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Povzetek
Slovenija je dežela s čudovito neokrnjeno naravo, ki jo ljudje premalo cenimo. Narava
je pogoj za razvoj zelenega turizma, ki je tema letošnja naloge.
Na naših srečanjih smo ugotovili, da bi turistom, ki pridejo v naš kraj, imeli kaj
pokazati. Ugotavljamo, da želijo čim bolj pristna doživetja, biti na svežem zraku in
spoznavati lokalno ponudbo.
Vse to smo združili v naši nalogi, kjer smo opisali Golte, ki ležijo neposredno nad
našim domačim krajem in so dosegljive pohodnikom pa tudi tistim, ki so malo manj
željni gibanja. Vsi lahko na Golteh uživajo na čistem zraku v neokrnjeni naravi. Vse to
je na voljo tako poleti kot tudi pozimi, ne manjka pa tudi okusne lokalno pridelane
hrane.
Zamislili smo si učno tematsko pot in jo opisali v nalogi. Naša doživetja in izkušnje na
poti, ki smo jo prehodili v zimskem času, smo dokumentirali s slikami in kratkim
opisom. Med potjo smo se člani krožka zabavali, saj nam je bilo v veselje še
podrobneje spoznavati Golte in prisluhniti gospodu Andreju Klemenaku, predsedniku
mozirskega turističnega društva, in gospodu Kovaču, direktorju smučišča Golte, ki
sta nas na poti spremljala.
Ključne besede: zeleni turizem,učna tematska pot, pohodništvo, turistična pot
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Predstavitev članov krožka
V letošnjem šolskem letu se nas je za delo v turističnem krožku navdušilo le pet, a
vsi pridni in delavni, hkrati pa veseli in družabni.
Imeli smo mnogo idej, ki pa bi jih težko realizirali. Naš kraj in okolica sta še zelo
zelena. Narava sama nudi možnosti za oddih in rekreacijo na vsakem koraku.
Prehodili smo okolico naše šole, si ogledovali naravne znamenitosti in se pogovarjali
s člani Turističnega društva Mozirje, ki nam vsako leto priskočijo na pomoč.
Skupaj s predsednikom društva smo se odločili, da bomo obiskali turistični center
Golte, nato pa bomo izdelali učno tematsko pot, ki bo primerna za mlajše in starejše
obiskovalce.

Slika 1: člani krožka pred začetkom pohoda
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1. Uvod
Na Golteh lahko v zimskem času srečamo belega zajca. To je zajec, ki živi povsod
po svetu v mrzlih goratih območjih.
V poletnem času je čisto običajen zajec, le da je nekoliko večje rasti, pozimi pa zaradi
varnosti in zavetja spremeni barvo kožuha.
Si velik srečnež, če med obiskom Golt srečaš belega zajca, čeprav pa to menda
sploh ni nemogoče. Tudi mi smo želeli, da ga na poti srečamo, zato smo premaknili
vsak najmanjši kotiček. Ker ga nismo našli, smo ga ustvarili kar sami. Anže, navihani
član krožka, je z veseljem prevzel to vlogo in postal naša maskota.
Beli zajček nam je predstavil in pokazal veliko naravnih zanimivosti, ki jih bomo
predstavili na naši učni tematski poti.

Cilji naloge:
o
o
o
o
o
o

mladi spoznajo čar narave,
doživljajo širni svet,
obiščejo naravno in kulturno dediščino,
raziskujejo in se učijo,
se hkrati zabavajo,
skrbijo za zdrav življenjski slog.
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2. Učna tematska pot: Z belim zajcem na zelene Golte
Člani krožka in beli zajček se zberemo na spodnji postaji nihalke Žekovec.
Obiskovalce bo pozdravil beli zajček in jih povabil na Golte.
Imamo možnost, da odidemo na Golte z nihalko ali pa se odpravimo peš kot pravi
planinci. Zajček bo obiskovalcem razdelil zemljevid poti s kratkimi navodili in
vodnikom.
Možnost A: Pešpot nas vodi mimo nekaj visoko ležečih kmetij in cerkve sv.
Radegunde iz začetka 17. stoletja, ki je vredna ogleda.

