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KOLESARSKI  IZLET:  HRASTJE - ŠENČUR – VISOKO – BRITOF – 31.7.2020 
KOLESARSKI  IZLET:  BRITOF – HOTEMAŽE – KOKRICA – 7.8.2020 
KOLESARSKI  IZLET:  PODBREZJE – PODNART– KROPA – 14.8.2020 
 
Zbor udeležencev bo ob PETKIH ob 8.30 na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v 

Stražišču. Udeleženci se ravnajo po cestno-prometnih predpisih. Natančnejše informacije 

dobite na tel. št. 031 693 947 - Emil. V primeru slabega vremena pokličite g. Emila z 

možnostjo prestavitve ture na drugi termin. 

POHOD NA VRŠIČ – TOREK, 4. AVGUST 2020 
 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz Dorfarjev proti Stražišču. Peljali se bomo do Koče na Gozdu 
(1226 m),  kjer bo jutranja kava. Najprej bomo  nekoliko hodili po cesti (do Tonkine koče), 
nato pa nas bo stara trasa vršiške ceste zlagoma pripeljala do Poštarskega doma (1688 m). 
Do vrha Vršiča (1737 m) je od tu le še 15 min.  vzpona. Po razgledih, ki so res lepi in oddihu 
bomo sestopili mimo Tičarjevega doma na sedlo Vršiča ter naprej mimo Erjavčeve in 
Tonkine koče v izhodišče. Skupaj bo 2 uri zmernega vzpona z višinsko razliko 470 m. Ob 
vračanju proti domu si bomo privoščili toplo malico. Vsak se udeleži pohoda na lastno 
odgovornost ob upoštevanju fizične distance. 
 
Prijave in vplačila sprejemamo v PONEDELJEK 27. JULIJA v gasilskem domu Bitnje in v 
SREDO 29. JULIJA v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne ure na obeh lokacijah so od 9. 
do 10. ure. Možne so tudi prijave na tel. 070 870 728 s kasnejšim plačilom na obeh lokacijah. 
 

KOPANJE  V IZOLI 
 
Vabimo vas na še dva kopalna izleta v avgustu. V juliju smo bili z manjšo skupino in je bilo 
zelo v redu. Pri udeležbi se pozna, ker ne moremo koristiti bazena, ležalniki na obali so lepo 
razporejeni, tudi mize pri kosilu, tako da je zadoščeno pravilom KOVIDA 19. Tudi dostop do 
vode so malo izboljšali in odstranili večje skale. 
 
PRVI IZLET: ČETRTEK - 6. AVGUST 2020 DRUGI IZLET:ČETRTEK - 13. AVGUST 2020 
 
Vpisovanje in vplačila sprejemamo v PONEDELJEK, 27. JULIJA 2020 v  društveni pisarni v 
Bitnjah in  v SREDO, 29. JULIJA 2020 v Šmartinskem domu v Stražišču na obeh lokacijah od 
9. do 10. ure.  Prijave so možne  na telefon 041 706 673  pri Mariji Bogataj  s kasnejšim 
obveznim plačilom na omenjenih lokacijah. Lahko se prijavite še za 23.7 in 30.7. Lepo 
vabljeni na vse izlete, vzemite si en dan samo zase in se naužijte morskega zraka.. 
 
Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev MO Kranj.  
 
 

KRATEK POHOD NA ROŽNIK - TOREK, 18. AVGUST 2020 
Rožnik ali Cankarjev vrh je 394 m visoka vzpetina, ki se nahaja nad parkom Tivoli nad 
središčem Ljubljane. Z vrha na katerem stoji cerkev in gostinski lokal je prelep razgled na 
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vse strani Ljubljane z okolico. Dobimo se ob 8.00 uri na kranjski železniški postaji, kjer se 
kupijo vozovnice in se z vlakom odpeljemo v Ljubljano. Z železniške postaje gremo peš do 
parka Tivoli, potem pa mimo Cekinovega, Tivolskega gradu do ribnika in naprej po gozdni, 
večinoma senčni poti na vrh Rožnika. Pri gostišču, ki je dobro založeno z raznovrstno hrano 
in pijačo bomo imeli daljši počitek in čas za razglede. Vračamo se v smeri Tivolskega gradu 
in Jesenkove poti, mimo Švicarije v Tivoli in naprej na železniško postajo na vlak za Kranj. 
Iz Tivolija na vrh Rožnika je do 1.00 ure lahke hoje z višinsko razliko na poti 90 m. Obvezne 
so tel. prijave na tel. 070 870 728 – Marija do 17. avgusta 2020, kjer dobite tudi ostale 
informacije. Hodimo na lastno odgovornost, v primeru slabega vremena pohod odpade, 
obvezna uporaba maske na vlaku in upoštevanje fizične distance. 

