
 
vabi 

    na družinski izlet  

     na 

 

Ušte, Slivno in GEOSS 

  

   30. septembra 2018 
 
 
V društvu začenjamo z družinskimi izleti, s katerimi bomo spoznavali družinam prijazne koče in 
vrhove, do katerih peljejo lahke kratke poti, primerne tudi za manjše otroke. Morda pa koga 
nagovorimo, da se na novo odkrita področja poda kasneje še v lastni režiji. Trudili se bomo, da 
izlet popestrimo še s kakšno kulturno ali naravno zanimivostjo oz. znamenitostjo.  
Za prvi cilj smo si izbrali gričevje na vzhodu Ljubljanske kotline, kjer bomo med drugim 
spoznali, kje leži samo središče Slovenije.  

 
 
OPIS POTI: Naše izhodišče bodo Moravče, vasica pri Krtini ali vasica med zasavskimi 

Kresnicami in Krašnjo. Od tod se bomo najprej podali do skoraj čisto novega planinskega doma 
Ušte - Žerenk. Pot bo potekala pretežno po gozdu, pri koči pa nas bo ob lepem vremenu pričakal 
razgled na obronke Ljubljanske kotline in Kamniško-Savinjske Alpe v ozadju. Pot bomo po 
kombinaciji makadamske poti in kolovoza po travnikih in gozdovih nadaljevali proti Slivni in 
cerkvi svete Neže, od koder se nam bo odprl pogled na hribe nad Spodnjo Savinjsko dolino, na 
Limbarsko goro in druge gričke, posejane s cerkvicami. Sledil bo le še spust do samega središča 
Slovenije, t. i. Geometričnega središča Slovenije, ki je obeležen z državnimi simboli in kot tak 
vreden ogleda. Prvi del nam bo vzel 45 minut, do Slivne poldrugo uro in do Geossa še slabo 
uro.  

SKUPNI ČAS HOJE: 3–4 ure 
 
 

 

 
HRANA: iz nahrbtnika (možnost kave in prigrizka na planinskem domu na Uštah ter 

ob predhodni napovedi možnost kosila pri Vrabcu pri Geossu)  
 

OPREMA: obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram ta dan; pohodne 

palice glede na izkušnje 
 

ODHOD: ob 7.30 z AP v Gorici        
POVRATEK: v popoldanskih urah 
PREVOZ: organiziran glede na število prijav 
 
STROŠKI PREVOZA: 8 € (za člane) in 12 € (za nečlane) 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: do petka, 28. 9., pri Nini Gradič Planko (040 518 097) 


