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POVZETEK 

Kulturna dediščina Ribnice je zelo bogata, raznolika in je rezultat dejavnosti in ustvarjalnosti 

številnih ribniških ljudi iz preteklosti. Pomembna je tako z zgodovinskega in umetnostnega 

kot etnološkega vidika, saj je zaznamovana s številnimi spomini, dogodki, arhitekturnimi 

poslopji ter lesenimi in lončenimi izdelki. Z Ribnico in njeno kulturno dediščino je bil močno 

povezan tudi Janko Trošt, ki je v Ribniški dolini med leti 1920 in 1946 ter med leti 1957 in 

1975 s svojo dejavnostjo in ustvarjalnostjo pustil neizbrisne sledi vse do današnjih dni. Delal 

je na področju šolstva, likovne ustvarjalnosti, lutkarstva, topografije in še bi lahko naštevali. 

Zavedal se je, da je treba kulturno dediščino širiti tudi v narodni prostor in jo tako ohranjati. 

V pričujočem diplomskem delu dobimo torej vpogled v Ribnico in njeno dragoceno dediščino 

ter spoznamo likovno ustvarjanje Janka Trošta in s tem njegov odnos do ribniške kulturne 

dediščine. Ta vsestranski likovni ustvarjalec se je zapisal v zgodovino tudi kot ustanovitelj 

dveh slovenskih muzejev, muzeja v Idriji in Ribnici, v katerih so shranjene številne njegove 

slike, risbe in druga dela. Najpogosteje je Trošt upodabljal vedute, krajine, motive iz Ribnice 

in Idrije, žanre, pa tudi karikature. V ribniškem muzeju še niso razvili nobenega didaktičnega 

gradiva za predstavitev njegove zbirke, zato bom v svoji diplomski nalogi najbolj izpostavila 

njegove upodobitve ribniškega gradu, predstavila zgodovino in značilnosti te pomembne 

arhitekture sredi ribniškega trga in izdelala podporno didaktično gradivo, zasnovano na 

podlagi dveh metod, ki zagovarjata različne didaktične pristope k bolj poglobljenemu 

obravnavanju umetniških del, to sta Ways In in izkustveno učenje oziroma učenje z 

odkrivanjem. Predlagane aktivnosti za spoznavanje, razumevanje in doživljanje ribniškega 

gradu so dopolnjene z vprašanji za pogovor in dejavnosti raziskovanja ter so lahko v pomoč 

vsem, ki bi radi bolj poglobljeno razumeli, spoznavali in odkrivali Troštova umetniška dela in 

grad v Ribnici, pa tudi učiteljem in vsem tistim, ki bi radi otrokom približali ribniško kulturno 

dediščino in odnos do nje. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Ribnica, kulturna dediščina, Janko Trošt, ribniški muzej, ribniški grad, podporno didaktično 

gradivo, metoda Ways In, izkustveno učenje oz. učenje z odkrivanjem 



 

ABSTRACT 

Cultural heritage of Ribnica is very rich, various and diverse. It is the result of activity and 

creativity of numerous Ribnica citizens from the past. Ribnica is important from the 

historical, artistic and ethnological point of view, since it is characterised by many memories, 

events, places, architectural buildings and also wooden products and pottery. Janko Trošt is 

one of the big names in Ribnica's cultural heritage, who, with his creativity and cultural 

activity, left some indelible footprints in the Ribnica valley. He worked here between 1920 

and 1946 and again later between 1957 and 1975. He took part in educational system, 

cultural heritage, artistic creativity, puppetry, topography etc. He was also aware of the fact 

that in order to preserve the cultural heritage and artistic creativity, it must be spread over 

the national territory.  

In this thesis, we get an insight of Ribnica, its valuable legacy and attitude towards art, 

together with the knowledge of Janko Trošt and his art pieces. This versatile creator was 

alsothe founder of two Slovenian museums – a museum in Idrija and one in Ribnica, where 

in both of them, many of his paintings, drawings and other work is preserved. Trošt's head 

focus was the depict of vedutas, landscapes, motives of Ribnica and Idrija, different 

genresand caricatures. Ribnica museum has not developed any didactic material which 

would present his collection and therefore in my thesis, I will try to expose Trošt's depiction 

of Ribnica castle, present the history and characteristics of this highly important 

architectural piece in the center of Ribnica and make supporting didactic material. For this I 

have usedtwo methods, which speak in favour of different didactic approaches designed to 

deal with art pieces in a more profound way. These two methods are Ways In and 

experiential learning, also known as »learning from experience«. Suggested activities for 

getting to know, understand and feel Ribnica castle are supplemented with sets of questions 

that are presented on worksheets and could be useful for anyone who would like more 

in‐depth understanding and discovering of Trošt's art and Ribnica castle and also for those 

who would like to connect the cultural heritage of Ribnica with children. 

