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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

 
Nagovor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek n a prireditvi ob 50. obletnici 

koncerna Kolektor  
 

Idrija, 5. september 2013 

 

Spoštovane gospe in gospodje, 

cenjeni ugledni tuji in domači gostje. 

 

Kot predsednica vlade, se soočam s težavami, ki so najhujše v mladi zgodovini 

naše Slovenije. Kljub svojem kratkem mandatu, saj vlado vodim manj kot pol 

leta, sem se imela možnost udeležiti več prireditev, s takšno ali drugačno 

vsebino. Nisem pa še imela priložnosti in možnosti sodelovati na prireditvi, kot 

je današnja. Biti, pa četudi samo kot gostja na prireditvi, del zgodbe o velikem 

uspehu.  Zato mi dovolite, da izrazim svoje spoštovanje vsem tistim, ki ste 

zaslužni za to, da je družba Kolektor postala eno izmed najbolj uspešnih 

slovenskih podjetji. 

 

Zgodba koncerna Kolektor je vsekakor zgodba o uspehu. Le redko kdo se lahko 

pohvali, da je v petdesetih letih nanizal toliko inovacij oziroma patentiral toliko 

izumov, kot vi. Inovativnost in inovativni izdelki so osnova vaše konkurenčne 

prednosti in razlog, da lahko v številnih državah po svetu najdemo vaše 

poslovne partnerje in kupce. 

Prepričana sem, da bo inovativnost, ki temelji na lastnem znanju in vrhunski 

tehnologiji, ostala vaš zaščitni znak in konkurenčna prednost. Inovativnost, 

usmerjenost v tuje trge in visoka dodana vrednost, namreč za Slovenijo 

predstavljajo smerokaz in pot za izhod iz gospodarske krize. 
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Prepričana sem, da je zadnjih nekaj let zaradi finančne in gospodarske krize za 

vas predstavljalo velik izziv. In sem hkrati vesela, da niste klonili pod pritiski, 

temveč ste nadaljevali izjemno uspešno pot in dosegli cilje, ki ste si jih zadali. 

 

Ne bom naštevala vseh, ki so še posebej zaslužni zato, da danes praznujete in 

praznujemo visoko obletnico. Vsekakor pa moram omeniti gospoda Stojana 

Petriča, ki je v podjetju Kolektor zaposlen vse od leta 1974. Svojo poslovno pot 

je začel kot referent in nadgrajeval svoje delo in znanje vse do leta 1994, ko je 

postal direktor in je vsekakor  zaslužen za uspeh podjetja. 

 

Kolektor je podjetje, ki se kljub težkim časom ne sooča s problemom minimalne 

plače, ne sooča se z velikimi odpuščanji, ne sooča se z zapiranjem, ampak 

odpira nove proizvodne obrate in to celo na zahodu. Je podjetje, ki ima vizijo in 

podjetje, ki je krizo izkoristilo za svoj razvoj. Verjamem, da lahko to velja tudi za 

našo državo! Kriza naj bo izziv za uspeh! 

 

Spoštovani, naj vam ponovno izrazim iskrene čestitke za vaš uspešen razvoj in 

napredek in izrazim hvaležnost za zgodbo o uspešnem podjetju, ki jo s seboj 

nosite na tuje trge. 

 

 

Najlepša hvala. 


