
DNEVI ROTARIJSKEGA 
PRIJATELJSTVA 
ZA RAST LOKALNIH 
EKONOMIJ REGIJE 
V OKVIRU PROJEKTA 
EDISON/eCELJE

15. in 16. september 2017
Celje, Slovenija

Spoštovani!

Eno od osnovnih poslanstev rotarijstva je poleg 
korekcij sistemskih napak in problemov ter pomoči 
vsem, ki so je potrebni, tudi stremljenje k 
proaktivnemu vplivanju na boljši svet in na boljšo 
kakovost življenja. 

S ponosom Vas v partnerstvu s Summit 100 ter 
Celjskim sejmom in Mestno Občino Celje, ki ob 50. 
obletnici Mednarodnega obrtnega sejema lansirata 
prve pridobitve projekta Edison/eCelje, vabimo na 
dogodke, ki bodo osmislili naše poslanstvo skozi 
sledeči program:



Petek, 15. september 2017 
Mala kongresna dvorana Celjskega sejma, Celje

Konferenca rotarijcev, gospodarstvenikov, županov in širše politike 
o potencialih regije, skupnih ciljih in strategiji povezovanja in 
sodelovanja. Primer regionalnega projekta Edison in vodilne pozicije 
regije v e-mobilnosti 

15.00 Vidik politike 
Karl Erjavec - podpredsednik vlade Republike Slovenije in zunanji minister

15.15 Vidik gospodarstva in projekt Edison 
dr. Iztok Seljak - predsednik poslovnega odbora Hidria, Edison koordinator

15.30 Vidik rotarijcev 
Janez Lipec - bodoči guverner Rotary Distrikta 1912, Slovenija in Makedonija

15.45 Okrogla miza in skozi njo odprta diskusija z vsemi prisotnimi 
Pogoji za rast lokalnih ekonomij regije

Vodja okrogle mize:

 dr. Iztok Seljak - predsednik poslovnega odbora Hidria, Edison koordinator

Udeleženci okrogle mize:

 mag. Alenka Suhadolnik - v.d., generalne direktorice za gospodarsko in javno diplomacijo,  
   RS Ministrstvo za zunanje zadeve

 mag. Sonja Šmuc - direktorica Združenje Manager

 mag. Aleš Cantarutti - državni sekretar, RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Boštjan Gorjup - predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 Živko Mukaetov - direktor Alkaloid Skopje in predsednik Summit 100

 Vlado Matić - bodoči guverner Rotary Distrikta 2483, Srbija in Črna gora

 Janez Podobnik - predsednik Odbora za mednarodno dejavnost Rotary Distrikta 1912

17.00 Zaključki okrogle mize

Petek, 15. september 2017 
Fontana piva Zeleno zlato, Žalec

Družabni del s humanitarno noto

19.00 Srečanje rotarijcev in prijateljev ob prvi fontani piva na svetu
Za posebno vzdušje bodo poskrbeli Fešta band Velenjski trubači z gosti. Poseben gost 
večkratni prvak Srbije na fruli prof. Nenad Stankić.

PROGRAM



PROGRAM
Sobota, 16. september 2017 
Mala kongresna dvorana Celjskega sejma, Celje

Konferenca EDISON 2017 – projekt in ciljne vodilne pozicije  
regije v e-mobilnosti in lansiranje eCelja 

10.00 Uvodni nagovor 
Zdravko Počivalšek - gospodarski minister Republike Slovenije

10.15 Projekt EDISON – osnovni koncept in cilji 
dr. Iztok Seljak - predsednik poslovnega odbora Hidria, Edison koordinator

10.30 Koncept EDISON/eCity 
Miha Valentinčič - direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije, Petrol d.d. 

10.45 Projekt eCelje 
Bojan Šrot - župan Mestne občine Celje

11.00 Primer vključevanja v projekt Edison in predstavitev novega sejma Feel the Future 
mag. Robert Otorepec - izvršni direktor Celjskega sejma

11.15 Okrogla miza in skozi njo odprta diskusija z vsemi prisotnimi 
Trendi razvoja na področju zelene mobilnosti

Vodja okrogle mize:

 dr. Tomaž Katrašnik - Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani, predsednik  
   strokovnega sveta SRIP ACS+

Udeleženci okrogle mize:

 prof. dr. Josef Affenzeller - podpredsednik AVL

 mag. Marko Femc - direktor Plan-net 
 Maciej Galant - generalni direktor BMW Group Slovenija

 Marko Guček - direktor GoOpti

 Mitja Karun - Europcar Slovenija 

 Uroš Knežar - tehnični direktor Vivo Bus Maribor

 Robert Sever - direktor Združenje za promet pri GZS 

12.30 Zaključki okrogle mize

12.35  Nagovor 
mag. Violeta Bulc - evropska komisarka za transport

12.50  Otvoritev eCelja

13.10 Testi električnih vozil



Rotary Inter Country Committee Slovenija

Rotary klubi:
Celje Barbara Celjska, Bled, Celje, Idrija,
Velenje, Zagorje Kum, Zgornji Brnik,
Rotary klub Žalec

Rotary Inter Country Committee Srbija in Črna gora

Rotary klubi:
Beograd Čukarica, Rotary klub Beograd Dunav,
Čačak, Novi Sad Alma Mons, Pančevo,
Pančevo Mihajlo Pupin, Zemun