KEYWORDS 

Ribnica, cultural heritage, Janko Trošt, Ribnica museum, Ribnica castle, supporting didactic 

material, Ways In method, experiential learning or »learning from experience« 
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1 UVOD 

Razmišljanje o Ribnici – kraju moje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti – kraju, v katerem 

živim vse življenje, me je popeljalo do ideje o raziskovanju preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti le-te. Kot bodočo likovno pedagoginjo pa me še najbolj zanima področje likovne 

ustvarjalnosti na Ribniškem. Zato me je na poti razmišljanja poneslo tudi na spoznavanje in 

raziskovanje tega področja. Leta 2010 sem izdelala raziskovalno nalogo o Ribnici in njenem 

likovnem dogajanju, v kateri sem se posvečala predvsem umetnikom, ki so veliko prispevali 

za razvoj likovne umetnosti v Ribnici na področju slikarstva, kiparstva, arhitekture in 

fotografije. V nalogi sem bila pozorna tudi na številna likovna srečanja, ki so temeljila 

predvsem na ustvarjanju slikarskih in kiparskih del in so bila razstavljena med drugim tudi v 

Galeriji Miklova hiša. Skratka, spoznala sem, da je bila ribniška umetniška kultura že v 

preteklosti zelo razširjena dejavnost, danes pa se ta dejavnost še nadaljuje.   

»Likovne stvaritve so skozi desetletja v Ribnici privabile veliko število ljudi, da so si jih 

ogledali in prisluhnili njihovi tihi govorici. Tako so se na novo spoznali z likovnim in 

ustvarjalnim svetom ter se zbližali z likovno kulturo. Namen likovnega dogajanja v Ribnici pa 

ni samo pokazati publiki likovna dela in predstaviti delujoče umetnike, ampak da bi kultura in 

njeno izobraževanje postala tudi sestavni del vsakdanjega življenja vsakega posameznika. In 

tako je mesto Ribnica prispevalo velik delež v slovensko kulturno in zgodovinsko zakladnico – 

s svojim bogatim in pestrim likovnim dogajanjem.« (Zbašnik, 2010, str. 5) 

Ker ima Ribnica tudi bogato kulturno dediščino, sem se odločila, da svojo raziskovalno nalogo 

razširim z nadaljnjim spoznavanjem področja likovnosti in kulture na Ribniškem. To 

spoznanje bom zato vključila v pričujoče diplomsko delo, ki bo temeljilo na  obravnavanju 

umetniškega dela in vprašanju, kako doživljati kulturno dediščino svojega kraja. Pomembno 

ime v likovni zgodovini Ribnice pa je zagotovo Janko Trošt, kateremu bom namenila največjo 

pozornost v diplomskem delu. Zadala sem si mnoge cilje, ki jih želim skozi celoten potek 

raziskovanja uresničiti. Ker je Trošt zelo cenil Ribnico, njeno kulturo in zgodovino, želim 

spoznati širši zgodovinski okvir Ribnice, od prazgodovine do današnjih dni, opisati življenje in 

delo Janka Trošta in njegov ustvarjalni opus ter predstaviti ribniški grad, v katerem je muzej, 

ki zbira, dokumentira, raziskuje in predstavlja, varuje ter ohranja ribniško kulturno dediščino 

in z vsem tem tudi pomaga prepoznavati identiteto prebivalcev tega okolja. Končni cilj 

mojega diplomskega raziskovanja pa je, da bi na podlagi različnih pristopov, ki so jih razvili 

muzejski pedagogi, zasnovala kvalitetno in uporabno didaktično gradivo za poglobljeno 

spoznavanje Troštovih likovnih del, ki kažejo ribniško kulturno dediščino in skozi ta dela 

spoznavanje kulturne dediščine Ribnice, torej s tem tudi spoznavanje pomembnega kulturno 

zgodovinskega spomenika, ribniškega gradu. Pot mojega raziskovanja pa s tem morda še ni 

končana, saj sem mnenja, da bi moral vsak posameznik sprejemati umetnost kot táko in jo 

doživljati kot del kulture in vsakdanjega življenja tudi v prihodnje, predvsem pa dobro 

poznati kulturno in tudi naravno dediščino svojega kraja. 



 

9 

2 ZGODOVINA RIBNICE 

2.1 Geografski in zgodovinski okvir Ribnice 

Majhno in barvito mesto Ribnica, ki leži na 489 m nadmorske višine, na jugozahodnem delu 

Slovenije in počiva na obeh bregovih ponikalnice Bistrice, sredi ravnine podolgovatega 

ribniškega polja ob cesti Ljubljana - Kočevje ter med grebenoma kraških planot Male gore na 

severovzhodu (Stene svete Ane, 963 m) in Velike gore na jugozahodu (Turn, 1254 m) je 

geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in upravno središče občine, ki šteje preko 

devet tisoč prebivalcev (po najnovejših statističnih podatkih) in 64 naselij, občina pa se 

razprostira na 154 km2 površine. V Ribniški dolini so na voljo lepe razgledne točke v 

neokrnjeni naravi, saj je v veliki večini prekrita z bogatimi gozdovi, ki so polni raznovrstne 

divjadi. Ribnica ima bogato zgodovino, saj je eno izmed najstarejših naselij na Slovenskem, 

kjer je bilo že od nekdaj zelo veliko kulturnih in umetniških dejavnosti. Kraška Ribniška dolina 

