
GOLTE, BOSKOVEC (1587 m)             01.09.2018 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 1.septembra 2018 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS  
        

         
 

POTEK TURE: Novo mesto – Žekovec (500 m) – Planinska Ravna (1140 m) – Mozirska 
koča na Golteh (1356 m) – Boskovec (1587 m) – Žekovec – Novo mesto 
 

Golte so visoka kraška planota na vzhodnem obrobju Savinjskih Alp. Golte ali kot jim 

pravijo domačini, Mozirske planine, po višinah sodijo v sredogorje. Med kraškimi pojavi je 

najbolj znana jama Ledenica v kateri se tudi poleti zadržuje led. Najvišji vrh planote je 

Boskovec, zaradi privlačnih, lepo urejenih smučišč in krasnih razgledov je najbolj poznan 

Medvedjak. Na Golteh že 40 let deluje gorski turistični center. Gondolsko žičnico so postavili 

že leta 1969. Alpski vrt se nahaja na južnem pobočju Okenca, ki je vrh med zgornjo postajo 

oziroma hotelom Golte in Mozirsko kočo. Nadmorska višina parka je od 1300 do 1400 m, le 

ta mu daje značilnost subalpskega pasu, njegova površina pa je okoli 2 ha. Alpski vrt na 

enem mestu združuje vse, kar nudijo celotne Golte in za kar bi obiskovalci potrebovali vsaj 

nekaj dni. V parku je približno sto vrst alpskih rastlin s celostno predstavitvijo alpske flore in 

favne. Edino rastišče v tem skalovju je avriklja, ki najlepše cveti v mesecu maju. V parku se 

obiskovalci seznanijo katere rastline imajo posebno zdravilno moč, si preberejo drevesni 

horoskop in uživajo v prelepih razgledih na dolino ter okoliške in daljne vrhove. 
 

TURA: Z avtobusom se zapeljemo v Mozirje in naprej mimo vasi Šmihel do parkirišča na 
Planinski Ravni.  
Planinske oznake nas usmerijo desno na peš pot v smeri Mozirske koče. Pot, ki gre takoj v 
gozd se zmerno vzpenja in nas pripelje na manjše razpotje, kjer nadaljujemo naravnost po 
strmi ali desno po položni poti. Obe poti se po nekaj minutah združita in nas višje pripeljeta 
na lepo razgledno točko, ob kateri je postavljena klop. Sledi le še dobrih 10 minut zmernega 
vzpona do Mozirske koče, kjer bo čas za malico in krajši počitek. 
Od koče nadaljujemo levo po cesti do kapelice pri kateri nas oznake za Boskovec (Severjeva  



pot) usmerijo rahlo desno v gozd. Po nekaj korakih prečimo pašno ograjo, nato pa se pot za 
krajši čas nekoliko bolj vzpne. Naprej prečimo krajše razgledno pobočje, nato pa nas pot v 
rahlem vzponu ponovno skozi gozd pripelje do slabše gozdne ceste. Tu se desno odcepi pot 
do razgledne točke (5 minut), mi pa nadaljujemo rahlo levo, po cesti ki se postopoma spušča. 
Po nekaj minutah rahlega spusta pa se levo navzgor odcepi kolovoz v smeri Boskovca. Vzpon 
po kolovozu ne traja dolgo saj nas markacije hitro usmerijo desno na peš pot, ki nas čez 
mestoma precej zaraščena pobočja pripelje do večjega travnika malo pod vrhom. 
Nadaljujemo ob desni strani travnika, kjer nas pot hitro pripelje v gozd in za tem na razpotje. 
Smerokaz za Boskovec nas usmeri desno na pot, ki se zmerno vzpne in nas po nekaj deset 
korakih pripelje na vrh. Po krajšem postanku na vrhu bomo sestopili po isti poti nazaj do 
Mozirske koče, kjer bo daljši postanek. Od tu pa nazaj v dolino, kjer nas bo čakal avtobus. 
Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 19,00 ure. 
 
                                                                                                                                           

 
 

 

 
 

www.pd-pohodnik.si  
                         

SKUPAJ HOJE: 4 – 5  ur 

ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  

VREDNOST TURE: 15 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 30. avgusta 2018: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Mojca: 041 745 849 

 


