
Začetki skupnega sodelovanja med Zvezo paraplegikov Slovenije in Združenjem GW 

Slovenija ( vse od 2012 leta dalje do danes ) 

V spodnjem prispevku s strani predsednika Zveze paraplegikov Slovenije so opisani začetki 

sodelovanja. Združenje GW Slovenija si štejemo v veliko čast za skupno sodelovanje, ki je od 

leta 2012 postalo tradicionalno.  

Kot člani Združenja GW Slovenija jih spoštujemo in ponosni smo, da jim lahko nekaj ponudimo, 

nekaj damo, jih z nečem razveselimo, česar sami ne zmorejo. Lahko se od njih tudi kaj 

naučimo, če jim prisluhnemo. Znanje je križišče, kjer smo vsi v njem in ga lahko dobimo le drug 

od drugega. Kajti danes je on/ona postal/a para ali tetraplegik, jutri sem lahko jaz med njimi, 

zato pa je pomembno to, kar naslov opisuje. 

 

• Plemenitost in humanitarnost nas združuje! 
 

Zamisel o izletih z atraktivnimi Hondinimi GW motorji za paraplegike in tetraplegike se je v letu 

2012 porodila Janiju Trdini in Samu Glavanu, ko sta se nekega lepega popoldneva s Samovo 

Hondo GW odpeljala na prvi izlet. In takrat sta se odločila, da bosta z motoristi GWC Slovenije 

organizirala skupinski izlet za slovenske paraplegike in tetraplegike. Sledil je obisk na Zvezi 

paraplegikov Slovenije, kjer smo se sestali Jani Trdina kot ponudnik, Jože Planinc takratni in 

aktualni predsednik GW Slovenija ter moja malenkost. Dogovorili smo se o sodelovanju in 

izvedbi prvega srečanja.  

Kmalu za našim srečanjem je prišla še ena ponudba sorodne motociklistične sekcije o 

sodelovanju, katero smo tudi zaradi nenavadne in dokaj agresivne predstavitve vljudno 

zavrnili. Vendar dana beseda gospodu Jožetu nekaj velja in tako smo po prvem uvodnem 

srečanju organizirali kar nekaj operativnih sestankov, katere sta vodila neumorna Jani Trdina 

in Samo Glavan. In že naslednje leto sta 15. junija 2013 idejo tudi uresničila.  

Motoristi Združenje GW Slovenije so izpred našega doma v Pacugu, katerega direktor je bil 

Jani Trdina, do Lipice in nazaj v Pacug, popeljali 30 paraplegikov in tetraplegikov. Školjkasto 

oblikovan zadnji sedež pri sedenju nudi varno oporo tudi paraplegiku ali nekoliko manj 

oviranem tetraplegiku. Za njimi smo v kombiju peljali vozičke, da so se naši izletniki na 

postankih lahko presedli. Humanitarni akciji se je pridružila še AMZS z inštruktorjem varne 

vožnje Vojkom Safran in Slovenska vojska z vojaško policijo, ki je skrbela za varnost.  

Ob vrnitvi je navdušene izletnike nagovoril »Puščavski lisjak« Miran Stanovnik, razveselil pa 

legenda med slovenskimi pevci Oto Pestner. GWC je poskrbel za vse - poleg svojega časa in 

dobre volje so za nas zagotovili zadostno število motorjev. Z odločno humanitarno gesto pa so 

organizirali zbiranje prostovoljnih prispevkov za košarkarski voziček naše članice. 

Zgodba z Združenjem GW se je nadaljevala tudi naslednje leto. Skupaj smo 7. junija 2014 

organizirali zelo doživeto vožnjo iz Pacuga do Branika in nazaj. Naše članice in člane so iz 

Pacuga skozi Portorož odpeljali proti Kopru in potem po stari cesti proti Sežani. Iz Sežane so 

se vozili po vinskih poteh mimo Komna do Branika. Za pot nazaj so od Ajdovščine naprej izbrali 

avtocesto. Izredno pot so zaključili v našem domu s skupnim druženjem. Poudarek dogodka 

je tudi tokrat ostala dobrodelna nota, ki je zagotovila denarna sredstva za nakup negovalne 



postelje Domu paraplegikov v Pacugu. Še vedno služil za izvajanje obnovitvene in socialne 

rehabilitacije najtežje gibalno oviranih tetraplegikov.  

 

Izreden tudi iz izobraževalnega vidika in spoštovanja do naše osamosvojitvene vojne se je 6. 

maja 2015 izvedel tretji izlet z ogledom Parka vojaške zgodovine v Pivki. Dogodek je potekal 

pod geslom »In vendar se vrti.« Kolona naših izletnikov se je iz Pacuga na trasi Črni kal – 

Kozina – Divača – (mimo Vremščice) odpeljala na ogled zanimivega Parka vojaške zgodovine 

in se po trasi Ilirska Bistrica – Podgrad – Materija – Kozina vrnila v Dom paraplegikov. Vožnji 

po slikoviti pokrajini se nam je pridružilo še Združenje MORiS.  

