Nedelja, 20. oktober 2019

S Stanko v Ribnico in na Sv. Ano
Po odlično uspelem nepozabnem pohodniškem tednu na Sardiniji, smo se pohodniki spet
podali v spoznavanje skritih kotičkov naše domovine. To nedeljo se je za nas potrudila
članica Stanka Tomšič. Pripravila nam je pohod na pobočje Male gore nad Ribnico. Ribnico
smo si želeli obiskati, saj v nas prebuja nostalgičen spomin na naša otroška leta, ko so
vztrajni Ribničani prodajali suho robo od hiše do hiše po naših krajih.
Na Primorskem se je obetalo oblačno in mogoče tudi deževno vreme, zato smo se
optimistično podali proti Dolenjski, kjer je bila napoved boljša.
Pri Uncu smo zapustili avtocesto in se zapeljali po Loški dolini. Obdana z mogočnimi
gozdovi skriva dolina v sebi številne lepote in skrivnosti kraškega sveta in zelo mrzlih
zimskih vetrov. Uživali smo ob pogledu na neokrnjeno naravo, ki se je že odela v čudovite
jesenske barve. Skrbno pripravljene velike skladovnice drv ob vaških hišah so nam dale
vedeti, da se vozimo po krajih, kjer so zimske temperature med najnižjimi v Sloveniji.

Ob prihodu v Ribnico smo se zapeljali do industrijske cone Lepovče in tam začeli pohod na
priljubljeno izletniško točko Sveto Ano. Podali smo se po planinski poti, ki je tudi Ribniška
naravoslovna pot in je lepo opremljena z nazornimi in poučnimi tablami.

Po položni gozdni poti smo se povzpeli do Jamarskega doma. V bližini se nahaja Francetova
jama. Zanimiv je podatek, kako je jama dobila ime. Ker je bilo med ribniškimi jamarji, ki so
po drugi svetovni vojni jamo odkrili in se vanjo spustili, kar sedem Francetov, so jo
poimenovali kar Francetova jama. Zaenkrat je za obiskovalce zaprta.

Ob domu smo malo postali, nato pa nadaljevali pot po strmem pobočju do domačije
Seljan. Tudi naprej se je pot kar strmo vzpenjala. Naš pohod smo začeli na 490 metrov
višine, naš cilj Sv. Ana pa je visok 920 metrov.

Ob vzponu k cerkvici na Sv. Ani se nam je odprl krasen pogled na Ribnico, Veliko goro in
okoliške vasi. Cerkev Sv. Ane imajo Ribničani še posebej v časteh, saj se kot biser sveti na
pobočju Male gore in je iz Ribnice lepo vidna. V preteklem stoletju je doživela več
sprememb, saj sta jo strela in ogenj večkrat poškodovala. V njej je še vedno vsak mesec
sveta maša.

Prijetno smo se odpočili na lepem razgledišču ob cerkvici in se nato spustili še k bližnji
planinski koči PD Ribnica. Tu je bila nekoč kmečka hiša, leta 1990 pa so na ruševinah začeli
prostovoljno graditi planinsko postojanko.

Po krajšem postanku smo se odpravili še do dvajset minut oddaljene Grmade in Sten Sv.
Ane na višini 964 metrov, od koder je bil čudovit razgled po Ribniški dolini.
Ob poti so nas razveselile tudi prikupne mlade štorovke, ki so se v velikih šopih ponujale ob
gozdnih poteh. Seveda smo jih z veseljem sprejeli v našo družbo, tako da so z nami
nadaljevale pohod.

Vrnili smo se do planinske koče ob cerkvici Sv. Ane in se nato spustili v dolino. Pot navzdol
je bila na debelo posuta z jesenskim listjem. Hoja je bila ob šelestenju listja deloma res
prijetna, toda morali smo biti pazljivi, ker so bili vlažni kamni, pokriti z listjem, nevarni za
zdrs.

Pot smo zaključili pri Jamarskem domu. Okrepčali smo se in odpočili, nato pa smo se še
kakšnih sto metrov sprehodili do avtobusa.

Za pohod smo porabili malo več časa kot smo načrtovali, zato si nismo mogli ogledati
Rokodelskega centra in muzeja v Ribnici, kot je Stanka predvidela.
Toda vseeno smo v sprehodu po Ribnici spoznali, da je mesto zanimivo in lepo. Že ob
vstopu v mesto se nam je že iz avtobusa ponudil krasen pogled na most čez reko Bistrico s
krasno ribniško cerkvijo v ozadju.

Ribnica leži na Ribniškem polju, na ravnem svetu med Malo in Veliko goro, na obeh
bregovih ponikalnice Bistrice. Prepoznavni domači obrti sta suhorobarstvo in lončarstvo.
Za ohranjanje in promocijo domače obrti skrbi Rokodelski center Ribnica.

Ob sprehodu po Ribnici smo se ustavili pred muzejem, ki se nahaja v gradu. V grajskem
kompleksu je tudi Park kulturnikov, posvečen spominu na ljudi, ki so prispevali k
intelektualnemu razvoju Ribnice. Tu sta še letno gledališče in poročna dvorana.
Zelo lepa je tudi ribniška cerkev, posvečena sv. Štefanu. Krasita jo zvonika, imenovana
ribniški kroni in je eno zadnjih del arhitekta Jožeta Plečnika.

V neposredni bližini Ribnice je v vasi Hrovača rojstna hiša jezikoslovca Stanislava Škrabca.

Sprehod po zanimivi Ribnici je bil v toplem in sončnem jesenskem popoldnevu res prijeten.
Hvala Stanki za prijetno spoznavanje Ribnice in njene okolice!
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