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Razstava Ribnica, veličina majhnosti je nastala kot rezultat razmišljanj o zgo-

dovinski predstavitvi Ribnice. Že od samega začetka projekta sem se trudila ob-

jektivno pristopiti k splošnemu zgodovinskemu pregledu, ki zajema obdobje od 

prazgodovine do devetdesetih let 20. stoletja. Moj cilj je bil izpostaviti obdobja, 

ki so pustila svoj pečat in zaznamovala ljudi, ki so se v toku časa tu rojevali, 

živeli, sanjali, upali, hrepeneli, umirali. 

Ribniška dolina, ki kot skledica počiva med Veliko in Malo goro, je v preteklosti 

zapisala v svoj bogat spomin veliko dogodkov, ki jih zgodovina omenja kot sve-

tovne. Zaradi svoje prehodne lege se je težko potuhnila in počakala, da »vihra« 

mine in mnogokrat je ravno zaradi svoje prehodnosti plačala krvav davek. 

Od prazgodovine, o čemer pričajo arheološki ostanki, pa do danes, si je človek 

tukaj poskušal predvsem ustvariti prijeten dom. Če mu skopa kraška zemlja ni 

dala dovolj, si je pomagal z izdelovanjem lesenih ali lončenih izdelkov, ki jih je 

prodajal po svetu. 

Gradovi na Ribniškem, brški, ortneški in ribniški, ter njihovi lastniki, ki so se skozi 

obdobja menjavali, so vtisnili dolini svojstven pečat. Danes ostanki teh poslopij 

le še skromno spominjajo na minule veličastne čase. Podeželje in trg Ribnica sta 

živela z roko v roki. Podeželje je potrebovalo trg, kjer so bili uradi, sodnija, gos-

tilne, čitalnica, trgovine, sejmi in ne nazadnje cerkev, ki je predstavljala duhov-

no središče doline. V trgu so zaposlovali služkinje, tam so imeli obilo dela tudi 

čevljarji in šivilje. Vse to je izoblikovalo specifiko te doline in njenih ljudi. Trdno 

verjamem, da z znanjem in zavedanjem svoje preteklosti lažje zremo v prihod-

nost, ker se le tako bolje poznamo. Na poti, po kateri stopamo v prihodnost, ko 

meje niso več pomembne in ko postajamo del velike družine narodov, je to toliko 

bolj pomembno. Biti Ribničan pomeni združevati v sebi mehkobo in senzibilnost, 

po drugi strani pa trdnost in racionalnost. O tem govori razstava in tudi o tem, da 

je delo z lesom spremljalo ljudi v valovih zgodovine kot glasba v ozadju in je 

marsikomu v teh krajih pomenilo pomemben vir preživetja.

Razstavo smo prvič predstavili leta 2004 v Ljubljani v prostorih Kulturno infor-

macijskega centra Mestnega muzeja Ljubljana. Leta 2006 smo jo postavili v rib-

niški muzej, kjer se dopolnjuje še z ostalimi muzejskimi postavitvami. Razstava 

obiskovalca popelje od mitičnega – Bajka o nastanku Ribnice – do realnih zgo-

dovinskih mejnikov. Ko obiskovalec ogleduje razstavo, ga ves čas spremlja zvok 

dela z lesom. Oblikovalec zvoka, Boštjan Perovšek, je z občutkom združil različ-

ne zvoke v melodijo suhe robe. Oblikovalec svetlobe, Marijan Viskovič, je razsta-

vi z osvetlitvijo dodal diskretnost in občutek potovanja po času. Oblikovalka razs-

tave, Mateja Goršič, pa ji je z razumevanjem Ribnice in njene zgodovine vdahnila 

poseben pečat.

Marina Gradišnik
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Ribniška dolina je bila nekoč ogromno jezero. V 

njem je bilo nešteto rib, velikih in majhnih. Med 

njimi je živela tudi zlata ribica. Bila je krasotica. V 

Veliki gori je takrat živel orjaški velikan. Podnevi je 

spal, ponoči pa je hodil lovit ribe na jezero. Zlata 

ribica mu je pri lovu pomagala tako, da je svetila. 

Ker v Suhi krajini ni bilo vode, so hodili k jezeru 

ponjo. Nekoč so z vodo zajeli tudi zlato ribico. Vrgli 

so jo med kamenje, kjer je okamnela. Velikan se je 

zvečer zbudil iz spanja in kot ponavadi odšel lovit. 

Zlata ribica mu ni prišla svetit. Iskal jo je, a je ni 

našel. Tedaj se je strašno razjezil. Lomil je stene in 

jih metal v jezero. Vse je izruval, kar mu je prišlo 

pod roke, drevesa in grmovje. V jezeru so tako 

nastale velike rupe, kamor je odtekla voda, na dnu 

pa je ostalo veliko rib. Iz vseh krajev so hodili ljudje 

ponje. Jezero je izginilo, kraj pa je v spomin na ta 

dogodek dobil ime Ribnica.

(Bajka o nastanku Ribnice)

Tudi zlato ribico so našli. Sedaj prebiva v ribniškem 

grbu in sveti vsem prebivalcem Ribniške doline.

Dolino je podolgem in počez porasel gozd in poselili 

so jo ljudje ….



Najstarejša zgodovinska obdobja, ki pričajo o prisotnosti človeka na tem ob-

močju, so zavita v meglo. Glavni razlog za to je predvsem pomanjkanje arheo-

loških pričevanj. Tukaj namreč nikoli ni bilo sistematičnih arheoloških izkopavanj 

in raziskovanj, zato govorimo le o naključnih arheoloških najdbah. Konec 19. in v 

prvi polovici 20. stoletja je vladalo prepričanje, da so kraje na Ribniško-Kočev-

skem naselili šele Slovani v srednjem veku. Vendar je odkritje v šestdesetih letih 

20. stoletja v Ciganski jami pri Željnah blizu Kočevja ovrglo te domneve, saj je 
1potrdilo obstoj prazgodovinskega človeka na teh tleh.  

