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• Zgodba Gold Wing se nadaljuje 

 
V veselje in zadovoljstvo nam je, da lahko poročamo o uspešnem dogodku ParaWing 2014. S 

prijateljem Samom Glavanom sva tretjič pripravila srečanje pod glavnim pokroviteljstvom 

članov Združenja GW Slovenija. 

Začelo se je z navadnim izletom, na katerem se nama je porodila ideja o organizaciji širšega 

dobrodelnega dogodka, ki vključuje izlet z motorji Honda GW za slovenske paraplegike in 

tetraplegike. Lansko leto je bilo zbirališče pri Domu paraplegikov Pacug. K sodelovanju smo 

pritegnili tudi inštruktorja varne vožnje ter slovensko vojaško policijo.  

 

Popeljali smo se v Lipico, ob koncu so nam poklonili denarna sredstva, ki so jih zbrali za nakup 

invalidskega vozička za košarko. Košarkarski voziček je bil namenjen naši edini ženski 

predstavnici, ki je v reprezentanci z moškimi kolegi. 

Zgodba se nadaljuje letos. Peljali smo se od Pacuga do Branika in po drugi poti nazaj, glavni 

poudarek pa je ostal na dobrodelnosti, saj je dogodek vključeval zbiranje denarnih sredstev, ki 

smo jih namenili za nakup negovalne postelje za tetraplegike v domu Pacug. Tako bomo lahko 

v letošnjem letu ponudili rehabilitacijo večjemu številu najtežjih invalidov. 



Za paraplegike je po poškodbi življenje precej drugačno: kot bi se na novo rodili. Telo se ne 

odziva, kot se je včasih, in postavljeni smo v svet, ki ni oblikovan po meri ljudi na invalidskih 

vozičkih. Tako nismo pomislili, da bi se vozili na enoslednih vozilih (motorjih), saj nam 

ravnotežje tega ne dopušča. Pa smo se motili, saj na motorjih Honda Gold Wing sedimo varno 

kot doma v naslonjaču. 

V Pacugu smo se zbrali na čudovito junijsko soboto. Ob pogledu na toliko motorjev je 

marsikateremu opazovalcu zastal dih. Nestrpno smo čakali, da se potepanje začne. Vsak si je 

poiskal svojega voznika in že se je začelo »nalaganje« na motorje. Okoli 11. ure smo se 

odpeljali izpred našega Doma in jo ubrali proti Braniku. Pot nas je vodila skozi Portorož po 

obvoznici mimo Kopra in nato po stari cesti proti Sežani. 

Nadaljevali smo po vinskih poteh mimo Komna do Branika. Slabi dve uri vožnje in ustavili smo 

se v gostišču Furlan, kjer nas je na mizi čakalo okrepčilo. Ker je bilo kar nekaj naših članov, ki 

so se prvič vozili z motorji, so se v času postanka bolje spoznali s svojim voznikom. 

Po urici počitka smo se odpeljali nazaj proti Domu paraplegikov, ki nas je tokrat vodila do 

Ajdovščine, od tam pa po avtocesti. V Domu nas je čakalo kosilo, po njem so člani Gold Wing 

združenja donirali denarna sredstva za nakup negovalne postelje. Poleg donacijskih sredstev 

je združenje poskrbelo tudi za plačilo vseh ostalih stroškov (gorivo, okrepčilo v gostišču Furlan, 

kosilo v Domu, brezalkoholne pijače). 

Iskreno se zahvaljujemo Združenju GW Slovenija (GWS), ki je tudi enakopravni član Evropske 

GW zveze (GWEF). Ob predstavitvi naše akcije veljakom iz GWEF-a so člani zveze GWS 

naleteli na polno odobravanje in podporo, kar morda pomeni, da bo naslednje leto prireditev 

mednarodnega značaja. Obenem se zahvaljujemo tudi Slovenski vojski, vojaški policiji. Na poti 

sta dva policista na motorjih poskrbela za dodatno varnost. Če citiramo začetni nagovor 

policista, ki je dejal, upamo, da se bomo čez 27 let dobili skupaj na 30. ponovitvi dogodka. 

Zahvaljujemo se tudi našemu članu Metodu Zakotniku, ki je daroval svojo grafiko, ter gostišču 

Pepino, ki je podarilo bone za hrano motoristom Združenja. 



V pogovoru s predsednikom 

Združenja GW Slovenija 

Jožetom Planincem smo 

izvedeli, da so potovanja z 

njihovimi motorji postala 

njihov način življenja. Vsem 

nam, ki smo se vozili z njimi, 

je izredno všeč tak način 

življenja. Razšli smo se v 

poznih popoldanski urah z 

obljubo, da se ob letu osorej 

zopet srečamo. 

Čeprav se tale prispevek končuje optimistično in veselo, je morda prav, da omenim še en 

dogodek, ki se ni zgodil v okviru naše prireditve: približno v času našega odhoda iz Branika, 

ob 14. uri se je na odseku, kjer smo se vozili dve uri prej, med Črnim kalom in Rižano, 

ponesrečil motorist. Na žalost ga tudi invalidi ne bomo mogli več sprejeti v svojo družbo .... To 

naj bo poduk za nas in naše otroke. 

 

 

 Tekst : Jani TRDINA 

Foto: Združenje GW Slovenija 



• Grafično delo kot darilo GW Sloveniji 

 
 

Kot je že Jani Trdina omenil v svojem članku, da se zahvaljuje Metodu Zakotniku  ki je 

daroval svojo grafiko motoristom Združenja GW Slovenija. 

 

 
 

Metod Zakotnik doma iz  Škofje Loke in je član Društva paraplegikov Gorenjske. Leta 1994, 

star komaj 36 let si je pri padcu z višine poškodoval hrbtenjačo in postal paraplegik. Likovno 

umetnostjo je preizkusil ob risanju novoletnih voščilnic in na razpisu Zveze paraplegikov 

Slovenije dobil nagrado. Svoje likovno znanje je hotel izboljšati, zato je začel obiskovati likovne 

delavnice, ki jih je že takrat pripravljala Zveza. Metod Zakotnik od 1. januarja 2013 vodi kulturno 

dejavnost pri Zvezi paraplegikov Slovenije. 

Slikarstvo in grafika sta po njegovi poškodbi postali življenjska opora in izziv. Grafiko v suhi igli 

z motivom Loški grad pa je podarjena Združenju GW Slovenija v spomin na skupno druženje 

z Zvezo paraplegikov Slovenije. 

Največji uspeh, ki ga je Metod Zakotnik v razmeroma kratki slikarski karieri dosegel je Zlata 

paleta, ki jo je že leta 2006 prejel za grafične dosežke in ena izmed uspehov je tudi nam 

podarjena grafika.  

 

 

Branka 