je bila dežela, znana predvsem po suhi robi, ki je najbolj prepoznavna domača obrt v 

slovenskem prostoru. Posebno mesto pa predstavlja tudi ribniško lončarstvo. Lahko bi rekli, 

da sta ti dve obrti nekakšen zaščitni znak Ribniške doline, katero močno zaznamuje tudi 

bogata naravna in kulturno-zgodovinska dediščina. Srednjeveško jedro Ribnice je nastalo ob 

gradu med Bistrico in glavno ulico, sedanjim Škrabčevim trgom, kjer prevladujejo stisnjene 

hiše, v katerih se nahajajo poslopja storitvenih dejavnosti, kot so trgovine, gostilne, knjižnica, 

galerija in muzej (Rigler Grm, Hočevar, Jarc in Mate 2008; Tekavec idr., 1994; Voglar, 1996). 

2.2 Bajka o nastanku Ribnice 

Ribniška dolina je bila nekoč ogromno jezero, polno rib. Med njimi naj bi živela tudi krasna 

zlata ribica. V Veliki gori pa naj bi takrat živel močan in orjaški velikan. Podnevi je spal, ponoči 

pa je hodil lovit ribe na jezero. Zlata ribica mu je na lovu pomagala tako, da je svetila. Ker v 

Suhi krajini ni bilo vode, so hodili k jezeru ponjo. Nekoč, ko so prišli zajemat, 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 z vozovi. Jezero je izginilo, kraj 

pa je v spomin na ta dogodek dobil ime Ribnica. Zlata ribica še danes prebiva v ribniškem 

grbu in sveti vsem prebivalcem Ribniške doline (Zdunić, Debeljak in Grivec, 1982, str. 67). 

Tudi Valvasor je menil, da izhaja ime Ribnica iz pokrajine in jezera, ki je bila polno rib in da je 

bila Ribnica nekako ribišče. A trg Ribnica ne nosi svojega imena po reki, saj skozi Ribnico teče 

reka Bistrica, ki izvira nad trgom Ribnica (Skubic, 1967). 
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2.3 Ribnica skozi čas 

2.3.1 Obdobje prazgodovine – naselitev Ribnice 

Najzgodnejša pričevanja in odkritja o prisotnosti človeka ter arheološki ostanki keramike 

oziroma lončenine na tem območju dokazujejo, da je Ribnica obstajala že v najstarejših 

dobah človekovega razvoja, v prazgodovini. Natančneje v pozni bronasti dobi, v času kulture 

žarnih grobišč. Tudi arheolog dr. Marijan Slabe (1982) je ugotovil, da je bila tu pomembna 

zgodovinska naselbina. V monografiji Ribnica skozi stoletja je zapisal spoznanja, da je leta 

1981 domnevo o poselitvi tega območja potrdilo tudi slučajno odkritje ostankov naselbine 

na nizkem griču ob glavni cesti Ljubljana – Ribnica v Žlebiču, na vzpetini s kamnolomom. 

Prebivalci te naselbine, v kateri so živeli med okoli 1500 in 900 pr. n. št., so se poleg 

živinoreje in poljedelstva ukvarjali tudi z obrtmi, kot so lončarstvo, livarstvo in izdelava 

tekstilnih izdelkov (Gradišnik, 2007, str. 10).  

Dokaz o prisotnosti prazgodovinskega človeka na ribniškem je tudi ostanek bronastega 

meča, ki je bil najden leta 1896 v bližini te naselbine pri kopanju jarka ob Bistrici pri Žlebiču 

ter zakladna najdba, od katere sta se ohranila bronasta sekira in kos surovega, neobdelanega 

brona iz kulture žarnih grobišč. To je takratni človek verjetno v strahu pred negotovostjo 

zakopal v okolici Ribnice, danes pa so ti ostanki shranjeni v Narodnem muzeju v Ljubljani 

(Slabe, 1982). Bronasti meči so imeli takrat tudi obredni značaj, zato so jih prebivalci skupaj z 

ostalimi kosi vojaške opreme ali nakitom zakopali v zemljo ali odvrgli v vodo kot daritev 

bogovom (Gradišnik, 2007).  

V 8. stoletju pr. n. št., v obdobju železne dobe, so se tudi v Ribniški dolini številčno močno 

razrasla zavarovana naselja, ki so imela v bližini tudi pašnike. To so bile prve višinske 

utrdbene naselbine, ki so se pojavile na dobrih razglediščih nad dolinami in s svojimi 

značilnostmi še danes predstavljajo eno izmed pomembnih vizualnih značilnosti te dežele 

(Slabe, 1982). V času nevarnosti so z nasipi in obzidjem zavarovana naselja predstavljala 

zavetišča za ljudi (Gradišnik, 2007). Takšne naselbine so nekoč stale južno od farne cerkve v 

