
     

 

 

 

ParaWing 2019 - VABILO 

 

Sobota 01. junij 2019 - Kranj 

 

Pozdravljeni,  

Letošnji osmi zaporedni ParaWing 2019 se seli na Gorenjsko, natančneje v največje gorenjsko 

mesto Kranj.  

Dogodek pripravljata Združenje Goldwing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske v 

sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije. Glede na izkušnje prejšnjih let pričakujemo okoli 

30 motoristov ter nekaj več paraplegikov in tetraplegikov. Z motorji se bomo iz Kranja, mimo 

Preddvora odpravili na Jezersko, kjer se bomo ustavili pri Planšarskem jezeru, kjer nas bo 

pričakal oz. sprejel župan občine Jezersko g. Andrej Karničar, ter se po krajšem postanku 

vrnili nazaj v Kranj.  Ob samem dogodku bo potekala prireditev praznovanja krajevne 

skupnosti Bratov Smuk (sedež našega Društva), predstavili se bodo tudi slikarji slikarske 

sekcije Zveze Paraplegikov in predstavitev dejavnosti Društva  (kolesarjenje na ročni pogon, 

predstavitev socialnih programov…).   

Letošnji dogodek bo posvečen 

pokojnemu Janiju Trdini, 

skupaj s članom združenja 

Goldwing Slovenija, Samom 

Glavanom, pobudniku 

omenjenih srečanj in 

motorističnih popotovanj 

paraplegikov, ki nam jih 

pričarajo člani  Združenja 

Goldwing Slovenija s 

atraktivnimi in udobnimi 

motorji Goldwing, 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.  



  

Vabimo vas, da se nam 

na dogodku pridružite! 

Lahko se kot 

sovoznik/sovoznica 

pridružite na vožnji od 

Kranja do Jezerskega in 

nazaj, ali se nam 

pridružite ob 

spremljevalnih dogodkih. 

V kolikor imate svojo 

čelado jo prinesite s 

seboj in to sporočite ob prijavi. Rok za prijave je 22.5.2019. 

 

 

Urnik dogodka  

10.00  Zbor v Kranju pri sedežu Društva paraplegikov Gorenjske, Ul. Lojzeta Hrovata 4/c.  

11.00  Start vožnje proti Jezerskem, 

12.00 Prihod na Jezersko,  

12.30 Vračanje nazaj proti Kranju 

13.30 Prihod in zaključek vožnje v Kranju, 

13:45 Odhod delegacije na pokopališče v Škofjo Loko in položitev ikebane na grob Janija Trdine,  

14.30  Manjša pogostitev (malica)  

  

  

VEČ INFORMACIJ: dp.gorenjska@gmail.com, parawing.gvs@gmail.com ali na 

Društvu paraplegikov Gorenjske.  

  

 

 

 

                                                                          Peter ROBNIK 

                                                                            Predsednik 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE 
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