
PRISTOVŠKI STORŽIČ  (1759 m)         10.09.2022 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 10.septembra 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Marko Rems – vodnik PZS         
       
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Jezerski vrh (1218 m)  –  Pristovški Storžič (1759 m) – 

Jezerski vrh – Novo mesto 

 

Pristovški Storžič je del koralnega grebena v verigi Karavank in zapira Jezersko dolino iz 

njene severne strani. Z njega imamo lep pogled na severna ostenja Grintovcev preko Košute do 

Julijskih Alp. Na vrhu je železni križ z napisom: Koroška – svobodna in nerazdeljena, ki je bil 

postavljen ob 42. obletnici koroškega plebiscita.  

 
TURA: Z Jezerskega se zapeljemo do mejnega prehoda Jezersko (Jezerski vrh). Takoj za mejnim prehodom na 

avstrijski strani bomo na levi strani ceste zagledali manjše parkirišče na katerem parkiramo. Manjše parkirišče 

je tudi na slovenski strani mejnega prehoda. Pri parkirišču so smerokazi, ki nas usmerijo na stezo, ki vodi ob 

državni meji in se nato priključi gorski cesti. Cesta zavije v desno in nas v rahlem vzponu pripelje do manjše 

planine, kjer je tudi lovska koča. S planine nadaljujemo naprej po cesti, levo pa vodi zahtevnejša in nekoliko 

krajša pot na Pristovški Storžič. Pot od planine nato kar nekaj časa poteka po cesti mimo nekaj križišč, ki pa so 

vsa dobro označena. Z desne strani se nam nato priključi markirana pot z vasi Bela / Bad Vellach. Tu 

zapustimo gorsko cesto in pot naprej postane nekoliko strmejša, večinoma pa poteka skozi gozd. Ko pridemo 

na manjši travnik se nam z desne strani priključi še pot s Trogern / Korte. Sledi še vzpon skozi gozd in v 

zadnjem delu skozi ruševje do razglednega vrha. Sestopili bomo po isti poti v dolino, kjer nas bo čakal  

avtobus. Izlet bomo zaključili z daljšim postankom v gostišču ob planšarskem jezeru. Vrnitev v Novo mesto 

načrtujemo okoli 18. ure.  

 

 



 

                                                                                                                                           

 
 

        

 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot   
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA,PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v gostišču 
CENA: 20 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 8. septembra 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
 
 
 


