
• 8. Srečanje Združenja GW Slovenija 

v Gozd Martuljku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator mednarodnega srečanja je Združenje GW Slovenija, ki je član evropske GWEF, 

kjer je včlanjenih 27 držav. Tokratno srečanje prvič poteka v Kampu Špik, je že osmo zapored. 

Pričakovali smo od 200 do 250 motorjev, iz vse Evrope, od Norveške pa do Turčije. V objemu 

naravnih lepot in v prenovljenem kampu Špik se je udeležilo 297 motorjev, kar pomeni za 

Slovenijo velik uspeh.   

Srečanje poteka po mednarodnih pravilih GWEF, ki ob spoštovanju prometnih predpisov in 

varnosti samih voznikov, z ustrezno motoristično opremo posebej izpostavljajo tudi strpno 

vožnjo. V popoldanskih urah prihod glavnine udeležencev, druženje v prireditvenem šotoru. 

 

 



 
Panoramska vožnja  za petek:   
 
Gozd Martuljek – Mojstrana – Radovna – Bled okrog jezera – Blejski Vintgar – Jesenice – 

Gozd Martuljek 

 
in soboto: 

Gozd Martuljek – Rateče - Kranjska Gora –- Gozd Martuljek. Organizirana vožnja tudi v 

Planico, saj smo udeležencem želeli pokazati svetovno znani center smučarskih skokov, ki je 

bil prenovljen in uradno odprt decembra 2015. Planica velja za zibelko poletov. V Planici je 

največja letalnica na svetu, Bloudkova velikanka. 

 

 
Nordijski center Planica je moderen skakalno-tekaški center v dolini pod Poncami, ki leži 

približno 2 km zahodno od Rateč. Nordijski center Planica je izjemno okolje za nadaljevanje 

tradicije smučarskih skokov in poletov, za treninge in tekmovanja smučarjev tekačev... 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Smu%C4%8Darski_skoki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tek_na_smu%C4%8Deh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ponce
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rate%C4%8De


V sklopu Nordijskega centra Planica je nastalo 7 novih skakalnic s spremljajočimi objekti ter 

izvedla se je obnova letalnice bratov Gorišek. V objektu, ki predstavlja središče tekaškega in 

skakalnega dela centra, je razgledna ploščad, planiški muzej v dveh etažah, 

vetrovnik in gostinska ponudba.  

V muzeju se obiskovalci lahko sprehodijo skozi 80-letno zgodovino svetovih dosežkov. 

Poleg zunanjih tekaških prog v zimskem času lahko tečete tudi poleti na pokritem notranjem 

tekaškem poligonu. Najmlajši obiskovalci se lahko zabavajo v otroškem adrenalinskem 

parku in v otroškem kotičku v tekaškem objektu. Lahko pa doživite tudi spust po jeklenici 

- Planica Zipline!  

Najbolj priljubljena aktivnost 

je zipline, za katerega si je 

potrebno predhodno 

rezervirati mesto. Doživite 

občutke slovenskih orlov in 

svetovne skakalne elite s 

pomočjo najstrmejšega 

zipline spusta na svetu 

in preletite planiško 

velikanko, največjo letalnico 

na svetu. Vaš spektakularni 

polet bo dolg kar 566m, pri 

katerem boste dosegli 

hitrosti do 90km/h v samo 

nekaj sekundah. 

 

http://www.nc-planica.si/
https://www.kranjska-gora.si/sl/aktivnosti/zimske-aktivnosti/tek-na-smuceh
https://www.kranjska-gora.si/sl/aktivnosti/zimske-aktivnosti/planica-zipline


V večernih urah se udeleženci srečanja v skupini 

odpravimo na Light parade oziroma Parado luči, s 

postankom v centru Kranjske Gore. 

Parada narodov, ko se motoristi okrašeni z 

nacionalnimi simboli (zastavami) opravijo ponovno do 

centra Kranjske Gore, kjer bo pozdravni govor 

župana in kratek kulturni program. 

 

 

 

 

 

 

Podelitev nagrad za najbolj številčno ekipo ter priznanj udeležencem, med drugim tudi za 

najbolj oddaljenega jezdeca ter najmlajšega in najstarejšega voznika motorja GW. 

  
 



 
 
Organizatorji si želimo, da srečanje poteka v prijetnem in prijateljskem vzdušju. Ob pomoči 

dobrega vremena si udeleženci najbolj želijo spoznavanja novih krajev, lokalnih turističnih 

posebnosti in zanimivih voženj po urejenih poteh do atraktivnih naravnih in turističnih 

znamenitosti Zgornjesavske doline. Tako bodo ob povratku domov lahko svoje izkušnje in vtise 

o Sloveniji neposredno delili z znanci in prijatelji ter jih tako navdušili na obisk.  

  
Vodja Kampa Špik, Rado Urevc nam je 

povedal: »Veseli me, da mi je po 

lanskem razgovoru s predsednikom 

Združenja, g.  Jožetom Planincem, 

uspelo letošnje srečanje pripeljati v 

Kranjsko Goro, s čimer nedvomno 

prispevamo k širjenju prepoznavnosti 

kampa Špik in Kranjske Gore ter ne 

nazadnje dodatno popestrimo 

dogajanje v kraju.« 

  
 

 

 

Udeleženci srečanja so nam ob odhodu povedali: »Nikjer ni takšnega razgleda, ko stopiš iz 

šotora ali prikolice, kot pod Špikovo skupino. Navdušeni smo nad kampom in bomo se še vrnili, 

četudi ne bo srečanja GWEF.«  

 



Letak in nagrada za udeležbo na srečanju 

 

 