Slika 2: cerkev sv. Radegunde

Po kratkem počitku pot nadaljujemo do planinske koče. Zadali smo si cilj ogledati
Alpski vrt, edinstven park alpskega cvetja v svojem naravnem okolju, ki je med
najvišje ležečimi in najlažje dostopnimi v Evropi in je izhodišče poti na Smrekovec.
Smrekovec je gora, vredna obiska že zaradi vulkanskega nastanka in kamnin na tem
področju.
Za tiste malo manj vešče hoje pa:
Možnost B: Nihalka nas popelje do vhoda v hotel. Od tam se lahko odpravimo na
učno tematsko pot.

Kratka predstavitev poti
1. Alpski vrt - Zajček nas popelje po Alpskem vrtu in nam pove, da se njegova
površina lahko primerja s površino petih nogometnih igrišč. V njem si lahko ogledamo
vse rastline, ki rastejo na Golteh. Najbolj značilen je avrikelj, po katerem so vrt
poimenovali.
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Slika 3: Alpski vrt – vhod poleti in pozimi

Po ogledu Alpskega vrta pripravimo igro »prepoznaj rastlino« in čajanko za
obiskovalce. Čaj skuhamo iz zdravilnih rastlin, ki rastejo v naravnem okolju
parka, in ga ponudimo obiskovalcem. Ob čaju ponudimo nekaj tradicionalnih
jedi Zgornje Savinjske doline, kot so: savinjski želodec, domači kruh in
orehova potica. Ta del poti, igro in pogostitev bomo prikazali v okviru tržnice
Turizmu pomaga lastna glava.

Slika 4: Ob vhodu v Alpski vrt

2. Mozirska koča je planinska koča, ki je bila zgrajena in odprta že konec 19.
stoletja. Prejela je dve priznanji, in sicer ”družini prijazna koča”, ima namreč posebej
urejen otroški kotiček, in ”okolju prijazna koča”.
Sklepamo, da bi bili obiskovalci po ogledu Alpskega vrta potrebni počitka. Tu bi
napravili krajši postanek in se dogovorili za animacijo peke kruha. Prijazni upravnik
koče, gospod Filip, skupino pozdravi s petjem in igranjem na kitaro, nato pa pot
lahko nadaljujemo proti jami Ledenica.
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Sliki 5: Levo Mozirska koča, desno oglasna tabla

3. Jama Ledenica - Pot nadaljujemo do kraške jame, v kateri se celo leto zadržuje
led, saj je v njej ves čas nizka temperatura. V starih časih so takšne jame služile
kmetom in pastirjem za hrambo živil. To je le ena izmed jam, ki si jo obiskovalci lahko
ogledajo, sicer pa je takih jam ob vznožju Golt še veliko, kar priča o apnenčastih tleh.

Slika 6: Jama Ledenica
Od tu pot vodi na Boskovec, ki je najvišji vrh Mozirske planine z višino 1588 m. Ogled
tega vrha je odvisen od vzdržljivosti obiskovalcev. Če se ne odločimo oditi na
Boskovec, lahko pot nadaljujemo proti Starim stanom.
4. Stari stani so del smučišča. Poleti se peš sprehodimo na vrh, pozimi pa do tja
pridemo z vlečnico. Na srečo so pred leti zgradili na vrhu umetno jezero, iz katerega
danes črpajo vodo za umetno zasneževanje.

5. Trije ploti - Pastirska koča je lesena brunarica za prenočevanje, enodnevne
pobege v naravo ali praznovanja obletnic, rojstnih dni ipd. Koča ima v zgornjem
nadstropju apartma, ki sprejme 12 oseb. Je priljubljena točka smučarjev, saj se
nahaja tik ob smučišču. Kočo so tako poimenovali zaradi njene lege v treh občinah in
treh lovskih družinah, ki tukaj vsako leto pripravijo srečanje.
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Slika 7: Koča Trije ploti

6. Medvedjak - Po krajšem postanku pot nadaljujemo do vrha Medvedjaka. Ker
je tu dobra razgledna točka, organiziramo kratko orientacijo. Naše goste
seznanimo z okoliškimi vzpetinami in določimo njihovo lego glede na strani
neba.

