
• 7. uradno slovensko GWEF srečanje v Ljubljani 

 
 

Mnogi motoristi GW iz evropskih 

držav članic  so nam izražali željo, 

da bi si v bodoče želeli ogledati 

naše glavno mesto Ljubljana. Mi 

smo njihovim željam prisluhnili, 

zato smo se odločili, da v letu 

2016,  za naše sedmo slovensko 

GWEF srečanje izberemo 

Ljubljano. V okviru štiridnevnega 

motorističnega srečanja, ki je 

potekalo od 26. do 29. maja, je kot 

organizator Združenje GW 

Slovenija, izbralo avtokamp Ježica.   Zbralo se je 252 GW motorjev iz 14-ih držav.  

 

Vse dni, ko je potekalo srečanje  je bilo toplo in lepo vreme, zato smo jim lahko pripravili veliko 

zanimivih dogodkov. Od organizirane Panoramske vožnje proti gradu Bistra, ki je bila določena 

v petek, do voženj na katera se lahko odpeljejo sami,  vodenih izletov po starem delu mesta 

Ljubljane. 

 

V petek je bila vožnja z motorji do gradu Bistra, v občini Vrhnika, kjer smo si ogledali Tehnični 

muzej, ki se nahaja v nekdanjem samostanskem oz. grajskem poslopju. Med pestrim izborom 

stalnih zbirk in postavitev velja posebej omeniti zbirko 15-ih limuzin nekdanjega predsednika 

Socialistične federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita (1892-1980), ter razstavo 

Tiskarstvo na Slovenskem. 

 

   

 



Zaradi mestnega vrveža in zelo gostega prometa 

kot posledica večjih potreb ljudi po dnevnih 

migracijah iz mesta v mesto, smo si organizirali 

javni potniški promet, ki nas je od avtobusnega 

postajališča v neposredni bližini avtokampa Ježica 

odpeljal do mesta.  

 

 

 

Tam smo bili dogovorjeni s 

turističnimi vodiči, da so nas 

vodili  po očarljivih ulicah in 

na ta način je bilo  aktivno 

doživljanje ljubljanskih 

znamenitosti. Ker so na 

srečanju bili  motoristi iz 14-

ih evropskih držav, so 

turistični vodiči predstavili 

Ljubljano v več tujih jezikih. 

Izbrali so  nam pot za 

odkrivanje lepote prestolnice 

in njenega živahnega utripa.  

 
Z maskoto ljubljanskim zmajem in s turističnimi vodiči se sprehodimo tudi ob Ljubljanici, ki je 

bila vse od rimskih časov do uveljavitve železnice glavna trgovska pot. Struga Ljubljanice, ki 

je na levi strani nas sprehajalcev sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji, 

zato arheologi menijo, da je imela reka kultni pomen.  



Ljubljanski zmaj pravljično izvira iz legende o Jazonu in argonavtih. Zmaj je od baroka naprej 

del grba mesta Ljubljane, ki je upodobljen je na Zmajskem mostu in različnih grbovnih 

znamenjih, na registrskih tablicah Ljubljane, na mestnih stavbah, pokrovih kanalov, na 

stopnicah grajskega stolpa in na mestni zastavi kot del Ljubljanskega grba. Ponazarja moč, 

pogum in veličino. 

 
Med znamenitosti se uvrščajo stavba Narodne in univerzitetne knjižnice, ureditev bregov 

Ljubljanice, še posebej Tromostovje in Čevljarski most, osrednja mestna tržnica, Poletno 

gledališče Križanke, stadion za Bežigradom, kompleks mrliških vežic na pokopališču Žale ter 

Cerkev Sv. Mihaela na barju, ki so arhitekturna dela Jožeta Plečnika. Izrazit pečat je pustil tudi 

v okolici Ljubljane, kjer je v svojem prepoznavnem slogu prenovil vrsto stavb in spomenikov, 

predvsem cerkva.  

 

Za ogled po ulicah mesta Ljubljane se zberemo pred Mestno hišo, kjer nas pozdravi  ljubljanski 

župan Zoran Janković. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jazon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Argonavti
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grb
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zmajski_most
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grb


Tu stoji znameniti Robbov vodnjak upodobljenih rek 

»Vodnjak treh kranjskih rek.« Tri krepke moške postave, 

ki v rokah držijo vrče z vodo in ponazarjajo rečne bogove 

Save, Krke in Ljubljanice. 

Nadaljujemo pot po starem mestnem jedru čez 

Tromostovje, ki je dobil ime po treh mostovih, saj je 

Plečnik z novimi ograjami preoblikoval stari most in 

nabrežje okoli mostov.  

 

 

 

Na vodenih ogledih nas   igralci v 

zgodovinskih kostumih z grajskimi 

zgodbami vrnejo v čas preteklosti.  

 

V soboto popoldne smo 

se na vožnjo imenovano 

»Parada narodov«  z 

motorji GW odpeljali iz 

avtokampa Ježica proti 

centru in se ustavili na 

Kongresnem trgu, kamor 

nas je tudi prišel pozdravit 

ljubljanski župan Zoran 

Janković.  

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabre%C5%BEje&action=edit&redlink=1


Bilo je dovolj časa za ogled Ljubljanskega gradu, ki na griču nad mestom stoji že okrog 900 let 

in je glavna znamenitost Ljubljane. Ob ogledu se seznanimo z njegovo zgodovino. 

Do gradu se potrebujete tri minute z vzpenjačo ali do dvajset minut peš. Z razglednega stolpa 

in obzidja se ponujajo najlepši razgledi na mesto. 

Motorje smo z dovoljenjem parkirali  na Kongresnem trgu, pred narodno in univerzitetno 

knjižnico (NUK). NUK je tudi eno izmed zgradb z bogato kulturno dediščino. Je nacionalna 

knjižnica Republike Slovenije in največja knjižnica v državi. Njena osnovna naloga je zbiranje, 

urejanje, hranjenje in posredovanje slovenske pisne kulturne dediščine. Nastanek knjižnice je 

povezan z odlokom cesarice Marije Terezije iz leta 1774, s katerim je 637 knjig, ki so bile 

rešene ob požaru razpuščenega jezuitskega kolegija v Ljubljani, namenila za splošno uporabo 

knjižnici, ustanovljeni pri ljubljanskem liceju. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEnica


Tu na Kongresnem trgu je bil enourni postanek, da so si obiskovalci Ljubljane imeli možnost 

ogledati motorje, predvsem pa je bilo po zastavah in registrskih oznakah možno prepoznati iz 

katerih evropskih držav so prišli na slovensko srečanje v avtocamp Ježica. 

Istočasno, ko je bilo naše srečanje, pa je bil tudi Transport Show in sicer petek in soboto, 27. 

in 28. maja, v Logističnem centru BTC na Letališki cesti 16 v Ljubljani, kamor smo popeljali 

tudi GW motoriste.  

 

Prostor za uradni del našega srečanja 

je že pripravljen in v soboto zvečer 

sledi še uradna razglasitev in podelitev 

nagrad, z bogatim programom. 

S tem pa smo zopet uspešno zaključili 

naše sedmo srečanje. 

 

 

   



Letak in nagrada za udeležbo na srečanju 

 

 


