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Inženirka leta, drugič
Letos ekipi revije IRT3000 in podjetja
Mediade nadaljujeta lani zasnovan projekt
Inženirka leta. Tudi tokrat smo izmed
številnih kandidatk izbrali deset finalistk, ki
se bodo za naziv Inženirka leta potegovale
kmalu po novem letu. Kako komentiram
»drugo generacijo« inženirk, vprašate?
Navdušen sem.
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Če smo lani vsi vpleteni v organizacijo
dogodka Inženirka leta še malce tipali teren
in pravo zadoščenje dosegli šele na slavnostni podelitvi s potrditvijo, da delamo stvari
prav, je letos vse drugače. Ekipa je bogatejša
za številne izkušnje, kar se pozna na vsakem
koraku. Vsak ve, kaj mora narediti in svoje
delo odgovorno opravi. Podobno kot številne
inženirke v slovenskih podjetjih, na katere
se iz dneva v dan zanesejo njihovi kolegi,
vodilni in celo gospodarstvo. Gre za vrhunske
sodelavke, prijateljice, partnerke, mame …
Številne med njimi namreč poleg inženirske
prevzemajo tudi omenjene vloge.
Letos je na naš naslov spet prispelo ogromno prijav in nominacij za inženirko leta.
T. i. prvo sito je bilo zato zelo zahtevno, saj
pravila izbora narekujejo, da imamo lahko le
deset finalistk. In kot je marsikatera inženirka
poudarila že lani, so v mojih očeh zmagovalke prav vse – ne le finalistke, temveč vse
nominiranke. Ker so si želele, upale in tudi
dejansko so stopile iz sence ter sebe in svoje
delo pokazale svetu.
Od deklet, ki se sprehajajo po modnih
brveh, ob vprašanjih o življenjskih ciljih

pogosto slišimo, kako bi spremenile svet na
bolje, reševale probleme človeštva itd. No,
marsikatera inženirka to na svojem področju
dejansko tudi počne! Prav je, da svetu pokažejo, kaj znajo in zmorejo, saj gre vendarle za
odlične dosežke, ki se jih ne bi branili njihovi
moški kolegi niti kdorkoli drug. Njihovo delo
in rezultati so zgovorni. Slovenija (in svet)
potrebuje takšne inženirke, saj so ustvarjalke
ali soustvarjalke napredka. Energetika, fizika,
gradbeništvo, letalstvo, računalništvo in
številna druga področja, na katerih delujejo
letošnje nominiranke, omogočajo obilo dokazovanja in priložnosti za uspeh.
Inženirke, ne glede na to, katero prijavo za
Inženirko leta sem vzel v roke in jo prebral, so
moj navdih. Želim, da bi bile tudi vaš navdih.
Katera pa bo Inženirka leta 2019? Iskreno
povedano, ne vem, saj ima strokovna komisija
polne roke dela, kandidatke so namreč nadvse
prepričljive. Bo pa Slovenija to izvedela 8. januarja 2020 – vabljeni k spremljanju projekta
Inženirka leta. Več kot jih bo, bolje nam bo –
o tem sem sveto prepričan.

Ob koncu letošnjega leta vsem bralkam in
bralcem želim vesele praznike ter uspešno
novo leto. Revija IRT3000 bo skupaj s
sodelavci in bogatimi vsebinami poskrbela,
da boste v novem letu lahko prebirali vrhunske prispevke, polne svežih tehnoloških
inovacij in drugih novosti. Uspešno 2020!
.

Official Media
Partner of
ISTMA World

Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo.
V tokratnem žrebanju med našimi zvestimi naročniki, nagrado (blok, kocko z listi in
vrečko iz blaga) prejmeta:
• BARTEC VARNOST d.o.o., Borut Stražišar, Zagorje ob Savi
• PRESS CLIPPING d.o.o., Maribor
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 50 evrov, naročnina na e-revijo pa 30 evrov.
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