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Vabi na turno kolesarstvo čez
DATUM IZLETA,
čas in kraj odhoda

GOLTE

30. avgust 2008
start v soboto , ob 07.30 uri zjutraj
pred Rdečo dvorano Velenje

S KOLESOM ČEZ GOLTE
VODJA IZLETA
VRSTA PREVOZA
PREDVIDENI POVRATEK:
ZAHTEVNOST POTI:
SKUPNA DOLŽINA:
VIŠINSKA RAZLIKA:

Milan DOMITROVIČ

GSM: 041-753-754

Lastni prevoz z osebnimi avtomobili do Mozirja
V popoldanskih urah (17- 18 uri)

V3 (vzpon)

S2 (spust)

51 km

dolžina vzponov: 17 km

dolžina spustov: 17 km

↑ 1130 m ↓ 1130 m

skupaj vzponov: ↑ 2470 m skupaj spustov: ↓ 2470 m

OPREMA:

Gorsko kolo, čelada, kolesarske rokavice in vetrovka, prva pomoč, rezervna
zračnica, orodje, tlačilka, zaščitna krema proti soncu
POTREBNI DOKUMENTI:
Veljavna planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto
MALICA IN PIJAČA:
Na koči je organizirana enolončnica, sicer pa potrebujete kakšno malenkost za
na pot in napitke (vsaj 1 liter).
OPIS POTI: Iz Velenja se bomo odpeljali z osebnimi avtomobili do Mozirja (parkirišče trgovine TUŠ). Od tu dalje
se peljemo s kolesi po dolini naprej proti Nazarjam in Ljubnem ob Savinji. V Juvanju zapustimo glavno cesto in se
po lokalni cesti peljemo naprej in zavijemo na cesto v Rastke in nato proti Smrekovcu. Vzpon poteka po asfaltirani
cesti skoraj do prelaza med Smrekovcem in Mozirskimi planinami.. Tu zavijemo proti Starim stanam in preko
planine kmalu prispemo do Mozirske koče. Prijazna oskrbnica Ana nam bo postregla z zelenjavno enolončnico. Po
daljšem počitku bomo nadaljevali pot peš po planinski poti (nekaj minut) do vzletišča za padalce, kjer pridemo na
kolovozno cesto, ki nas bo peljala preko Verbučeve planine do Rastočke planine in nato sledi spust po gozdni cesti
do vasice Šmihel, kjer bo kratek počitek. Čaka nas še spust po asfaltni cesti do Mozirja in povratek z avtomobili do
doma.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
10,00 € (enolončnica + pijača na koči, organizacija ture)
PRIJAVA IN INFORMACIJE:
OPOZORILO !

Prijave v pisarni PD Velenje! Informacije pri vodniku (Milan)
Tura s kolesom čez Golte zahteva kar precej kondicijske pripravljenosti!

Želimo vam varno vožnjo in lepo turo! PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE

Krajinski park GOLTE
Golte so apnenčasta, razgibana planota na vzhodnem obrobju KamniškoSavinjskih Alp, ki jo v večji meri porašča gozd. To je visoka kraška planota,
primer osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamenin.
So eno izmed priljubljenih zimsko-letnih visokogorskih središč.

Obseg
Pogorje na zahodni strani omejuje dolina Ljubnice, na vzhodni pa soteska Ljubije.
Na jug se svet spušča prek Tirških peči v obsežno Gornjegrajsko kotlino, na
jugovzhod pa v Mozirsko kotlino. Proti severu prehajajo Golte prek sedla Kal v
Smrekovec. Na bolj uravnanem področju so tam dobile prostor planine:
•
•
•
•

