
Težko pričakovana skupna vožnja 

Združenja GW Slovenija se je uresničila 

 

Z dnem 30.4.2020 so bili s strani vlade razrahljani nekateri intervencijski ukrepi zaradi korone 

virusa, ki se je v letošnjem letu razširil po celem svetu.  

Med ukrepi je bilo sproščeno gibanje med občinami in tako smo se na hitro odločili, da člani 

željni motoristične vožnje in ponovnega snidenja s prijatelji se zberemo v nedeljo 3.5.2020 na 

bencinskem servisu v Žalcu in skupaj krenemo na pot, ki sva jo začrtala zelo na hitro. Omejeni 

smo bili raznih ogledov in postankov v kakšnem prijetnem gostinskem lokalu, a smo prefinjeno 

speljali v najlepšem redu tako, da smo upoštevali še vedno ukrepe, ki so veljavni. 

Na zbirno mesto se je pripeljalo 11 motorjev in 16 članov ( Ivek, Goran, Jazbec, Miško, Čuky, 

Kristian, Igor in Mirjana, Uroš in Polonca, Dare in Darja, Srečko in Jana, Rudi in Branka).  

 

Ja vsi smo se zavedali, da ni običajnih pozdravov, zato smo se pozdravljali s pestjo, komolci ali 

nogo ( brez modric, da ne bo pomote). Upoštevali smo tudi nošenje zaščitnih mask (čelada z 

vizirjem), tudi razdaljo smo prilagodili (nihče ni v nikogar silil). No malo heca mora biti. Seveda, 

pa so člani bili obveščeni, da si za vsak slučaj naj vzamejo s seboj kakšno pijačo in sendvič in da 

nekje na postanku malo pomalicamo. Na sanitarne prostore, ki so javnega značaja niti nihče 

ni pomislil, da se jih ne bo možno poslužiti, a narava sprejme vse (gozd in gosto grmičevje). 



Toda doma je prav, da se pregledate, kajti obstaja možnost predolgega zadrževanja v gozdu, 

da ste dobili klopa.  

Bila je lepa nedelja, ravno pravšnje temperature za vožnjo po Štajerski pokrajini.                              

1. TOUR GW Slovenija Smer: BS Žalec – Celje – Bukovžlak – Proseniško – Ponikva – Mlače – Zbelovo 
– Lušečka vas – Makole - Dvorec Štatenberg – Pečke – Majšperk – Ptujska Gora - Majšperk – 
Naraplje – Sitež – Žetale – Rogatec – Podplat – Sladka Gora – Loče – Žiče – Slovenske Konjice – 
Frankolovo – Vojnik – Celje – Žalec   

 

Po vseh teh naseljih je promet potekal tekoče, ni bilo preveč gneče, čeprav motoristov pa 
nešteto. Prav začutiti je bilo, kako težko smo čakali, da se vsaj delno izkopljemo iz karantene, 
da se sprostimo pri polaganju ovinkov. Celo nekaj ljudi je bilo, ko so nas zagledali , da se 
peljemo so nam ploskali, mahali, itd…, kot, da smo jim pripeljali novo energijo v kraj. Celo naš 
član Rok je priletel do ceste, saj smo se peljali mimo njegovega doma in nas pozdravljal.  

 
Ko se peljemo proti Ptujski Gori smo vedeli, da se počasi eni preusmerijo na svojo pot in tako 
nas se je peljalo od Ptujske Gore do Rogaške Slatine še osem motorjev. V Rogaški se odcepijo 
še trije in potem nadaljuje še pet motorjev do Petrolovega BS  v Podplatu, kjer nas vse z odlično 
kavico počasti Kristian.  
 
Zahvaljujem se vam, ker ste se držali ukrepov in za udeležbo prve motoristične ture, ki je 
potekala v času karantene.  
 

Branka  
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Zbirno mesto: BS Žalec  
Datum: 3.5.2020 
Ura odhoda : 10.15 uri 
Dolžina toure:  od Žalca po začrtani poti in nazaj do Žalca 152 km 
Izlet vodijo: Rudi in Branka do pot poti, nato Igor Žerak in Mirjam Graovac  
Udeležba: 11 motorjev ( 16 članov) 

 



 

 

 


