
Vožnja po Gorenjski ( 142 km) v soboto 30.5.2020  

Zbirno mesto: Bencinski servis Šenčur (zraven avto hiše Kadivec) 

Start: ob 10.00 uri 

Relacija:  Šenčur – Podnart – Radovljica – Bled – Pokljuka – Bohinjska Bistrica – Soriška planina (KOSILO) – Sorica – Železniki – Dolenja vas ("Gostišče pri Zalogarju" 

postanek za pijačo, kavico) – nato do Vodic, kjer se lahko vključite na AC in proti domu 

Hrana:  Šefica restavracije LAJNAR je pripravila ponudbo za kosilo in ponudbo za enolončnico s sladico.  

Prijavite se do četrtka 28.5.2020 do 17.00 ure predsedniku Jožetu Planinc. Poleg prijave boste povedali še za hrano. 

 



Prejeta ponudba hrane:  
 
kot dogovorjeno vam pošiljam ponudbo za kosilo vaše skupine, v soboto, 30.5.2020. 
 
Od enolončnic imamo na voljo: 

• jota, ričet z mesom, klobaso ali brez (cena 5 € - 6,5 € po osebi glede na meso) 
• divjačinski golaž s krompirjevimi štruklji z drobnjakom (10 € po osebi) 
• sladica borovničev ali jabolčni/skutin štrudelj ali ajdovi štruklji z orehi in medom (cena 3 € po osebi) 

Pošiljam pa še predlog kosila: 
Cena kosila : 16 € / osebi  

• goveja ali zelenjavna kremna juha 
• pečene račje prsi, pehtranova omaka, mlad krompir z zelišči, mlad stročji fižol 
• jabolčni štrudelj ali hruškova pita 

 

 

Lepo prosim člane, kateri se želite prijaviti za izlet, sporočite tudi hrano, ki bi jo želeli zaužiti.  

 

 

 

 Branka in Rudi 

 



 
 
 
 
 

Prijavljeni člani za  VOŽNJO po Gorenjski 30. 05. 2020 
 

 

 

 

Zap. št. Priimek in ime motor 

1 Tratnik  Rudi 1 

2 Tratnik-Pistotnik Branka  

3 Tomažič Dare 1 

4 Tomažič Darja  

5 Urek  Max 1 

6 Urek  Tea  

7 Pajer  Branko 1 

8 Pajer  Nataša  

9 Knez Martin 1 

10 Bejat Željko 1 

11 Bejat Vanja  

12 Brili Franc 1 

13 Verbič Jože 1 

14 Rebov  Roman 1 

15 Rebov  Mateja  

16 Kotnik  Iztok 1 

17 Žerak  Igor 1 

18 Žerak -Graovac  Mirjana  

19 Kavc Milan 1 

20 Kavc – Podgrajšek Erika  

 

                                                                      

 

                                                                                  Motorjev: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vožnja po Gorenjski 30. 05. 2020 

 

Nebo se odpira v prelep sobotni dan, ko se člani Združenja GWS pričnemo zbirati na bencinskem servisu v 

Šenčurju, da se skupaj odpeljemo po Gorenjski deželi. Pozdravimo se po motoristično, popijemo dobro 

kavico, od organizatorja izleta dobimo navodila, blagajničarka kluba pobere denar in že smo pripravljeni, da 

speljemo proti Kranju.  

 

Lepo je videti kolono motorjev, ki se odpravijo, da bi prevozili stranske ceste po Gorenjski.  

 

 



Prvo postajo naredimo pri gostišču Jagr – Zatrnik.  

 

Lepa cesta, ki se vije med vasicami , čez gozd, med hribi in dolinami, kamor nas vodi do Soriške planine, kjer 

imamo dogovorjeno hrano po izboru.  

 

 



 

 

 



Od tu dalje se odpeljemo v Sorico, rodno vasico našega slikarja Ivana Groharja.  

 

 

 

 



Ob cesti stoji njegova rojstna hiša, ki pa si jo žal nismo mogli ogledati, smo se pa zato ustavili pri njegovem 

spomeniku sredi travnika, ki so ga še vedno krasile cvetoče travniške rožice.  

 

 

 



 

Nadaljujemo pot še do Gostišča pri Zalogarju (Dolenja vas, Železniki)  

 



Nadalje sledimo našemu članu g. Francu Brili, saj je nas vse skupaj povabil še na zaključek dneva.  

 

 



Tako bogato nas je pa Franci počastil.  

 

 

Vsi člani se ti iz srca zahvaljujemo za to slastno večerjo. Tako smo zaključili še eden nepozabni skupni izlet 

Združenja GWS.  

 

 