Dolenji vasi, pri Sv. Gregorju in na vzpetini Veliki Žrnovec, kjer se še danes vidijo ostanki 

nekoč mogočnega ortneškega gradu, prazgodovinsko gradišče je tudi vrh vzpetine pri cerkvi 

pri Novi Štifti. Vsekakor najmarkantnejše gradišče pa je stalo na ledini pri najvišji ležeči cerkvi 

ribniške župnije, cerkvi sv. Ane na Mali gori na višini 930 m, ki ga je obdajal trojni nasip. Ta 

kraj je bil resnično pripraven za gradbišče, ker so mu visoke skale nudile močno naravno 

obrambo. Od tu je tudi najveličastnejši razgled na vse strani Ribniške doline (Skubic, 1976; 

Slabe, 1982).  
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2.3.2 Rimska doba  

Obdobje Rimljanov je v ribniških krajih pustilo dokaj nejasne sledi. Na področju Velike gore je 

bil odkrit kovanec iz antičnega obdobja, obdobja cesarja Hadrijana, ki je vladal v letih 117 do 

138. V rimski dobi naj bi skozi Ribnico vodila tudi »rimska cesta«, kar dokazuje, da je Ribnica 

res eden najstarejših trgov na slovenski zemlji. Rimljani so imeli ob robu ribniške doline pod 

Malo goro svojo cesto, kar lahko sklepamo iz imena Rimska cesta nad sv. Rokom nad Velikimi 

Laščami in Rimska cesta, ki vodi po gozdu iz ribniške doline proti Ložinam na Kočevskem. 

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

zapustila mejna območja in začele so se selitve narodov s severa proti jugu, preko 

današnjega slovenskega ozemlja so se pričela proti Italiji premikati različna ljudstva (Vizigoti, 

Huni, Ostrogoti, Langobardi). Tudi Slovani so bili v obdobju med 6. in 9. stoletjem del 

naseljevanja na območju Ribniške doline. Četudi brez neposrednih arheoloških dokazov, 

lahko sklepamo, da se je poseljenost doline od pozne bronaste dobe neprekinjeno 

nadaljevala (Gradišnik, 2007; Skubic, 1976). 

Anton Skubic (1976, str. 6, 7), ki je bil nekoč pomemben ribniški župnik in dekan, je raziskoval 

zgodovino Ribnice in ribniške pokrajine ter ugotovil, da je bila Ribniška dolina že naseljena v 

rimskih časih, a vendar ne tako gosto, »zakaj na eni strani je bila pokrita z razsežnimi 

pragozdi, ki so se vlekli skozi polovico doline pod Malo goro notri doli skozi Kočevsko do 

Kolpe. Šele Ortenburžani so jeli te gozdove sistematično izsekavati v 14. stoletju ter 

naseljevati koloniste. Druga polovica Ribniške doline je bila pokrita z vodo. Ilovnati svet in 

močvirje, ki obsega še danes vsaj tretjino te doline pod Veliko goro, nam to brezdvomno 

dokazuje. Skozi špilje, ki jih je v tej pokrajini vse polno, je voda odtekla, za seboj pa pustila 

ilovico, ki so se je poznejši prebivalci poprijeli za izdelavo loncev, peči in opeke, od katere 

obrti se še danes živi dobršen del prebivalcev Ribniške doline.« 

2.3.3 Obdobje srednjega veka – gospodarska, cerkvena in šolska organizacija 

Gospodarska organizacija: omemba Ribnice in njeni gospodarji 

Prvi svetni gospodarji v Ribnici so bili poleg oglejskih patriarhov tudi plemiči Sovneški. Leta 

1082 so dobili Ribnico v fevd Turjačani, saj se je Katarina Sovneška poročila s Turjačanom 

Konradom in za doto prinesla ribniško graščino. Leto 1220 je pomembno predvsem zaradi 

omembe Ribnice, zapisane kot gospostvo Rewenicz, pod fevdalno rodbino Turjačanov. Leta 

1227 so ribniško graščino od Turjačanov kupili gospodje iz Loža. A kmalu so jo za nekaj časa 

spet dobili Turjačani. Leta 1263 je Ribnica prišla v last Ortenburžanov, ko se graščina omenja 

kot Castrum Reiuenz, konec srednjega veka pa se ime pojavlja že s ponemčeno obliko 

Reiffnitz. Leta 1397 je bil Ortenburški oskrbnik v Ribnici vitez Herman s Čušperka, Ribnica pa 

je bila takrat politično-upravno središče. Ortenburžani so te kraje najbolj zaznamovali sredi 

14. stoletja s svojo nemško kolonizacijo Kočevske, že kmalu pa tudi Ribniške doline. Ribnico 

so Ortenburžani obdržali do svojega izumrtja, vse do leta 1418.  
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Do takrat je bila Ribnica sedež ortenburškega sodišča, ki je bil sodni fevd Ogleja. Tistega leta 

je po dedinski pogodbi prišla v last celjskih grofov. Med temi lastniki je zagotovo najbolj znan 

Friderik s svojo Veroniko Deseniško, ki je bila tudi ribniška gospodarica. Leta 1456 je umrl še 

zadnji Celjan Urh in Ribnica je postala last Habsburžanov. Ti so vso posest izročali svojim 

zvestim najemnikom in oskrbnikom v zakup. Prvi so bili grofi Lambergi. Po obleganju Turkov 

in zaradi vedno večjih denarnih stisk pa je cesar leta 1618 prodal ribniško graščino grofom 

Khislom, ki so jo leta 1641 prodali naprej grofom Trilek. Leta 1700 se je v Ribnico priženil grof 

Cobenzl in prevzel graščino v last. V rokah njegove rodbine je ostala vse do leta 1810, ko jo je 

kupila rodbina Rudež (Gradišnik, 2007; Skubic, 1976). 

