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• Izlet z Gold Wing motorji mejni prehod »ČUNGA LUNGA« 

 
Letošnji Parawing, pod sloganom »Ponovno v sedlu«, se je po letu premora ponovno zgodil v 

Pacugu. Jože Planinc, predsednik kluba GW Slovenija, Samo Glavan in Jani Trdina so sprejeli 

»lahko« odločitev, da nadaljujejo s PARAWing dogodkom tudi letos. Kot vsako leto je bil tudi 

tokrat glavni pokrovitelj dogodka Združenje GW SLOVENIJA!  

Na vabilu, ki smo ga prejeli, 

je bila s pomočjo iskalnika 

Google maps lepo zarisana 

trasa, po kateri bi se naj 

peljali proti našemu domu 

paraplegikov v Pineto, v 

sosednjo Hrvaško. A pot, po 

kateri smo prišli do tja, ni 

bila niti približno taka. Bila je 

mnogo lepša, boljša, 

neprometna in z ravno 

dovolj ovinki in ravninami, da smo prečudovite Gold Wing Honde zaužili v vseh zmogljivostih.  

Ko so motorji ob dogovorjeni uri začeli hrumeti 

v Pacug, smo mi paraplegiki nervozno šteli, ali 

jih bo dovolj, da bomo lahko uresničili vožnjo 

po začrtani trasi. In glej ga zlomka, prišlo je 

štirinajst Gold Wingov za štirinajst vožnje 

željnih paraplegikov. Ob spremljavi digitalne 

radijske postaje Glasbeni radio, ki nadomešča 

analogni program Radia Dur, in s polnimi 

trebuščki trojanskih krofov, ki so jih »častili« 

motoristi, smo se iz Pacuga odpravili do 

koprske obvoznice in naprej po stari cesti 

preko Rižane iskat nek maloobmejni prehod, 

da se izognemo sobotni, dopustniški gneči na 

cesti. Prehod Sočerga se je zdel logična izbira, hkrati pa je to prehod, ki ga večina nas, če ne 

kar vsi, dobro poznamo. Ampak, ne.  

Vodja poti Samo Glavan se je v svojem stilu odločil, da malo skrene s poti, kar je tudi storil. 

Pot nas je tako vodila skozi dele Slovenije, za katere smo si bili zelo enotni, da jih še nihče od 

nas ni nikoli videl. In kar naenkrat smo se znašli na maloobmejnem prehodu, se začudeno 

pogledovali in ugotovili, da smo prav vsi prvič tam. Ko je Mimi vprašala svojega voznika, kateri 

prehod je to, ji je brez pomislekov rekel: »Čunga lunga«.  



V resnici smo bili v Brezovici 

pri Gradinu. No, cariniki pa le 

niso bili tako zelo »čunga 

lunga«. Ti vestni javni 

uslužbenci so prav vsakega 

potnika, kot velevajo zadnji 

predpisi, preverili v sistemu. 

Čunga lunga gor ali dol, ta 

prehod vam zelo 

priporočam, še posebno, če 

se boste na pot odpravili 

točno takrat kot vsi ostali. 

Lepa, prazna cesta in kar 

naenkrat se znajdeš v Bujah 

na Hrvaškem. No, to nam je 

bilo pa že bolj znano. Od Buj 

proti naši Pineti na obvezno pivo. Saj ne! Pivo smo lahko spili kasneje, na povratku. Nam je 

pa zelo prijala voda, saj smo šele, ko smo ugasnili jeklene konjičke, ugotovili, kako zelo vroče 

je na motorju. Pa tudi temperature so bile peklenske. 35 stopinj smo namerili tisti dan. Še 

dobro, da so nam iz Pacuga s kombijem dostavili vozičke, da smo se vsaj za pol ure umaknili 

v senco na vrt bistroja, popili nekaj osvežilnega, se olajšali in ponovno osedlali motorje za 

povratek nazaj.  

V upanju na neprometno cesto predvsem na državni meji smo se preko Umaga in Sečovelj 

vračali v domovino. Ne smem pozabiti dejstva, da je PARAWing dobrodelni dogodek, saj 

vozniki Honda GW motorjev vsako leto darujejo svoj čas, bencin in dobro voljo (pa tudi nekaj 

mišic), da lahko paraplegiki ta dan zares uživamo.  