Rastovčka planina
Hleviška planina
Hribarska planina
Konečka planina

Vrhovi:
•
•
•
•

Medvedjak, 1573 m
Smrekovec, 1550 m
Ojstri vrh, 1586 m
Boskovec, 1587 m

Ime Golte
Ime
izhaja
iz
lastnosti
zakraselega
površja,
ki »golta« vodo. Pojavlja se tudi ime Mozirske planine, ki
je po Badjuri napačno, ker je nastalo s prevodom iz
nemških zemljevidov).
Geološka sestava
Osrednji del Mozirskih planin je iz precej čistega
zgornjetriasnega apnenca, ki marsikje razkriva značilne
megalodonitne školjke. V njem so nastali kraški pojavi.
Poleg žlebičja je na sami planoti veliko vrtač in več kraških
jam (brezna, vodoravne jame, ledenice, snežne jame).
Vegetacija
Večji del Mozirskih planin je pokrit z gozdom. Najbolj
značilna
je
združba
predalpskega
visokogorskega
bukovega gozda z golim lepenom.
Naravovarstveni status planote Golte
•

•

•
•

Krajinski park Golte so razglasili leta 1987 in
obsega 1223 ha. Na območju krajinskega parka
Golte velja varstveni režim, ki med drugim
prepoveduje izvajanje posegov v prostor, ki
ogrožajo naravne vrednote in biodiverziteto.
Prepovedujejo kurjenje, šotorjenje, krčenje gozda
in vožnjo z vozili.
Naravna vrednota državnega pomena Golte (geološka, površinska
geomorfološka, podzemeljska geomorfološka in ekosistemska naravna
vrednota)
Ekološko pomembno območje (EPO) Kamniško-Savinjske Alpe
Območje Natura 2000 (Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke) kjer je
potrebno ohranjati stanje določenih vrst in habitatov (divji petelin,
ruševec, belka, gozdni jereb, itd)

Naravne znamenitosti
•
•

•

Naravni spomenik Okno v
Mozirski Požganiji
Naravni spomenik Tirske peči
so jugovzhodni rob planote, ki
se ostro lomi v dolino z
markantnimi, okoli 300 m
visokimi stenami.
Naravni spomenik Ledenica na
Golteh

Smučarski center
Golte so znane predvsem kot smučarski center, kjer se na višini 1200 do 1600 m
nadmorske višine na 50 ha razprostirajo smučarske proge.
Naprave
•
•
•
•
•
•

Nihalka Žekovec
Trosedežnica Medvedjak
Dvosedežnica Smrekovec
Dvosedežnica Ročka
Vlečnica Stari Stani
Vlečnica Morava

Na Golteh je urejen tudi otroški poligon s tekočim trakom.
Alpski park
Uredili so najvišje ležeči in najlažje dostopni
Alpski park v Evropi. Gre za edinstven primer
predstavitve alpske flore v avtohtonem okolju na
nadmorski višini 1300 do 1400 m. Dostop z
nihalko omogoča ogled parka alpskega cvetja
tudi obiskovalcem, ki drugače ne bi zmogli poti.

Koče
Mozirska koča na Golteh, 1356 m

Opis ture

Skupna zračna razdalja
Skupna razdalja po reliefu

50.623,6 m
51.247 m

Najnižja višina

331,7 m

Najvišja višina

1.478,1 m

Povprečna višina

780,1 m

Skupno vzpona

2.470,8 m

Skupno spusta

-2.470,4 m

Skupna razdalja vzpona

17.525,2 m

Skupna razdalja spusta

16.989,2 m

Skupna razdalja ravnine

16.732,6 m

% vzpona

34,2 %

% spusta

33,2 %

% ravnine

32,7 %

Ime
točke
TOČKA 1
TOČKA 2
TOČKA 3
TOČKA 4
TOČKA 5
TOČKA 6
TOČKA 7
TOČKA 8
TOČKA 9
TOČKA 10
TOČKA 11
TOČKA 12
TOČKA 13
TOČKA 14
TOČKA 15
TOČKA 16
TOČKA 17
TOČKA 18
TOČKA 19
TOČKA 20
TOČKA 21
TOČKA 22
TOČKA 23
TOČKA 24
TOČKA 25
TOČKA 26
TOČKA 27