Cerkvena organizacija: pražupnija, nadžupnija in kasneje naddiakonija 

Ribnica je pojem, ki danes ne pomeni samo simbol starodavne suhorobarske in lončarske 

dejavnosti ter krošnjarstva, ampak tudi velik kulturni prispevek v slovensko duhovno 

zakladnico. Ribnica je kot prafara ena najstarejših, njeno misijonsko okrožje pa je segalo od 

Ljubljanskega barja, preko Kočevja do Črnomlja, Metlike in Kolpe ter vse tja do Čabra in 

Prezida. Ponos Ribnice je tudi veličastna dvostolpna farna cerkev, ki ji je arhitekt Jože Plečnik 

po koncu 2. svetovne vojne načrtal nova zvonika (Debeljak, 1996; Skubic, 1976). 

V 9. in 10. stoletju je bilo značilno pokristjanjevanje slovenskih poganov tudi na Ribniškem. 

Ribniško ozemlje je v času od leta 811 pripadalo cerkvenemu območju Ogleja, tako kot vsa 

področja južno od reke Drave. Tako je razsodil cesar Karel Veliki. Oglejski patriarhi so imeli 

duhovno oblast nad ribniškimi pokrajinami vse do leta 1751 (Debeljak, 1982a; Skubic, 1976). 

Oglejski patriarhi so na začetku 11. stoletja dobili te kraje v last od cesarja in s pomočjo 

svojih fevdnikov so v Ribnici postavili misijonsko postajo, iz katere se je kasneje razvila 

župnija. V Ribnici so postavili tudi grad, ki je bil potreben za upravo posestev. Prva krstna 

cerkev v Ribnici je bila kasnejša grajska kapela, posvečena sv. Janezu Krstniku, ki je morala 

biti prvo krščansko svetišče v Ribnici in je imela pomembno vlogo v življenju Ribničanov še 

dolgo po tem, ko so si sezidali novo farno cerkev in jo posvetili svojemu farnemu patronu sv. 

Štefanu (Debeljak, 1982a; Gradišnik, 2007). Krščanske misijonske postaje so se ustanavljale 

ob rimskih cestah ter ob vodah za krščevanje in tako je bilo tudi v Ribnici. Župnija Ribnica je 

zagotovo najstarejša na Dolenjskem. Leta 1363 je postala nadžupnija in je nad farami 

ohranila vrhovno oblast skozi več stoletij, ribniški župniki pa so ohranili samostojnost in 

gospostvo nad vso ribniško-kočevsko pokrajino. Gotovo pa drži tudi dejstvo, da so bili 

Ortenburžani že mnogo prej na posestvu ribniškega gradu in so imeli v 13. stoletju tudi 

patronstvo nad ribniško župnijo ter da je bila leta 1228 Ribnica že urejena župnija, torej je 

bila ustanovljena že pred letom 1000, iz nje pa so se ustanavljale nove fare oziroma župnije 

(Skubic, 1976), saj so z naraščanjem števila prebivalstva nastajale v izsekanih gozdovih tudi 

nove naselbine, ki so potrebovale svoje duhovno središče (Debeljak, 1982a).  

Ko je leta 1461 Ljubljana postala samostojna škofija, je Kranjska dobila še več naddiakonatov. 

Ustanovitev ribniške naddiakonije 1462. leta je bila posledica zgodovinskega razvoja, pod njo 
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pa so spadale vse kočevske in okoliške župnije, ker so nastale na teritoriju ribniške fare. Leta 

1751 je oglejski patriarhat razpadel na videmsko in goriško nadškofijo in Ribnica je prišla pod 

Gorico. Ta je prevzela vse avstrijsko ozemlje, ki je bilo pod Oglejem. Leta 1787 je ves ribniški 

naddiakonat prešel pod ljubljansko škofijo. Opuščeni so bili tudi naddiakonati, namesto njih 

so bile ustanovljene dekanije. Ribniška naddiakonija je bila razdeljena na kočevsko in ribniško 

dekanijo. Ta razdelitev je ostala vse do danes. Na teritoriju prvotne ribniške župnije je tekom 

stoletij nastalo 38 župnij (Skubic, 1976).  

 

Šolska organizacija: najstarejša gimnazija za »duhovniški naraščaj« 

»Ribniška šola je med najstarejšimi šolami v slovenskem prostoru« (Ivanec, 2008, str. 2). 

Torej je imela Ribnica že v davnih časih dobro razvito šolstvo, ki je zraslo iz cerkvenih potreb. 

Naddiakoni, ki so imeli v oskrbi veliko podložnih župnij, so morali sami skrbeti za izobrazbo 

duhovniškega naraščaja, zato je veliko domačinov – duhovnikov in kaplanov opravljalo 

duhovniško službo v domačem kraju in domači župniji, kjer so službovali kot dušni pastirji. 

