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ČLANARINA 2021 

Trinajsto leto delovanja DU Bitnje Stražišče je naokoli, žal zaradi korona virusa in 

ukrepov vlade v zvezi z njim  programa društva v letu 2020 nismo realizirali v celoti. 
Upamo, da se bo situacija z virusom izboljšala in bomo lahko čimprej pričeli z našimi 

aktivnostmi v okviru priporočil zdravstvene stroke. Okvirni program dela za leto 2021 

boste prejeli ob plačilu članarine v zgibanki, kakor tudi drobno pozornost društva. UO 

društva je na svoji 2. redni seji 19.10.2020 v novem mandatnem obdobju sklenil 

sledeče: 

Članarina v letu 2021  (ENAKA ŽE 10. LETO)      8  €  
Članarina za Vzajemno samopomoč v letu 2021      12  € 
Vpisnina za nove člane  znaša 1 €. Posmrtnina za plačnike vzajemne 

samopomoči znaša 180 €. 
 

Članarino za leto 2021 bomo pobirali v Bitnjah v prostorih GD Bitnje 

   V PETEK, 26.02.2021 OD 9.00 DO 12.00 URE  

v Stražišču v dvorani Šmartinskega doma – vhod iz Škofjeloške ceste 

V SOBOTO,  27.02.2021 OD 8. DO 13. URE 

Članarino boste lahko poravnali tudi v času uradnih ur društva v gasilskem domu v 

Bitnjah vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00 ure, v Šmartinskem domu v Stražišču 

prvo in drugo sredo v mesecu marcu od  9.00 do 10.00 ure DO KONCA MARCA 

2021! Prosimo, da v kolikor ne želite biti več člani DU BITNJE STRAŽIŠČE, da to 

sporočite na telefon 040 350 589! 

Prosimo da upoštevate ukrepe kot so varnostna razdalja in nošenje  mask…..!  

     Podpredsednik 
      Marija Bogataj 

    

LETOVANJE V IZOLI 

V letnem programu smo zapisali termin letovanja v Izoli za marec, kar pa ni 
izvedljivo zaradi korone. Uspelo nam je dobiti še en termin v aprilu in sicer od 
NEDELJE, 25.4.2021 DO PETKA, 30.4.2021 v kolikor se bo situacija toliko 
izboljšala, da bodo odprli hotele. Cenika za leto 2021 še nismo prejeli, zato 
boste vse informacije in obvestilo za letovanje prejeli kasneje. 
Rezervirajte si nov datum in ostanite zdravi!     Marija 
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POHOD GRMADA IN ŠMARNA GORA 

Bliža se prvi torek v marcu, zato vas vabimo na prvi pohod v TOREK, 2.3.2021 na izlet 

na Grmado in Šmarno goro. 

Dobimo se na železniški postaji v Kranju ob 8.15 uri. Peljali se bomo do Mednega, se 

povzpeli na Grmado in na vrh Šmarne gore. Vračamo se po lažji poti čez Peske v 

dolino. Skupaj bo okoli 3 ure hoje. 

Obvezne prijave do PONEDELJKA, 1.3.2021 na telefon 070 870 728 pri Mariji Gašperlin. 

Obvezne so maske, pohodne palice, malica iz nahrbtnika. 

Vljudno vabljeni! 

 

 
 


