
 

»Poganjajmo znanje« je prvi mednarodni nagradni nat ečaj koncerna 
Kolektor 
 
Koncern Kolektor iz Idrije v sklopu praznovanja svoje jubilejne 50-letnice delovanja kot »generator idej in inovacij« 
v letu 2013 prvič objavlja mednarodni nagradni natečaj za diplomante širom sveta. Osnovni namen natečaja 
je spodbujanje raziskovalnega dela študentov ter nagra jevanje njihovih zaklju čnih nalog, tj. inovativnih 
rešitev s treh tematskih sklopov: 
 

• mobilnost prihodnosti,  
• samozadostne stavbe prihodnosti ter  
• energetska oskrba prihodnosti.   

 
Komu je nate čaj namenjen? 
K natečaju lahko s svojimi strokovnimi zaključnimi nalogami pristopijo diplomanti fakultet, ki so pridobili 7. stopnjo 
izobrazbe (ali primerljivo raven)  v obdobju od 1. 1. 2012 do vklju čno 13. 5. 2013 , in sicer primarno v državah 
BIH, Nemčiji, Republiki Koreji in Sloveniji, torej na tržiščih, kjer že več let uspešno delujejo številne Kolektorjeve 
družbe.   
 
K nagradnemu natečaju lahko pristopijo tudi diplomanti, ki bodo pridobili 7. stopnjo izobrazbe (ali primerljivo 
raven) v obdobju od 13. 5. 2013 do vključno 31. 8. 2013, a le pod pogojem, da so do 13. 5. 2013 prijavili temo 
zaključne naloge. 
 
Prijava 
Diplomanti in študenti univerz lahko prek spletne strani natečaja do 13. maja 2013 prijavijo svoje zaklju čne 
naloge  (oziroma temo zaključnega dela). Več o natečaju na www.poganjajmoznanje.com. 
 
Delo komisije in nagrade 
Oddane prijave in naloge bo pregledala in ocenila mednarodna strokovna komisija, ki ji bo predsedoval Radovan 
Bolko, glavni izvršni direktor koncerna Kolektor . Komisija bo nagradila skupno 3 najboljše prijave  (v vsakem 
od razpisanih tematskih sklopov po eno). Ti bodo poleg denarnih nagrad 1.000 € neto oziroma 1.500 € neto 
(zmagovalec) prejeli  tudi priznanja za sodelovanje in dosežek, ki služi kot referenca pri nadaljnjem iskanju 
zaposlitve ter kritje stroškov obiska Slovenije, kjer bo meseca decembra 2013 uradna podelitev nagrad. 
 
Kako postati štipendist koncerna Kolektor? 
Kolektor redno vlaga tako v nove mlade strokovnjake kot tudi v nadaljnji razvoj svojih zaposlenih. Vsako leto 
razpišemo kadrovske štipendije predvsem s področij strojništva, elektrotehnike in mehatronike. Več informacij o 
štipendiranju v koncernu Kolektor vam je na voljo na portalu za študente: http://www.stipendisti.kolektor.si.   
  
 
Dodatne informacije o nate čaju 
Za dodatne informacije o natečaju se obrnite na Polonco Pagon, vodjo natečaja, in sicer prek elektronske pošte 
polonca.pagon@kolektor.com  ali na telefonsko številko (05) 3750 100. 
 
 
O koncernu Kolektor 
Koncern Kolektor se ponaša s tradicijo v visoko specializirani industrijski proizvodnji . Na poti, dolgi pol 
stoletja, se je Kolektor razvil v globalno družbo s sedežem v Sloveniji ter široko razvejano mrežo podjetij in 
podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji. Strateški položaj sedeža v središ ču Evrope ter globalna tržna in 
proizvodna prisotnost na vseh pomembnih svetovnih t rgih  Kolektorju omogočata učinkovito obvladovanje 
potreb trga in optimalne poslovne rešitve. Razvojno in tehnološko napredni procesi potrjujejo Kolektorjeva 
prizadevanja za zadovoljevanje potreb kupcev s takojšnjimi in odgovornimi rešitvami. Koncern Kolektor na 
strateških svetovnih trgih povezuje skoraj 30 podjetij in skupno več kot tri tisoč zaposlenih.  
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