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Dom pod Storžičem 

Si želite aktivnih doživetij v gorah? Čutite potrebo po tem, da se nadihate svežega gorskega zraka? 
Vas mika odkrivanje novih kotičkov našega Alpskega sveta? 

Vabimo vas na aktivne počitnice v Karavanke, v Planinski dom pod Storžičem. 

Dom stoji na višini 1123 metrov, na robu planine Jesenje, nad zgornjim koncem Lomske doline. Od 
doma je zelo lep pogled na bližnje severno ostenje Storžiča, desno, proti jugu pa na Mali Storžič z 

grebenom Psice, ki pada proti zarezi Mala Poljana, med Storžičem in Tolstim vrhom. 
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Aktivnosti 
Dom pod Storžičem vabi družine, ljubitelje pohodništva, gorništva, gorskega kolesarjenja in narave, 

da pri njih preživijo aktiven oddih.  

Predlogi za ture 

 Storžič 

 Tolsti vrh 

 Stegovnik 

 Bela peč 

 Ženiklovec 

 Konjščica 

 Planinski dom na Kališču 

 Koča na Kriški gori 

 Zavetišče v Gozdu 
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Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 
 Dovžanova soteska 

 Staro mesto jedro Tržiča 
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Opis doma in kapacitet 
Planinski dom je med poletno sezono odprt vse dni v tednu in ponuja tako skupna kot zasebna 
ležišča v sobah. 
Poznani so po dobri hrani, njihove specialitete so enolončnice, več vrst štrukljev in zavitkov, ki jih 
pripravljajo na štedilniku na drva. 
V sklopu doma deluje tudi Turnokolesarski učni center (TKUC). Dom ima vso potrebno infrastrukturo 
za kolesarske goste (pralnica koles, servisna delavnica, kolesarnica, pralni in sušilni stroj za perilo). 
V gostinskem delu se nahaja planinska knjižnica, v kateri lahko obiskovalci posedajo in prebirajo 
planinsko literaturo.  
Pred domom je urejen otroški igralni park; dom se ponaša s certifikatom »Družinam prijazna 
planinska koča«. 
V domu so dobrodošli hišni ljubljenčki. 
 

Ponudba in cene 
Nočitev z zajtrkom: 15,50 € + turistična taksa (cena velja za člane Planinske zveze Slovenije) 

Nočitev: 12 € + turistična taksa (cena velja za člane Planinske zveze Slovenije) 

 

Informacije 
Planinski dom pod Storžičem 
+386 4 594 50 50 
dompodstoržičem@gmail.com 
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