Pred vrati je četrti Eko reli
ki bo potekal v petek, 4. 4. 2014 med Ljubljano in Gornjo Radgono.
Start dogodka bo na parkirišču pred Vodnim mestom Atlantis v Ljubljani med 8. in 9.
uro, cilj pa na parkirišču sejma Green v Gornji Radgoni med 12. in 13. uro. Tam se bomo
okrepčali in pregledali rezultate, tiste, ki jim bo uspela najbolj zelena vožnja pa bomo
tudi nagradili ...
Na tokratnem dogodku bosta minister za kmetijstvo in okolje, Dejan Židan, in evropski
komisar za okolje dr. Janez Potočnik, predala prehodno zastavo ministrstva za okolje
Zeleni odtis v roke lastniku vozila, ki bo dokazal najmanjše onesnaževanje. Pri pripravi
letošnjega dogodka sodeluje Pomurski sejem, ki letos prvič predstavlja mednarodni
sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, Green, Gradbeni inštitut
ZRMK iz Ljubljane ter Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Dogodek se bo s
podelitvijo priznanja in razglasitvijo ugotovitev zaključil na prizorišču sejma Green.
Svojo udeležbo je že potrdilo nekaj zanimivih ekip, med drugim tudi mojstrica javnega
nastopanja in častna članica društva Planet Zemlja Saša Einsiedler, sopranistka Alenka
Gotar, vinska kraljica Špela Štokelj in radijski producent Miha Deželak.
Če se nam želite pridružiti na najbolj eko vožnji leta in preživeti dan v dobri

družbi na dogodku z dobrim namenom, vljudno vabljeni!
Več o preteklih Eko relijih vam navajamo na dnu zapisa, za dodatna pojasnila pa smo vam na voljo
na e naslovu: eko.reli@planet-zemlja.org in telefonski številki 040 361 371 (Jure)
S spoštovanjem,
Irena Mraz
predsednica društva Planet Zemlja

O PROJEKTU EKO RELI:
2013:
Na tretjem Eko reliju se je na pot podalo 21 vozil, prvič so se nam pridružila tudi hibridna in električna vozila, na eko
reliju pa je sodelovalo že preko 60 udeležencev.
V ekipah so - poleg dosedaj največjega števila medijskih ekip - sedeli tudi: medijska trenerka in moderatorka Saša
Einsiedler, ustanovni član skupine Terrafolk Daniel Černe – Mystica, 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.
2011:
Na drugem Eko reliju se je na pot podala karavana 25 vozil sedmih blagovnih znamk s prek 50 udeleženci.
V ekipah so sedeli tudi: predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, minister za okolje dr. Roko Žarnić, nekdanji
minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo dr. Henrik Gjerkeš, generalni sekretar Državnega
sveta, generalna sekretarka in državni sekretar ministrstva za okolje, inštruktor 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.
2009:
Na prvem Eko reliju se je na pot podala karavana 14 vozil blagovne znamke Volvo s prek 30 udeleženci.
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.
Več na: http://www.planet-zemlja.org/eko-rally-2009/ in http://www.eko-reli.org