Tokrat pa so člani kluba 

GW Slovenija donirali tudi 

finančna sredstva, ki so 

jih podarili Društvu 

paraplegikov Gorenjske 

za prilagoditev 

kombiniranega vozila za 

prevoz članov. Velika 

zahvala tudi za podarjene 

majice, ki smo jih prejeli 

prav vsi, ki smo ta dan 

presedeli na zadnjih 

sedežih Hond. Za pomoč 

pri izvedbi tega edinstvenega dogodka se v imenu vseh paraplegikov, Janija Trdine in Sama 

Glavana iskreno zahvaljujem Združenju GW Slovenija, predsedniku kluba Jožetu Planincu ter 

Zvezi paraplegikov Slovenije. 

 

Tekst: Barbara Slaček  

Foto: Združenje GW Slovenija 



Tekst objavljen na https://www.mojaobcina.si/slovenj-gradec/novice/parawing-2017--prvic-

oz-ponovno-v-sedlu.html 

 

• "Prvič oz. ponovno v sedlu" 

 
Mobilnost pomeni paraplegikom veliko. Veliko njih so bilo celo motoristi in vedo kakšen je 

tisti občutek, pa veter rezati, nagib v ovinku, … No to in prijetno druženje so nam zopet – 

že šestič -pričarali člani Združenja GW Slovenija, katerega člani vozijo motorje Honda 

GW. Ti težki potovalni motorji nudijo z svojim zadnjim sedežem varno udobje tudi za 

paraplegike in tetraplegike. 

 

Zbrali smo se na povabilo organizatorja Janija Trdine iz Zveze paraplegikov Slovenije 

pred Domom paraplegikov Pacug v soboto 24.6.2017.  

Letos nas je bilo 14, od tega 3 (para Ivan in Boštjan ter tetra Stojan) iz Društva 

paraplegikov Koroške ter še naše pomoči. Pozdravil nas je prepoznaven glas Sama 

Glavana, ki je zbranim predstavil namen srečanja, ki je tudi humanitarno donatorske 

narave. Poleg krofov, vožnje in kosila je Združenje GW Slovenije podarilo denarna 

sredstva Društvu paraplegikov Gorenjske, ki bo le te porabilo za predelavo novega 

kombiniranega vozila za prevoz 

invalidov. Potem so se zbrali 

motoristi, dorekli ruto, opozorili na 

posebnosti in nas nato porazdelili.  

Spoznali smo se z voznikom, se 

opremili z čelado in odsevnimi 

oblačili. Na motorje so nas dvignili 

»na horuk«. In smo šli na pot z 

njihovim predsednikom Jožetom 

https://www.mojaobcina.si/slovenj-gradec/novice/parawing-2017--prvic-oz-ponovno-v-sedlu.html
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Planincem na čelu. Tisti, ki smo bili na motorju prvič smo hitro začutili, da smo v varnem 

in v rokah izkušenih motoristov.  

Pot nas je vodila skozi 

Strunjan mimo Kopra (v 

tunelu Markovec obvezno 

hura iz grl in hupanje s 

sirenami) po dolini Rižane, 

po prelepi Istri na 

maloobmejni prehod 

Brezovica pri Gradinu in 

nato skozi Buje do Pinete pri 

Novigradu na Hrvaškem, 

kjer smo zlezli s sedežev in 

si v »našem« počitniškem 

domu privoščili krajši 

postanek. Komaj ohlajeni 

smo rekli vročini adijo in s 

pomočjo maestrala prijetno potovali ob istrski obali do Umaga, čez mejni prehod Sečovlje 

in skozi Portorož nazaj v Pacug.  

Celotna pot cca. 120 km brez »gužve,« zastojev in čakanja na mejnih prehodih. Na cilju 

smo bili vsi zadovoljni in veseli. Svojo iskreno hvaležnost smo namenili našim voznikom, 

da so nas varno vozili. 

Druženje smo nadaljevali z 

okusnim kosilom  v 

prijetnem ambientu in 

postrežbi osebja Doma 

paraplegikov Pacug ter 

počitku na ležalniku in 

ohladitvi v bazenu. 

Združenju GW Slovenija 

pa globok priklon za 

takšno dobrodelnost in 

prijateljstvo! 
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