Poleg samostanske šole v Stični in župnijske v Kranju je konec 14. in na začetku 15. stoletja 

slovela tudi šola v Ribnici, ki ni bila navadna trivialna šola, v kateri bi se poučevalo le 

računanje ter branje in pisanje latinskega jezika (Debeljak, 1982b; Skubic, 1976). To je bila 7-

razredna »latinska šola«, prva gimnazija in ena redkih v Sloveniji, ki je dajala izobrazbo za 

duhovniški naraščaj in so jo ustanovili ugledni naddiakoni. Ta šola je učence usposabljala za 

vseučilišče, torej za višje poklice, je pa tudi dajala izobrazbo za vpis na dunajsko univerzo. V 

16. stoletju so jo obiskovali številni dijaki iz raznih dežel. Poleg tega je dokaz o obstoju šole 

tudi veliko število domačih ribniških duhovnikov že v 15. stoletju (Debeljak, 1996; Gradišnik, 

2007; Skubic, 1976). Za nadaljnji obstanek do sredine 17. stoletja ni poročil, saj se zaradi 

požara, ki je v letih 1415, 1445 in 1778 uničil trg, niso ohranili nikakršni dokumenti o šoli 

(Ivanec, 2008). Zagotovo pa je ribniška šola dala učencem bogato znanje in osnovo za 

življenje (Debeljak, 1982b). 
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2.3.4 Obdobje novega veka – čas turških vpadov, kmečkih uporov in »suhe robe« 

Prehod srednjega veka v novi vek je bil zelo buren. To je bil čas v začetku 15. stoletja, ko so 

Turki vdrli na slovensko ozemlje in ropali ter napadali naše kraje. Posledično so morali 

fevdalci poleg stalnih dajatev dvoru, vzdrževati tudi vojsko za boj proti turškim sovražnikom. 

Zaradi dodatnih stroškov so prihajali v vedno večje denarne zagate, zato so od svojih 

podložnikov zahtevali večje davke. Ti so se leta 1515 uprli in od gospodarjev zahtevali nazaj 

»staro pravdo«. V tem času so Kranjsko prizadele tudi številne naravne nesreče, katerih 

posledica je bila nerodovitna zemlja, lakota in razne bolezni. Poleg tega je deželo leta 1511 

prizadel hud potres in ljudje so pričakovali konec sveta. A zgodil se je preobrat in ravno v 

času različnih preizkušenj je prišlo do razvoja domače obrti – suhe robe, ki jim je dala 

zaslužek za preživetje in še danes simbolizira to deželo (Gradišnik, 2007, str. 18, 22). 

Turški vpadi 

Turki so leta 1408 vdrli v Belo krajino in jo strašno opustošili. Roparski napadi so se 

ponavljali, turškim sovražnikom pa je bila odprta pot od Kolpe preko Kočevske tudi v Ribnico, 

saj so napadali proti Ljubljani. Prvi turški napad na Ribnico se je zgodil leta 1415, čez nekaj 

mesecev pa je ves ribniški trg popolnoma uničil še požar. Leta 1469 se je pričela doba 

vsakoletnih turških napadov, ki je skoraj brez prestanka trajala vse do leta 1483. Turki pri 

tem niso nameravali osvojiti novega ozemlja, saj je šlo le za roparske napade, pri katerih so 

iskali bogat plen in nasitili svojo krvoločnost (Skubic, 1976; Zdunić idr., 1982). Zelo številna 

turška vojska na konjih se leta 1471 zopet ni mogla ogniti ribniškega območja, zato so se 

turški sovražniki v napadih strašno znesli tudi nad Ribnico in njeno okolico. Veliko ljudi je bilo 

za vedno odpeljanih, vasi so se dušile v dimu, nekateri prebivalci pa so se varno umaknili v 

cerkve, gradove, mesta in tabore. Poleg obrambne organizacije, ki je prebivalce varovala, pa 

je na prihod Turkov opozarjala tudi signalna organizacija, pri kateri so ob preteči nevarnosti 

turške konjenice zakurili kres na grmadi ali streljali s topom. Kljub temu, da so Turki Ribnico 

vsaj sedemindvajsetkrat razdejali, je trg ostal neobzidan. Trški veljaki so se po zavetje 

zatekali v ribniški grad, katerega Turki niso uspeli nikoli zavzeti in premagati, ker je bil 

premočno utrjen. Grad je imel v tistem času dvižni most in obrambni jarek z visokim 

obzidjem. Kmetje na podeželju pa so postavljali svoje tabore in utrdbene prostore okoli 

cerkva ali župnišča izven trga in mesta. Takšna protiturška tabora sta bila sv. Rok v Dolenji 

vasi in pri sv. Ani na Mali gori. V drugi polovici 16. stoletja so bili napadi vedno redkejši. 

Turške čete so po ribniškem gospostvu zadnjikrat ropale leta 1584 in Ribniška dolina ni več 

videla vojske vse do prihoda Napoleonovih Francozov, leta 1809 (Gradišnik, 2007; Skubic, 

1976).  

