
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
BITNJE  - STRAŽIŠČE 
Tel. št. 040 350 589 
e-mail: 
dubitnjestrazisce@gmail.com 
 

 

OBVESTILO 5/2022 
16.05.2022 

 

KLEKLJARSKA RAZSTAVA – PETEK, 27.5.2022 DO NEDELJE 29.5.2022 

Sekcija ročnih del Ivanjščice pri DU Bitnje Stražišče prireja 11. razstavo ročnih del ob 

20.obletnici delovanja krožka v Šmartinskem domu v Stražišču od PETKA, 27.5.2022 do  

NEDELJE 29.5.2022. Otvoritev bo v PETEK, 27.5.2022 ob 18. uri. V kulturnem programu bo 

nastopila članica našega društva mezzosopranistka ga. Darja Resnik Debevc. Razstava bo 

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

PRSTOMET 

Vabimo vas na družabno igro PRSTOMET, ki je zelo primerna za starejše osebe. Dobivamo se 

ob četrtkih ob 18. uri za trgovino Mercator v Zgornjih Bitnjah pri vrtcu. Več info na tel. 041 706 

673 pri Mariji Bogataj. 

DELAVNICA UMOVADBE – SREDA, 1. JUNIJ 2022 
 
V sodelovanju z MCK pri LU Kranj  bo zadnje srečanje umovadbe pred dopustom v SREDO, 1. 
JUNIJA  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 31.5.2022 zjutraj! S seboj prinesite pisalo. 
Vljudno vabljeni! 
 

KOPANJE TERME PARADISO – ČETRTEK, 2. JUNIJ 2022 

V celoletni program društva smo zapisali kopanje v juniju in to bomo izpolnili. V ČETRTEK, 2. 

JUNIJA se bomo odpravili v TERME PARADISO v Dobovi ob hrvaški meji. To so manjše 

toplice v zelo lepem in mirnem okolju v bližini Čateških toplic. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz 

Virmaš proti Stražišču. Izlet bo izpeljan samo ob prijavi najmanj 30 oseb, kar je potrebno za 

skupino, da dobimo popust, pa tudi vreme mora biti primerno. Cene so letos kar precej višje 

pri prevozu in gostinskih ponudbah, saj verjetno spremljate dogajanje v državi. 

Vpisovanje in vplačila sprejemamo v PONEDELJEK, 23. MAJA v društveni pisarni v Bitnjah in 
SREDO, 25. MAJA  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. Lepo 
vabljeni! 
 
 

KOLESARSKI IZLET:  PODREČA – HRAŠKI BAJER – VALBURGA 28 KM 
KDAJ?  PETEK,  3. JUNIJ 2022 ob 8.30 
KOLESARSKI  IZLET:  MEDVODE – GORIČANE - SORA – 33 KM 
KDAJ?  PETEK,  17. JUNIJ 2022 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, Hraškem bajerju, Valburgi ter nazaj proti 

domu ter drugi izlet proti Medvodam, Goričanam, Škofji Loki 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.  

POHOD NA SLAVNIK, 1.028 M – SLOVENSKA ISTRA - TOREK, 7.JUNIJ 2022 

Vabimo vas na pohod na Slavnik, najsevernejši vrh Čičarije. Vrh nudi lepe razglede in 

zanimivo floro. Odhod avtobusa iz Virmaš bo ob 7. uri in imel običajne postaje proti Stražišču. 

Peljali se bomo po Primorski avtocesti, pri Kozini jo bomo zapustili in se ustavili v bifeju na 

kavi. Z vožnjo bomo nadaljevali do vasi Skadanščina ob severnem vznožju Slavnika ( 610 m ). 

Po dokaj zložni stezi se bomo v slabih dveh urah povzpeli na vrh Slavnika ( 1028 m ). Po 

počitku in razgledih sestopimo po južni strani v vas Podgorje ( 518 m – 1.30 min ), kjer nas bo 

čakal avtobus. Ne posebno naporne hoje bo slabe 3.5 ure. Na poti proti domu si bomo 

privoščili toplo malico. Pohoda se udeležujemo na lastno odgovornost.  

Prijave in vplačila bomo sprejemali v ponedeljek 30. MAJA v gasilskem domu Bitnje in v sredo 

1. JUNIJA 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. 

DRUŠTVENI PIKNIK V CRNGROBU – NEDELJA, 12.6.2022 

Prišli so boljši časi, kovid se zaenkrat umirja in to nam omogoča prirediti piknik v naravi. Še 
vedno pa moramo biti previdni, v primeru slabega počutja ostanite doma in se testirajte. 
Dobimo se v NEDELJO, 12. JUNIJA na strelišču v Crngrobu  s pričetkom ob 13. uri. Prostor je 
pokrit, tako da tudi kakšna kaplja dežja ni ovira. Za ples in dobro razpoloženje bo poskrbel že 
poznani Janez Kogovšek.  
 