Bližina takšnega najdišča je narekovala logičen sklep, da je bila tudi sosednja 

ribniška pokrajina v času do srednjega veka prav tako poseljena. Domneva je bila 

potrjena, ko so se leta 1981 opravili poskusni izkopi v Žlebiču in potrdili obstoj 

pozno bronastodobne naselbine pri Žlebiču.

____________________________________________________________________________________

1 Dr. M. Brodar je našel v Ciganski jami veliko število kamnitih orodij in izdelkov, ki spadajo 
v obdobje najmlajšega oddelka kamene dobe. Vendar je hkrati našel dokaze tudi o tem, da 
so se ljudje v to jamo zatekali tudi kasneje, v bakreni in bronasti dobi, našel pa je tudi 
železnodobne ostanke.
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ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE PRI ŽLEBIČU

Arheološko najdišče pri Žlebiču so arheologi opazili, ko jih je na to opozoril do-

mačin. Ljubiteljski zbiralec je naletel na prostoru ob glavni cesti, kjer so kopali 

za kamnolom, na številne ostanke keramike. O svojem odkritju je opozoril Na-

rodni muzej v Ljubljani, ta pa Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varst-

vo. Arheolog Marjan Slabe je že po prvem ogledu ugotovil, da je bila tu važna 

prazgodovinska naselbina. Na njegovo pobudo so izvedli manjša dvodnevna za-

ščitna izkopavanja. Zaščitno izkopavanje v kamnolomu so opravili v juliju leta 

1981. Z izkopavanjem je bil dokumentiran obstoj stavbe. Arheologi so ugotovili, 

da je bila stavba postavljena na kamnit temelj. Stene objekta so bile lesene, 

verjetno je šlo za šibje, zamazano z glino. Bivalni prostor je bil vkopan v zemljo. 

Po celotni površini znotraj objekta so našli zelo veliko razbite lončenine, ki je bila 

med drugim tudi okrašena s plastičnim okrasjem. Glede keramike so arheologi 

ugotovili, da je neverjetno podobna lončarski produkciji v zaledju Jadrana, v 

Istri in na Tržaškem Krasu. To govori o mediteranskih vplivih in napeljuje na 

razmišljanje, da so bili ti kraji izrazito prehodnega značaja in da so imeli 
2 

svojo vlogo pri trgovski povezavi sever — jug v sklopu jantarjeve poti. O 

starosti te naselbine težko govorimo, saj so arheologi odkopali le 

majhno površino, zato se ne da z natančnostjo govoriti o tem, kdaj se je 

življenje v tej naselbini pričelo oz. končalo. Z gotovostjo pa lahko 

trdimo, da se ljudje, ki so tu živeli okoli 1500 pr. n. št., niso tu naselili 

naključno. K nastanku naselbine je zagotovo prispevala lega na vzpetini, 

s katere so lahko neposredno nadzirali pot. 

____________________________________________________________________________________

2 Dr. Marko Frelih domneva, da lahko jantarjevo pot navežemo na te kraje glede na naravne 
komunikacijske danosti ribniškega območja. Odkritje jantarja na Kočevskem (Debeli vrh) 
podpira hipotezo, da je bila tudi Ribniška dolina vključena v omrežje prazgodovinskih poti. 
Frelih, Marko: Poročilo o arheološkem delu na območju Ribniške občine. Logatec, 2004

Replika lončene posode.

V Žlebiču je bila leta 1981 

potrjena prazgodovinska 

naselbina iz pozne 

bronaste dobe. Njeni 

prebivalci so se poleg 

živinoreje in poljedelstva 

ukvarjali tudi s številnimi 

obrtmi, kot so lončarstvo, 

livarstvo, izdelava 

tekstilnih izdelkov.

(Fotodokumentacija Muzej 

Miklova hiša.)

Arheološko najdišče pri 

Žlebiču so arheologi 

opazili, ko jih je na to 

opozoril domačin. Zaščitna 

izkopavanja v kamnolomu 

so potekala v juliju leta 

1981.

(Fotodokumentacija Muzej 

Miklova hiša.)
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3 Ponor Tentera je prostor, ki dopušča določeno vrsto obredja, ki je v tem primeru povezan s 
čaščenjem in darovanjem onstranskemu podzemnemu svetu. Frelih, Marko: Poročilo o 
arheološkem delu na območju Ribniške občine. Logatec, 2004

Ostanek bronastega meča 

je bil najden leta 1896 v 

bližini danes znane 

prazgodovinske naselbine v 

Žlebiču. V tem času so se 

ljudje pogosto 

zaobljubljali ter darovali 

predmete kot daritev 

bogovom, ki so jih častili.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša.)

Kljub temu da ni neposrednih dokazov glede mesta, na katerem je naselbina 

stala, lahko govorimo o kontinuiteti naselitve tega prostora.

V zvezi z naselbino pri Žlebiču je prav, da omenimo tudi bližino ponorne jame 

Tentera, ki še danes navdušuje s svojo mogočnostjo. Kako je vplivala na takrat-

nega človeka, lahko le ugibamo, zagotovo pa ga ni pustila ravnodušnega. Ver-
3

jetno so jo uporabljali kot kultni prostor.  

Najdba ostanka bronastega meča leta 1896, pri kopanju jarka za odvodnjavanje 

Bistrice v neposredni bližini danes znane prazgodovinske naselbine, je povzročila 

številna ugibanja. Takšni meči so bili praviloma obrednega značaja. Pogosto se je 

namreč zgodilo, da so meč in ostale kose vojaške opreme ali nakita zakopali v 

zemljo ali odvrgli v vodo kot daritev bogovom, ki jih je častilo lokalno prebi-

valstvo. Od bronastega meča je bila najdena le ročajna plošča, na kateri je bila 

prvotno pritrjena lesena obloga. Ta ostanek hrani Narodni muzej Slovenije v Lju-

bljani. 