Višina Razdalja
334,4 m
343,3 m
356,2 m
402,4 m
418,2 m
552,5 m
671,7 m
770,8 m
882,9 m
1.097,6
m
1.276,1
m
1.306,7
m
1.441,4
m
1.361,9
m
1.464 m
1.464,8
m
1.361,3
m
1.191,6
m
1.188,1
m
1.050,1
m
888 m
792 m
765,2 m
714,8 m
388,7 m
335,6 m
334,4 m

Skupna
razdalja

Zemljepisna
dolžina

Zemljepisna
širina

0m
2700,9 m
2602,9 m
6032,5 m
2727,5 m
5158,5 m
1735 m
1070,8 m
1031,2 m

0m
2.701 m
5.303,9 m
11.336,2 m
14.063,9 m
19.222,7 m
21.019,9 m
22.028,4 m
23.059,5 m

E 14,96949347
E 14,95054876
E 14,92281860
E 14,85697092
E 14,83346012
E 14,84660147
E 14,86448956
E 14,87364648
E 14,88157930

N 46,34044428
N 46,32254701
N 46,31567048
N 46,33371907
N 46,34217146
N 46,38542226
N 46,39440853
N 46,40002592
N 46,40541998

2199,7 m

25.259,4 m

E 14,89035369

N 46,39082128

1988,9 m

27.248,4 m

E 14,89272610

N 46,40436124

2056,8 m

29.305,4 m

E 14,90058989

N 46,39042487

2350,7 m

31.656,1 m

E 14,88681023

N 46,37713253

1673,8 m
508,1 m

33.329,9 m
33.838,1 m

E 14,9043013
E 14,90957296

N 46,37150469
N 46,37401734

849,5 m

34.687,7 m

E 14,91500093

N 46,37914889

1402,4 m

36.090,4 m

E 14,92245362

N 46,38557263

1658,8 m

37.749,2 m

E 14,93038893

N 46,39114776

775,7 m

38.524,9 m

E 14,93508012

N 46,39122429

1404,8 m
1619,4 m
1019 m
378 m
511,1 m
4848,6 m
2271,1 m
294,1 m

39.929,7 m
41.549,2 m
42.568,2 m
42.946,2 m
43.457,1 m
48.305,6 m
50.576,8 m
50.870,9 m

E 14,93066963
E 14,93696280
E 14,94479655
E 14,94916589
E 14,95353768
E 14,94625973
E 14,96619173
E 14,96949347

N 46,37997099
N 46,37661786
N 46,37735966
N 46,37843143
N 46,37681023
N 46,35271937
N 46,33974248
N 46,34044428

IZHODIŠČE :
DOLŽINAPROGE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
ČAS:
ZAHTEVNOST SKUPAJ:

