»Po poteh graščakov...«!
(na sodobnih konjičkih)
Kraj:

Škofja Loka

Datum: Sobota, 02.06.2018 ob 10.00 uri
Organizatorja dogodka: Združenje GoldWing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske

Letošnji sedmi zaporedni ParaWing 2018 bo odkrival lepote Gorenjske.
Zgodovina Škofje Loke se začne z letom 973, ko je cesar Oton II. (1184-1220) loško ozemlje dodelil
freisinškemu škofu Abrahamu v fevd.
Prav tako bomo mi nadaljevali s pisanjem naše zgodovine že z osmim zaporednim ParaWing
dogodkom. Letos bo dogodek še bolj zanimiv in razburljiv, saj se nadejamo udeležbe nekaterih
članov Združenja Goldwing Slovenija s popolnoma novimi Goldwingi, letnik 2018, za katere
pravijo, da so »majhen korak za človeka, a velik skok naprej za motorista«, saj je vožnja še bolj
udobna in po potrebi tudi bolj dinamična, pa tudi varnejša.
Tokrat se bo glavno dogajanje odvijalo v Škofji Loki, natančneje na novo zgrajenem Trgu pod
gradom, ki kot tak omogoča vse kar potrebujemo za varno in prijetno izpeljavo dogodka.

POTEK DOGODKA
Najpomembnejši del dogodka je prav gotovo vožnja na motorjih Goldwing. Takrat se bomo iz
Škofje Loke podali po Selški dolini proti Selcam, kjer bomo zavili proti Kropi. Pot nas bo skozi
Lancovo ter Radovljico pripeljala do Bleda. Na Bledu je predviden krajši postanek vendar
motorjev ne bomo zapuščali kar pomeni, da bo vsak voznik »moral« peš prinesti
sopotniku/sopotnici tisto kremno rezino…. Za vrnitev v Škofjo Loko bomo izbrali avtocesto za pot
od Lesc do Kranja. V Kranju bomo avtocesto zapustili ter se skozi Bitnje in Žabnico vračamo proti
zbirnemu mestu v Škofji Loki. Pot bo razgibana od zavite in slikovite ceste preko Jelovice do hitre
avtoceste.

Dolžina poti:
Čas trajanja potovanja:
Postanek:

cca. 80 km
2 uri
En postanek približno 23 minut

Urnik dogodka
10.00 Zbor v Škofji Loki (Trg pod gradom)
- Kavica in razvrstitev voznikov ter sopotnikov
- Pozdrav mag. Miha Ješeta, župana Občine Škofje Loke
- Krajša navodila glede varnosti na izletu ter o samem poteku vožnje
11.00 Start vožnje proti Bledu
12.00 Prihod na Bled
12.30 Vračanje nazaj proti Škofji Loki
13.30 Prihod in zaključek vožnje v Škofji Loki
13.30 – 14.30 Krajše vožnje za težje invalide (dvorec Visoko)
14.30 Manjša pogostitev (malica)
....

Ogled Škofje Loke...

Nekaj namigov za spremljevalce, ki se ne bodo udeležili vožnje z motorji.
Teden podeželja na loškem
Prvi teden v juniju je že od leta 2003 naprej vsako leto
namenjen Tednu podeželja na Loškem.
V soboto bo potekal sejem kmečkih dejavnosti na loškem
področju. To bo enkratna priložnost, ko bomo povezali
oba dogodka ParaWing in sejem, saj bo bosta med seboj
oddaljena le par deset metrov.

Obisk Loškega gradu
Če se odločite za obisk Loškega gradu, je to prijeten
sprehod iz Trga pod gradom do gradu samega. Sprehod
lahko nadaljujete po grajskem vrtu ali pa se odločite za
ogled muzeja, ki deluje v gradu.
http://www.loski-muzej.si/

Sprehod po Romualdovi poti s pametnim telefonom
Romualdova (Pasijonska) pot predstavlja moderen način
podajanja zgodbe lokacije, po kateri se posameznik lahko
poda s pametnim telefonom ali tablico. Vse kar potrebuje
je povezava do spleta in brezplačna spletna aplikacija
Nexto Guide, ki si jo lahko prenese preko Google Play ali
App Store. Uporabnik na trinajstih točkah po Škofji Loki
rešuje različne izzive in tudi preko obogatene resničnosti
spoznava mestne znamenitosti ter njegovo najbolj
prepoznavno dragocenost, Škofjeloški pasijon.