Morda je tudi po Turkih malokateri kraj toliko trpel kakor Ribnica, ki so jo tolikokrat oplenili 

in požgali, a niso je uspeli premagati. In spomin na grozote ob številnih turških vpadih je tudi 

Primožu Trubarju zagotovo ostal za vedno, saj je skoraj v vsaki izmed svojih tridesetih knjig 

omenil Turke kot največjo nesrečo slovenskih kmetov, prav tako je o trpljenju Ribnice in 
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njene okolice v času Turkov pisal tudi J. V. Valvasor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske (Skubic, 

1976; Zdunić idr., 1982). 

Tudi besede Antona Skubica (1976) zelo dobro in nazorno opisujejo, kakšne posledice je 

pustilo razdejanje turških sovražnikov v ribniški dolini: »Za naše pokrajine ni bilo ne preje ne 

pozneje v zgodovini tako usodne dobe, kakor je bila doba velikih turških navalov skoro skozi 

200 let. Bojeval se je takrat krvav in obupen boj za obstanek in le čuditi se je, da niso 

Ribničani v tem boju popolnoma podlegli. Rane, ki jih je vsekal turški meč, se stoletja niso 

zacelile. Gospodarsko bi bili popolnoma propadli, ker jim je Turek leto za letom ropal njih 

pridelke in pokončeval polje, da jih nista reševali domača obrt in kupčija, suha roba in 

lončarstvo./…/« (str. 524). 

Ribniška suha roba in lončarstvo 

Z izdelovanjem uporabnih lesenih izdelkov so se ukvarjali že staroselci, nove vplive pa so 

prinesli Slovani v 6. stoletju (Renčelj, 2011). Prvotni način obrti je bil tak, da so vse, kar so 

potrebovali, izdelali doma (Zdunić idr., 1982), torej so ljudje že od nekdaj izdelovali suho 

robo in druge izdelke za domačo rabo, v teh razburkanih in težkih časih pa so tudi kaj prodali 

na kakšnem bližnjem sejmu, da so imeli malo zaslužka za preživetje, saj nekateri podatki 

pričajo o velikem pomanjkanju na ribniškem območju (Gradišnik, 2007).  

Ribniška suha roba je bila prvič izpričana z loško sejemsko listino iz 14. stoletja in je 

predstavljala posebno skupino v okviru lesnih obrtnih dejavnosti (Renčelj, 2011). Ker so se na 

celotnem kočevsko – ribniškem območju čutile posledice hudega razdejanja Turkov, se je 

cesar Friderik III., prvi lastnik ribniškega gospostva za izumrlimi celjskimi grofi, odločil za 

ukrep za izboljšanje življenja na tem območju in 23. oktobra 1492 v Linzu podpisal poseben 

cesarski privilegij tudi zaradi precej nerodovitne zemlje, s katerim je dovolil Kočevarjem in 

Ribničanom, da lahko po vsem njegovem cesarstvu neobdavčeno prodajajo in izvažajo žito, 

platno in razne predmete, ki so jih sami izdelali ali pridelali doma (Gradišnik, 2007; Skubic, 

1976). Zato na dan 23. oktobra Ribničani vsako leto praznujejo tudi svoj občinski praznik. 

Kmetje so po tej odredbi lahko trgovali s platnom, suknom, maslom, oljem in živino. Med 

dovoljenim blagom pa so se znašli tudi leseni predmeti, kakršne so kmetje izdelovali doma. 

Pravico do prostega trgovanja s suho robo so najbolj izkoristili prebivalci ribniške pokrajine in 

s tem dali suhi robi značilno oznako »ribniška«, po kateri jo pozna celotna Slovenija in velik 

del Evrope, saj so bile trgovske poti podložnikov usmerjene na dežele, ki jim je vladal cesar – 

Hrvaška, Dalmacija, Istra, Ogrska ter avstrijske in nemške dežele. Trgovske poti so jih vodile 

tudi v Italijo, Grčijo, Španijo, po obalah Male Azije, Sirije in Egipta ter čez Sredozemsko morje 

v Afriko in vse do Indije. Cesar je to dovoljenje oziroma privilegij izdal zato, da kmetje ne bi 

zapustili svoje zemlje, ker je bila Ribnica z okolico večkrat požgana in opustošena v času 

Turkov. Cehi in različna združenja so uničili marsikatero domačo obrt, suhe robe pa niso 

mogli zaradi posebnih pravic (Renčelj, 2011, str. 95; Rigler Grm idr., 2008, str. 16).  
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Ta privilegij, ki je rešil Ribničane pred gospodarskim propadom in ki je bil pogoj za razvoj 

suhorobarske obrti, so kasnejši vladarji še večkrat potrdili in to je bila osnova za razvoj 

potujoče trgovine z lesenimi izdelki – krošnjarstvo oz. zdomarstvo. Tako se je s prodajo 

povečalo povpraševanje in s tem tudi izdelovanje suhorobarskih izdelkov (Gradišnik, 2007; 

Skubic, 1976).  