Slika 8: Pogled z Medvedjaka

7. Hotel - Za popestritev dneva se vsi spustimo po »zip lineu« do hotela,
obiščemo plezalno steno ali pa se s kolesom spustimo po gorski kolesarski
progi. Beli zajček pomaha v slovo, gostje pa se odpravijo v hotel. Hotel na
Golteh se ponaša z nazivom eko hotel. To pomeni, da tudi na Golteh poznajo
zeleni turizem. Tu primanjkuje vode, zato zbirajo in uporabljajo deževnico za
sanitarno vodo. Prav tako pa zbirajo sončno energijo in ne onesnažujejo
okolja.
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Slika 9: Hotel Golte
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Zemljevid učne poti z označenimi postojankami

Slika 10: Zemljevid

LEGENDA
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3. Marketing
Mesta oglaševanja: Savinjske novice, šolsko glasilo, oglasna deska, različne
prireditve v kraju v okviru turizma …
Na pobudo TD Mozirje se skoraj vsako leto predstavimo v lokalnem časopisu
Savinjske novice, kjer objavimo slike s turistične tržnice. To bomo storili tudi letos.
Reklama je pomembna za razvoj turizma in seznanjanje ljudi z dogodki v kraju.
Pot bi lahko oglaševali tudi na tržnicah, kjer bi predstavljali učno pot. Uporabili bi
lahko dejavnosti in aktivnosti iz točke »Alpski vrt«, kar bomo narediti tudi v okviru
turistične tržnice v Velenju. Poleg rednih dejavnosti predstavitve naloge, jo bomo
izvedli tudi avgusta na srečanju planincev na Golteh in ob obletnici turizma v Mozirju.
Naše ideje bodo podprte z logotipom »Beli zajec«.
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4. Izvedba produkta
Gospod Andrej Klemenak, predsednik turističnega društva, se je dogovoril za obisk
na Golteh. Skupaj z njim smo se tja podali 8. januarja 2016. Izvedli smo učno pot, ki
smo jo predstavili na prejšnjih straneh naloge. Zaradi snega, ki je prekrival nekatere
dele poti, je bila pot nekoliko težja, a vseeno uspešna in zanimiva. Prepričani smo, da
bodo obiskovalci poti v drugem letnem času, predvsem poleti, uživali in spoznali
veliko zanimivosti, ki jih ponujajo Golte.
Fotografije naših doživetij

Slika 11: Člani krožka pri Alpskem vrtu

Slika 12: Ob vhodu v kočo
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Slika 13: V koči

Slika 14: Gospod Filip, upravnik koče

Sliki 25: Smerokazi
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Slika 16: Plezalna stena pri hotelu

Slika 37: Sedežnica Medvedjak ( g. Klemenak in Anže )
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5. Zaključek
Zelo smo veseli, saj smo spoznali, da je poleg telefona, brez katerega mladi skoraj
ne znamo preživeti, še veliko zanimivosti blizu domačega kraja, ki so vredne naše
pozornosti. To bomo s ponosom predstavili našim sovrstnikom. Vsi mislijo, da so
Golte s svojimi smučišči zanimive le pozimi, a se veliko dogaja tudi poleti, saj ves
Alpski vrt cveti in diši, živali se pasejo, pastirji pa skrbijo za zelene površine. Seveda
pa je tudi veliko zabavnega in adrenalinskega, saj sta ob hotelu »downhill« in »zip
line«.
Upamo, da se bo po naši poti odpravilo čim več ljudi, starejših in mlajših, ki bodo na
svežem zraku in v okrilju zelene pokrajine uživali, kot smo mi.
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6. Viri
PISNI VIRI:
1. Videčnik A., Podobe iz preteklosti Mozirje, Občinska kulturna skupnost Mozirje,
2. Acman A., Videčnik A., 2008. Mozirje, Občina Mozirje (Mozirje, 24. 1. 2016)

3.
4.

USTNI VIRI :
Andrej Klemenak, predsednik Turističnega društva Mozirja
Ernest Kovač, direktor SC Golte
SPLETNI VIRI:

5. Zemljevid: maps.google.com ( Mozirje 15.12.2015 )
6. http://www.prodnik.com/?q=sl/node/36 ( Mozirje, 7.11. 2015 )
7. http://www.golte.si/slo/namestitev/fotogalerije/154-poletje-na-golteh ( Mozirje, 7. 11.
2015)
8. http://www.golte.si/slo/narava/alpski-vrt ( Mozirje, 15. 12. 2015 )
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Zahvala
Andreju Klemenaku, predsedniku Turističnega društva Mozirje, turističnemu centru
Golte in upravniku Mozirske koče se zahvaljujemo za razlage, vodenje in finančno
pomoč pri izvedbi projekta.
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