
27. MAJ - 

DAN ZELENE MOBILNOSTI IN ZELENE 

KELTIKE 

»Slovenija med vodilne v zeleni mobilnosti 

v Evropi in širše«  

  

  

Spoštovani predstavniki medijev, 

  

Slovenija ima vse naravne, intelektualne in tehnološke danosti za preboj med vodilne države 

v zeleni mobilnosti prihodnosti. Hidria, Rotary Slovenija, BMW Group Slovenija, Petrol, 

Gimnazija Jurija Vege Idrija, SIJ, Zavarovalnica Triglav, Tesla Motors, Elektro 

Primorska/E3, Planika, Microsoft, Plan-net, Rellais Chateaux/Kendov dvorec, Avantcar  in 

številni drugi partnerji smo zato združili moči in v okviru projekta  »Zelena mobilnost 

prihodnosti bo tudi slovenska!« in v partnerstvu z občinami Ajdovščina, Bovec, Idrija, 

Kobarid, Medvode in Tolmin zbrali sredstva za postavitev 10 električnih polnilnih postaj 

vzdolž tako imenovane Zelene Keltike, to je regionalne ceste med Bovcem, Kobaridom, 

Tolminom, Sp. Idrijo in Idrijo. S tem in z dodatnima polnilnicama v Ajdovščini in Medvodah 

v tem delu Slovenije vzpostavljamo temeljno infrastrukturno mrežo za vse uporabnike 

električnih vozil. Slovenijo tako utrjujemo med vodilnimi na zemljevidu sodobne zelene 

mobilnosti in z njo povezanim razvojem zelenih tehnologij. 

  

Vabimo vas,  da ste tudi vi del tega inovativnega povezovalnega dobrodelnega dogodka in se 

nam pridružite na Dnevu zelene mobilnosti v petek, 27. maja. Na njem bomo s pomembnimi 

gosti in partnerji projekta v Sp. Idriji in Idriji odprli prvih pet polnilnih postaj za električna 

vozila v okviru projekta Zelena Keltika. BMW Group Slovenija bo za mesec dni vsaki od 

šestih sodelujočih občin v projektu (Ajdovščina, Bovec, Idrija, Kobarid, Medvode in Tolmin) 

ponudil električno vozilo BMW i3, vsa zbrana sredstva od testnih voženj pa bodo namenjena 

otrokom ranljivih skupin. Udeleženci natečaja »Navdih«, ki so ga v sodelovanju z BMW 

Group Slovenija razpisali Gimnazija Jurija Vege Idrija, Hidria in Rotary klub Idrija pa 

bodo javno predstavili njihovo videnje Zelene mobilnosti 2030 kot izhodišče za diskusijo z 

evropsko komisarko za transport Violeto Bulc, predsednikom evropske transportne platforme 

ERTRAC dr. Stephanom Neugebauerjem (BMW) in drugimi uglednimi gosti. Presenetila 

nas bodo tudi nekatera slovenska vozila iz električne prihodnosti. 

  



  

Na Dnevu zelene mobilnosti bodo med drugim sodelovali: 

  

- Violeta Bulc, evropska komisarka za transport 

- dr. Stephan Neugebauer, predsednik evropske platforme za transport ERTRAC, BMW 

- Maciej Galant, generalni direktor BMW Group Slovenija 

- Jean-Luca di Paolo Galloni, podpredsednik francoske globalne korporacije VALEO 

- Josef Affenzeller, Evropsko združenje za zelena vozila EGVIA 

- dr. Anna Elizabeth Prinz, veleposlanica Nemčije v Sloveniji  

- Marta Kos Marko, veleposlanica Slovenije v Nemčiji 

- Martin Šinigoj,  guverner Rotary Slovenija  

- dr. Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora Hidrie 

- številni visoki predstavniki slovenskih podjetij, združenih v Slovenski avtomobilski grozd 

(ACS) 

- predstavniki Gimnazije Jurija Vege Idrija ter osnovnih šol in vrtcev 

  

  

Neposredno po prireditvi bodo vsi na razpolago tudi za krajše razgovore in izjave.  

  

Vljudno vabljeni! 

  

PROGRAM: 

  

  

12:00  - 12:30 

Predstavitev delovanja skupine Interact 



  

12:30 – 14:00 

Modra dvorana, Lapajnetova ulica 48, Idrija  

Javna predstavitev najatraktivnejših idej dijakov Gimnazije Jurija Vege Idrija, osnovnih šol in 

vrtcev za Zeleno mobilnost 2030 

+ 

Električno presenečenje ali Tudi najmanjši so lahko najhitrejši! 

+  

Panel z gosti o Zeleni mobilnosti prihodnosti 

(gosti: Violeta Bulc - EU komisarka za transport, dr. Stephan Neugebauer - ERTRAC & 

BMW, Maciej Galant, BMW Group Slovenija, Tanja Mohorič – ACS, moderator: dr. Iztok 

Seljak – Hidria) 

+ 

Možnost fotografiranja in snemanja izjav sogovornikov 

 