Mozirje (334 m )
51 km
1130 m (skupna 1075 m)
8h
zahtevna tura, IV

Tura se začne v Mozirju na parkirišču (1./↑334m) pred trgovino TUŠ. Pot
nadaljujemo po glavni cesti za Logarsko dolino v smeri Nazarij (2./→2700m) in
naprej proti Rečici ob Savinji (3./→2602m) in v smeri za Ljubno pred Radmirskim
mostom pri smerni tabli za Juvanje zavijemo z glavne cest desno
(4./↑402m/→6032m). Sredi vasi pri cestnem ogledalu zavijemo levo med hišami
in cesta vodi preko travnikov nato v gozd in zopet na travnike proti Ljubnem (5.
/↑418m/→2727m). Po prečkanju mostu čez potok Ljubnica zavijemo desno in v
prvem križišču zopet desno in sledimo hišnim tablam Cesta v Rastke. Po dolini se
v 5 km vzpnemo za dobrih 130 m vse tja do cerkvice Sv. Nikole v zaselku Rastke
(6./↑552m/→5158m). Naravnost nas usmerja kažipot za Smrekovec in mu
sledimo ob potoku navzgor do odcepa h kmetiji Ročnik (7./↑671m/→1735m) in
naprej ob potoku. Cesta postaja strmejša in kmalu prevozimo dvojni ovinek
(8./↑770m/→1070m)., ki napoveduje še večjo strmino. Po približno 1 km
pridemo do mostu, ki prečka potok Krumpah in takoj za njim nam oster ovinek
(9./↑882m/→1031m) spremeni smer naravnost proti jugu. Mimo domačije
Atelšek do ostrega ovinka (smer sever) (10./↑1097m/→2199m) presežemo višino
1000m. Tu se tudi konča asfalt. Tik pot Atelškim sedlom (1314m) v križišču
(11./↑1276m/→1988m) zavijemo desno v smeri jug, kjer nas skalni rob na levi
spremlja ob precej položnejši cesti. Pri odcepu za Kal (12./↑1306m/→2056m)
nadaljujemo po spodnji cesti proti planini Stare stane (13./↑1441m/→2350m). Po
kilometrih smo krepko preko polovice po višinskih metrih pa na drugi najvišji
točki ture. Planino obvozimo po levi strani in se spustimo za 80 višinskih metrov
do Mozirske koče (14./↓1361m/→1673m) na jugovzhodni strani planote. Za kočo
vodi planinska pot na Boskovec (1588 m – najvišji vrh Golt), kjer bomo morali
kolesa potiskati kakšnih 500 m do ceste. Pot je prestrma za vožnjo in tudi posuta
s skalami in koreninami. (15./↑1464m/→508m). Pri vzletišču za jadralna padala
se pot spremeni v makadamsko cesto, kjer bomo kmalu na Rastočki planini
(16./↓1464m/→849m) z najvišjo točko ture. Sledi spust do naslednje Podforške
planine (17./↓1361m/→1402m), čez Pleško planino (18./↓1191m/→1658m) do
Konečke planine (19./↓1188m/→775m). Cesta vodi strmo navzdol in pri prvem
odcepu ceste (20./↓1050m/→1404m) zavijemo ostro v levo v smeri SSV.
Nadaljujemo spust do Verbučeve kmetije (21./↓888m/→1619m) in kmalu
pridemo na asfalt. Pri odcepu (22./↓792/→1019m) za Mozirsko kočo zavijemo
levo navzdol in kmalu v naslednjem odcepu (23./↓765m/→378m) desno za
Šmihel, kjer stoji cerkev Sv. Mihaela (24./↓714m/→511m). Sledimo glavni

asfaltirani cesti vse do odcepa (25./↓388m/→4848m) za spodnjo postajo gondole
Žekovec. Po dobrih 2 km smo na glavnem krožišču (26./↓335m/→2271m) v
Mozirju in po nekaj metrih na cilju-izhodišču (27./↓334m/→294m) skoraj 51 km
dolge ture.
Legenda:

XX.

- številka točke na trasi

↑ xxx m

- vzpon na nadmorsko višino xxx

↓ xxx m

- spust na nadmorsko višino xxx

→ xxx m

- dolžina prevožene razdalje do točke

Zaključna misel avtorja:
Dolgo sem premišljeval ali je vožnja z vozili, ki jo prepoveduje naravovarstveni
režim krajinskih parkov, problematična tudi za gorska kolesa. Ker izbrano
opisano traso zelo dobro poznam, sem se spraševal, kje lahko povzročim kršenje
naravovarstvenega režima na Golteh, če je celotna trasa kolesarske ture speljana
po utrjenih makadamskih cestah, razen v delu planinske poti od Mozirske koče
proti vzletišču za jadralna padala, kjer se pa tako ali tako ne moremo peljati s
kolesom, ampak moramo le tega potiskati navkreber peš. Po drugi strani me je
pritegnila k opisu te seminarske naloge domača internetna stran Golt, ki vabi na
gorsko kolesarjenje!

Viri:
•
•
•
•

Planinski vodnik, Kaniško-Savinjske Alpe, 2004, ISBN 961-6156-52-7
Zgornja Savinjska dolina, Matevž Lenarčič, 1990
Internet: www.golte.si, wikipedija
QUO 2 zemljevid Slovenije 25.000

