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OBČNI ZBOR DRUŠTVA – ŠMARTINSKI DOM  - PETEK, 23.07.2021  OB 17. URI 

 
Vabimo  vas na občni zbor DU Bitnje-Stražišče, ki bo v PETEK, 23.7.2021 ob 17. uri v prostorih 
Šmartinskega doma v Stražišču ob upoštevanju PCT ukrepov v zvezi z epidemijo. Potrditi 
moramo kandidata za novega predsednika društva. Sledi predstavitev  poročil za leto 2020 ter  
programa za leto 2021. Uradnemu  delu občnega zbora bo sledilo druženje članov. Vabljeni! 

 
KOPANJE – IZOLA 
 
Vabimo vas še na tri kopalne izlete v Izolo in sicer: 

ČETRTEK, 29. JULIJ  - ČETRTEK, 5. AVGUST - ČETRTEK, 12. AVGUST 
Prvi izleti so bili dobro obiskani. Upam, da bodo tudi zadnji, zato si lahko privoščimo nižjo 
ceno izleta. Odhodi ostanejo ob 6.30 iz Virmaš proti Stražišču. 
 
Prijave in vplačila zbiramo za vse tri izlete v PONEDELJEK, 26. JULIJA v društveni pisarni v 
Bitnjah in SREDO, 28. JULIJA v Stražišču v Šmartinskem domu Uradne ure na obeh lokacijah 
od 9. do 10. ure. Prijavite so možne na telefon 041 706 673 pri Mariji Bogataj s kasnejšim 
plačilom na obeh lokacijah. Za termine v avgustu lahko plačate v PONEDELJEK, 2. AVGUSTA 
v Bitnjah in v SREDO, 4. AVGUSTA v Stražišču. Prijavite se čimprej in v čimvečjem številu, če 
imamo prostor v avtobusu smo veseli tudi nečlanov, vaših prijateljev in sosedov. 
 

VISOKI MAVRINC 1562 m – JULIJSKE ALPE - TOREK, 3. AVGUST 2021 

Na avgustovskem pohodu bomo obiskali Visoki Mavrinc, vrh se nahaja v grebenu Kumlehov 
nad Kranjsko Goro. Avtobus bo odpeljal z začetne postaje Sv. Duh ob 7. uri in imel običajne 
postaje proti Stražišču oziroma proti Kranjski Gori. Na drugem ovinku proti Vršiču bomo 
izstopili in se zlagoma vzpenjali deloma po kolovozu, večinoma pa po označeni stezi na naš 
cilj Visoki Mavrinc. Z vrha so čudoviti razgledi na okoliške hribe in Zgornjesavsko dolino. Po 
počitku in okrepčilu bomo sestopili do Koče na Gozdu ter mimo Ruske kapelice do avtobusa. 
Če bo dovolj volje, bomo sestop podaljšali v Mali Tamar in ob potoku Pišnica do jezera Jasna. 
Za vzpon bomo rabili dve uri, enako tudi za sestop; višinska razlika 590 m. Na poti domov si 
bomo privoščili okrepčilo. Udeležba na lastno odgovornost! V avtobusu obvezna uporaba 
maske. 
 
Prijave in naročila sprejemamo  v ponedeljek 26. julija v gasilskem domu Bitnje in v sredo 28 
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. 
 

KOLESARSKI IZLET:  PODREČA – MEDVODE - SMLEDNIK  35 km 
KDAJ?  PETEK,  30 JULIJ 2021 ob 8.30 
KOLESARSKI  IZLET: NAKLO – KRIŽE – ŽEJE 40 KM 
KDAJ?  PETEK,  13. AVGUST 2021 ob 8.30 
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Zbor udeležencev bo v petek na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v Stražišču. 

Vabimo vas na prvi kolesarski izlet proti Podreči, Medvodam, Pirničam in nazaj proti domu ter 

drugi izlet proti Naklu, Dupljam, Križam, Žejam 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.  

KRATKI POHOD – PLANINA DOLGA NJIVA 1400 m TOREK, 24. AVGUST 2021 
 
Planina je lahko dostopna s pristno planšarsko hrano ( kislo mleko, masovnek, žganci, zelje, 
klobasa, štruklji ), lepimi razgledi in neokrnjeno naravo. Navduši nas tudi s številnimi 
domačimi živalmi (krave, osliči, race, purani..). Odhod avtobusa iz sv. Duha bo ob 8.00 uri, 
ustavljal bo na običajnih postajah proti Stražišču. Peljali se bomo skozi Tržič in Jelendol in na 
parkirišču zapustili avtobus. Hodimo po gozdni poti in po 30 min zmerne hoje se nam odpre 
prekrasna planina; dvignemo se za 150 m. Malica in pijača iz nahrbtnika ali v dobro 
oskrbovani koči. Po isti poti se bomo vrnili do avtobusa, priporočljiva uporaba palic in dobra 
obutev. V primeru slabega vremena pohod odpade. Hodimo na lastno odgovornost in uporaba 
maske v avtobusu. 
Prijave sprejema Marija Gašperlin na tel. 070 870 728 do ČETRTKA, 19. AVGUSTA. Cena 
prevoza in zavarovanja je odvisna od števila pohodnikov in se plača na avtobusu. 
 

Z LADJICO OB SLOVENSKI OBALI  - ČETRTEK, 19. AVGUST 2021 
 
Odhod avtobusa ob 6.30. uri izpred avtobusnih postaj iz Škofje Loke proti Stražišču. Avtobus 
bo peljal do Izole, kjer si bomo privoščili jutranjo kavico. Na turistični ladjici bomo postreženi 
z morskimi dobrotami, za vse tiste, ki ne jeste morskih rib boste postreženi s čevapčiči. Tudi 
za pijačo bo poskrbljeno: vino, sok, voda. Pristali bomo v Piranu na kavici, sprehod po želji. V 
Izolo se bomo vrnili okrog 14. ure. Popoldanski čas bomo izkoristili za kopanje, lahko tudi pri 
svetilniku, kjer je prijeten borov gozdiček, urejena plaža z WC.  Povratek nazaj v Kranj ob 19. 
uri.  
 
Prijave z vplačili sprejema Jure Zupan v PONEDELJEK, 2. AVGUSTA v društveni pisarni v 

Bitnjah in SREDO, 4. 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.  

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC – PRI BELEM KONJIČKU 01.8.2021 

Obveščamo vas, da je za ogled komične veseloigre Pri belem konjičku za NEDELJO, 1.8.2021 
z odhodom avtobusa ob 19.30 še nekaj prostih mest. Udeleženci prireditve morajo upoštevati 
PCT priporočila. Več info.  na tel. 040 842 795 
 
Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev MO Kranj.  


