
 

 

VABILO NA DOBRODELNI KOSTANJEV POHOD NA ORLE, 1. 10. 2022 

 

Spoštovani, 

 

sporočamo vam, da Lions klub Ljubljana Vega organizira kostanjev pohod na Orle. Pohod je 

dobrodelne narave.  

Pohod je načrtovan za soboto, 1. oktobra 2022, ob 9. uri. Vabimo vas, da se dobrodelnega pohoda 

udeležite v družinskem krogu ali pa v krogu dobrodelnih prijateljev. Namen pohoda je, da na pragu 

jeseni naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje, se po daljšem času spet srečamo in obenem 

zberemo nekaj sredstev za pomoč tistim, ki jo potrebujejo. 

Na pohod se bomo odpravili ob 9. uri. Izhodiščna točka oz. štart pohoda bo na PST (Pot spominov in 

tovarištva) na Dolenjski cesti, kjer je tudi štart na Golovec (na sliki označeno z rdečo barvo). 

 
 

Pot nas bo vodila po PST do KT Golovca, Mazovnika, do gostilne na Orlah. Pot ni zahtevna in je primerna 

za vse starostne skupine (uvodoma se dvigne za cca 100 višinskih metrov, kasneje pa je pot bolj 

ravninska (malo gor-dol). Pohod z manjšimi otroci (npr. otroci od 5. leta dalje) traja cca. 90 min v eno 

smer. Pot poteka po makadamski in gozdni poti – lahko je tudi blatna, zato priporočamo ustrezno 



 

 

opremo (tudi pijačo za po poti) – slike poti si lahko ogledate na naslednji povezavi 

(https://www.hribi.net/izlet/ljubljana_gruberjeva_brv_orle/25/2400/5859 – od slike 18 dalje). 

 

Na vrhu (pri gostilni na Orlah) je predviden topel obrok za vse udeležence pohoda ter topla pijača. 

Odhod iz gostilne na Orlah je predviden okoli 12.30, tako da bi bil zaključek pohoda okoli 14. ure na 

izhodišču. 

Ker je namen pohoda dobrodelnost, se bo pred začetkom pohoda zbiral dobrodelni prispevek v višini 

20 € po posameznem odraslem pohodniku oz. 50 € po družini. Sredstva zbiramo tudi na TRR: IBAN SI56 

3000 0001 1718 897 odprt pri banki N banka d.d., Ljubljana, namen: Orle 2022. 

Zaradi lažje organizacije se bodo zbirale prijave na pohod. Zato vas prosimo, da svojo udeležbo najavite 

z uporabo Google obrazca: https://forms.gle/hfsLWgbxHnidRfDr9. Pri tem nas prosim obvestite tudi 

na morebitne prehranske omejitve. Prijavljenim bomo naknadno poslali lokacije možnosti parkiranja. 

Veselimo se srečanja in vas prisrčno vabimo v našo družbo v čim večjem številu. 

 

 

Organizator pohoda 
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