
Parawing 2016 

 
Tekst objavljeno v reviji PARAPLEGIK  št. 146 / OKTOBER 2016 z naslovom 

 

• Peto (ne četrto) druženje z GOLDWING motoristi 
 

Naj začnem z zgodovino tega dogodka. »Zgodovina« ni dolga, je pa prijetna.  

Na letošnjem srečanju so me 

nekajkrat pocukali za rokav in 

me prijazno opozorili, da je to 

četrto srečanje. Letos je bilo 

peto druženje in tako potiho 

vam zaupam (ne naprej 

govoriti), da je bilo prvo le 

vožnja, kjer je bil en motor, en 

voznik in en paraplegik. Prav ta 

en voznik je podal idejo za večjo 

udeležbo. 

No, moram povedati, da je ta 

voznik (Samo Glavan) tudi 

pripeljal Združenje GW Slovenija do nas. V letih, ki so sledila, so nam omogočili potovanja na 

tako veličastnih motorjih, za kar smo jim zelo hvaležni, predvsem pa nam je pomembno to, da 

smo postali pravi prijatelji. Prav to pa je zasluga vodje »krdela« Združenja GW Slovenija in 

dobrega človeka, Jožeta Planinca. 

Kot že vsako leto sva s 

Samom želela narediti 

dogodek edinstven in se 

bova trudila, da se bodo 

tako trase izletov kot 

samo dogajanje ob izletu 

iz leta v leto spreminjalo. S 

tem namenom sva letos 

spremenila tako lokacijo 

kot tudi samo podobo 

dogodka. Začetna in 

končna točka je bil Hostel 

ARS VIVA, Podcerkev 24, 

v Loški dolini. Tudi letos je 

bil glavni pokrovitelj 

dogodka Združenje GW 

SLOVENIJA!  



Letos je bil »vozni red« dogodka nekoliko spremenjen. Namesto ene daljše poti s postankom 

smo pripravili dve različni poti izleta z različno stopnjo zahtevnosti. Prva pot je bila daljša 

krožna pot dolžine cca. 85 km in je 

potekala od Podcerkve preko Velikih Lašč 

nazaj v Loško dolino.  

Druga pot je bila krajša, namenjena 

predvsem tistim invalidom, ki niso bili tako 

prepričani, da bi zmogli daljše potovanje. 

Tukaj sva imela v mislih predvsem tiste 

malo težje invalide. Ta krajša pot je 

potekala proti gradu Snežnik in nazaj, v 

kolikor je kdo dobil pogum za daljšo pot, 

smo mu to tudi omogočili. Obe poti je 

najbolje opisala ena naših članic: »Joj, še!«  

Prav to drugo pot je posebej začinila gospa 

Janja Urbiha, ki je o gradu povedala tudi 

zgodbe, ki ostanejo ponavadi za grajskim obzidjem. Peljati se na motorju, občudovati naravo 

in imeti dobrega voznika, to je nekaj, za nas para-tetraplegike v Evropi, edinstvenega. 

Naj omenim še, da nas 

na dogodku vedno 

spremlja vojaška policija 

Slovenske vojske. 

Letošnje leto jih nismo 

pričakovali, saj so imeli 

pomembne službene 

obveznosti, vendar so 

vseeno prišli. Naša 

slovenska vojska nam 

daje poleg obrambe še 

veliko več. 

 Zaključek dogodka nam je 

posebej pripravil Beno 

Žnidaršič. Kdor njega ne 

pozna, ni dovolj dolgo v 

naših vrstah. No ja, vsak 

naj ga spozna. Izvrstno 

kosilo, pristno domače 

vzdušje; priporočam vsem, 

da okusite njegovo 

gostoljubje. Ne morem pa 

mimo utrinka, ki ga je moj 

sin napisal za konec: »V 

soboto smo bili na 

Goldwingih in bilo je super.  



Čeprav je bilo manj motorjev in več invalidov, smo se na koncu vsi, ki smo se hoteli peljati, 

lahko šli vozit. Imeli smo dobro vodičko po krajih, ki nam je povedala zgodovino o tem kraju. 

Dolfe naju je z mojim prijateljem peljal na štirikolesniku in bilo je super, čeprav malo strašno, a 

vendar varno.« (Matej Trdina, sin od Janija Trdine – brez cenzure). 

 

Za zaključek pa še te besede: Zveza paraplegikov bo (tako, kot je že vrsto let) še naprej 

organizirala take dogodke, torej sodelujmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Jani Trdina  

Foto: Združenje GW Slovenija 

 