Vendar to odkritje ni bilo dovolj za dodatna raziskovanja. Šele po skoraj devet-

desetih letih so ga povezali z arheološko naselbino v bližini. 

Pri obravnavanju najstarejše poselitve ne smemo prezreti zakladne najdbe iz 

Ribnice, bronaste sekire in kosa neobdelanega brona, ki spada v isto obdobje 

pozne bronaste dobe. 

VIŠINSKE PRAZGODOVINSKE NASELBINE

V 8. stoletju pr. n. št., v obdobju železne dobe, se pojavijo prve višinske nasel-

bine na pomembnih strateških pozicijah nad dolino. Z nasipi in obzidjem zava-

rovana naselja so ljudem predstavljala zavetišča v času nevarnosti. Takšne na-

selbine so nekoč stale južno od farne cerkve v Dolenji vasi, na vzpetini Veliki 

Žrnovec, kjer so še danes vidni ostanki nekoč mogočnega ortneškega gradu, in pri 

Sv. Gregorju. Vsekakor najmarkantnejše gradišče pa je stalo na ledini pri cerkvi 

sv. Ane na Mali Gori. Arheološka topografija je v letu 2004 potrdila tudi obstoj že-

leznodobnih bivališč v nižinskem vzhodnem delu Ribniške doline. 



Obdobje Rimljanov je pustilo v teh krajih dokaj nejasne sledi. Marsikateri po-

datek o tem obdobju izvira iz ljudskega pripovedovanja. Materialni dokazi o pri-

sotnosti Rimljanov so rimski napisi v Ribnici, ki se omenjajo sicer že v 19. stolet-

ju, vendar po tem o njih izgine vsaka sled, ter na področju Velike gore odkrit ko-

vanec iz obdobja cesarja Hadrijana, ki je vladal v letih 117 do 138.

V rimski dobi naj bi v Ribniško dolino vodili dve poti. Ena naj bi šla iz Emone mimo 

Velikih Lašč v smeri Ribnice in naprej v Stari trg ob Kolpi, tej naj bi se nekje v 

okolici Žlebiča priključila cesta iz Cerkniške doline, ki je peljala preko Blok mimo 
4

Benet.  To potrjujejo ostanki zidu in stolpov na Benetih. Tam so rimski vojaki 

postavili nadzor nad cesto tako, da so naravno ožino zaprli z visokim zidom in ga 
5

utrdili s stolpi.

Konec 4. stoletja je rimska država začela ekonomsko in politično propadati. 

Vojska je zapustila mejna območja in začele so se obsežne selitve narodov s 

severa proti jugu. Preko današnjega slovenskega ozemlja so se pričela proti Italiji 

premikati različna ljudstva (Vizigoti, Huni, Ostrogoti, Langobardi). 

V 6. stoletju so se našim prostorom približevali Slovani. Proces naseljevanja Slo-

vanov je trajal do začetka 9. stoletja. V tem burnem obdobju so Slovani naselili 

tudi Ribniško dolino.

Čeprav nimamo neposrednih arheoloških dokazov, lahko sklepamo, da se je 

poseljenost doline od pozne bronaste dobe kontinuirano nadaljevala.

11 . . .

____________________________________________________________________________________

4 Slabe, Marjan: Arheološki kažipot v Občini Ribnica. V: Ribnica skozi stoletja. Ribnica: 
Skupščina občine Ribnica, Zagreb: Spektar, 1982, str. 71

5 Po slovenskih pobočjih od meje s Hrvaško pa vse do Posočja se še danes najdejo ostanki 
rimskega zidu. Gradnja sistema Claustra Alpium Iuliarum, ki je varoval najbolj 
izpostavljene naravne dostope do Italije, je potekala postopoma od začetka 3. do druge 
polovice 4. stoletja. Obrambna strategija je narekovala gradnjo zapornih zidov, utrjenih s 
stolpi, kjer je bila nameščena stalna vojaška posadka z nalogo, nadzirati promet po glavnih 
cestnih komunikacijah. 
Tudi v bližini vasi Benete na Blokah je še ohranjen del tega zidu.

Sveta Ana

Železno dobo zaznamujejo 

utrjena naselja, gradišča, 

ki so stala na dobrih 

razglediščih nad dolinami. 

Eno najmarkantnejših v 

Ribniški dolini je bilo prav 

gotovo železnodobno 

gradišče, katerega ostanki 

se nahajajo v bližini cerkve 

sv. Ane.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša.)
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6 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 1976, 
str. 17

7 Še za časa Janeza Vajkarda Valvasorja, se pravi v 17. stoletju, se omenja, da se je za 
praznik sv. Janeza Krstnika v tej cerkvi opravljala »najslavnejša služba božja«, naslednjo 
nedeljo pa je bilo žegnanje »h kateremu je bila zavezana priti vsa župnija«. (glej vir: op.1)

8 Gestrin, Ferdo: Reformacija v Ribnici in okolici. V: KRONIKA Časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 95

9 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 1976, 
str. 33

 Oltar v grajski kapeli, 

posvečeni Janezu Krstniku. 

(desno) 

(Fotografija nastala v času, ko 

je bil grad v lasti Rudežev. 

Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)



Prispevek »Zinkovo 

potovanje na Kranjsko v 

letu 1407«. Illirisches 

Blatt/1838, št. 39  

(Original hrani Narodna in 

univerzitetna knjižnica.)

