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Branko Lovrec-Čuky 

 član motorističnega Združenja Goldwing Slovenija 

Žegnanje motorjev v začetku maja je 

gotovo med najbolj atraktivnimi dogodki na 

Dolu pri Hrastniku. 

  

Občudujemo »makine«, ki nekatere po 

svoji udobnosti dosegajo avtomobile. Med 

temi udeleženci je vedno tudi Branko 

Lovrec-Čuky z Dola, lastniki razkošne 

Honde Goldwing, s katero je prevozil lani 

kar  27.293  kilometrov in dobil 18. 

februarja priznanje Združenja GW 

Slovenija. 

  

Kako ste začeli svoje motoristično življenje? 

Izpit za motor sem opravil leta 2002 in postal član zasavskega društva Schlossberg, od leta 

2013 pa sem član motorističnega Združenja Goldwing Slovenija. Obiskujemo mednarodna 

srečanja v okviru evropskega Združenja GW EF, kamor pridejo motoristi iz vse Evrope. Lani je 

bilo na primer pri nas 65 teh dogodkov, v 24 državah pa različna mednarodna srečanja. Lani 

sem jih obiskal osem, Združenje Goldwing Slovenija pa 15. Po udeležbi smo sedmi v Evropi. V 

Zvezni krovni organizaciji združenja Goldwing Slovenija je včlanjenih okoli 150 članov s 70 

motorji. Tako obiskujemo mednarodna srečanja v okviru evropskega združenja GW EF. 

 

Vožnja ni utrudljiva? 

 

Udobje je enkratno, tudi prostora za 

prtljago je dovolj. Večina od nas je že 

prekoračila pol stoletja, tako da tudi 

dirkanje, značilno za mlajšo generacijo, ni 

v navadi. Z menoj potuje tudi žena, če le 

utegne. Zato je dobro poskrbljeno tudi za 

udobje sovoznikov. Uživamo v naravi, ki 

beži mimo nas, pa seveda v srečanjih, 

kjer si izmenjujemo strokovna mnenja, 

govorimo o posebnostih naših motorjev, 

razgrinjamo svoje načrte. Želimo biti za 

zgled tudi drugim - v spoštovanju do vseh 

udeležencev v prometu in tudi do drugih 

klubov. 
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Udeležujete pa se tudi srečanj za varno vožnjo, ki ga v Trbovljah organizira Združenje 

avtomehanikov in šoferjev? 

 

Letos bomo tam že drugič, in sicer bo potekalo 15. aprila. Pomembno srečanje bo tudi v 

avtokampu Špik od 8. do 11. junija, v organizaciji Združenja GW Slovenija. Vsako leto namreč 

pripravljamo srečanja v vseh 24 državah, a vedno v drugem kraju. Drugo leto bo pa 35. 

obletnica evropskega združenja in srečanje so zaupali našemu društvu. Tako se bo zbralo ob 

Velenjskem jezeru okoli 1500 motoristov iz vse Evrope. 

 

Tudi dobrodelno akcijo imate v Pacugi? 

 

To zdravilišče za paraplegike v Pacugi obiščemo enkrat na leto in mlade bolnike naložimo na 

motorje. Odpeljemo jih na vožnjo, dolgo okoli 250 kilometrov pa še kakšne sladkarije jim 

prinesemo. Za njih je to enkratni dogodek in ostane jim v lepem spominu. Nam pa prav tako. 

 

Kaj še počnete v prostem času, zdaj, ko ste se upokojili? 

 

Treba je skrbeti za kondicijo, zato jo večkrat mahnem z Dola čez hrib v Hrastnik in potem še 

naprej v Trbovlje. Dve uri v eno stran. Ker je žena še zaposlena, je tudi kuhanje moja zadeva. 

Uživam pa tudi na vrtu in zadnja leta posvečam veliko pozornosti vzgoji aronije, čudodelne 

rastline, ki postaja tudi pri nas vedno bolj popularna. 

 

 
 

Fanči Moljk 

 


