar, igralec, krupje 
in še vrsta drugih.

Spletna stran letošnjega festivala Dnevi radovednosti: http://fdr.kibla.org

http://fdr.kibla.org/wp-content/uploads/program.pdf


O FESTIVALU DNEVI RADOVEDNOSTI - KAKO POSTATI

Festival  Dnevi  radovednosti  -  Kako  postati  v Kulturno 
izobraževalnem društvu Kibla v Mariboru letos pripravljamo že 
dvanajstič.  Vsako  leto  do  sedaj  so  osnovnošolci,  dijaki, 
študentje in vsi, ki so se odločali o svoji poklicni poti, zapuščali 
prireditvene  dvorane  polni  vtisov.  Nekateri  so  se  po 
predstavitvi  posameznega  poklica  zanj  navdušili,  drugi  so 
dobili  potrditev,  da  je  njihova  odločitev  prava,  tretji  so 
spoznali, da  delo pravnika vseeno ni tako zanimivo, kot trdi  
oče. Mama, sosed ali pedagoginja znajo odlično svetovati pri 
izbiri  poklica,  vendar  pa  je med mladimi veliko takih,  ki 
nimajo možnosti  stika z ljudmi,  katerih  delo bi  nekoč 
želeli opravljati sami.

Na festival vsako leto povabimo vrsto ljudi - poslovnežev, strokovnjakov, umetnikov, novinarjev, športnikov, 
obrtnikov  in  drugih.  Najrazličnejši  profili  ljudi  mladim  iz  prve  roke  predstavljajo  vzpone,  padce, 
dileme, odločitve in zastranitve na svoji šolski, študijski in poklicni poti, svoj osebni recept za uspeh 
in  zadovoljstvo  v  izbranem poklicu,  ter  mladim odgovarjajo  na  vprašanja,  ki  jim bodo olajšala 
odločitev  Kako postati? Osrednji del festivala tako sestavljajo enourne interaktivne predstavitve, v katerih 
gostje v pogovoru z moderatorjem predstavijo svoj poklic, interese, učno pot in delo, ki ga opravljajo. Med in 
po predstavitvi imajo mladi možnost vprašanj in pogovora z gostom in tako priložnost iz prve roke pridobiti 
informacije o poklicu ali delu, ki jih zanima.

Dnevi radovednosti so vključeni v program obveznih izbirnih vsebin za slovenske srednješolce.  To 
pomeni, da obisk in prisotnost na predstavitvah v okviru festivala sodita med šolske vsebine in dijakom ne 
bosta prinesla neopravičenih ur, saj bodo od organizatorjev prejeli podpisano opravičilo.

V preteklih letih se je mladim radovednežem predstavilo preko 350 gostov najrazličnejših profilov in poklicev, 
med drugim:

Edi Pucer,  diplomirani  novinar,  novinar POP TV,  Dorijan Marušič,  diplomiran inženir  matematike,  doktor 
medicine, Splošna bolnišnica Izola, dr. Lučka Kajfež Bogataj, predstojnica katedre za agrometeorologijo na 
Biotehnični fakulteti Ljubljana, Dejan Turk, magister ekonomije, predsednik uprave Simobil-a, Marko Potrč, 
zdravstveni tehnik, televizijski in radijski voditelj, Aljoša Bagola, absolvent komunikologije, kreativni direktor 
agencije Pristop,  Danilo Türk,  doktor  znanosti,  profesor  mednarodnega prava, Pravna fakulteta Ljubljana, 
Lado Bizovičar, televizijski voditelj in glasbenik,  Borut Veselko, dr. med. in dipl. dramski igralec, direktor, 
Prešernovo gledališče Kranj,  Mitja Meršol, dipl. novinar, komentator, Delo d. d. in član uprave, Mednarodni 
inštitut  za  medije  (IPI),  Vasilij  Žbogar,  študent  ekonomije,  vrhunski  športnik,  Zoran  Janković,  dipl. 
ekonomist, predsednik uprave poslovnega sistema Mercator d. d..



ORGANIZATOR FESTIVALA DNEVI RADOVEDNOSTI
Kulturno izobraževalno društvo Kibla
Komunikacijsko informacijska točka Kibla
Glavni trg 14
2000 Maribor 

dr@kibla.org 
02 252 44 40 

Vodja festivala:
Dejan Pestotnik – dejanx@kibla.org
podpredsednik Kid Kibla

Vodja programa: 
Snežana Štabi – snezana.stabi@triera.net

KONTAKT ZA MEDIJE

Nika Logar, odnosi z javnostmi
nika@kibla.org
031 337 363

SPONZORJI

generalni sponzor: SiMobil
glavni sponzor: Nova KBM

m3c
Kolosej
Najdi.si
Repro Point
Narodni dom Maribor 
Urad za Mladino Republike Slovenije
Mestna občina Maribor
Narodni dom Maribor
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