. . . 14
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10 Gestrin, Ferdo: Reformacija v Ribnici in okolici. V: KRONIKA Časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 96

11 Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku. V: KRONIKA Časopis 
za slovensko krajevno zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 83

12 Illirisches Blatt, leto 1838, nr. 39 (po originalu prevedla Marina Gradišnik). Kronika Bukharda 
Zinka se hrani, po zadnjih podatkih, v augsburšekmu mestnemu arhivu, deli se v štiri knjige. 
Tretja knjiga obsega piščev življenjepis. 

13 Golec, Boris: Trg Mokronog od nastanka do odprave trške avtonomije. V: Trg Mokronog skozi 
stoletja, Mokronog: Studio 5 Mirna, 2003, str. 31

14 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 1976, 
str. 450
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____________________________________________________________________________________

15 V nekaterih podatkih zasledimo trditev, da je Ribnica turjaška že 1082 in da se takrat prvič 
omenja v zgodovini. Ta trditev temelji na podatku iz tako imenovane rimane genealogije, ki 
je bila sestavljena šele leta 1584, v stoletju, ko so si mnogi izmišljevali zgodovinske podatke 
v svoj prid. Po mnenju zgodovinske stroke ta genealogija za 11. in 12. stoletje nima 
zgodovinske vrednosti. (vir: glej op. 4) 

16 Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku. V: KRONIKA Časopis 
za slovensko krajevno zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 79

Grad Ortnek

(Janez Vajkard Valvasor, 

Topografija sodobne vojvodine 

Kranjske, Bogenšperk na 

Kranjskem 1679/faksimilirana 

izdaja iz leta 1995, Založba 

Mladinska knjiga.)

Ime gradu izhaja iz imena 

Ortenburžanov, zato lahko 

sklepamo, da so ga oni 

pozidali že v 13. stoletju. 

V bližini gradu je kapela 

Sv. Jurija, znana po zlatih 

oltarjih in oltarnih slikah 

slikarja 17. stoletja, Hansa 

Georga Geigerfelda. Danes 

se oltarji hranijo v Ribnici, 

medtem ko se glavna 

oltarna slika nahaja v 

Narodni galeriji v 

Ljubljani, stranski pa v 

Dolenjskem muzeju v 

Novem Mestu.
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17 Brata Jurij in Andrej sta dobila v oskrbo ribniški grad. Med seboj sta se sprla in Andrej je 
začel prenavljati dvorec na Bregu, kamor se je na začetku 16. stoletja tudi preselil. Zgradil 
je tako rekoč mali grad. Jurij pa se je preselil na Ortneški grad in prepustil ribniškega 
novemu oskrbniku. Po Lambergih se še danes imenuje del njiv proti Veliki gori 
»lambergarce«.

18 Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku. V: KRONIKA Časopis 
za slovensko krajevno zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 82

Grad Willingrain

na Bregu pri Ribnici

(Janko Trošt, ilustracija 

brškega gradu po Valvasorju. 

Original hrani Muzej Miklova 

hiša.)

Na tem mestu je že v     

14. stoletju stal dvorec. 

Podobo, kakršno vidimo na 

sliki, je dobil v 16. sto-

letju, ko je vitez Andrej 

Lamberg na novo pozidal 

dvorec. Danes je od gradu 

ohranjena le ena stena, 

»škrbina«, in obrambni 

jarek.
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Čas prehoda srednjega v novi vek je bil eden izmed najburnejših. Fevdalci so 

morali redno, poleg stalnih dajatev dvoru, vzdrževati tudi vojsko za boj proti 

Turkom, ki so ropali po naših krajih. Zaradi dodatnih stroškov so pogosto prihajali 

v denarne zagate, ki so jih poskušali reševati tako, da so od svojih podložnikov 

zahtevali vedno večje davke. To je pripeljalo tako daleč, da so se podložniki leta 

1515 združili skupaj v velik upor in od gospodarjev nazaj zahtevali »staro prav-

do«. Kmečki upor, ki se je začel na Kranjskem, se je od tu razširil tudi na južno 

Štajersko in Koroško. Tudi na Ribniškem so se kmetje uprli Jožefu pl. Lambergu, 

ki je tedaj gospodoval na Ortneku. 

Poleg tega so v tem času Kranjsko prizadele številne naravne nesreče. Leta 1511 

je deželo prizadel hud potres, Valvasor piše o tem, kako so polja prekrili roji ko-

bilic, ki so za sabo pustili pravo opustošenje. Posledica naravnih nesreč je bila 

lakota in s tem posledično razne bolezni. Ljudje so pričakovali konec sveta. 

Po smrti zadnjega Celjskega grofa so prišla vsa posestva slednjih na podlagi ded-

ne pogodbe v last Habsburžanov. Tako je gospostvo Ribnica od leta 1457 do 1619 

spadalo neposredno pod njihovo oblast. Ribniško gospostvo so dajali naprej v 
19zakup ali najem različnim upraviteljem.

____________________________________________________________________________________

19 Zakupniki ali najemniki ribniškega gospostva v času lastništva Habsburžanov so bili: Jurij in 
Andrej pl. Lamberg, Andrej pl. Rohenwarter, Žiga Pirš, Gašper Ravbar, Žiga in Volbenk 
Hodiški, Bernardin Ričan, Jožef pl. Lamberg, Franc Gall, Adam Moškon (1588 Moškon dal 
grad naprej v najem Francu Hörerju).

ČAS KMEČKIH UPOROV, 

NARAVNIH NESREČ,

TURŠKIH VPADOV

IN NOVE VERE



19 . . .