 

Četrto skupno srečanje prvič ni potekalo izpred Doma paraplegikov in je bilo izvedeno 3. 

septembra 2016. Izlet je tokrat potekov po notranjski deželi oz. po »deželi kontrabanta«. Izpred 

domačije našega člana Benjamina Žnidaršiča se je pričel v vasi Podcerkev in nadaljeval po 

Loški dolini. Pot je nato vodila do naselja Volčje in njenega slikovitega jezera ter Lužarjevega 

klanca do Velikih Lašč. Tam smo se usmerili proti Ribnici, pri Žlebiču zavili proti Sodražici in 

se preko Nove vasi po slabih dveh urah vrnili nazaj v Loško dolino. Zanimivost slikovite 

pokrajine, ki je že najavljala prihajajočo jesen je bila nepopisna. 

Peto srečanje so lahko rečem po štirih letih sodelovanja naši prijatelji iz GW Slovenija ponovno 

pripravili V Domu paraplegikov v Pacugu. Naše članice in člane, ki so iz leta v leto komaj čakali 

na ponovno snidenje so 24. junija 2017 odpeljali v sosednjo Hrvaško. Iz Pacuga so se namreč 

preko maloobmejnega prehoda Brezovica pri Gradinu podali v našo priljubljeno Pineto, kjer 

ima Zveza paraplegikov počitniški dom. Po krajšem počitku in osvežitvi so se po stari cesti 

mimo Umaga čez mejni prehod Sečovlje in skozi Portorož vrnili na izhodiščno točko. Izletnike 

je spremljala dokaj velika vročina, zato je bila vožnja z mogočnimi Hondami in vetrom v laseh 

prijetna. Tokrat je bila humanitarna nota poleg vožnje ter druženja še donacija za prilagoditev 

kombiniranega vozila za prevoz invalidov.  

Šesto že tradicionalno srečanje članov Zveze paraplegikov Slovenije in Združenja GW 

Slovenija je bilo izvedeno 2. junija 2018 v rojstnem kraju Janija Trdine, kot, da bi vedel, da bo 

to njegov zadnji organizacijski podvig v nizu odličnih organizacij od leta 2013, ki sta jih 

pripravljala s Samom Glavanom. Udeležence je pot vodila po Gorenjski do lepot slovenskega 

bisera Bleda z okolico in nazaj v Loko.  

Res je, da je vsako srečanje zanimivo in pestro, vendar je glavni dogodek še vedno sama 

vožnja z motorji, ki nudijo luksuzno udobnost in nemalo sprožajo nemalo radovednih pogledov 

naključnih udeležencev v prometu. Poleg glavnih organizatorjev se je v dogodek aktivno 

vključila tudi lokalna skupnost s svojimi turističnimi organizacijami. Dobrodelna nota je imela 

tokrat rehabilitacijsko opremo za gorenjsko društvo paraplegikov. Udeležencem pa se je tudi 

tokrat pridružila Slovenska vojska z vojaškimi policisti na motorjih, kateri so skrbeli za varnost 

udeležencev.  

Prepričan sem, da se bo tradicionalno srečanje dveh nacionalnih združenj v prihodnje še 

nadaljevalo in nadgrajevalo. Želim si, da se ideja Janija in Sama razvija, saj s skupnim 

sodelovanjem hkrati osveščamo in ozaveščamo udeležence v cestnem prometu, da smo 

vozniki različnih vozil, kakor pešci, ranljiva skupina v prometu, saj se je kar 33% naših članov 

poškodovalo v prometnih nesrečah.   



Ob dvajsetletnici Združenja GW Slovenije, organizaciji in predsedniku Jožetu Planincu 

v imenu Zveze paraplegikov Slovenije iskreno čestitam za organiziranost in 

prepoznavnost v slovenskem in evropskem prostoru. Hkrati pa se zahvaljujem 

Združenju GW Slovenija in članom za izredno humanitarno in dobrodelno noto s katero 

že tradicionalno od leta 2013 slovenskim paraplegikom in tetraplegikom nesebično 

omogočate izredne doživljaje z vožnjo, ki jo nam organizirate, hkrati pa s svojo 

plemenitostjo zagotavljate in prispevate finančna sredstva za različne rehabilitacijske 

pripomočke v Domu paraplegikov Pacug.  

 

Dragi prijatelji Združenja GW Slovenije, veliko srečno prevoženih kilometrov vam želimo 

slovenski paraplegiki in tetraplegiki. Naj še naprej živi naš skupni in nepozabni »Carpe 

diem«! 
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