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Maxovci z Jesenic v Pineto, 240 kilometrov daleč, peljejo dobrodelni ček za 

otroke.utrgano idejo spet dobrodelni. Foto: Boštjan Fon 

 

Po Finski, ki jo je dobila leta 2009, in Irski, kjer so jo spoznali na ulicah Dublina 15 let prej, ko so z njo 

prevažali turiste od puba do puba (od pivnice do pivnice), je Slovenija tretja dežela v Evropi, ki je uradno 

dobila tipično azijsko prevozno sredstvo rikšo. Toda naša ni navadna, rikša, ki so jo sestavili na Jesenicah, 

je dobrodelna in drevi, točno ob 21. uri je krenila na 240 kilometrov dolgo pot od Jesenic do otroškega 

letovišča Pineta pri Novigradu, kamor pelje dobrodelni ček za letovanje otrok iz socialno šibkih družin. 

Rikšo sestavili sami 

Maxovci z Jesenic so simpatično utrgana druščina deklet in fantov, ki so se začeli družiti v času, ko so 

doma še skrivali cigarete. Iz srednješolskih let so prišla leta zaljubljenosti, mnogi so si med seboj dahnili 

usodni da, veliko njih celo po tistem, ko so se za roke prvič držali na obali letovišča Pineta v Novigradu. 

Tam so jeseniški prijatelji mladine postavili med Mežaklo in Karavankami zelo priljubljeno mladinsko 

letovišče. Ker so bili Maxovci vedno odprtega srca, so si pred leti izmislili dobrodelni štafetni tek od 

najvišjega vrha občine Vajneža naravnost do prej omenjene Pinete, s seboj pa so prinesli za več kot pet 



tisočakov denarcev za otroke. Potem so nekam mahnjene ideje padale vsako leto, saj so do Pinete šli s 

kolesi, enkrat celo štafetno s skiroji, letos pa gredo na pot z rikšo, ki so jo sestavili sami. 

Kje je trenutno dobrodelna rikša, lahko spremljate v živo! 

S seboj peljejo ček 

Maxovci predvidevajo, da bodo do Novigrada potrebovali okoli 40 ur, vsaka od šestih trojk, kjer dva 

vlečeta rikšo, eden pa na njej sedi, se bo menjala na 15 minut, poudariti pa je treba, da je med njimi tudi 

ena popolnoma ženska posadka. S seboj peljejo ček, kjer je zapisanih spet nekaj tisočakov za letovanje 

otrok, zbrali pa so jih z dobrodelnim tekom v mestu rdečega prahu pred meseci. 

Svojo podporo jim lahko pošljete tudi prek facebooka. 

 


