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KRATEK POHOD NA JAMNIK 830 m - TOREK, 18. MAJ 2021 
Na letošnjem prvem kratkem pohodu se bomo povzpeli na Jamnik; razgledni balkon 
Gorenjske. Leži na vzhodnem pobočju planote Jelovice. Z osebnimi avtomobili se bomo 
zapeljali skozi Besnico do vasi Nemilje ( 504 m ), kjer bomo parkirali in začeli naš pohod. V 
zmerno strmem vzponu ( višinska razlika na poti 340 m ), bomo hodili po gozdni poti okoli 1 
ure. Naš končni cilj je cerkev sv. Primoža in Felicijana, ki je ena izmed največkrat 
fotografiranih v Sloveniji. Z grebena ob cerkvici se odpre lep razgled na vso Gorenjsko. 
Vračali se bomo po isti poti. Dobimo se ob 8. uri na Baragovem trgu v Stražišču. Prijave do 15. 
maja sprejema Marija Gašperlin na tel. 070 870 728, zaželeno je da ob prijavi izrazite 
pripravljenost za tovrstni prevoz. Hodimo na lastno odgovornost, malica in pijača iz 
nahrbtnika, palice so zaželene, v primeru slabega vremena pohod odpade, obvezna uporabe 
maske  v avtu in na pohodu upoštevanje fizične distance. 
 
KOLESARSKI IZLET:  TRATA – GOSTEČE – TRATA -   (27 km) 
KDAJ?  PETEK,  14. MAJ 2021 ob 8.30 
KOLESARSKI  IZLET:  HRASTJE – VALBURGA – ZBILJE – (31 km) 
KDAJ?  PETEK,  21. MAJ 2021 ob 8.30 
 
Zbor udeležencev bo v petek na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v Stražišču. 

Vabimo vas na prvi kolesarski izlet proti Orehku, Trati, Škofji Loki in Gostečam, Trati in nazaj 

proti Stražišču ter drugi izlet proti Hrastju, Voklem, Trbojam, Valburgi, Zbiljam, Podreči in 

nazaj proti domu. Natančnejše informacije dobite na tel. št. 031 693 947 in 070 870 728. Pot ni 

pretežka, udeleženci se ravnajo po cestno-prometnih predpisih.  

OBVESTILO BALINARJEM 
Z novo sezono balinanja smo pričeli v petek, 7. MAJA 2021 ob 16. uri. Tudi letos se bomo 
srečevali vsak torek in petek ob 16. uri na nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah. Vabimo 
nove člane, da se nam pridružijo. Več informacij na tel. 041 706 673  
 
MERJENJE HOLESTEROLA, PRITISKA IN SLADKORJA 
DU Bitnje Stražišče organizira v sodelovanju z RK Kranj, za svoje člane merjenje holesterola, 
pritiska  in sladkorja v krvi v dvorani Šmartinskega doma  v Stražišču  v sredo 19. maja 2021 
od 7.00 do 10.00 ure ter v gasilskem domu v Bitnjah v četrtek, 20. Maja 2021 od 7.00 do 9.00 
ure.  Stroški merjenja znašajo 3 € za člane društva, za nečlane pa 5 €. Pri kontroli prosimo da 
strogo upoštevate ukrepe vlade v zvezi s korona virusom (maske, fizično distanco) Dodatne 
informacije na telefon 040 350 589. 
 
TESTIRANJE COVID 19 
Zveza športnih društev SAVA Kranj bo za športnike in športnice ter člane delujočih društev v 
okviru KS Stražišče organizirala testiranje na COVID 19 v športnem parku v Stražišču v 
prostorih NK SAVA Škofjeloška c. 12 v petek, 14.5.2021 in 21.5.2021 vedno od 17.30 do 19.00 
ure, za vsako testiranje se je potrebno prijaviti po el. pošti nksava@siol.net ali na tel 040 350 
589 do torka v tednu, ko se želite testirati. Testiranje bo izvedeno ob najmanj 50 prijavah. 
 
Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev MO Kranj. 
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