
Mednarodno sodelovanje 

 
Na mednarodnem področju smo bili člani GWC Slovenija aktivni vse od ustanovitve dalje, vendar so se 

resne aktivnosti pričele šele z vstopom v GWEF. V skladu s pravili GWEF smo imenovali mednarodnega 

predstavnika (interrepa), ki je odgovoren za vso komunikacijo z GWEF in drugimi državami članicami, 

njihovimi interrepi in njihovimi člani, ki so nas obiskovali kakor tudi za informacije vsem drugim tujcem, 

ki nas želijo obiskati. Od vstopa v GWEF do danes je to funkcijo opravljalo že pet članov, šesti mandat 

pa je v februarju 2019 nastopila naša članica in tako postala prva interrepka v zgodovini kluba oziroma 

združenja. 

Od vstopa v GWEF v letu 2007 smo bili zavezani najprej vsako drugo leto, nato pa vsako leto, 

organizirati mednarodni dogodek v Sloveniji. Doslej smo organizirali že 11 dogodkov, od tega:  

- dve neuradni srečanji, s katerimi smo pridobivali izkušnje za uradna srečanja  

- osem uradnih srečanj v skladu s pravili GWEF in  

- največji GW evropski dogodek v zadnjem petletnem obdobju, to je dogodek ob 35. obletnici 

GWEF izveden v letu 2018 v naši organizaciji ob velenjskem jezeru 

- letos bo za nas 12. dogodek, ki ga  bomo organizirali v terminu od 13.6. do 16.6. pod Veliko 

Planino, natančneje v  Slovenia Eco Resortu Godič pri Kamniku. 

V vseh letih našega udejstvovanja na evropski sceni, smo v Slovenijo pripeljali že več tisoč GW motorjev 

in še enkrat toliko obiskovalcev (naših udeležencev), ki so glas o naši organizaciji ter o naravnih lepotah, 

kulinaričnih dobrotah ter prijaznosti Slovenije in njenih prebivalcev ponesli širom Evrope in tudi preko 

njenih meja. Doslej smo s strani naših obiskovalcev prejeli že veliko pohval in seveda tudi kakšno kritiko. 

Zadovoljstvo z našim dogodkom in posledično našim delom, pa nam izkazujejo tudi na način, da dober 

glas o nas širijo naprej, kar se kaže v povečanem obisku naših dogodkov tudi v kriznem obdobju, v 

času, ko so se drugod po Evropi soočali z manjšim obiskom. Še zlasti pa so nam pohvalo za dobro 

dosedanje delo izkazali s tem, da so, v močni konkurenci ostalih držav članic,  organizacijo dogodka ob 

35. obletnici GWEF, dodelili Sloveniji in tako smo dobili možnost in priložnost,  da turistično promoviramo 

našo domovino obiskovalcem 35. držav, ki smo jo dobro izkoristili. 

Poleg obveznosti povezanih s članstvom v GWEF, ki od nas terja veliko aktivnosti in dela, smo 

mednarodno dejavni tudi izven GWEF okvirjev. Tako se vsako leto že tradicionalno udeležujemo 

srečanja v Omišu, vsako leto opravimo tudi vsaj eden do dva izleta po republikah bivše Jugoslavije, naši 

člani pa se posamič ali v manjših skupinah odpravljajo tudi na druge bližnje in bolj oddaljene destinacije 

tako po Evropi kot tudi izven nje. 

Upam in želim, da tako ostane tudi v prihodnje in da naši člani še naprej vzpodbujajo svojo raziskovalno 

žilico ter da se čim večkrat odpravijo novim izzivom naproti in obiskujejo tudi najbolj oddaljene lokacije.  

Vsem članom, lastnikov GW, bralcem te knjige in ostalim motoristom pa želim na vseh njihovih poteh 

obilo varno prevoženih kilometrov in srečno vrnitev domov. 
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