
PLANINSKO DRUŠTVO
JAVORNIK 

KOROŠKA BELA

V LETU 2021

www.pdjavornikkoroskabela.si
www.pzs.si

E-mail: pd.javkb@gmail.com

GSM: 051 345 806

ČLANARINA za leto 2021:
A člani 60,00 € 
Ad člani / družinski popust 54,60 € 
B člani 28,00 €
Bd člani / družinski popust 22,60 €
B1 člani ( nad 65 let) 21,00 €
S+Š člani (srednješolci in študenti do 26.leta) 18,50 €
S+Šd član / družinski popust 15,00 €
P+O člani (predšolski in osnovnošolski otroci) 8,00 €
P+Od / družinski popust 6,40 €
Podporni člani 5,00 €

Ugodnosti za člane PZS: popusti pri prenočevanju na postojankah, 
nakupu planinske opreme in v trgovini PZS, nezgodno zavarovanje za 
primer invalidnosti ali smrti, zavarovanje za kritje stroškov reševanja – 
24 urna asistenca doma in v tujini (Zavarovalnica GENERALI),… Več si 
preberite na http://clanarina.pzs.si.
Popust članov pri naročnini na Planinski vestnik je 25 %. 
Člani PZS, s plačano članarino za 2021, boste prejeli bon za 
brezplačno prenočevanje v eni od naših koč. Ob koriščenju te 
ugodnosti plačate samo turistično in promocijsko takso.
Podporni člani lahko koristijo interne popuste na naših postojankah in 
pri plačilu stroškov prevoza na izletih, ne pa popustov in ugodnosti, ki 
jih imajo člani PZS. Podporni člani niso nezgodno zavarovani.
Plačilo članarine je prilagojena ukrepom za preprečevanje okužb s 
COVID 19.
O načinu plačila članarine se domenite z našo zastopnico Andrejko 
Noč (Tel. 031 614 461).
Plačilo članarine je možno tudi na sedežu društva v času uradnih 
ur, vsak ponedeljek od 19. do 21. ure, ob upoštevanju varnostnih 
ukrepov za preprečevanje okužbe (obrazna maska, osebna razdalja, 
razkuževanje rok).

OBČNI ZBOR 2021
Datum izvedbe občnega zbora bo prilagojen veljavnim ukrepom za 
preprečevanje okužb s korona virusom COVID 19.

KONTAKTNE INFORMACIJE:
Pisarna: vsak ponedeljek, od 19. do 21. ure, tel.: 051 345 806
Predsednica: Olga Oven, tel.: 051 345 806
Zastopnica za članarino: Andrejka Noč, tel. 031 614 461
Spletna stran: www.pdjavornikkoroskabela.si
E-naslov: pd.javkb@gmail.com
Naslov društva: PD Javornik – Koroška Bela
Cesta Borisa Kidriča 37C, 4270 JESENICE
(nad restavracijo Turist na Slovenskem Javorniku)

TRR, Gorenjska banka: 07000-0000138315
Ident. št. za DDV: SI19089180

Društvo je registrirano za opravljanje dejavnost v širšem 
družbenem pomenu. 

Izkoristimo možnost in namenimo del dohodnine delovanju 
našega društva (SI19089180).

PLANINSKE KOČE PD JAVORNIK KOROŠKA BELA:

Člani PZS, s plačano članarino za leto 2021, boste prejeli bon 
za brezplačno prenočevanje v eni od naših koč. Ob koriščenju te 
ugodnosti plačate samo turistično in promocijsko takso. 

Informacije in rezervacije v času obratovanja so možne na kočah 
(elektronsko, telefonično) ali na društvu, tel. 051 345 806, e-mail: 
pd.javkb@gmail.com.

Tel.: 00386 4 828 0 300
e-mail: stanicev.dom.triglav@gmail.com

Tel.: 00386 4 828 0 301
e-mail: presernova.koca.stol@gmail.com

Dom Valentina Staniča  
pod Triglavom (2332 m)
Odprt predvidoma od 
začetka julija do srede 
septembra.