Rotary Distrikt 1912 Slovenija Rotary Distrikt 2483 Srbija in Črna gora

Janez Podobnik
Rotary Inter Country Committee Slovenija

Janez Lipec, DGE
Rotary Distrikt 1912 Slovenija

Franc Presetnik
Rotary Inter Country Committee Srbija in Črna gora 

Vladimir Matić, DGE
Rotary Distrikt 2483 Srbija in Črna gora

Marko Femc, marko@plan-net.si; M: ++386 41 725 250

Janez Podobnik, janez.podobnik5@gmail.com; M: ++386 40 665 163

Franc Presetnik, france@avcom.rs ; M: ++381 64 6155 635

Pisarna Rotary Distrikt 1912 Slovenija 
info@rotaryslovenija.org

Priprava srečanja in konference:

Ob podpori:

Dodatne informacije:

Prijave:

Konference bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku (simultano prevajanje). Z nakupom karte za vstop na 
Celjski sejem za celodnevni obisk in ogled sejma v vrednosti 8,0 evrov (z vključenim parkiriščem) prispevate 4,0 
evre za dobrodelne namene rotarijcev in imate prost vstop na oba dogodka/konferenci.

V dodatni priponki so ponudbe hotelov za vse, ki bi želeli rezervirati prenočišče.

Ker gre za pomemben dogodek, prosimo da prijave posredujete čimprej na-naslov info@rotaryslovenija.org.

Iskreno se veselimo srečanja z vami s ciljem konkretno in odločno spreminjati naš  
svet na boljše!

S spoštovanjem,



Projekt EDISON
Eco Driving Innnovative Solutions & Networking

Leta 2015 je Rotary klub Idrija v sodelovanju z BMW Slovenija v dobrodelne namene ponudil v izposojo 
električni avtomobil BMW i3 in s tem v projektu Botrstva preko Zveze prijateljev mladine Idrija pomagal pomoči 
potrebnim otrokom. Maja 2016 je taisti Rotary klub v sodelovanju z Rotary kluboma Ajdovščina in Medvode v 
Bovcu izvedel dobrodelni Slovenski Rotary Rally. V okviru tega projekta je nastala Zelena Keltika - vzdolž 120 km 
dolge regionalne ceste Logatec-Idrija-Tolmin-Kobarid-Bovec je bilo postavljenih deset 22 kW polnilnih postaj za 
električne avtomobile, ki tako lahko napolnijo preko 200 e-vozil dnevno ter testna električna vozila BMW i3 za 
preizkuse v občinah ob tej cesti. V okviru zbranih sredstev je vsak od sodelujočih klubov realiziral svoj dobrodelni 
projekt in prispeval del sredstev tudi k skupnemu projektu na nivoju Rotary Distrikta 1912 Slovenija. 

Na podlagi teh izkušenj je Rotary klub Idrija skupaj z Rotary Distriktom 1912 Slovenija in s Summit 100 (Business 
Leaders of SouthEast Europe) razvil koncept Zelene Balkanike in Zelene Adriatike, to je koncept elektrifikacije 
2.400 km avtocest (Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skopje-Tirana-Pristina-Podgorica-Dubrovnik-Split-Zadar-Koper, z 
nadgradnjo Ljubljana-Salzburg-München in Ljubljana-Maribor-Budimpešta/Bratislava), vključujoč e-car sharing v 
glavnih mestih in e-bus povezavo med glavnimi mesti.

Aprila 2017 je bil narejen prvi korak k temu cilju. V organizaciji bratskih Rotary klubov Idrija in Beograd Dunav ter 
Summit 100 so bile v okviru Dnevov srbsko slovenskega prijateljstva odprte prve super polnilnice v Beogradu in 
Srbiji. Iz prejetih dobrodelnih sredstev sta kluba podelila štipendije nadarjenim glasbenikom v Sloveniji in Srbiji.
Projekt Zelene Balkanike in Adriatike smo z uspešnimi začetki nadgradil v projekt EDISON, ki ga koordinira 
Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP ACS+. Z njim želimo razviti Slovenijo in regijo kot laboratorij  
zelene mobilnosti prihodnosti. 

Julija 2017 je v Ljubljani ob prisotnosti predsednika vlade dr. Mira Cerarja in ministrov 41 slovenskih partnerjev 
- podjetij, univerz, inštitutov in občin ter Rotary klub Idrija in Rotary Distrikt 1912 Slovenija podpisalo Pismo o 
nameri o sodelovanju v projektu EDISON, ki tako prerašča v izjemno inovativno platformo za zeleno mobilnost 
prihodnosti, ki bo odprt tudi za vse druge zainteresirane partnerje. Zanj namreč obstaja veliko zanimanje tudi 
v sosednjih državah: Avstriji, Črni gori, Hrvaški, Madžarski, Makedoniji, Slovaški, Srbiji… in številnih podjetjih, 
organizacijah in mestih v širši regiji.

Ti uspehi so nas vzpodbudili, da vas, člane Rotary International iz širše regije in vsa zainteresirana podjetja, 
univerze, inštitute in občine ter posameznike povabimo v Celje in vam neposredno predstavimo aktivnosti, cilje 
in predviden razvoj projekta EDISON kot primera, na katerem je vredno graditi in rasti naše siceršnje bistveno 
bolj tesno sodelovanje s ciljem, da regijo prestavimo iz najmanj razvite v Evropi v eno najbolj razvitih, v kateri bo 
resnično lepo delati in živeti.


