
Rotarijci verjamemo, spodbujamo 
in krepimo tudi ideale o boljšem 
in prijaznejšem odnosu do našega 
planeta Zemlje. Kot pravi prof.  
dr. Peter Novak se bližamo prelomni 
točki razvoja človeštva. Lahko ga 
usmerimo v nov, sonaravni razvoj 
ali pa bomo doživeli kolaps, ki bo 
spremenil razvojne paradigme za 
daljše časovno obdobje. Na razpolago 
imamo še nekaj desetletij za 
preusmeritev družbenega razvoja.

Organizatorji dogodka:
RC Celje
RC Barbara Celjska
RC Sevnica
RC Slovenj Gradec
RC Velenje
RC Žalec

Za vse dodatne informacije je na voljo: 
Marijana Kolenko
T: 041 666 460
E: marijana.kolenko@guest.arnes.si

Vabilo na predavanje z naslovom

OKOLJE IN ENERGIJA
ki bo potekalo 30. 9. 2015 ob 18. uri v prostorih  
Fakultete za logistiko, Mariborska c. 7, 3000 Celje.

Predavala bosta

prof. dr. Luœka Kajfež Bogataj,
redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predstojnica 
Katedre za agrometeorologijo ter œlanica Medvladnega foruma za 
podnebne spremembe (IPCC) v Ženevi

ter

prof. dr. Peter Novak,
zaslužni profesor Fakultete za tehnologije in sisteme v Novem 
mestu ter podpredsednik Znanstvenega sveta Evropske agencije  
za okolje.

Dogodek bo mednarodno in dobrodelno obarvan.  
S svojo prisotnostjo nas bodo poœastili:

Martin Šinigoj, guverner distrikta 1912, Slovenija,

Marijan Bulat, guverner distrikta 1913, Hrvaška,

Dejan Čikara, guverner distrikta 2483, Srbija in Œrna gora.

Donacijo bomo namenili Zvezi društev za  
cerebralno paralizo Sonœek.

Vljudno vabljeni!

Rotary International je organizacija svetovno povezanih 
uspešnih posameznikov, na različnih področjih, ki skrbijo za 
različne dobrodelne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka 
etična in moralna načela ter pomagajo širiti dobro voljo in mir na 
svetu. RI povezuje preko 1,25 mio članov v okoli 36 tisoč Rotary 
klubih v več kot 200 državah sveta. V Sloveniji deluje okoli 1000 
rotarijcev organiziranih v 45 Rotary klubih ter okoli 300 mladih 
organiziranih v 17 Rotaract in 6 Interact klubih. Slovenski Rotary 
klubi organizirajo več kot 150 dobrodelnih akcij na leto, katerih 
zbrana sredstva so namenjena pomoči potrebnim, zlasti otrokom.

ZAPUSTI SVET 
BOLJŠI,
KOT SI GA
NAŠEL


