
SVETA ANA NA MALI GORI (910 m) 

 

Višinska razlika: 260 m  

Sveta Ana se dviguje neposredno nad Ribnico. Koča, ki stoji blizu cerkvice, je dober 

razlog za njen obisk, pa tudi lep razgled na mesto in okolico. 

Izhodišče: 

Iz Ljubljane gremo proti Kočevju, mimo Turjaka in Velikih Lašč. V Ribnici zavijemo desno 

pri podjetju Inles in prečkamo progo. Zapeljemo na makadamsko cesto, ki se začne 

dvigovati. Pri smetišču zavijemo levo in v nekaj minutah smo pri kmetiji Seljan. Lahko pa 

začnemo prav v Ribnici in opravimo s celotno potjo (1 ura 45 minut). 

Opis: 

Avto pustimo malo pod kmetijo. Po cesti gremo mimo hiš in za njimi v gozd. Takoj 

opazimo table naravoslovne učne poti, ki nas bodo spremljale vse do vrha. Vseskozi 

hodimo po gozdu. Po nekaj minutah ozek kolovoz zamenjamo za gorsko stezo. Bolj strmo 

se zaženemo v breg in ob dežju nam zna na tem mestu kar zoprno drseti. Na prečenju v 

levo se pot unese. Ko že slutimo, da smo blizu vrha, moramo še preko malo bolj strmega 

kamnitega dela poti. Na jasi nas pozdravi cerkvica svete Ane, koča pa je skrita za njo v 

gozdu. Vsekakor se splača potruditi tudi do vrha Stene svete Ane (964 m, 20 minut 

hoje), kjer stoji velik betonski opazovalni stolp, ki so ga nekoč potrebovali geodeti. Kljub 

temu se nam še lepši razgled na Suho krajno odpre malo za samim vrhom. Sestopimo po 

isti poti v dolino. 

Nevarnost: 

Pazljivo na kratkem kamnitem odseku poti pod cerkvico svete Ane. 

Čas hoje: 

Vzpon   --  1 ura do cerkvice ali 1 ura 30 min. do Sten svete Ane 

Sestop  --  50 min. ali 1 ura 15 min.  

Skupaj  --   1 ura 50 min. oziroma 2 uri in 45 min. 

Zanimivosti: 

- naravoslovna učna pot, 

- Francetova jama, ki je ob poti iz Ribnice do cerkvice sv. Ane na Mali gori.  


