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POHOD PRIJATELJSTVA IN SPOMINA - UDIN BORŠT 27. APRIL 2022 
 
28. pohod v Udin boršt 2022 bo v SREDO, 27. APRILA na Kokrici. Udeleženci pohoda bomo začeli 
pohod pred trgovino Mercator na Kokrici ob 8 uri. Izbirate lahko med dolžino 13 km (rdeče 
markirana pot) ali 7 km (modro markirana pot.). Zaključek ob 12. uri z govorom in kulturnim 
programom. Vabljeni!  
 

POHOD  SINJI VRH  - PRIMORSKA – 3. MAJ 2022 

Vabljeni na lep pomladni pohod s Predmeje nad Ajdovščino; po  Poti po robu na Sinji vrh 1002 m. 
Odhod avtobusa iz Virmaš bo ob 7.00 uri, udeležence bo pobiral na običajnih postajališčih proti 
Stražišču. Peljali se  bomo do Logatca po avtocesti, nato pa čez Črni vrh do Predmeje ( 845 m ). 
Od tu bomo hodili po razgibanem robu nad Vipavsko dolino (  Pot po robu ), ki ponuja lepe 
razglede z vršičkov Dolski maj ( 912 m ), Otliški mal ( 847 m ), mimo Otliškega okna ( 800 m ) in čez 
Navrše ( 857 m ) na Sinji vrh ( 1002 m ). V bližnjem gostišču si bomo ogledali slikarsko galerijo in 
se v bifeju »opomogli«. Sestopili bomo do glavne ceste pri zaselku Žandarini, kjer nas bo čakal 
avtobus. Ne posebno naporne hoje bo dobre 3 ure. Seveda si bomo med vračanjem proti domu v 
eni od gostiln privoščili toplo malico. Pohoda se udeležujete na lastno odgovornost. Za udeležbo 
na pohodu morajo udeleženci upoštevati aktualne PCT pogoje. 
 
Prijave in vplačila bomo sprejemali v ponedeljek 25. APRILA v gasilskem domu Bitnje in v torek,  

26. APRILA 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. 

OBVESTILO BALINARJEM 
 
Z novo sezono balinanja bomo pričeli v TOREK, 3. MAJA 2022 ob 15. uri, če bo to dopuščalo 
vreme. Prvo uro bo čiščenje in ureditev balinišča. Balinamo na nogometnem igrišču v Spodnjih 
Bitnjah. Marija 
 

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  v SREDO,  4. 
MAJA 2022 od 7.00 do 10.00 ure ter v gasilskem domu v Bitnjah v ČETRTEK, 5. MAJA 2022 od 7.00 
do 9.00 ure.  Stroški merjenja znašajo 3 € za člane društva, za nečlane pa 5 €. Dodatne informacije 
na telefon 040 350 589. 
 

TEČAJ TENISA 
 
V mesecu maju, 4.5.2022 in 25.5.2022 bomo pričeli s tečajem tenisa ob 10. uri na športnem 
igrišču Sava v Stražišču. Prijave in informacije pri Juretu tel. 040 696 163. 
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DELAVNICA UMOVADBE – SREDA, 4. MAJ 2022 
 
V sodelovanju z MCK pri LU Kranj bo naslednje srečanje umovadbe v SREDO, 4. MAJA  2022 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 3.5.2022 zjutraj! S seboj prinesite pisalo. Za udeležbo na delavnici morajo 
udeleženci upoštevati aktualne pogoje v zvezi z epidemijo. Vljudno vabljeni! 
 
 

KOLESARSKI IZLET:  HRASTJE – VOKLO – ŠENČUR – 23 KM 
KDAJ?  PETEK,  6. MAJ 2022 ob 8.30 
KOLESARSKI  IZLET:  OREHEK – TRATA– GOSTEČE – TRATA – 27 KM 
KDAJ?  PETEK,  20. MAJ 2022 ob 8.30 
Zbor udeležencev bo v petek na Baragovem trgu pred Šmartinskim domom v Stražišču. Vabimo 

vas na prvi kolesarski izlet proti Hrastju, Voklem, Šenčurju ter nazaj proti domu ter drugi izlet proti 

Orehku, Škofji Loki, Trati in nazaj proti domu. Natančnejše informacije dobite na tel. št. 031 693 

947 in 040 818 435. Pot ni pretežka, udeleženci se ravnajo po cestno-prometnih predpisih.  

LOGARSKA DOLINA  - ČETRTEK, 19. MAJ 2022 
 

Ob 8. uri krenemo iz Virmaš proti Stražišču po štajerski avtocesti z vmesnim postankom za kavico 
do Mozirja, Ljubnega ob Savinji do Luč – našega prvega cilja Logarske doline. V gostišču First 
nam bodo preko multivizije in razstave prikazali razvoj človeka, kamnita in koščena orodja 
kromarjancev, rastlinstvo in živalstvo v ledeni dobi ter Brodarjeva izkopavanja v Potočki Zijalki. 
Po ogledu  se zapeljemo v Logarsko dolino, eno najlepših in ohranjenih dolin v Sloveniji. Sama 
dolina meri 7 km in je zaradi številnih naravnih znamenitosti zavarovan krajinski park. Ogledali si 
bomo slap Rinka, ki je s svojimi 90 metri dvanajsti največji slap pri nas. Po ogledu slapa se bomo 
iz Logarske doline odpravili proti Pavličevem sedlu, ki je svoje ime dobil po kmetu Pavliču. Tu se 
orografsko končujejo Kamniško Savinjske alpe, kjer naredimo kratek postanek. Pot nadaljujemo 
mimo Železne Kaple čez Jezersko na slovensko stran, kjer bomo imeli pozno kosilo. Za pohod do 
slapa Rinka priporočamo lahko pohodno obutev. Prosim upoštevajte aktualne PCT pogoje. 
 

Prijave z vplačili sprejema Jure Zupan v SREDO, 4. MAJA v Šmartinskem domu v Stražišču in 

PONEDELJEK, 9. MAJA v društveni pisarni v Bitnjah,  na obeh lokacijah od 9. do 10. ure. 

Predhodne prijave na tel. 040 696 163 z obveznim kasnejšim plačilom na navedenih lokacijah do 

zasedbe avtobusa. S seboj imejte veljavno osebno izkaznico ali potni list. V primeru da muzej 

Potoćke zijalke ne bo obratoval, si bomo ogledali muzej Vrbovec. 

KRATKI POHOD – OGLED RADOVLJICE - TOREK, 24. MAJ 2022 

Radovljica leži na s soncem obsijani terasi nad reko Savo. Čudovito mestno jedro je prostor za 
srečanja s preteklostjo, izvrstno kulinariko ter odlične prireditve. Na vodenem ogledu se bomo 
sprehodili in  ogledali staro mestno jedro Radovljice. Ogled pričnemo ob 9.30 uri pred TIC 
Radovljica. Dobimo se v torek 24. maja ob 8.45 uri na železniški postaji v Kranju. Peljali se bomo z 
rednim vlakom, ki vozi na liniji Ljubljana – Jesenice s kartico za brezplačni prevoz. Lahko se 
pripeljete v Radovljico tudi s svojimi avtomobili ali z avtobusom, ki ima odhod iz glavne 
avtobusne postaje ob 8.40 uri. Prosimo za obvezno upoštevanje navodil v zvezi z epidemijo. 
Obvezne prijave in informacije na tel. 070 870 728 pri Mariji Gašperlin do petka 20. MAJA 2022. 

 


