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V prazničnih dneh na prelomu leta naše misli sežejo v leto , ki se izteka in tisto, ki se nam

obeta. Na spletni strani časopisa Savus objavljamo v prazničnih dneh kratke zapise

znanih Zasavcev. Tistih seveda , ki so nam prijazno odgovorili. Vse smo prosili za

odgovore na štiri vprašanja. Objavljamo jih v vrstnem redu , kot so nam jih poslali.
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Tokrat objavljamo odgovore vodje Laboratorija raziskovalnih umetnosti in kulture (enota DDT v
Katapultu ) in Zasavke leta 2018 dr. Maše Jazbec.

Kaj je bilo v letu 2021 za vas najlepše, najboljše, najbolj navdihujoče , kaj vas je

naredilo srečnega ?
Uspehi na službenem področju, ki so v letu 2021 presegli naša pričakovanja. Kar je tudi dokaz ,
da se s kolegialnim “kameratšaft ” odnosi lahko doseže marsikaj. Zelo me je razveselilo, da je bil

naš trud in naše delo prepoznano s strani stroke kot tudi splošne širše javnosti. Naše skupno
delo in dosežke , ustvarjene v Trbovljah , smo tako predstavljali skozi celo leto v Sloveniji kot tudi
v tujini. Navkljub covid situaciji nam je uspelo izpeljati kar nekaj fizičnih gostovanj v tujini.

Najlepše pa mi je bilo videti mladino , ki je v našem DDTLaboratoriju našla navdih in usmeritev za
njihovo nadaljnjo pot.

Tudi v letu 2021 so me navdihovali ljudje , ki so srčni , iskreni in strastni. In takšnih je bilo tudi v
letu 2021 veliko in sem hvaležna, da imam priložnost skupaj z njimi se učiti in ustvarjati boljši

svet.

Kaj iz leta 2021 bi najraje izbrisali iz svojega spomina?
Iz spomina ne bi izbrisala nič. Vsaka napaka ali zdrs je zame lekcija in iz tega se nekaj naučim. Le

tako lahko človek napreduje. To leto je bilo vsekakor polno preizkušenj. Za vse nas.

Kaj si želite v letu 2022 ?
Veliko govorimo in delamo na projektih humanizacije tehnologij. Želim pa si tudi večje

humanizacije naše družbe. Skratka, želim si bolj pravično, demokratično in svobodno družbo.
Več medsebojnega sočutja. To seveda ne bo prišlo samo po sebi. Samo želeti ni dovolj. Na nas
je ali smo tega še zmožni. Vsekakor pa bo leto 2022 prineslo novega vetra. Verjamem, da na

bolje.

Kaj želite v letu 2022 Zasavkam in Zasavcem?
Tudi nam Zasavkam in Zasavcem želim bolj pravično, demokratično in svobodno življenje. Vsem

nam želim iskrene , srčne in dobre odnose s svojimi bližnjimi. Imejte se radi.

Savus
Foto: Jože Suhadolnik
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