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Danilo Ferjančič, dolgoletni uspešni direktor podjetja Porsche 
Slovenija bo na simpoziju predstavil njihovo novo blagovno znamko 
MOON! 
MOON zasebnim in poslovnim uporabnikom ponuja individualne, 
celovite rešitve za vstop v e-mobilnost. S ponudbo, ki obsega 
polnilne postaje in dodatke, hranilnike električne energije in 
fotovoltaične sisteme, MOON pokriva celotno področje električne 
mobilnosti. Celovit pristop zagotavlja optimalno oskrbo z električno 
energijo ter poskrbi za trajnost in učinkovitost. Medsebojno 
usklajeni sistemi MOON predstavljajo  najboljšo kombinacijo 
tehnologije, oblikovanja, funkcionalnosti in povezljivosti. Delujejo 
izjemno učinkovito in prilagodljivo ter omogočajo udobno, hitro in 
cenovno ugodno polnjenje električnega vozila, hkrati 
pa MOON kupcu omogoča, da do vseh za e-mobilnost potrebnih 
rešitev pride na enem mestu. 
 

Uroš Salobir je direktor področja za strateške inovacije v ELES. V 
ELES so že pred časom predstavili koncept E8. V njem so ugotovili, 
katerih osem stvari morajo rešiti, če želimo imeti nemoten prehod na 
električno mobilnost s strani električnih omrežij. V njem pa so 
upoštevali tudi navade ljudi. Velik del »energetskih strokovnjakov« 
pa je razjezil, ko je v nekem intervjuju povedal, da električna energija 
ne bo problem, da bo večji problem zagotavljanje zadostne moči za 
hitro polnjenje. Prav tako je te iste energetike spravil na noge, ko je 
zatrdil, da bodo električni avtomobili za omrežje prej koristni, kot 
škodljivi; seveda pa pod določenimi pogoji. In ravno o tem govori 
koncept E8! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Kdo ne pozna Andreja Pečjaka? Inovator, legenda svetovnega 
elektroavtomobilizma. Na slovitem e-rallyju Monte Carlo je z doma 
predelano dacio premagal Teslo in zaradi njega je FIA celo 
spremenila pravilnik o tekmovanjih električnih avtomobilov. Že 
desetletja je dejaven na področju e-mobilnosti, kot predelovalec, 
izdelovalec opreme za električne avtomobile, polnilnih postaj, 
polnilnih kablov … Spozna se na baterije, baterijsko elektroniko, 
hranilnike energije … Poleg tega pa odličen predavatelj in govorec, 
brez dlake na jeziku. Okrcati zna tako politiko, kot tudi avtomobilske 
proizvajalce. Njegova predavanja so vedno zanimiva in odmevna. Kot 
pravi pregovor; za dobrim konjem se vedno kadi! 

Zelo veliko o kemiji baterij ve Michel Adamič, nekdanji fizikalno-
matematični olimpijec in eden izmed najbolj talentiranih 

slovenskih študentov s področja fizike in kemije. Električni 
avtomobili niso samo njegov študentski »poklic«, ampak tudi 

veselje. Ta fant ve o baterijah res veliko, saj na Kemijskem inštitutu 
sodeluje z »baterijsko slovitim« profesorjem doktorjem Robertom 

Dominkom pri razvoju novih materialov za baterije. 
Prav tako Michel svoje široko znanje s pridom uporablja za 
vzdrževanje tam predelanega električnega avtomobila, ki se na 
Inštitutu uporablja kot službeno vozilo. 
 

 

 