____________________________________________________________________________________

20 Voje, Ignacij: Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Ljubljana: Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, 1996, str. 82

21 Prav tam

Lisica romarica (levo) 

Lisica v kardinalski opravi, 

s popotno palico v eni taci 

in z molkom v drugi se je 

odpravila na romanje. Iz 

popotne torbe ji visi 

zadavljena kokoš. Ta freska 

je ostra kritika takratne 

cerkvene politike. Nastala 

je okoli leta 1515 v cerkvi 

na Maršičih nad Ortnekom. 
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22 Simoniti, Vasko: Organizacija obrambe pred Turki na Ribniškem območju. V: KRONIKA 
Časopis za slovensko krajevno zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 101

23 prav tam, str. 102
24 prav tam
25 Gestrin, Ferdo: Reformacija v Ribnici in okolici. V: KRONIKA Časopis za slovensko krajevno 

zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 95
26 prav tam
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____________________________________________________________________________________

27 Prvič je prišel, ko bi naj na trideseti dan po smrti opravil žalno slovesnost za pokojno Uršulo 
pl. Lamberg z Brega. Hotel je pridigati v ribniški župni cerkvi sv. Štefana, toda to mu je 
ribniški župnik preprečil. Obred je nato opravil v grajski kapeli gradu Breg. Dne 4. 5. 1562 
je Trubar pisal baronu Ungnadu, da je to, kar je na Bregu pridigal, »farje« tako razjezilo, da 
so pridrli za njim celo na Breg in mu pretili, da ga bodo ustrelili, kar pa njega ni kaj dosti 
vznemirilo. Pet let pozneje je prišel drugič z namenom, da bi se pogovarjal z ujetim 
muslimanskim duhovnikom. Od njega je namreč želel dobiti pojasnilo o koranu in o tem, 
kakšne so možnosti za prevajanje biblije v turščino in za razširjenje krščanske vere med 
Turki.

28 Gestrin, Ferdo: Reformacija v Ribnici in okolici. V: KRONIKA Časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, leto 1982, št. 2, str. 100

29 prav tam
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30 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 
1976, str. 343

31 Privilegij je podpisal cesar Friderik III. 23. oktobra 1492 v Linzu.
32 Ožaga je izraz za lončarsko peč, ki služi lončarjem za ožiganje lončenine. Lončarska peč se 

je nahajala v leseni kolibi. Za ribniško območje so značilne skupinske vaške ožage.

Potrdilna listina Karla II., 

notranje avstrijskega 

vojvode iz leta 1571

Potrditev privilegijev, ki 

jih je cesar Friderik III. 

dodelil prebivalcem 

Kočevske, kamor je 

spadala tudi Ribniška 

pokrajina. Ti privilegiji so 

bili pogoj za razvoj 

suhorobarske obrti. 

(Kopija, original hrani 

Avstrijski okrožni arhiv.)



23 . . .
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25 . . .



Čarovniška obleka

Pri čarovniških procesih so včasih opravljali tudi različne preizkuse, znan je na primer 

preizkus z vodo (Agata, Visoška kronika), vendar so ta preizkus v obdobju razmaha 

procesov uporabljali le redko. Običajen preizkus je bilo iskanje čarovniških znamenj. 

Ne glede na to ali so iskali znamenja ali ne, je rabelj osumljeni osebi vedno ostrigel 

vse lase in dlake ter jo oblekel v grobo konopljeno srajco, tako imenovano »čarovniško 

obleko«. To so storili zato, da si osumljeni v procesu ne bi mogel pomagati z 

različnimi amuleti, ki bi jih lahko kam skrili. 

SEDEMNAJSTO STOLETJE IN 

ZADNJI ČAROVNIŠKI PROCES

NA RIBNIŠKEM



27 . . .

Ribniški trg in grad sredi 

17. stoletja.

(Janez Vajkard Valvasor, 

Topografija sodobne vojvodine 

Kranjske, Bogenšperk na 

Kranjskem 1679/faksimilirana 

izdaja iz leta 1995, Založba 

Mladinska knjiga.)
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33 Ograjno sodišče je od 14. do srede 18. stol. sodišče za plemstvo.
34 Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Med Igom, Ribnico in Kočevjem. Ljubljana: 

Viharnik, 2003, str.124
35 Štuhec, Marko: Rdeča postelja, šurki in solze vdove Prešern. Ljubljana: Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete, 1995, str.124
36 Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. Med Igom, Ribnico in Kočevjem. Ljubljana: 

Viharnik, 2003, str.124
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____________________________________________________________________________________

37 Košir, Matevž: Boj krvavi zoper čarovniško zalego od Heinricha Institorisa do dr. Janeza 
Jurija Hočevarja. V: Fran Jaklič: Zadnja na grmadi. Celje: Mohorjeva družba, 2001, str. 147.

38 Tega leta je bila v Gorenji vasi nedaleč od Ribnice poroka. Med povabljenimi sta bili tudi dekli 
Marjeta in Marija, za kateri se je zanimal hišni hlapec. Hlapec se je na poroki napil in obležal. 
Naslednji dan je izjavil, da se je malo pred polnočjo zbudil, ker je slišal čudne glasove. Pogledal 
je skozi okno in videl zunaj velikanski sod, iz katerega so prihajali glasovi. Šel je ven, zlezel sko-
zi odprtino v sod in tam našel omenjeni dekli. Hitro se je stisnil v kot, da ga nista opazili. 
Iznenada se je sod dvignil v zrak in poletel. Po eni uri so pristali. … nikjer ni bilo žive duše, le tu 
in tam je nekaj švignilo skozi zrak, vmes pa je priletela tudi kakšna goreča bakla. Nato je stopil 
iz soda in ugotovil, da so tla in vsa okolica iz čiste soli. Zvedel je, da so prileteli na Klek. … 

39 Čarovniška klop je bila mučilna naprava, narejena iz masivne deske, skozi katero so bili 
zabiti žeblji, tako da so bile konice obrnjene navzgor. Na obeh straneh deske je bila še 
posebna vrtljiva naprava. Vrvi se je napeljalo na vrtljivo napravo, se jo zategnilo, tako da so 
se obtožencu žeblji zarili v meso.
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40 Košir, Matevž: Boj krvavi zoper čarovniško zalego od Heinricha Institorisa do dr. Janeza 
Jurija Hočevarja. V: Fran Jaklič: Zadnja na grmadi. Celje: Mohorjeva družba, 2001, str. 233

41 prav tam str. 242
42 prav tam, str. 264/265
43 prav tam, str. 149



31 . . .

