
 

                                                                                           

PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN 

  
Na Jezerskem po dobri zimi vabijo na poletna doživetja 

 
Jezersko je tista slovenska občina, ki je prva prejela naziv Gorniška vas ter je ena najbolj priljubljenih med 
izkušenimi planinci zaradi izjemnih lepot narave in planinskih poti na razgledne skalnate vrhove, ki obdajajo 
dolinski svet. Na Jezerskem so eni redkih, ki pravijo, da je bila letošnja zima dobra. Namreč v projektu Alpe 
Adria Karavanke/Karawanken so si Jezerjani zadali poseben cilj: vzpostavitev zimskega učnega centra, ki 
omogoča učenje teka na smučeh, postavili so novo sankaško progo in z možnostjo umetnega zasneževanja 
je bila njihova zima bistveno boljša od preteklih. 
 
“Kjer je narava najlepša” je slogan, ki letos vabi na doživetja na Jezersko in okoliške vršace, ki jih občudujejo 
planinci iz vseh koncev in krajev sveta. Za tiste, ki prihajajo iz smeri Kranja, že ob vstopu v dolino Kokre narava 
ustvarja res pravljične kulise. Zato ni čudno, da Jezersko ohranja to pristno naravo v največji meri in jo nadgra-
juje z izbranimi doživetji na prostem. Kulturna dediščina in domača kulinarika sta dodatna igralca, ki oblikujeta 
dogajanje na Jezerskem.  
 
Pristovški Storžič - vrh povezovanja Slovenije in Avstrije 
Gora, ki se neposredno na meji med Slovenijo in Avstrijo dviguje nad Jezerskim, je pogosto na fotografijah 
Planšarskega jezera, saj se ob večerih njena senca kopa v jezerski gladini. Pristovški Storžič je eden od vrhov 
koralnega grebena Karavank. Vrh in večji del lažje in bolj zahtevne planinske poti je na avstrijski strani. Najpo-
gostejše izhodišče je mejni prehod Jezerski vrh, od koder boste potrebovali slabi dve uri za vzpon na vrh. Z 
avstrijske strani sta še izhodišči iz Bele in Kort, ki vzameta dodatne pol ure več za osvojitev vrha Pristavškega 
Storžiča. 
 
Planinska pot Jezerski vrh - Pristovški Storžič  
Izhodišče: mejni prehod Jezerski vrh (Slovenija/Avstrija) 
Višinska razlika: 570 m 
Zahtevnost: lahka označena pot 
 
Planinska pot - Kranjska pot na Pristovški Storžič 
Izhodišče: mejni prehod Jezerski vrh (Slovenija/Avstrija) 
Višinska razlika: 550 m 
Zahtevnost: Zahtevna označena pot 
 
Planinska pot Bela - Pristovški Storžič 
Izhodišče: Bela (Avstrija) 
Višinska razlika: 950 m 
Zahtevnost: lahka označena pot 
 
 



 

                                                                                           

Letošnja zima je bila dobra popotnica v novo poletno sezono 
Občina Jezersko je v projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken svoje aktivnosti usmerila v promocijo poletne 
sezone in v vzpostavitev zimskega učnega centra, v okviru katerega so letos pozimi organizirali tudi Dan teka 
na smučeh, kjer je bila na voljo urejena smučarsko-tekaška proga, možnost brezplačne izposoje opreme in 
učenje z inštruktorji teka na smučeh. Tudi poletje na Jezerskem bo polno raznolikega dogajanja za tiste, ki 
iščejo aktiven oddih v neokrnjeni naravi. 