 
Z LADJICO OB SLOVENSKI OBALI  - ČETRTEK, 20. AVGUST 2020 
Odhod avtobusa ob 6.30. uri izpred avtobusnih postaj od Virmaš proti Stražišču. Na 
turistično ladjico, ki bo večja bomo vstopili v Izoli, kjer nam bodo postregli z morsko hrano 
in pijačo. Tistim, ki morske hrane ne jedo, bodo postregli s čevapčiči. Postanek v Piranu 
eno uro za ogled kulturnih znamenitosti ali kavico ter vožnja nazaj proti Izoli. Popoldan bo 
kopanje ob slovenski obali. Povratek nazaj v Kranj ob 19. uri.  
 
Prijave z vplačili sprejema Jure Zupan v PONEDELJEK, 3. AVGUSTA v društveni pisarni v 

Bitnjah in SREDO, 5. AVGUSTA v Šmartinskem domu v Stražišču na obeh lokacijah od 9. do 

10. ure. Predhodne prijave na tel. 040 696 163 z obveznim kasnejšim plačilom na navedenih 

lokacijah. Zaradi Covid 19 je število potnikov omejeno na avtobusu in na ladjici. 

 LETOVANJE V IZOLI – 15. DO 20. OKTOBER 

Po odpovedanem letovanju v marcu, smo rezervirali nov termin v oktobru. Letovali bomo od 

ČETRTKA, 15. oktobra do TORKA, 20. oktobra 2020. Letos bomo tako letovali 5 dni, da 

boste lahko koristili bone (vavčerje) za nočitev z zajtrkom. Razliko do polnega ali 

polpenziona boste plačali. Odhod avtobusa bo ob 9. uri iz Virmaš proti Stražišču. Upam, da 

nam KOVID 19 ne bo preprečil predvidenega letovanja. 

CENA polnega penziona za 5 dni z bonom je 83 €, brez bona 272 €, polpenziona pa 57 €, bre 
bona 246 € na osebo in ta znesek boste plačali. V to ceno je zajet še prevoz, turistična taksa, 
kosilo v torek na povratku domov in če bo vse v redu si bomo ogledali še vinsko fontano v 
Marezigah. Za enoposteljno sobo je potrebno doplačati 12 € na dan. Možno je koristiti 
izposojo pohodnih palic. Tudi kopalni plašč si lahko izposodite. Dvakrat dnevno je vodena 
telovadba v bazenu, zjutraj tudi v telovadnici. Na dan prihoda sledi pozdrav direktorice s 
kozarčkom vina ali soka. 
Pri vpisu imajo prednost člani, ki so bili prijavljeni v marcu, zato prosim, da do 29.7 potrdite 
udeležbo za oktober, da bomo vedeli koliko sob imamo še na razpolago za vpis drugih 
članov. Rezerviranih imamo 25 sob. Vplačate lahko prvo SREDO v septembru in prvo 
SREDO v oktobru v Šmartinskem domu v Stražišču in vsak ponedeljek v gasilskem domu v 
Bitnjah. Uradne ure na obeh lokacijah so od 9. do 10. ure. Lepo vabljeni na letovanje. 
 

Pri izvedbi programov moramo upoštevati vsa predpisana navodila glede 
KOVIDA 19,  torej da ste zdravi in uporaba mask ter fizična distanca. 