Končna sodba iz zapisnika 

sodnega postopka proti 

Marini Češarek, obtoženi 

čarovništva.

(Original hrani Arhiv Republike 

Slovenije.)



DEVETNAJSTO STOLETJE, 

STOLETJE ŠTEVILNIH SPREMEMB
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44 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 
1976, str. 529

Franciscejski 

kataster iz leta 

1823.

(Original hrani Arhiv 

Republike Slovenije.)



. . . 34

Francoski most,

most čez Bistrico s petimi 

oboki. Danes so vidni le 

štirje, ker so ob regulaciji 

Bistrice enega zasuli.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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45 prav tam, str. 536
46 Skubic, Anton: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine. Buenos Aires: Editorial Baraga, 

1976, str. 251

Ribnica pred letom 1866. 

(Skubic, Anton: Zgodovina 

Ribnice in ribniške pokrajine, 

Buenos Aires, 1976.)
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47 Ta hiša še danes stoji, na njej je spominska plošča. 

Zlata knjiga odličnjakov 

ribniške šole, v kateri je 

zapisan tudi France 

Prešeren.

(Original hrani Narodna in 

univerzitetna knjižnica v 

Ljubljani.) 



37 . . .

____________________________________________________________________________________

48 Čeč, Dragica: »Nisem kradel, samo veje sem pobiral!«. V: KRONIKA Časopis za slovensko 
krajevno zgodovino, leto 2004, št. 52, str. 19

Portret mladega Rudeža 

Matevža Langusa so Rudeži 

povabili, da je naslikal dva 

družinska portreta: Antona 

Jurija Rudeža in njegovo 

polsestro Jožefo Heleno 

Rudež (Schöne Pepi). 

Portret, ki ga hrani Narod-

na galerija v Ljubljani, je 

datiran v leto 1833. Por-

tret pa ni zanimiv samo iz 

likovnega gledišča, pač pa 

tudi iz dokumentarnega. V 

ozadju je upodobljen tudi 

Ribniški trg tistega časa.

(Matevž Langus: Mladi Rudež, 

1833, olje/platno; 82 x 63 cm, 

sign. d. sp.: Langus. Pinxit na 

podokvirju napis: Antonius 

Rudesch, Josephi filius 15 

annorum 1833, Narodna 

galerija, inv. št. NG S 1367,

© Narodna galerija, Ljubljana 

(Foto: Bojan Salaj))
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49 Tam so živeli vse do leta 1937, ko so grad prodali takratni jugoslovanski državi, sami pa so se 
preselili v svojo vilo na Ugarju.

50 Anton Rudež je bil velik prijatelj z Valentinom Vodnikom. Verjetno sta se spoznala leta 1793, ko 
je bil Valentin Vodnik kaplan v Ribnici, Anton pa novi oskrbnik gradu (po nekih podatkih naj bi se 
poznala že prej). Prijateljstvo se je nadaljevalo tudi potem, ko je bil Vodnik prestavljen v 
Bohinj. O Rudežu piše tudi Stanko Vraz, ki ga omenja kot poznavalca slovanskih narodov.
Jožef I. Rudež, sin Antona Rudeža, je študiral na Dunaju, kjer je bil njegov mentor Jernej 
Kopitar. S Kopitarjem je 19-letni Jožef med letoma 1812 in 1814 potoval preko Dunaja, Prage, 
Dresdna do Weimarja, kjer je obiskal slovitega poeta Goetheja. Obiskal je tudi Karlove Vari ter 
se preko Nürnberga, Münchna in Innsbrucka vrnil nazaj v Ribnico. Imel je bogato knjižnico. 
Zbiral je tudi slovenske narodne pesmi ter sodeloval z Emilom Korytkom pri izdaji prve zbirke 
slovenskih narodnih pesmi. 
Tudi ostali potomci so se udejstvovali v političnem in kulturnem življenju dežele Kranjske. 
Teodor Rudež je bil poslanec Kranjskega deželnega zbora in prav tako njegov sin Anton, ki je kar 
nekajkrat kandidiral pri liberalni stranki in bil izvoljen. Ravno ta Anton Rudež je opustil nemški 
zapis imena Rudesch. 

. . . 38

Ribniški grad za časa 

Rudežev.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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51 Anton Rudež je umrl že naslednje leto in zapustil ženo in sina edinca starega komaj tri leta. 
Danes je lastnik posestva na Ugarju Antonov vnuk Jurij Rudež.

Park pred gradom z 

vodnjakom, ki je na tem 

mestu stal do leta 1917.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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52 To je deloma prostor, kjer danes stoji Zadružni dom.
53 Arnšek, Rosalia Maria: Miklovi. Ribnica na Dolenjskem. Diplomsko delo. Ljubljana, 2003,

str. 22

Ribniški trg ob prelomu 

19. v 20. stoletje z novo 

cerkvijo in šolo na desni.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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54 Vovko, Andrej: Ribniška društva do leta 1918 v luči njihovih pravil. V: KRONIKA Časopis za 
slovensko krajevno zgodovino, l. 1982, št. 2, str. 122

Cenetova hiša.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)



____________________________________________________________________________________

55 prav tam
56 prav tam, str. 124
57 Vodopivec, Peter: Prispevek k zgodovini kočevske železnice. V: KRONIKA Časopis za 

slovensko krajevno zgodovino, l. 1982, št. 2, str. 120

. . . 42
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58 Friderik Irenej Baraga, slovenski misijonar. Leta 1830 je odšel v ZDA misijonarit med 
Indijance. Napisal je več nabožnih knjig in v nemščini knjigo »Zgodovina, značaj, šege in 
običaji severnoameriških Indijancev«. Pomembni sta predvsem njegova slovnica in slovar 
očipvejskega jezika, v tem jeziku je napisal tudi nekaj nabožnih knjig.

