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OBISK ŠMARTINSKEGA JEZERA IN ROGLE – TOREK, 20. JULIJA 2021 
 
Odhod ob 8. uri iz Škofje Loke proti Stražišču. Peljali se bomo po štajerski avtocesti proti 
Celju. Naš prvi ogled bo Šmartinsko jezero, oaza miru in lepote, vzeli si bomo čas za kavico. 
Gre za eno izmed največjih umetnih jezer v Sloveniji, ki s svojo urejenostjo in prijaznostjo 
nudi preživetje v neokrnjeni naravi. Na njenem severozahodnem delu se nahaja tudi 
priljubljena izletniška točka del katere bomo prehodili. 
Po sprehodu bomo krenili dalje mimo Zreč do našega končnega cilja Rogle,  naselja, ki leži na 
Pohorju na nadmorski višini 1517 m in je eno izmed pomembnejših zimskošportnih središč v 
Sloveniji, ki se ponaša z bogato infrastrukturo, čudovito naravno okolico, bogatimi gozdovi. 
Ob prihodu se bomo najprej odpravili do razglednega stolpa po želji in proti doplačilu se 
bomo lahko sprehodili po Poti med krošnjami. Po vseh ogledih se bomo odpravili do 
planinske postojanke Koče na Pesku. Sledi odhod nazaj v dolino na zasluženo kosilo. Na poti 
domov se ustavimo še na Trojanah.  
 
Prijave z vplačili sprejema Jure Zupan v PONEDELJEK, 5.7.2021 v gasilskem domu v Bitnjah 
in  v SREDO, 7. 7.2021 v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne ure na obeh lokacijah od 9. 
do 10. ure. Možne so tudi predhodne prijave na tel. 040 696 163 z obveznim kasnejšim 
plačilom. 
 

GLEDALIŠČE STUDENEC: PRI BELEM KONJIČKU, NEDELJA,  1. AVGUST 
 
Vabimo vas na ogled komične veseloigre s petjem Pri belem konjičku avtorjev Oskarja  
Blumenthala in Gustava Kadelburga v Poletnem gledališču Studenec. Zgodba je postavljena v 
prelepi Bohinj. Lastnica hotela Meta Klinar je vdova in nadvse primerna za ženitev, 
nenazadnje bi potrebovala pomoč pri zahtevnem vodenju poslov. Nabralo se je že kar nekaj 
snubcev, a jih je zavrnila, saj njeno srce hrepeni po postavnem in prikupnem advokatu dr. 
Kovaču, ki že več let prihaja na počitniški oddih v Metin hotel… Nastopajo Jure Sešek, Pia 
Brodnik, Marjan Bunič… Odhod avtobusa ob 19.30 uri iz vseh avtobusnih postaj od Virmaš 
proti Stražišču. Za ogled predstave je potrebno upoštevati aktualna navodila v zvezi z 
epidemijo, prav tako tudi v avtobusu. 

 
Prijave in vplačila sprejemamo v času uradnih ur vsak PONEDELJEK, od 5. 7. 2021 
dalje v društveni pisarni v Bitnjah in v SREDO, 7. 7. 2021 in 21.7.2021 v Šmartinskem 
domu v Stražišču na obeh lokacijah od 9. do 10. ure. Predhodne prijave na tel. 040 842 
795 do zasedbe avtobusa oziroma najkasneje do 22. 7. 2021 z OBVEZNIM KASNEJŠIM 
PLAČILOM NA NAVEDENIH LOKACIJAH. Rezervacijo vstopnic moramo pravočasno 
potrditi in le-te tudi plačati, zato prosimo za resne prijave. 
 
 
KOPANJE IZOLA 
 

mailto:dubitnjestrazisce@gmail.com


Obveščamo vas, da je za kopanje v Izoli za termina 8.7.2021,15.7.2021 in 22.7.2021 še nekaj 

prostih mest. Ljubitelji morja in kopanja vljudno vabljeni. Več informacij na tel. 041 706 673 
pri Mariji Bogataj. 
 
Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev MO Kranj. 
 