Vpisovanje in vplačila pričnemo sprejemati v PONEDELJEK, 30. MAJA v društveni pisarni v 
gasilskem domu v Bitnjah in v SREDO, 1. JUNIJA v Šmartinskem domu v Stražišču. Uradne 
ure na obeh lokacijah so od 9. do 10. ure. Možne so prijave na telefon 041 706 673 z obveznim 
kasnejšim plačilom na zgoraj omenjenih lokacijah. Prijave so nujne zaradi nabave hrane in 
pijače, prosim da to upoštevate v naše in vaše dobro. Zadnji dan prijave je SREDA, 
8.JUNIJ.2022. Prijavite se v čimvečjem številu, da bo bolj veselo! 
 

LETOVANJE  PZDU GORENJSKE V HOTELU DELFIN V IZOLI 
 
PZDU Gorenjske in hotel Delfin v Izoli vabita gorenjske upokojence na letovanje v hotel Delfin 

od 24.06 do 1.07.2022. Organiziran bo avtobusni prevoz. Odhod avtobusa iz AP Škofja Loka 

ob 9.30, izpred Creine ob 9.50 uri. Hotelske storitve plačate na recepciji, stroške prevoza na 

avtobusu. Cena letovanja za polpenzion v dvoposteljni sobi je 422,10 € za člane  društev 

upokojencev s plačano članarino. Doplačila na dan: polni penzion 6,30 €, enoposteljna soba 

12,6 €, TT po veljavnem ceniku EU.  

Prijavite se najkasneje do 3.6.2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Vse informacije in prijave 
na tel. 031 547 712 ali lidija.malovrh@gmail.com 
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Z LADJO OD KRKA, PREKO RABA DO PAGA  - PONEDELJEK, 13. JUNIJ 2022 
 

Odhod avtobusa iz Stražišča ob 5. uri izpred Šmartinskega doma mimo Ljubljane proti 
mejnemu prehodu in naprej na otok Krk, kjer se bomo vkrcali na ladjo, imeli malico in zapluli 
do otoka Rab, kjer se bomo izkrcali in si ogledali mesto. Po ogledu se vrnemo na ladjo kjer 
bomo imeli kosilo, nato odplujemo do otoka Pag, kjer je naš cilj vasica Lun, po ogledu se 
bomo vrnili na ladjo, čaka nas plovba mimo otoka Galun do mesta Krka, sledi vožnja proti 
domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
 
Vse že prijavljene prosim, da pokličete Jureta Zupana na 040 696 163 in potrdite udeležbo, ob 
potrditvi boste prejeli tudi številko sedeža in avtobusa. 
 
Vplačila za vse tiste, ki ste se že predhodno prijavili imate sedež zagotovljen, za vse ostale, ki 

se še niste prijavili bomo vpisali, če kdo odpove ali ne vplača. Vplačila v SREDO, 1. JUNIJA v 

Šmartinskem domu v Stražišču in PONEDELJEK, 6. JUNIJA v društveni pisarni v Bitnjah,  na 

obeh lokacijah od 9. do 10. ure. Vse ostale info na tel. 040 696 163. S seboj imejte veljavno 

osebno izkaznico ali potni list. V slučaju višjih cen prevoza avtobusa ali ladje boste razliko 

doplačali na avtobusu. 

KRATEK POHOD MLINČKI IN KOSEŠKI HRIB – TOREK, 21 JUNIJ 2022 
 
Na junijskem kratkem pohodu bomo prehodili pot iz Suhadol – 331 m do delujočih miniaturnih 
mlinčkov ob potoku Mrzli studenec. Odhod avtobusa ob 8. uri iz Virmaš proti Stražišču. Peljali 
se bomo do vasi Suhadole, našli jo bomo ob bolj znanih  Mostah pri Komendi. Parkiramo v 
vasi, skozi vas hodimo po asfaltni poti, nato pa po kolovozni poti, ki preide v gozd– brez 
vzpona slabih 50 min. Bolj vzdržljivi pohodniki se bomo povzpeli še na Koseški hrib – 467 m v 
slabih 50 min, ostali nas počakajo. Na določenih mestih je pot nekoliko bolj strma, ni pa 
nevarna. Ob poti so domačini postavili leta 2016 lične table, kjer so zapisani pomembni 
dogodki in mejniki iz slovenske zgodovine. Na vrhu se nam odpre lep razgled proti Gorenjski. 
Vračamo se do mlinčkov. Malica in pijača iz nahrbtnika, priporočena dobra obutev in palice. V 
primeru slabega vremena pohod odpade. Hodimo na lastno odgovornost. 
 
Prijave sprejema Marija Gašperlin na tel. 070 870 728 do četrtka, 16. junija. Cena prevoza in 
zavarovanja je odvisna od števila pohodnikov in se plača na avtobusu. 
 
 
 
 
 
 
 

 


