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ZAKLJUČNI POHOD – SELŠKA DOLINA - TOREK, 2. NOVEMBER 2021 

Društvo vabi pohodnike na zaključni pohod,  prehodili bomo podgorje Ratitovca od Prtovč do 

Zg. Sorice. Avtobus bo imel odhod iz Sv. Duha ob 8.30 uri in imel do Stražišča običajne 

postaje. Peljali se bomo po Selški dolini do vasice Prtovč ( 1011 m ). Pot se bo zlagoma 

dvigala do sedla Povden ( 1264 m ), kjer se bo prelomila. Sledil bo lažji sestop in hoja po cesti 

skozi zaselke Torka, Zabrdo in Zgornje Danje do gostilne Macesen v Zg. Sorici ( 900 m ). Tu se 

bomo okrepčali in poveselili ob izbrani glasbi. Sicer bo dobri dve uri in pol lahke hoje. Pohoda 

se udeležujete na lastno odgovornost.  Prosimo upoštevajte PCT pogoje v zvezi z epidemijo, v 

avtobusu je obvezna maska. 

Prijave in vplačila sprejemamo v ponedeljek 25. oktobra v gasilskem domu Bitnje in v sredo 

27. oktobra 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. 

 

DELAVNICA UMOVADBE 
 
V sodelovanju z MCK pri LU Kranj  bo naslednje srečanje umovadbe v SREDO, 3. NOVEMBRA 
2021 ob 10. uri  v klubskem prostoru Šmartinskega doma v kleti. Na vajah bodo udeleženci 
aktivno reševali vaje za izboljšanje spomina. Zaradi omejenega števila prosimo, da se prijavite 
na tel. 040 350 589 najkasneje do 2.11.2021 zjutraj! S seboj prinesite pisalo. Za udeležbo na 
delavnici morajo udeleženci  UPOŠTEVATI PCT POGOJE. Vljudno vabljeni! 
 
 
 

MERJENJE HOLESTEROLA, PRITISKA IN SLADKORJA 
  
DU Bitnje Stražišče organizira v sodelovanju z Rdečim križem Kranj, za svoje člane merjenje 
holesterola, pritiska  in sladkorja v krvi v prostorih Šmartinskega doma  v Stražišču  ter v 
SREDO, 3. NOVEMBRA 2021 od 7.00 do 10.00 ure in v gasilskem domu v Bitnjah v ČETRTEK, 
4. NOVEMBRA 2021 od 7.00 do 9.00 ure.  Stroški merjenja znašajo 3 € za člane društva, za 
nečlane pa 5 €.  Prosimo upoštevajte PCT pogoje. Dodatne informacije na telefon 040 350 589. 
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MARTINOVANJE – SOBOTA, 13. NOVEMBER   2021 
  
Po lanskem premoru bomo letos končno organizirali martinovanje, ki bo v SOBOTO, 
13.11.2021 v gostilni PRI JAPU- Praproče pri Temenici, Šentvid pri Stični. Avtobus odpelje ob 
13. uri iz Virmaš z vsemi vmesnimi postajami proti Stražišču. Gostinci nas bodo sprejeli z 
aperitivom, sledi bogato kosilo s sladico, proti večeru še krst vina s prigrizkom in kozarčkom 
vina. Za ples in zabavo bo poskrbljeno. Prosimo upoštevajte PCT in maske v avtobusu. 
 
Prijave in vplačila bomo pričeli zbirati v PONEDELJEK, 25. OKTOBRA 2021 in 8.NOVEMBRA 
.2021 v društveni pisarni v Bitnjah in SREDO, 27. OKTOBRA 2021 v Šmartinskem domu v 
Stražišču. Uradne ure na obeh lokacijah so od 9. do 10. ure. Prijave so možne na telefon 064 
107 160 pri Stanki Lazar z OBVEZNIM plačilom na omenjenih lokacijah od PONEDELJKA 
25.10.2021 dalje do zasedbe avtobusa oziroma najkasneje do  8.11.2021. Lepo vabljeni in 
pohitite s prijavami! 
 

 
GIUSEPE VERDI – LA TRAVIATA - TOREK  30. NOVEMBER 2021 
 
Odhod avtobusa bo ob 17.45. uri izpred avtobusnih postaj od Žabnice proti Stražišču. LA 
TRAVIATA  danes zavzema mesto med najbolj priljubljenimi operami in je sinonim za 
ognjemet čudovitih melodij, »ki gredo v uho«. Opera je odlična priredba Dame s kamelijami 
francoskega pisatelja Alexandra Dumasa.  Verdi je na oder postavil propadlo pariško 
kurtizano Violetto, ki jo prevzema čista in nesebična ljubezen…. Rezervacijo sedežev moramo 
potrditi najkasneje do 15.11.2021 ZJUTRAJ, zato je to ZADNJI rok za prijavo. Predstavo si 
bomo ogledali v kolikor bo vsaj 25 prijav. Za ogled predstave je obvezen PCT in maske. 
 
Prijave in vplačila bomo sprejemali v PONEDELJEK, 25. OKTOBRA 2021 in PONEDELJEK, 8. 

NOVEMBRA 2021 v gasilskem domu v Bitnjah in SREDO, 27. OKTOBRA in 3. NOVEMBRA  

2021 v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne ure na obeh lokacijah od 9.00 do 10. ure. 

Zaželjene čimprejšnje prijave tudi po telefonu na št. 040 350 589, s kasnejšim OBVEZNIM 

plačilom na navedenih lokacijah! 

 

Prednovoletno srečanje bo v NEDELJO, 26.12.2021 v Šmartinskem domu v Stražišču v kolikor 

bodo pogoji za izvedbo to dovoljevali.  

 

Programe DU Bitnje Stražišče izvajamo s pomočjo subvencioniranih sredstev MO Kranj. 
 

 
 
 


