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Pred štirimi leti se je Neži Š. Grmšek, urednici spletnega portala Zon.si, porodila ideja, da bi
za skupno mizo povabila rudarske princese, uspešne poslovne ženske iz Zasavja. Letos so se
srečale tretjič, ob tem pa so se jim porodile različn... Pred štirimi leti se je Neži Š. Grmšek,
urednici spletnega portala Zon.si, porodila ideja, da bi za skupno mizo povabila rudarske
princese, uspešne poslovne ženske iz Zasavja. Letos so se srečale tretjič, ob tem pa so se jim
porodile različne zamisli za lepšo prihodnost regije, ki jo je zaznamovala industrijska
preteklost. »Odločili smo se, da uspešne ženske, ki tako ali drugače skrbijo, da se Zasavje
razvija, združimo in povežemo. Da zapremo prostor za zavist in odpremo pot za sodelovanje.
Številne imajo namreč zasluge za to, da je življenje v Zasavju za nas in naše potomce lepše,«
je na prvem srečanju rudarskih princes leta 2018 dejala Neža Š. Grmšek, pobudnica in
organizatorka dogodka, urednica spletnega portala Zon.si. Letos je srečanje rudarskih princes
organizirala tretjič. »Po dveh koronskih letih je bila energija med vsemi res neverjetna in mirno
lahko rečem, da tako prijetnega druženja, na katerem se je porodilo tudi veliko dobrih idej, še
ni bilo. Ponosna sem prav na vse, ki so prišle, saj vem, da bomo še naprej ustvarjale,
sodelovale, sestavljale in kreirale zgodbe, ki bodo Zasavje naredile boljše,« je strnila misli
Grmškova, ki je rudarske princese posedla za mize v nekdanji rudniški strojnici v Hrastniku,
imenovani »mašinhaus«. Od rudarskega spaja do hostla Namen srečanja rudarskih princes
je, da se dame iz Zasavja, ki so poslovno uspešne, tudi osebno spoznajo, si izmenjajo znanje
in izkušnje, predvsem pa preverijo možnosti za morebitno povezovanje in sodelovanje. Pa naj
bo to na poslovni ali osebni ravni. »Nenazadnje so rudarske princese zasebno tudi žene,
ljubeče mame, prijateljice in zaupnice,« pravi Grmškova, ki je z gostjami prepletla preteklost s
sedanjostjo in se ozrla tudi v prihodnost. Za to pa je poskrbela prav posebna gostja, robotka
Eva. »V Hrastniku sem bila že večkrat. Nazadnje na fantastičnem festivalu Rdeči revirji. Tukaj
v mašinhausu sem pa prvič. Zelo inspirativen prostor,« je zbrane nagovorila robotka Eva, ki je
s tem industrijsko preteklost v trenutku povezala s tehnološko sedanjostjo. Seveda pa robotka
Eva v Hrastnik ni prišla sama, temveč skupaj s svojo »šefico«, intermedijsko umetnico Mašo
Jazbec, s katero sicer domujeta v trboveljskem Katapultu. Eva je rudarskim princesam tudi
čestitala za dosedanje uspešno delo in se pohvalila, da se je o vseh pred prireditvijo
pozanimala na svetovnem spletu, saj robotom sodobna tehnologija pač ni tuja. Besedo je nato
prevzela Maša Jazbec, ki se s pomočjo svojih pomočnic Eve in Lili ukvarja s humanizacijo
robotov. Med bolj znanimi udeleženkami srečanja je bila tudi znana oblikovalka nakita kuolmi
Marjeta Hribar, ki je navdih našla v zasavskem premogu in mu na ta način vdahnila novo
življenje. Prav tako je o svoji poti v podjetništvo spregovorila Radečanka Vanja Rainer, mama
štirih otrok, ki je razkrila, da se jima je z možem, ko sta bila oba brezposelna, nekega dne kar
sredi kopalnice porodila ideja, da bosta izdelovala kozmetiko. Danes vodita družinsko
podjetje, v katerem nastaja kozmetika tudi za najbolj občutljivo kožo in lase. »Vsak posel
naših rudarskih princes je (p)oseben, na dogodku pa se med njimi porajajo tudi nove,
inovativne, še nikoli slišane poslovne ideje, ki jih je z malo truda mogoče tudi udejanjiti,« pove
Grmškova. In kakšne ideje so se jim porodile tokrat? »Zelo domiselne. Od tega, da bi imeli
sredi Hrastnika rudarski spa ali celo pomlajevalni kozmetični laboratorij, v katerem bi glede na
tip kože kozmetiko za vsakega posebej izdelovali roboti, pa da bi zasnovali hostl Kompresor in
doživljajsko območje Č(a)rna skupnost, vse do Kompres-hausa, v katerem bi zaganjali nove
razvoje ideje,« razkriva Grmškova, ki je na srečanju rudarske princese iz različnih organizacij
in področij dela posedla za mize, kjer so se nato rojevale nove zamisli, ki so jih te zapisovale
in risale na papir. Na koncu je pet najbolj zanimivih pokomentirala tudi robotka Eva, ki jo je
zanimalo, ali bi s svojo robotsko pametjo lahko tudi sama sodelovala pri njih. »Robotko Evo
sem videla že večkrat in vedno me je navdušila. A tako dobra, kot je bila na tokratnem
srečanju rudarskih princes, še ni bila. Bila je kar moja sovoditeljica,« je bila na koncu
navdušena Grmškova, ki se že veseli srečanja prihodnje leto.
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