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Dom Pristava v Javorniškem Rovtu 

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 Dom Pristava v Javorniškem Rovtu. 

Dom Pristava (975 m) se nahaja ob vznožju Karavank, v prijetnem ambientu naravnega okolja. Od 
Jesenic je oddaljen le 5 km, vendar dovolj, da ni čutiti mestnega vrveža. 

Ob samem domu je dobro poskrbljeno tako za odrasle kot tudi za otroke, na voljo je veliko otroških 
igral ter igrišč, zlasti v poletnem času se boste prijetno ohladili v senci prastarih dreves, ki jih je pred 

250 leti posadil znameniti botanik tistega časa Karel Zois. 
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Aktivnosti 
Dom je izhodiščna točka za pohodniške in kolesarske poti, lahko pa le preživite prijeten dan v bližnji 

okolici doma, se sprehodite po Zoisovem parku in mimo akumulacijskih jezerc. V bližini doma je 
urejen tudi gorskokolesarski učni center Pristava, kjer se nahaja poligon za učenje tehnike vožnje s 

kolesom. 

Predlogi za ture 

 Španov vrh 

 Valvasorjev dom pod Stolom 

 Prešernova koča na Stolu 
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Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 
 Stara Sava 

 Blejski vintgar 

 Mežakla 

Opis doma in kapacitet 
Dom Pristava je nekdanja Zoisova pristava z vklesano letnico 1641, stavba pa je zaradi zgodovinskega 
pomena zaščitena. Odprt je celo leto, vse dni v tednu in ponuja ležišča v sobah ter skupna ležišča. Na 
voljo je umivalnica s toplo vodo. 
Znani so po dobri gostinski ponudbi, pripravljajo preproste domače jedi, kosila in tudi pogostitve po 
dogovoru. 
 

 

Foto: Foto Vidmar  
 

Foto: Jure Kravanja  

 

Foto: Arhiv PZS  

 

Foto: Aleš Krivec  

Ponudba in cene 

Nočitev na skupnih ležiščih: 15 € + turistična taksa (cena velja za člane PZS) 
Nočitev v sobi: 20 € + turistična taksa (cena velja za člane PZS) 
Za goste, ki prenočujejo v koči velja posebna cena (5 €)  za posamezen obrok (zajtrk, kosilo, večerja). 
 

Informacije 
Dom Pristava v Javorniškem Rovtu; +386 31 322 856; dompristava@gmail.com 
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