
PLAN Goldwing Slovenija za leto 2019 ; Slovenske Konjice, 16.02.2019 

!  
PLAN DELA GOLDWING SLOVENIJA  za leto 2019 

Plan za delo združenja smo kot običajno prilagodili klubskemu koledarju, ki zajema mednarodne 
dogodke v okviru GWEF,  nekatere nam bližje dogodke v okviru ZMKS in večje  ter tudi že 
tradicionalne dogodke v okviru našega združenja. 

Vsi dogodki, ki so bili terminsko znani do zadnjega sestanka Upravnega odbora, so vključeni v 
koledar dogodkov združenja. Termini so fiksni v okviru GWEF in ZMKS, medtem ko se naši 
dogodki, terminsko lahko okvirno še spreminjajo glede na vremenske razmere oz. npr. hkratno 
izvedbo drugega pomembnejšega dogodka. Naštel bom do sedaj že znane večje dogodke: 

Zap. 
št. Datum dogodka Dogodek Opombe

1.1.2019
Tradicionalno novoletno srečanje 
motoristov v Celju

Udeležili so se ga: Iztok 
Kotnik (Izy), Branko in 
Milena Lovrec, Rudi 
Tratnik; Franjo Sojič in 
Boris Čuček

25.1.2019
Druženje s HOG &Ducatiji na 
Rudniku v Slice Of Life Prisotnih ca 40 članov

16.2.2019
Občni zbor združenja  - Ulipi Sl. 
Konjice  

7.3.2019 Druženje č lanov   GW SLO 

15.3. - 17.3.2019 X IBERIAN Tour (Plasencia) Caceres

23.3.2019 Otvoritvena vožnja Rudi Tratnik

4.4.2019 Druženje članov GW  SLO

6.4.2019 Vaški boysi, Boljšji sejem

13.4.2019 Ustvarjalna delavnica na Dobenu Brigita Herjavec 

18.4. - 21.4.2019
1st International BALKAN Tour 
Istanbul

22.4.2019

20. ROJSTNI DAN GW SLO (najprej 
na zajtrk k Hribar Jožetu, potem 
na Krst motorjev v Mirno Peč, nato 
nadaljevanje Piknik GW SLO v 
Veliki Gaber) Predsednik z ekipo

25.4. - 28.4.2019 BeNeLux Tour - Cromvoirt, Holland

27.4. - 2.5.2019 Prvomajski izlet
Smer in organizator še ni 
znan

9.5.2019 Druženje članov GW  SLO  
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11.5.2019
Tekmovanje v kuhanju golaža v 
Slovenia Eco Resortu

Jože Planinc z ekipo 
kuharjev

9.5. - 12.5.2019
GWEF srečanje Belgija 
(Butgenbach)  

16.5. - 19.5.2019
GWEF srečanje Portugalska 
(Nazare)  

18.5.2019 Fish piknik na barki Robi in Mateja Rokvič

23.5. - 26.5.2019
GWEF srečanje Španija - Cullera 
(Valencia)

30.5. - 2.6.2019
GWEF srečanje Francija - Beaune 
(Palais de Congres)  

1.6.2019 PARAWING Predsednik

6.6.2019 Druženje članov GW  SLO

6.6. - 10.6.2019 GWEF srečanje Nizozemska 

13.6. - 
16.6.2019

9. GWEF srečanje Slovenija                      
- Eco Resort

20.6. - 23.6.2019
GWEF srečanje Italija - Fenis,  
Aosta

27.6. - 30.6.2019 GWEF srečanje Švica - Brugg, AG 

4.7.2019 Druženje članov GW SLO

4.7. - 7.7.2019

GWEF srečanje Madžarska - 
Thermal Hotel&camping, 
Egerszalok

11.7. - 14.7.2019
GWEF srečanje Ukrajina - 
Yaremche, Bukovel

19.7 - 21.7.2019 Klubski piknik Rogla Ivan Breznik

18.7. - 21.7.2019
GWEF srečanje Češka (Vysoke nad 
Jizerou)

25.7. - 28.7.2019 GWEF srečanje Poljska (Pszczyna)

28.7.2019 GW SLO Izlet v neznano Rudi Tratnik

1.8.2019 Druženje članov GW  SLO  

1.8. - 4.8.2019 GWEF srečanje Latvija  

3.8. - 4.8.2019 GW SLO Pohod v gore Predsednik

8.8. - 11.8.2019 GWEF srečanje  Finska (Pori)

10.8.2019 Izlet s Harleyisti Organizator HOG

15.8. - 18.8.2019
GWEF srečanje Švedska - 
Eskilstuna
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Koledar dogodkov je že kar poln, vendar še ni popoln ali dokončen, saj v njem niso zajeti sestanki 
UO, ki so v povprečju vsaj 1x na mesec (pred našim srečanjem še pogosteje), ne vemo tudi koliko 
sestankov bo še z uradniki v Kamniku, prav tako nam ni znano koliko bo morda posebnih 
dogodkov, saj kar nekaj naših članov v letošnjem letu praznuje okrogle jubileje. Zato vas prosim, 
da, v kolikor imate namen pripraviti kak dogodek z našo udeležbo, predlog termina čim prej 
sporočite UO, da ga lahko pravočasno vključimo v koledar naših dogodkov, saj praviloma dobrih 
terminov vedno zmanjka. 

