Iz Ribnice malo po Veliki gori
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Iz Ribnice malo po Veliki gori
Dolžina:
Višinska razlika:
Čas:
Zahtevnost vzpona:
Zahtevnost spusta:
Izhodišče:
Zahtevnost

Višinski profil:

24,5 km
503 m
2h
do V3
S2-S3
Ribnica, izpred cerkve Sv. Štefana
Lažja tura

Zanimivosti:
Farna cerkev Svetega
Štefana, posestvo Ugar,
Dom na Travni gori, Nova
štifta (ena najlepših
baročnih cerkva na
Slovenskem)
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Opomba:

Tura je vpisana tudi na
spletni strani
www.geopedia.si
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OPIS
1. Začnemo izpred farne cerkve Sv. Štefana proti Ljubljani do parkirišča pred
Miklovo hišo. Čez parkirišče ob reki Bistrici in nato levo čez most. Pridemo
do križišča, kjer gremo zopet levo. Peljemo se naravnost po asfaltni cesti
mimo stadiona.
2. V Y križišču gremo desno in nato mimo posestva Ugar.
3. Pridemo do križišča, kjer zavijemo desno. Peljemo se mimo vojašnice (je na
desni strani), nato čez most, pod katerim teče reka Ribnica. Vseskozi se
držimo asfaltne ceste. Takoj, ko prečimo most, pa sledi nezahteven vzpon
do zapuščenega peskokopa.
4. Tu se vzpon konča. Nadaljujemo naravnost po asfaltni cesti (če gremo
desno, pridemo do izvira reke Ribnica) do vasi Zadolje, kjer je tudi kratek
spust.
5. Na kocu vasi je oster ovinek, kjer se konča asfalt in začne makadamska pot.
Sledi daljši vzpon. Vseskozi se držimo naravnost in ne skrenemo s poti na
nobenem križišču.
6. Tu se vzpon konča. Od tu naprej sled spust do Doma na Travni gori, kjer
lahko naredimo postanek in se tudi okrepčamo.
7. Od Doma na Travni gori gremo proti S, kjer sledi blag spust do križišča.
8. Na križišču gremo skrajno levo (za Novo Štifto), kjer po kakšnem kilometru
sledi najzahtevnejši spust na turi.
9. Smo približno na polovici spusta. V križišču zavijemo levo in gremo po
makadamski cesti do Nove Štifte.
10. Na Novi Štifti se konča makadamska cesta in nato zopet sledi asfaltna cesta
vse do cilja. Tu si lahko ogledamo cerkev in pa razgled na Ribniško dolino in
bližnjo Malo goro. Iz Nove Štifte sledi približno kilometrski spust po asfaltu.

11. Pridemo do ceste, ki povezuje Ribnica – Sodražica in gre mimo smučišča
Izver. Tu zavijemo desno in se peljemo pod vasjo Kot. V križišču zavijemo
levo in gremo do vasi Jurjevica.
12. Na sredini vasi Jurjevica zavijemo desno. Sledi krajši spust proti vasi Sajevec
in nato blag vzpon do Ribnice.
13. Pridemo na začetek Ribnice, kjer se v križišču držimo levo. Kmalu pridemo
do mosta, ki smo ga že na začetku ture prečkali. Od tu naprej pa sledi še
par metrov do izhodišča, to je cerkve Sv. Štefana.

