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STENE SVETE ANE nad Ribnico (964m) 

 Sobota, 18. FEBRUARJA 2023 
 

Mladinski odsek Pohodniškega društva Novo mesto vabi VSE, še posebej pa mlade ljubitelje  

pohodništva, na pohod na vrh Sten svete Ane. To je poraščen vrh, ki se nahaja v bližini planinske koče 

pri Sveti Ani na Mali gori. Na vrhu stoji manjši opazovalni stolp, ki je bil postavljen za potrebe 

zemljemerstva. Tam sta tudi vpisna skrinjica in žig. Le nekoliko stran od vrha pa se nahaja razgledna 

točka, s katere se nam odpre lep razgled proti Kamniško Savinjskim Alpam, Posavskem in Zasavskem 

hribovju ter delu Dolenjske. Našo dejavnost podpira Mestna občina Novo mesto. 
 

 

ODHOD Dobimo se  na parkirišču pri OŠ BRŠLJIN ob 7. uri, od koder se bomo odpeljali v 

Ribnico. 
 

TURA  S parkirišča za Inlesom se bomo usmerili proti sv. Ani. Po nekaj minutah bomo zapustili 

cesto, saj nas oznake za sv. Ano usmerijo levo na zložno pot, ob kateri bomo v nadaljevanju 

opazili številne table Ribniške naravoslovne poti. V nadaljevanju se pot večinoma zložno 

vzpenja, le ponekod se spusti do makadamske ceste, ki ji bomo sledili do bližnjega 

jamarskega doma. Od doma, ob katerem se nahaja Francetova jama, bomo nadaljevali po 

markirani poti v smeri sv. Ane. Pot naprej postane nekoliko bolj strma ter preči cesto. Nad 

cesto pa preko travnika in pasu grmičevja dvigne do zaselka Zapuže.  

Od tod bomo nadaljevali po položni poti, nakar bo sledilo približno 20 minut nekoliko bolj 

strmega vzpona. Nekaj korakov višje bomo prispeli do cerkve sv. Ane, od katere se nam 

odpre lep razgled proti Ribnici in Veliki gori. Do planinske koče bomo morali narediti še 

par korakov. Za kočo bomo našli nadaljevanje planinske poti, ki nas bo v četrt ure pripeljala 

do Grmade in Sten svete Ane. Nazaj se bomo vračali po isti poti, tura pa bo trajala okoli 5 

ur. Po povratku v Ribnico se bomo ustavili še na ribniškem pustnem karnevalu. 
 

POVRATE

K 
Na parkirišče pred OŠ Bršljin se bomo vrnili v poznih popoldanskih urah. 
  

OPREMA  Potrebovali boste vremenu in letnemu času primerna oblačila (kapo, rokavice)  in dobro 

obutev – visoke planinske čevlje. V nahrbtniku imejte planinski dnevnik, rezervne nogavice 

in rezervno toplo oblačilo. Priporočljive so še pohodne palice in derezice.  
 

HRANA  Hrana in pijača iz nahrbtnika, v koči na sveti Ani si boste lahko kupili čaj ali drugo pijačo. 
 

CENA Otroci člani 10 €, nečlani 15 €, odrasli člani 15 €, nečlani 20 €. 
 

PRIJAVE           Na prijavnem obrazcu planinskega krožka. 

Najkasneje do četrtka, 16. 2. 2023. 
 

 

VODENJE      Turo bomo vodili vodniki PZS. Vodji pa bova Mladen Živković in Roman Makše.  
 

 
 

 

 PLANINSKI POZDRAV, VIDIMO SE 18. FEBRUARJA 2023. 
 

 Razpis pripravil: Roman Makše 

POJDIMO SKUPAJ VARNO V HRIBE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqEvlxmBo1nvGB8n2eEIfFby2gwplZfdOTXYRDnV5bU5xHg/viewform