V koledar smo vključili tudi dva dogodka moto kluba Vaški boysi, ki so člani ZMKS in so nam na 
začetnih GWEF srečanjih pomagali z varovanjem na vožnjah in katerih dogodkov se običajno 
vedno udeležimo. Nismo pa vključili vseh ostalih dogodkov članov ZMKS, saj jih je veliko in bi 
postal koledar nepregleden za naše dogodke. Glede na to, da smo člani ZMKS, pa naprošam vse, 
ki ne boste odhajali na GWEF srečanja, da se udeležujete srečanj v Sloveniji. Prosim, da nas o teh 
obiskih tudi obvestite, da bo  poročilo ob koncu leta lahko popolnejše in bolj realno. Prav tako vas 

22.8. - 26.8.2019

GWEF srečanje Velika Britanija 
(Bishop Aucland - RUFCEaster 
Compton)

24.8. 2019 Izlet v neznano Rudi Tratnik

29.8. - 1.9.2019
GWEF srečanje Luxembourg – 
Diekirch - Camping de la sure

5.9.2019 Druženje članov GW  SLO  

4.9. - 8.9.2019 GWEF srečanje Bulgarija 

11.9. - 15.9.2019
GWEF srečanje Turčija (Gumuldur - 
IZMIR – DenizAti Hotel&Camping

21.9.2019 Trgatev Branko Urbanč

26.9. - 29.9.2019 Izlet v  Omiš – Omiški Gusari Predsednik

3.10.2019 Druženje članov GW  SLO  

5.10.2019 Prešanje bučnega olja - Prekmurje Stojan  Ilič

12.10.-13.10.2019
Zaključna vožnja s kostanjevim 
piknikom Jože  Žitnik

7.11.2019 Druženje članov GW  SLO  

9. - 10.11.2019 Martinovanje
Smer in organizator še ni 
znan

23.11.2019 Potopisno predavanje Branko Pajer

23.11.2019 Winter party, Vaški boysi, Domžale

5.12.2019 Druženje članov GW  SLO  

7.12.2019 Novoletna zabava

21.12.2018
Skupni sestanek z obiskom 
Ljubljane
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prosim, da tisti, ki obiskujete dogodke članov ZMKS, četudi ste člani drugih klubov, na dogodkih 
prijavite tudi GW SLO. 

V koledar smo, glede na vaše predloge, vključili mesečna druženja članov, čeprav smo lani uspeli 
realizirati le štiri. Druženja bodo praviloma potekala tako kot doslej, na neformalen način, kar 
pomeni, da niso obvezna in se jih bo udeležil kdor bo imel tistega dne čas in si bo zaželel družbe 
ostalih članov združenja, vendar ob morebitnem predhodnem telefonskem dogovoru, da ne bi 
prišel in bil morda sam. 

Glede mednarodnih dogodkov še vedno ostane v veljavi sklep UO iz leta 2015, to je, da bo 
združenje za vsako udeležbo na GWEF srečanju, ne glede na oddaljenost, povrnilo eno 
participacijo na motor. Na tak način želimo vzpodbuditi udeležbo na drugih GWEF srečanjih, saj 
je od naše udeležbe v tujini odvisna tudi udeležba tujcev na našem srečanju. Ker v organizacijo in 
izvedbo vsako leto vložimo veliko truda, dela, časa in energije, si želimo tudi primernega obiska, 
ki bi nas nagradil s pozitivnim rezultatom v klubski blagajni, kar pa bo težko izvedljivo, če mi ne 
bomo hodili na druga srečanja.  

Za zaključek znova poudarjam, da plan ni dokončen, da je povzet po koledarju dogodkov in da so 
zaželeni dodatni predlogi in morebitne pripombe. Vsekakor pa naprošam člane, da se za dogodke, 
ki so na koledarju, pa organizator še ni znan, javijo za izvedbo organizacije, ali predlagajo 
morebitne lokacije, smer vožnje ipd. 

HVALA. 

12.02.2019 

Predsednik GW Slovenija 
Jože Planinc
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