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VABILO 
članicam in članom Lions klubov Slovenije 

na tradicionalno dobrodelno akcijo 
 

KOLESARIM, DA POMAGAM,  
 

ki bo v soboto 4. junija 2022 
 
Spoštovani Lioni. 
 
Vljudno vas vabimo, da se vi, vaši prijatelji ali vaši bližnji udeležite tradicionalne akcije Lions kluba 
Idrija »Kolesarim, da pomagam«, ki jo organiziramo v povezavi z Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Nova Gorica. Tokratna akcija bo organizirana drugače kot običajno, saj bo potekala v 
sklopu in po trasi kolesarskega maratona Junaki vinogradov, ki ga že 26. leto zapored organizira Klet 
Brda iz Dobrovega in se odvija v okviru Praznika češenj. Več o kolesarskem maratonu lahko preberete 
na povezavi https://klet-brda.si/maraton/. Štart kolesarskega maratona bo 4. 6. 2022 ob 8:30 v 
Ljubljani in se bo zaključil v Dobrovem v Brdih. Organizator je soglašal, da se z našo akcijo priključimo 
njihovi organizaciji, kar pomeni za nas varnejše kolesarjenje, saj je maraton ustrezno varovan tudi s 
strani prometne policije. Seveda se nam bodo tudi letos pridružili tandemi s slepimi in slabovidnimi, 
ki jih bomo družno popeljali del poti tega maratona. Vsi, ki se boste prijavili k naši akciji in plačali 
dobrodelni prispevek, boste dobili startno številko z oznako LIONS/«Kolesarim, da pomagam«, s 
katero se boste lahko priključili tako na startu maratona kot na vseh vmesnih točkah, ki so podane v 
nadaljevanju.  
 

Okvirna časovnica dobrodelne akcije »Kolesarim, da pomagam« je naslednja:    
 

8:30: Start maratona v Ljubljani  
Z našo startno številko Lions/«Kolesarim, da pomagam«, ki jo boste prejeli po pošti, se lahko vključite 
v skladu z organizacijskimi pravili maratona Junaki vinogradov že  v Ljubljani. Prav tako imate možnost 
prijave za povratni prevoz z avtobusom do Ljubljane, ki poteka  v organizaciji glavnega organizatorja.  
 

10:15:  Godovič - prva vmesna vstopna točka  
 

11:30 Ajdovščina -  druga vmesna vstopna točka  
 

12:30 Nova Gorica - tretja vmesna vstopna točka  
 

13:30 Šmartno - četrta vstopna točka in zbirna točka za vse udeležence Lions/«Kolesarim, da 
pomagam«. V Šmartnem se dobimo pri hotelu San Martin, ki je tik ob glavni cesti. To je zbirna točka 
za vse sodelujoče naše akcije  Kolesarim, da pomagam. Vsi, ki bomo prikolesarili iz smeri Nove Gorice, 
se bomo tukaj ustavili. Pridružili se nam bodo  tandemi  s slepimi in slabovidnimi, ki nas bodo tu čakali. 
Priključili se nam bodo tudi kolesarji, ki so udeleženci naše akcije, pa bodo prišli tja po drugih poteh.  

https://klet-brda.si/maraton/
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Skupaj se bomo potem spustili do Dobrovega. Tako bomo najlepše demonstrirali  našo povezanost in 
naše poslanstvo.   
 

14:00 Zaključek maratona in akcije »Kolesarim, da pomagam« v Dobrovem.  
 
V  Dobrovem se bomo na zaključni slovesnosti zbrali vsi udeleženci akcije »Kolesarim, da pomagam«.  
V ta namen bomo imeli rezervirano skupno mizo, kjer bomo lahko pokramljali in se okrepčali s pijačo 
in jedačo, ki jo dobimo kot soudeleženci kolesarskega maratona Junaki vinogradov.  
 
Kolesarji akcije »Kolesarim da pomagam« se lahko vključimo na katerikoli vstopni točki in seveda tudi 
izstopimo na katerikoli točki. Vsak izbere tisto pot, za katero je kolesarsko ustrezno pripravljen. Na 
vseh vstopnih točkah se bomo zbrali, pripravili za vstop in seveda spominsko fotografirali. 
Natančnejše lokacije vstopnih točk in časovnice  bomo udeležencem sporočili naknadno.  
 
Zainteresirani Lioni vplačate dobrodelni prispevek v vrednosti 30 EUR na udeleženca na TRR: 
Lions klub Idrija, Vojkova 10, 5280 Idrija 
IBAN: SI56 1915 7501 2408 532 
Referenca: SI 00 in datum plačila (npr. 20052022) 
Koda namena: CHAR 
Namen: Kolesarim da pomagam 2022 
 
Prijavite lahko sebe, vaše bližnje ali vaše prijatelje.  
 
Dobrodelni prispevek je enak prijavnini kolesarskega maratona Junaki vinogradov, s to razliko, da so 
vsa vplačana sredstva akcije Kolesarim, da pomagam namenjena rehabilitaciji kasneje oslepelih in 
slabovidnih na osebnem nivoju, ki ga izvaja  Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. 
Po plačilu dobrodelnega prispevka vas prosimo, da pošljete tudi izpolnjeno prijavnico z vsemi 
podatki, ki jih potrebujemo za organizacijo dobrodelne akcije »Kolesarim, da pomagam«. 
 
Prijave zbiramo do 25. 5. 2022. 
 
Za vse dodatne informacije glede kolesarske poti in prijave na kolesarjenje se lahko obrnete na: 

- stojan.kokosar@siol.net,  tel. 041 725 211 ali na  
- igor.miljavec@gmail.com, tel. 041 485 430. 

 
 

Vabljeni k udeležbi, da pomagamo iz srca! 
 

 
Predsednica LK Idrija: 
Tatjana Dizdarevič 
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