Prešernova koča  
na Stolu (2174 m)
Odprta predvidoma od srede 
junija do srede septembra

Kovinarska koča  
v Krmi (870 m)
Odprta previdoma od srede 
junija do konec septembra

Tel.: 00386 4 828 0 302
e-mail:kovinarska.koca.krma@gmail.com

http://www.pdjavornikkoroskabela.si


POHODNIŠKI PROGRAM IN PRIREDITVE 2021
Izvedba programa bo prilagojena ukrepom za 
preprečevanje okužb s COVID 19.
Informacije: Katarina Noč, tel. 040 274 436, Olga Oven, 
tel. 051 345 806, PD Jesenice, tel. 04 5866 070
FEBRUAR
Kamniški vrh, 1259 m, D - lahka zimska tura
MAREC
Stegovnik, 1692 m, D - lahka zimska tura
APRIL
Slavnik , 1028 m, A - lahka kopna tura
MAJ
Javorov vrh, 1434 m, A - lahka kopna tura
JUNIJ
Lanež in Velika Raduha, 2062 m, A - lahka kopna tura
JULIJ
Brana in Turska gora, 2253 m , 2251 m, B - zahtevna 
kopna tura
AVGUST
Jezerska Kočna iz Suhadolnika (PD Jesenice), 2540 m, B - 
zahtevna kopna tura
SEPTEMBER
Svinjak, 1653 m, A/B - lahka/zahtevna kopna tura
OKTOBER
Krožna pot po Remšendolu, A/B - lahka/zahtevna kopna 
tura
NOVEMBER
Pohod po Vertovčevih poteh, Vipava, A - lahka kopna tura
DECEMBER
Tradicionalni pohod v Tamar, D - lahka zimska tura

MLADINSKI ODSEK 2021
Izvedba programa bo prilagojena ukrepom za 
preprečevanje okužb s COVID 19.
Informacije: Mojca Klavžar, tel.: 040 344 239
Andreja Prezelj, tel.: 041 912 124 
FEBRUAR
Pokljuka – sankanje
MAREC
Blejska Dobrava – Vintgar – Spodnje Gorje - Hom
APRIL
Završnica – Turška jama
MAJ
Belska planina
JUNIJ 
Most na Soči – zaključni izlet ali Rudna pot, Planina pod 
Golico
SEPTEMBER
Ajdna
OKTOBER
Pot po pomolih iz Trebeža
DECEMBER
Tamar – tradicionalni družinski pohod, 26.12.2021

ODSEK ZA VARSTVO NARAVE –  
izleti, predavanja 2021
Izvedba programa bo prilagojena ukrepom za 
preprečevanje okužb s COVID 19.
Informacije: Luka Markež, tel.: 051 311 226
APRIL
Tematski izlet v Krajinski park Kolpa
Strokovno vodstvo: Boris Grabrijan
JUNIJ
Botanični izlet na Smrekovec
Strokovno vodstvo: Špela Pungaršek
SEPTEMBER
Čistilna akcija
OKTOBER
Predstavitev Atlasa ptic Slovenije
Predavateljica: Urša Koce

MARKACIJSKI ODSEK
Izvedba programa bo prilagojena ukrepom za 
preprečevanje okužb s COVID 19.
Informacije: Dušan Klinar, Tel.: 041 603 121
Markacisti skrbijo, da je v Karavankah in Julijskih Alpah 
letno pregledanih in redno vzdrževanih 73 odsekov 
planinskih poti v skupni dolžini 88 km.
Če opazite poškodovane planinske poti, nas o tem 
obvestite na elektronski naslov pd.javkb@gmail.com.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV:
Podpiramo in financiramo vse vrste izobraževanj in 
usposabljanj za delo v planinski dejavnosti.
Vodniki, markacisti, okoljevarstveniki – PRIDRUŽITE SE 
NAM.

OBVEŠČANJE

Obvestila o naših izletih in drugih dejavnostih najdete 
na naši spletni strani www.pdjavornikkoroskabela.si, 
na plakatih in v javnih občilih. V kolikor želite obvestila 
prejemati kot SMS sporočila, nam sporočite vašo 
telefonsko številko na 051 345 806. 

Izvedbo programov delno sofinancira Občina Jesenice.

http://www.pdjavornikkoroskabela.si

