


EKO RELI 2016 - sobota, 8. oktober 
2016 

LJUBLJANA, Zelena prestolnica Evrope 2016 – 
STRUNJAN, Krajinski park  

• Projekt ozaveščanja o koristih vožnje po cestno-prometnih 
predpisih, ki je varna, varčna in okolju bolj prijazna. 

• Trasa nas vodi od starta do cilja prek kontrolnih postaj. 
• Vozi se po cestno-prometnih predpisih. 
• Potovanje traja med 2 do 3 ure. 
• Sledi pogostitev, druženje, razglasitev rezultatov. 
• Dogodek obeta nekaj presenečenj. 
• V ekipah so: znane osebnosti, predstavniki medijev, 

prijatelji in partnerji društva Planet Zemlja.  
 



EKO RELI 2009, Ljubljana–Logarska dolina 

• Na pot se je podala karavana 14 vozil blagovne znamke Volvo. 

• V ekipah so sedeli tudi: njena eksc. Švedska veleposlanica Inger Ultvedt, 
slovenski metalec krogle Miran Vodovnik, večkratni evropski in slovenski 
prvak v gorsko-hitrostnih preizkušnjah Vladimir Stankovič, predsednik 
Sveta zavoda Kobilarna Lipica Igor Trebec in mnogi drugi predstavniki 
slovenskih podjetij, društev in medijskih hiš. 

• Ekipe so računale svoj ogljični odtis, v Termah Snovik in Pivovarni Laško so 
reševale okoljske naloge, v Velenju preskušali Volvov varnostni sistem 
preprečevanja trkov, pred hotelom Plesnik v Logarski pa opravljali naloge iz 
starodavnih iger metanja čoka in nošenja jajca čez ovire na leseni žlici. 

• Zmagala je ekipa, ki je vozila Volvo V50 1,6 d s povprečno porabo 4,46 litra 
goriva na 100km. 

• Povprečje porabe na 180 km dolgi progi je bilo pod 6l/100km. 
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EKO RELI 2011, Ljubljana-Strunjan 

• Na pot se je podala karavana 25 vozil sedmih blagovnih znamk. 
• V ekipah so sedeli tudi: predsednik Državnega sveta mag. Blaž 

Kavčič, minister za okolje dr. Roko Žarnić, generalni sekretar 
Državnega sveta, generalna sekretarka in državni sekretar 
ministrstva za okolje, instruktor varne vožnje Brane Kuzmič, vrsta 
predstavnikov medijskih hiš in tudi predstavniki iz Hrvaške in Bosne 
in Hercegovine.  

• Karavano je v Ljubljani na pot pospremil ljubljanski župan Zoran 
Janković, v Strunjanu so jo pričakali minister za promet dr. Patrick 
Vlačič, predsednica Odbora DZ za okolje Breda Pečan in piranski 
župan dr. Peter Bossman, v Izoli na razglasitvi rezultatov pa izolski 
župan mag. Igor Kolenc. 

• Zmagala je ekipa s toyotinim hibridom. 
• Ekipe na poti so v povprečju porabile manj kot 7 litrov goriva na 

100km.  
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EKO RELI 2013, Ljubljana-Izola 

• Na pot se je podalo 21 vozil, prvič so se nam pridružila tudi hibridna in 
električna vozila.  

• V ekipah so - poleg do sedaj največjega števila medijskih ekip - sedeli tudi: 
nekdanji državni rekorder v hitri vožnji Brane Kuzmič, producent Radia 1 
Miha Deželak in nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj ter za kmetijstvo Henrik Gjerkeš.  

• Na startu je ekipe na pot pospremila medijska trenerka in moderatorka 
Saša Einsiedler, na kontrolni točki pa pozdravil ustanovni član skupine 
Terrafolk Daniel Černe – Mystica, na cilju pa je ekipe pozdravil župan Izole, 
mag. Igor Kolenc.  

• Na poti so se ekipe ustavile v Filmskem muzeju v Divači, na cilju pa so se 
srečali s projektom Kilometer nič in Cleandrive. 

• Ekipe so v povprečju porabile 3,32 litra goriva na 100km.  
• Zmago sta si delili ekipi Opel Ampere in Toyote Prius, posebno nagrado pa 

je prejelo električno vozilo Ion, znamke Peugeot, ki je z enim polnjenjem 
prevozilo traso, dolgo 130 km in pri tem porabilo 1,5 eura energije. 
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EKO RELI 2014, Ljubljana-Murska Sobota 

• Na pot se je podalo 14 posadk, z različnimi vozili na vse vrste energentov. 
• V ekipah so poleg številnih medijskih ekip, sedeli tudi: tudi minister za 

kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, nekdanji minister za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo Henrik Gjerkeš, 18. 
Vinska kraljica Slovenije Špela Štokelj, voditelj na Radiu 1 Miha Deželak, 
uspešna mediatorka in komunikacijska trenerka Saša Einsiedler, operna 
pevka Alenka Gotar in številni drugi.  

• Na cilju je priznanja podelil evropski komisar dr. Janez Potočnik. 
• Ekipe so se ustavile v Termah Snovik in ugotavljale okuse zelišč v odličnem 

čaju, ki so nam ga gostitelji pripravili. 
• Zmagal je Andrej Pečjak, ki je vozil svoje predelano vozilo na električni 

pogon, ki je za celotno traso porabil zgolj za 2 eura energije (1,5 litra 
goriva).  

• Povprečna poraba vozil na trasi, dolgi 180km, je bila 3,27 litra goriva na 
100km. 
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EKO RELI 2015, Ljubljana-Maribor 

• Na pot se je podalo 13 posadk, z različnimi vozili na različne pogone, poudarek pa 
je bil na vozilih na metan.  

• V ekipah so poleg številnih medijskih ekip, sedeli tudi: eden najuspešnejših 
slovenskih telovadcev Mitja Petkovšek, vrhunski slovenski bobnar Gašper Peršl in 
nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo 
Henrik Gjerkeš.  

• Na pot so ekipe pospremili: ljubljanski župan Zoran Janković, inštruktor varne 
vožnje in bivši prvak v reliju Brane Kuzmič, namestnik gen. dir. Direktorata za okolje 
na MOP Uroš Vajgl, namestnik dir. Energetike Ljubljana Srečko Trunkelj, direktor 
LPP Peter Horvat, v Mariboru pa pričakala podžupanja MOM Jelka Černivec, 
direktor Energetike Maribor Alan Perc in odgovoren za kakovost zraka na MOP 
mag. Jože Jurša.  

• Karavana se je na poti ustavila v Velenju, kjer so jih zaslišali novinarji VTV, nato v 
Slovenj Gradcu, kjer jih je pričakal župan Andrej Čas. 

• Zmagali sta ekipi ki sta vozili Volkswagen Passat na metan in BMW i3. Za las je 
zmaga ušla ekipi, ki je vozila Volkswagen Up na metan. 

• Ekipe so prevozile 200 km in za pot v povprečju porabile 3,5 litra goriva na 100km.  
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