59 Kante, Viktorija: »V Ameriko!«. Izseljevanje iz ribniškega področja do druge svetovne vojne. 
Diplomsko delo. Ljubljana, 2002, str. 76

Železniška postaja 

Ribnica.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)

Izjava o namenu, ki jo je 

ob vstopu v ZDA izpolnil 

John (Janez) Češarek. 

Janez se je leta 1906 

pridružil bratu Franku, ki 

je v Ameriko odpotoval že 

leto poprej. Frank se je 

naselil v severni Minnesoti, 

kjer je živel in delal kot 

rudar. Tudi Janez je dobil 

službo v rudniku. 

(Z razstave Muzeja Miklova 

hiša »V Ameriko!«. 

Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša.)



ŽIVLJENJE V RIBNIŠKEM TRGU

V DRUGI POLOVICI 19. IN

PRVI POLOVICI

20. STOLETJA



45 . . .

Sejmi v Ribnici

Ribniški trg je imel tedenske sejme kot posebno trško svoboščino. Že v 16. stoletju naj bi si 

Ribničani postavili svoje sejmišče, ki so ga Ribničani poimenovali “kavmav” (verjetno izhaja ta 

beseda iz nemške »kaufen« in »die Mauer«). 

Zaradi različnih vzrokov, predvsem zaradi pogostih turških ropanj, sejmi pojenjujejo in v 18. sto-

letju so jih purgarji želeli pridobiti nazaj. V dokaz za to, da so od nekdaj že imeli sejme, 

izpričujejo ravno z dejstvom, da »…»kavmav« stoji v Ribnici že nad 200 let in je do današnjega 

dne ohranjen vedno v dobrem stanju…«. Po več letih prigovarjanj le dobijo dovoljenje za 

tedenske sejme. Ribničani so svoje tedenske sejme imeli ob ponedeljkih. Leta 1841 je cesar 

Ribničanom kot trški občini dovolil pet letnih in živinskih semnjev. Ko se je začela redna prodaja 

prek trgovin, so sejmi začeli propadati. 

Do druge svetovne vojne se je od tedenskih sejmov ohranilo tedensko prodajanje leskovih palic 

na Cenetovem dvorišču vsak ponedeljek ter letni in živinski sejmi (2. januar, na ponedeljek po 

beli nedelji, na kresni dan 24. junija, na prvi ponedeljek po 2. avgustu in na 21. septembra).

(Razglednico hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto.)
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60 Arnšek, Rosalia Maria: Miklovi. Ribnica na Dolenjskem. Diplomsko delo. Ljubljana, 2003, str. 43

Podiranje stare trške lipe

Staro lipo, ki je stala na 

trgu pred dekliško šolo, so 

leta 1910 posekali. 

Podiranje drevesa je 

trajalo dva dni. Slovo od 

stare lipe »ponosa 

ribniškega trga« so 

ovekovečili tudi s 

fotografijo.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)

Tržanke ob čaju.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša.)
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61 Küzmič, Mihael: Odraz Skubičevega časa v spominih ameriškega rojaka prof. dr. Jožeta L. 
Miheliča. V: Dekan in zgodovinar Anton Skubic. 1876 - 1940. Ribniški zbornik I.. Ribnica: 
Občina Ribnica, 2000, str. 95–100.

Začetek 20. stoletja 

pripelje v Ribnico prvi 

avto.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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Pogled na Ribnico v 

začetku 20. stoletja.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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62 Pesem nočnega čuvaja, del pesmi Ribniška himna.

Ribnica po nedeljski 

maši.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)

Ribniški purgarji na 

Cenetovem dvorišču.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)
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Ribniški trg s preloma 19. v 20. stoletje z ene …

… in druge strani. (Zbirka razglednic Muzeja Miklova hiša.)



Perice ob Bistrici.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)

51 . . .

Napajanje živine

Kljub urejenemu 

napajališču so govedo še 

vedno napajali v Bistrici.

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)



. . . 52

Bistrica poleti

Poletni vodostaj Bistrice je otrokom segal do gležnjev, ob deževju pa je Bistrica tako narasla, da 

je poplavila celo ribniški trg. (Fotodokumentacija Muzeja Miklova hiša. Fotografija je v zasebni lasti.)
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63 Arnšek, Rosalia Maria: Miklovi. Ribnica na Dolenjskem. Diplomsko delo. Ljubljana, 2003, str. 137

. . . 52

Ribniško kopališče. 

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)
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64 Tovarna JOR in Opekarna sta delovali na Veliki Mlaki, poleg tega je bilo na Mlaki tudi 
Usnjarstvo Burger. To so bila tri velika podjetja, tako da lahko sklepamo, da je v obdobju 
prve polovice 20. stoletja Velika Mlaka predstavljala ribniško industrijsko cono. Še danes je 
tu veliko malih zasebnih podjetnikov.

JOR – Jaka Oražem 

Ribnica, tovarna 

telovadnih in športnih 

rekvizitov. 

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)



55 . . .

Orli pred vhodom v svojo 

dvorano med Dekliško šolo 

in Miklovo hišo. 

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)

Prvi ribniški sokoli na 

»pešizletu v Velikih Laščah 

14. 6.1908«. 

