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KOLESARSKI IZLET:  TRATA – SENICA – PODREČA 38 km 
KDAJ?  PETEK,  20.  AVGUST 2021 ob 8.30 
KOLESARSKI  IZLET: JESENICE –MARTULJEK - PLANICA 60 KM (VLAK) 
KDAJ?  PETEK,  10. SEPTEMBER  2021 ob 7.30 
 
Zbor udeležencev bo v petek na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v Stražišču. Vabimo vas na 

prvi kolesarski izlet proti Trati, Dolu, Zgornji Senici, Podreči in nazaj proti domu ter drugi izlet proti 

Jesenicam (vlak), Mojstrani, Martuljku, Planici 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.  

DRUŠTVENI PIKNIK V CRNGROBU – NEDELJA, 29.8.2021 

Piknik društva je že kar naša tradicija. Letos bo v NEDELJO, 29. AVGUSTA na strelišču v Crngrobu  s 
pričetkom ob 15. uri. Za ples in dobro razpoloženje bo poskrbel že poznani Janez Kogovšek. Pridite na 
piknik in povabite svoje prijatelje, da boste v dobri družbi preživeli nedeljsko popoldne. 
 
Vpisovanje in vplačila zbira Lazar Stanka v PONEDELJEK, 23. AVGUSTA v društveni pisarni v 
gasilskem domu v Bitnjah in v SREDO, 25. AVGUSTA v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne ure na 
obeh lokacijah so od 9. do 10. ure. Možne so prijave na telefon 064 107 160 z obveznim kasnejšim 
plačilom na zgoraj omenjenih lokacijah. Pohitite s prijavami zaradi pravočasnega naročila hrane. 
Zadnji dan prijave je PETEK, 27.8.2021. 
 

KOPANJE TERME PARADISO – PETEK, 3. SEPTEMBER 2021 

Zaključili smo s kopanjem na morju, za spremembo vas vabimo v manj znane toplice PARADISO v 

Dobovo z veliko ponudbo za kopanje: notranji bazen, dva večja zunanja bazena, tobogan, hitro reko. 

Voda je topla, ob bazenih so ležalniki in senčniki, lahko pa koristite senco pod drevesi. Na voljo je 

zunanja terasa za uživanje ob hladni pijači, dobri kavi in dobri ponudbi hrane. Rezervirali smo PETEK, 

3. SEPTEMBRA. Avtobus bo odpeljal ob 7. uri iz Virmaš proti Stražišču 

Vpisovanje in vplačila sprejemamo v PONEDELJEK, 23. AVGUSTA v društveni pisarni v Bitnjah in 
SREDO, 25. AVGUSTA  v Šmartinskem domu v Stražišču.  Uradne ure od 9. do 10. ure na obeh 
lokacijah. Možne prijave na tel. 041 706 673 do zasedbe avtobusa, pohitite s prijavami. 
 

Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev 
MO Kranj. Pri vseh aktivnostih prosimo upoštevajte navodila PCT v zvezi z 
epidemijo ter v zaprtih prostorih in avtobusu maske. 
 

LAJNAR 1549 m – MOŽIC 1.602 m - TOREK, 7. SEPTEMBER 2021 

Odhod avtobusa iz začetne postaje Sv. Duh bo ob 7. uri in imel bo običajne postaje proti Stražišču. 
Peljali se bomo skozi Selško dolino na Soriško planino 1300 m, kjer bo izhodišče in zaključek ture. 
Pred hojo si bomo  v bližnjem lokalu privoščili jutranjo kavo. Pot nas bo peljala čez smučišče na vrh 
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Lajnarja 1549 m – 1.15 ure. Tu se bomo ustavili zaradi lepih razgledov na okolico in pomalicali, se nato 
spustili na sedalce ter se povzpeli na 1609 m visoki Slatnik, od tu je do Možica le še krajši » skok«. Po 
razgledih bomo po grapi med vrhovoma sestopili v izhodišče. Skupaj bo 2.5 ure vzpona in hoje od 
hriba do hriba in dobro uro sestopa. Med vožnjo proti domu se bomo ustavili v Sorici za toplo malico. 
Udeležba na lastno odgovornost!  V avtobusu obvezna uporaba maske. 
 
Prijave in naročila sprejemamo  v ponedeljek 30. avgusta v gasilskem domu Bitnje in v sredo 1. 
septembra 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. 

 

PODSREDA – REPNICA NAJGER - BIZELJSKO  - ČETRTEK, 16. SEPTEM. 2021 
 
Odhod avtobusa ob 8.00. uri izpred avtobusnih postaj iz Škofje Loke proti Stražišču z vmesnimi 
postajami tudi za kavico mimo Novega Mesta, Krškega  do Podsrede in prenovljenega gradu 
Podsreda. Grad je bil prvič omenjen leta 1213 od takrat dalje so bili njegovi lastniki Celjski grofje in 
Habsburžani , ogled gradu, spominske sobe svete Eme, renesančne sobe grajske ječe in atrija gradu 
Po ogledu gradu bomo pot nadaljevali proti Brezovici na Bizeljskem, kjer se bomo sprehodili do 
cerkve sv Lovrenca, ki je med drugim znana  potem, da je v njej služboval Anton Martin Slomšek, kjer 
je napisal pesem En hribček bom kupil. V bližnji vasici Brezovica se na vrhu nahaja repnica Najger, ki 
velja za največjo repnico pri nas s čudežno naravno fresko. Okusili bomo 4 vrste domačih vin, pozno 
kosilo in povratek proti domu. 
Prijave z vplačili sprejema Jure Zupan v PONEDELJEK, 30. AVGUSTA v društveni pisarni v Bitnjah in 

SREDO, 1. SEPTEMBRA 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.  

KRATKI POHOD OB REKI KOKRI – 2. DEL TOREK, 21. SEPTEMBER 2021 

Na septembrskem kratkem pohodu bomo prehodili pot ob reki Kokri od Visokega do Milj in nazaj do 
Visokega. Z osebnimi avtomobili se bomo zapeljali do športnega parka na Visokem. Hodili bomo po 
peščeni poti v obratni smeri toka reke, večinoma po senci, okoli 1 ure v eno smer. Na začetku poti so 
informativne table, kjer se predstavi kraj Visoko in njegova zgodovina. Po končanem pohodu se bomo 
zadržali v bifeju na športnem igrišču na Visokem in si privoščili pijačo – hrana iz nahrbtnika. Dobimo 
se ob 9. uri na Baragovem trgu v Stražišču. Prijave do ponedeljka 20. septembra sprejema Marija 
Gašperlin na tel. 070 870 728.  Zaželjeno je, da ob prijavi izrazite pripravljenost za tovrstni prevoz. 
Hodimo na lastno odgovornost! V primeru slabega vremena pohod odpade, obvezna uporaba maske v 
avtu. 

 

KLEKLJARSKA RAZSTAVA – OD PETKA, 17.9.2021 DO NEDELJE 19.9.2021 

Sekcija ročnih del Ivanjščice pri DU Bitnje Stražišče prireja 10. razstavo ročnih del v Šmartinskem 

domu v Stražišču od PETKA, 17.9.2021 DO NEDELJE 19.9.2021. Otvoritev bo v PETEK, 17.9.2021 ob 18. 

uri. Gostovala bo tudi klekljarska skupina Žnurce iz Trebnjega s prikazom razstave o življenju in delu 

misijonarja Friderika Barage, izdelke so prispevale tudi članice Ivanjščic. Razstava bo odprta še v 

soboto in nedeljo od 9. do 19. ure. Vljudno vabljeni! 

 


