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Na Golte tudi poleti
Besedilo: UH
Fotografije: UH in Golte d.o.o.

G

olte v poletni sezoni vabi pohodnike, kolesarje, jadralne padalce in adrenalina željne.
Letos prvič ponuja tudi pastirsko gnanje
živine na pašnike.

Zimsko-športni center Golte v Savinjski dolini bo
letos jeseni praznoval 50 let delovanja. Po letih lastniških sprememb center, ki je v ukrajinsko-slovenski lasti,
vodi Mitja Terče, ki si urejenost prog in obsmučarske
ponudbe rad ogleda tudi na bordu. Če so imeli lansko
sezono še preveč snega, je letošnja pravo nasprotje, a
kljub temu bodo do konca marca našteli okoli 120 smučarskih dni. Pohvalijo se lahko, da so smučarske naprave
zagnali prvi v Sloveniji, in sicer 30. novembra lani. Da so
proge tudi s tehničnim snegom dobro pripravljene, smo
se prepričali na pomladni sončni smučarski dan konec
februarja. Terče je povedal, da tudi po zaslugi novega
teptalnega stroja in nekaj novih snežnih topov.

Še 24 apartmajev in dve novi štirisedežnici
»Letos smo zgradili tudi 12 novih apartmajev. Skupaj
s 24, ki jih še načrtujemo, in s posteljami v hotelu bomo
tako imeli na Golteh že 400 ležišč. V prihodnjih dveh do
treh letih nameravamo stari sedežnici zamenjati z novima štirisedežnicama,« je napovedal Terče in dodal, da
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jih letno obišče med 60 in 70 tisoč smučarjev. Želel bi si,
da bi na Golte prišlo tudi več obiskovalcev iz osrednje
Slovenije, saj so s 45 minut vožnje od Ljubljane prestolnici drugo najbližje smučišče.
Čeprav se tako kot povsod v slovenskem turizmu
soočajo s pomanjkanjem kadrov, jim je uspelo oblikovati jedro 40 sodelavcev, ki je prenovilo tudi gostinsko
ponudbo. Po vzoru sosednje Avstrije si prizadevajo
vanjo vključiti čim več lokalnih izdelkov, od savinjskega
želodca do odlične juhe iz gozdnih gob in tradicionalnih
jedi na žlico, kot sta ričet in golaž. Omislili so si tudi
hišno sladico iz gozdnih sadežev in posebne slastne
kreme. Vse omenjeno ponujajo tudi v kočah, ki jih upravljajo, kjer jedi postrežejo na deskah in lesenih pladnjih,
da so privlačne tudi za oko. V hotelu pa gostom vedno
ponudijo dobro naravno vodo iz pipe. Veliko dajo na
ekologijo, saj se ogrevajo na sekance, energijo pa pridobivajo tudi iz manjše sončne elektrarne.
Na smučišče iz Žekovca vozi nihalka, ki lahko kljub
večji kabini od prejšnje naenkrat prepelje le 51 smučarjev. Zato iščejo lažjo kabino, ki bi ustrezala predpisom in
v katero bi šlo lahko vsaj 65 ljudi, kar pomeni, da bi jih
lahko prepeljali 400 več na uro kot doslej. Dodatno so
utrdili parkirišča, hotelski in apartmajski gostje, ki se na
Golte ne želijo peljati po cesti, pa lahko parkirajo za
zapornico na varovanem prostoru. Letošnja novost je
tudi brezplačna postaja za štiri avtodome, na Golteh pa
je tudi električna polnilna postaja.

po Sloveniji

		

Bazen

Jadralno padalstvo

Pašnja živine

Vir: Ana Drev

Alpski vrt

izleti

Velike upe polagajo v poletni turizem
Mitja Terče, ki upa, da bodo Golte prvič po dolgih letih
letos jeseni abrahama pričakale v pozitivnih številkah, pa
je v mislih že pri poletni sezoni. »Če želimo ohraniti
kadre, ki smo jih težko pridobili, je nujno, da Golte obratujejo vse leto, zato imamo tudi edinstvene naravne
danosti,« pravi in dodaja, da bodo pomladi prvič po vzoru
kravjega bala v Bohinju priredili pastirsko gnanje živine iz
doline na pašnike in jesensko gnanje živine nazaj v dolino. V Alpskem vrtu ob hotelu, ki velja za enega izmed
najviše ležečih in hkrati najlaže dostopnih v Evropi, lahko
obiskovalci izvedo, katere cvetlice imajo zdravilno moč.
Vstop v Alpski vrt je brezplačen, skupinam pa omogočajo
vodene oglede. Pet minut hoda naprej je Kapela Jezusa –
dobrega pastirja, ki je bila pozidana leta 1993 in je del
župnijske cerkve v Šmihelu nad Mozirjem. Z ročno poslikanim motivom pastirja vabi k ogledu in je tudi priljubljena lokacija za cerkveni poročni obred.
Terče je presenetil tudi s podatkom, da imajo na
Golteh trideset jam, ki jih želijo, vodeno seveda, pokazati obiskovalcem. Gre za brezna, udornice in spodmole,
najbolj znamenita jama pa je Ledenica, v kateri ostane
led vse leto. Glede na to, da so Golte odlična vzletna
točka za jadralno padalstvo, ob najvišjem vzletišču
Medvedjaku postavlja posebno merilno napravo.
»Želimo si pridobiti jadralne padalce, ki se spuščajo z
drugih vrhov, vse od Jesenic in Raduhe, zato je sodobna
in zanesljiva merilna naprava nujna.«

V poletni sezoni se nadejajo tudi pohodnikov, ki jim
je namenjena krožna tematska pot po Golteh. Primerna
je tako za izkušene planince kot družine z otroki, še
posebej pa je priljubljena med gorskimi tekači. Pot je
dolga 6,5 kilometra, skupno višinsko razliko 380 metrov
je mogoče prehoditi v dveh do treh urah. Vodi po pašniku na zahodno stran planine, kjer pripelje do pastirskega stanu, vse do edinstvene točke (Jezerca). Pot je
mogoče podaljšati za dodatno uro, in sicer s pohodom
na najvišji vrh Golt (Boskovec, 1.588 m). Zanimiv je
tudi 15-minutni pohod do Mozirske koče, kjer so bili v
času našega obiska na zimovanju otroci iz socialno šibkejših družin.
Golte odkrivajo tudi kolesarji, ki lahko kolo vzamejo
tudi na nihalko. Alpski vrt predstavlja začetno točko
gorskih kolesarjev in cilj cestnih kolesarjev. Gorski kolesarji pa imajo možnost izbire različnih kolesarskih tur v
smeri Ljubnega, Smrekovca, Topolšice, Črne na
Koroškem, Mozirja in Logarske doline. Prizadevali pa si
bodo tudi, da bi bil etapni cilj kolesarske dirke po
Sloveniji ponovno na Golteh.
Za plezalne začetnike imajo ob hotelu plezalno steno,
za goste in obiskovalce pa organizirajo tudi plezalne
tečaje z možnostjo izposoje opreme, za adrenalina željne pa tudi spust po jeklenici. »Naš cilj je, da bi se Golte
v poletni sezoni približale Voglu, kjer poleti prepelje
okoli 170 tisoč obiskovalcev,« si je Terče zastavil ambiciozni cilj.•
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