(Zbirka razglednic Muzeja 

Miklova hiša.)
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LETO  ŠTEVILO HIŠ  
ŠTEVILO

PREBIVALSTVA  
VERA  JEZIK

1931  1111

1910  163  1062  1061  1  1037  5  10  10

1900  144  1055  1055  1035  16

1890  150  1014  1013  1  998  7

1880 146  1003  1002 1 972  29

1860  141  936

Kat.  Prot.  SLO  NEM  tujci  drugo

Ribnica v začetku 40-ih 

let 20. stoletja.

(Fotografija Ribnice fotografa 

Jožeta Petka, fotodokumen-

tacija Miklova hiša.)



57 . . .



RIBNICA V DRUGI POLOVICI

20. STOLETJA
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65 Pirkovič je imel trgovino krajši čas. Pred drugo svetovno vojno je bila v tem prostoru 
Zadružna trgovina. Pirkovič, ki je bil sprva najemnik v tej stavbi, je očitno v tistih letih 
dobro zaslužil in si zato kupil novo lepo stavbo na drugi strani trga, kjer je uredil svojo novo 
trgovino. 

66 V gradu je pred vojno prebivala jugoslovanska vojska. Med vojno je grad služil različnim 
namenom: ob začetku vojne je bila v njem starojugoslovanska vojska, kasneje italijanska 
bolnica, leta 1943 partizanska bolnica. Ob koncu vojne je bil poškodovan in ni bilo interesa 
za popolno obnovo. 

V duhu socialističnega 

samoupravljanja so 

Ribničani postavili sodo-

ben Zadružni dom.

Načrte za trgovsko zadruž-

ni dom je izdelal ribniški 

stavbenik Alojzij Hren. Nov 

Zadružni dom je imel mo-

deren izgled, ki so ga pou-

darile cikcakaste stopnice, 

ki jih danes ni več.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija na 

desni je v zasebni lasti.)
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67 Proti koncu sedemdesetih je občina Ribnica te prostore uredila. Po prenovi leta 1978 je v 
njih dobila možnost razstavljanja Petkova galerija, ki je imela že od svoje ustanovitve 1972 
stisko s prostorom, hkrati je prostor služil za poročne obrede. Poročna dvorana je ostala v 
teh prostorih do danes.

Obnovljeni ribniški grad 

in novi cerkveni zvoniki 

simbolno predstavljajo 

kulturno in duhovno 

središče doline.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)
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Vabilo na Ribniški 

festival leta 1961

Ribniški festival je bil eden 

prvih festivalov v 

Sloveniji.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša.)

Razglednica Ribnice.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)
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Pluženje s konjsko vprego

Takšno je bilo pluženje 

snega po Ribnici konec 

šestdesetih let …

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Avtor fotografije 

Drago Mohar, 1969.)

… le nekaj let kasneje, ko 

so proizvodi podjetja Riko 

obsegali raznoliko 

mehanizacijo, med drugim 

pluge se je po Ribnici 

plužilo z »ribniškimi 

plugi«.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.)
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____________________________________________________________________________________

68 Dolenjski list, 7. 10. 1976, str. 17

Razglednica Ribnice.

(Razglednico hrani Knjižnica 

Mirana Jarca Novo Mesto.)

Rokometni klub Inles-Riko 

in smučarski skoki v 

Loškem Potoku.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Avtor fotografij 

Drago Mohar.)
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69 Dolenjski list , 12. 8. 1976, str. 15

Prvi Ribniški semenj leta 

1976.

(Fotografija Vita Oražma, 

Pogled iz Ribnice, september 

1976.)

Sprevod Ribniškega 

semnja.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Fotografija je v 

zasebni lasti.) 
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(Rešeto. Glasilo občine Ribnica, november 1982, str. 11) 
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70 Sredi osemdesetih je nastal na pobudo občine projekt oživitve muzeja, katerega idejno 
zasnovo je pripravila projektna skupina Museum vivum. Projekt je jasno pokazal na potrebo 
po osrediščenem kulturnem prostoru v kraju.
Snovatelji kulturne pobude so videli ta prostor v Miklovi hiši, ki pa je bila potrebna prenove. 
Leta 1987 je bil ustanovljen odbor za obnovo Miklove hiše. Dve leti kasneje se pričnejo 
gradbena dela po strogih konzervatorskih smernicah. Galerijski program se leta 1988 iz 
Petkove galerije v celoti prestavi v takrat zasilno prenovljeno pritličje Miklove hiše. 
Istočasno se pojavi problem knjižnice, ki je takrat imela svoje prostore v domu JLA. Zaradi 
poostrene politične situacije v državi konec osemdesetih let knjižnica v takih pogojih pod 
nadzorom vojske ni mogla zaživeti. Tudi za knjižnico so bili predvideni prostori v Miklovi 
hiši. Februarja 1991 je obnovljena Miklova hiša odprta. Julija istega leta se knjižnica iz 
doma JLA preseli v nove prostore. V tem času se je v prostore Miklove hiše preselila tudi 
pisarna muzejskega kustosa. 
Z novo vsebino je Miklova hiša v začetku 90-ih let postala kulturno središče Ribniške 
doline.

Likovne kolonije so se v 

Ribnici odvijale vsako leto 

od 1979 do1991. V tem 

času so se na kolonijah v 

Ribnici zvrstili številni 

likovniki. Na sliki Rene 

Rusjan pri postavljanju 

svoje skulpture v 

ribniškem gradu 1989.

(Fotodokumentacija Galerije 

Miklova hiša.)
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Miklova hiša je leta 1991 

združila galerijo, knjižnico 

in muzej. Od takrat te 

institucije nosijo njeno 

ime.

(Fotodokumentacija Muzeja 

Miklova hiša. Avtor fotografije 

Drago Mohar.)
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