Kavarne v mestnem jedru
Lahko pa si čas krajšate v prijetnem ambientu kavarn, ki
so v mestnem jedru. V mirnem okolju lahko popijete svojo
prvo ali drugo… jutranjo kavo, preberete časopis ali pa si
vzamete čas za klepet s prijatelji in znanci.

KRAJ DOGODKA
Kraj dogodka je Škofja Loka, Trg pod gradom, ki je neposredno povezan z Mesnim trgom.

•
•

iz smeri Postojne se pripeljete po avtocesti A1 do Ljubljane, kjer se priključite na avtocesto
A2 in jo zapustite na izvozu 14 Ljubljana – Šentvid (izvoz v predoru Šentvid). Nato zavijete
levo na Celovško cesto in nadaljujete pot naprej skozi Medvode do Škofje Loke.
iz smeri Maribora se po avtocesti A1 pripeljete do Ljubljane, kjer se priključite na hitro
cesto H3 in sledite oznakam za smer Kranj. S hitre ceste H3 zapeljite na izvoz 6 Ljubljana
- sever in nato desno na Celovško cesto in naprej skozi Medvode do Škofje Loke.

•

iz smeri Ljubljana se pripeljete po Celovški cesti skozi Medno, Medvode, Jeprca do Škofje
Loke.

•

V Škofji Loki sledite oznakam za center mesta, na semaforskem križišču pri TIC (stari
Petrol) zavijete levo proti Spodnjem trgu, peljete po stari cesti za Poljansko dolino (Žiri)
ter na vrhu klanca (Grabna) zavijete desno, kjer ste že na cilju.

LETOŠNJA DONACIJA
Kot vedno pa je izlet dobrodelnega značaja. Združenje Goldwing Slovenija vsakič daruje svoja
sredstva in tudi čas. Ne smemo pozabiti omeniti, da je GWS (Združenje Goldwing Slovenija) do
sedaj pomagala pri nakupu invalidskih postelj, vozička, predelavo kombiniranega vozila… s
Samom pa nama je poznano, kako velik strošek predstavlja za vsakega posameznika voznika
Goldwing. Povprečno vsak voznik za dogodek prevozi 400 km.
Letošnja donacija gre za nakup sobnega dvigala. Sobno dvigalo je namenjeno za lažji premeščanje
invalidnih oseb iz postelje na invalidski voziček, toaletni stol, kopalno kad… Predvsem se ga
uporablja za najtežje gibalno ovirane osebe, z mišično oslabelostjo ali težko prizadetostjo zgornjih
in spodnjih udov.

Pokazala se je močna potreba po sobnem dvigalu, katerega bi si lahko posamezni član izposodil za
krajši čas in sicer zaradi različnih vzrokov (oslabelost po operativnih posegih, okvare ali čakanje
na dobavo lastnih dvigal…). Prav tako bi sobno dvigalo lahko uporabili za najtežje gibalno ovirane
tetraplegike v času njihovega letovanja. S tem bi z enim dvigalom pokrili več uporabnikov.
Ker pa društvo deluje v javnem interesu, izposoje nebi odklonili tudi nečlanom invalidom.

EPILOG IN VABILO
Epilog sicer nastopi po končani akciji, ampak delnega lahko zabeleživa že sedaj.
Za pomoč pri izvedbi tega edinstvenega dogodka se iskreno zahvaljujeva Gold Wing Slovenija,
predsedniku kluba Jožetu Planincu ter Društvu paraplegikov Gorenjske kot članici Zveze
paraplegikov Slovenije in njenemu predsedniku Petru Robniku.
Vabim vas, da se prijavite za sodelovanje kot:

voznik ali voznica Goldwinga
predsednik@goldwing.si
sovoznik ali sovoznica - paraplegik
janez.trdina@guest.arnes.si
drugi udeleženci (spremljevalci)
janez.trdina@guest.arnes.si
pokrovitelji (hrana, pijača)
janez.trdina@guest.arnes.si ali/in
predsednik@goldwing.si
PRIJAVE SO NUJNE IN POTREBNE ZATO, KER MORAMO VEDETI KOLIKO MALIC JE
POTREBNO PRIPRAVITI. PRIJAVE SPREJEMAMO DO SOBOTE, 26.05.2018.
Najbolje na elektronski naslov janez.trdina@guest.arnes.si,
lahko pa tudi pokličete na gsm 041 799 188.



Invalidi imajo prednost vožnje kot sopotnik na motorju. V kolikor bo ostal kakšen
sedež (kar zelo dvomimo) prost, bo možnost sodelovanja na vožnji tudi za
spremljevalce.

