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    MOZIRSKE PLANINE - GOLTE 
      29. 4. 2017  
           
 Odsek za varstvo gorske narave pri našem društvu organizira izlet po Mozirskih 
planinah - po Golteh. Izlet je namenjen spoznavanju gorske narave, kraške visokogorske 
planote in planinskega rastja. 
 
 V turizmu je to pogorje bolj znano pod imenom Golte. Tako se je že od nekdaj 
imenoval severozahodni del vršne planote, ki je vodo prepusten oziroma kraški. Med 
domačini in planinci pa je v veljavi ime Mozirske planine. To je zaradi planšarij, ki so ali so 
bile v lasti kmetov na Mozirski strani. 
 
 Gre za tipično gorsko planoto enako kot je Velika planina ali Menina. Višina planote se 
giblje med 1200 m in 1500 m. Ker planoto gradijo tektonsko prepustni apnenci, je površje 
kraško razjedeno. Pestro pokrajinsko podobo ustvarjajo številne vrtače, suhe doline, brezna in 
jame. Poleg kraških jam je tukaj več snežnic ali ledenic, to je jam, kjer se v glavnem celo leto 
zadržuje sneg ali led. Znana je jama Ledenica blizu Mozirske koče. 
  
 Nad opisanim kraškim površjem se dvigujejo posamezna brda ali vrhovi, ki so najvišje 
točke planote. To so neizraziti, bolj ali manj kopasti vrhovi. Najvišji je Boskovec (1587 m), le 
nekoliko nižji je Ojstri vrh (1584 m) in Medvedjak (1563 m). Na Boskovec vodi označena 
pot, na njem je do nedavna stal razgledni stolp, a ga je žal zob časa podrl. Na Ojstri vrh se 
lahko vzpnemo le po brezpotju, na Medvedjak vodi steza ali pa se vzpnemo kar po smučišču. 
Na Golte je namreč speljana kabinska žičnica, ob zgornji postaji pa stoji sodoben hotel. Od tu  
navzgor je vrsta smučarskih prog tako za začetnike kot tudi za zahtevne smučarje. 
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 Ta del gorskega sveta že od nekdaj priteguje številne planince. To dokazuje, da je tod 
postavljena ena najstarejših planinskih postojank - Mozirska koča. Z roba planote in vrhov je 
na vse strani širok razgled. Gorski obod na obzorju je raznovrsten. Najvišje se kaže proti 
zahodu - Ojstrica in Krofička, bliže sta Raduha in Peca ter gozdnati in travnati Smrekovec. Na 
jugu raste v nebo široka, gozdnata planota Menine z Dobrovljami, na desni pa markantni, ostri 
Rogac ali Mrtvi menih s Kranjsko rebrijo. 
 
 Kaj vse si bomo ogledali? Najprej bomo obiskali Alpski vrt, se sprehodili po stezicah, si 
ogledali značilne rastline in si našli svoje drevo iz drevesnega horoskopa. Alpski vrt je urejen 
na majhni vzpetini, na Okencu. Že ime nakazuje, da je to razgledna točka. Nato se bomo 
podali mimo hotela na Medvedjak, se spustili na Stare stane in zaokrožili mimo jame 
Ledenica nazaj do Mozirske koče. Tu bo možno dobiti kaj za pod zob. 
 
 Za celotno pot bomo potrebovali 4 - 5 ur, odvisno od časa za ogledovanje in 
razgledovanje. Napravili bomo le približno 350 m višinske razlike. 
 
 V kolikor bo še volja in moč, bi si pri Mozirju ogledali še botanični vrt Mozirski gaj. V 
tem času cveti na tisoče tulipanov in drugih pomladnih čebulnic. 
  
 Oprema: dobra planinska obutev, pohodniške palice, športna oblačila, nekaj proti vetru, 
mrazu in morebitnemu dežju, nekaj hrane in brezalkoholne pijače. Do planinske koče bomo 
prišli šele v zgodnjih popoldanskih urah. 
 
 Prijave za ta nekoliko drugačen izlet se zbirajo v tajništvu društva. Prosim, da se zaradi 
organizacije prevoza prijavite najkasneje do 26. 4. 2017. 
 
 Druženja z vami se že veselita  
  
       Sonja, načelnica odseka za varstvo gorske narave,  