Z gozdom porasla Ribniška dolina, pa tudi Kočevska sta najbolj široko razprostrti del 

Slovenije, ki je bil že od nekdaj vdan lesni domači obrti. Vzrok za izdelovanje suhe robe in 

lončenih izdelkov, ki ponujajo dodatni zaslužek, pa je v tem, da je bila Ribniška dolina že zelo 

zgodaj gosto naseljena in gozd je ob taki prenaseljenosti postal enakovreden vir za 

preživljanje (Zdunić idr., 1982, str. 97). To je prebivalce sililo, da so prodirali v gozdove in si 

tam postavljali koče. Ker jih domača obdelana zemlja ni preživljala, so se oprijeli domačih 

obrti: rešetarstva, strugarstva in lončarstva (Skubic, 1976, str. 283).  

Pomen izdelovanja predmetov iz lesa je uvidela tudi vlada in pozvala kranjske deželne 

stanove, naj pošljejo nadarjene in obetavne suhorobarje na izpopolnjevanje na dunajsko 

obrtno šolo in kmalu se je z izdelovanjem suhe robe ukvarjalo več tisoč prebivalcev. Delale so 

cele družine, vsi družinski člani, celo otroci, saj je bil to edini vir za preživetje (Renčelj, 2011). 

Vsekakor je bilo smiselno, da so posamezne družine razvijale izdelavo izdelkov, za katere je 

potreben enak les in podoben način priprave lesa. In na tak način se je začela lesna obrt 

specializirati (Gradišnik, 2007). Znanje izdelovanja se je prenašalo iz roda v rod (Rigler Grm 

idr., 2008). Tako sta volja po delu in zaslužku teh krajev in boj proti brezposelnosti ustvarila 

tradicijo izredne delavnosti in iznajdljivosti, ki se ni kazala samo pri delu doma, ampak tudi 

pri prodaji izdelkov zunaj domovine (Zdunić idr., 1982). Nastalo je deset panog: obodarstvo, 

podnarstvo, rešetarstvo in krošnjarstvo, žličarstvo in kuhalničarstvo, posodarstvo ali 

pintarija, zobotrebčarstvo, pletarstvo, ročno mizarstvo, strugarstvo in orodjarstvo. Suha roba 

je bila stalno tržno blago tudi na tedenskih sejmih, ki jih je bilo v teh časih veliko, saj so imeli 

v 16. stoletju ribniški tržani cesarsko dovoljenje. Ti sejmi so bili posebna trška svoboščina, 

najbolj živahno je bilo ob žegnanjih. In to se je v Ribnici ohranilo vse do današnjih dni, kjer 

poteka vsakoletni sejem suhe robe, lončarstva in domače obrti (Gradišnik, 2007; Zdunić idr., 

1982). Večstoletna tradicija, ki je bila tesno povezana z naravo, je dobila geografsko oznako 

»Ribniška suha roba«, s katero so zaščiteni predmeti iz različnih vrst lesa, kot so smreka, 

jelka, bor, macesen, hrast, bukev in so skozi zgodovino postali tradicionalni izdelki na 

območju občin Ribniške doline. Oznaka temelji na tradiciji kakovosti, avtohtonem materialu, 

znanju in izkušnjah izdelovalcev suhe robe. Izdelki so del suhorobarske kulturne dediščine in 

nadaljujejo tradicijo suhorobarskih panog. Večina izdelkov ima uporabno funkcijo, najbolj 

prepoznavni in značilni izdelki suhe robe pa so rešeto, žlica in škaf (Renčelj, 2011, str. 96; 

Rigler Grm idr., 2008, str. 17).  
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»V južnem delu Ribniške doline so bila nahajališča gline, zato so se ljudje v tem delu 

množično ukvarjali z lončarsko obrtjo. Svoje izdelke so žgali v vaških pečeh »ožagah«1 in jih 

kasneje sami prodajali naokoli. Ribničani so zaradi kakovostnih izdelkov iz lesa in gline in 

zaradi duhovite šegavosti imeli vedno in povsod odprta vrata.« (Gradišnik, 2007, str. 22) 

Lončarska dediščina je del ljudske kulture in tudi ta najstarejša obrt je bila pomembna 

gospodarska dejavnost, ki je bila najbolj razširjena v Dolenji vasi in Prigorici pri Ribnici, 

imenovani Lončarija. Zagotavljala je preživljanje in nujno gospodinjsko opremo vsake hiše, ki 

je bila povezana s pripravo in shranjevanjem hrane in tudi s to obrtjo se je ukvarjala cela 

družina. Lončarji so svoje izdelke prodajali na sejmih in jih vozili naprodaj po bližnji in daljni 

okolici, tudi v Trstu, na Hrvaškem in v Istri. Razvoj lončarstva je bil odvisen od nahajališč 

dovolj dobre in primerne gline. Začne se s kopanjem gline, oblikovanjem izdelkov na kolesu, 

šajbi, kolovratu, lončarskem vretenu in konča z žganjem v peči. Skopano glino so pregnetli z 

rokami in nogami, barvo za loščenje pa so mleli v ročnih mlinih (žrmljah). Lončarki izdelki za 

vsakdanjo rabo so bile glinene lončarske posode in lonci za pripravo in shranjevanje različnih 

živil, pekači za kruh in potice, vrči za vodo, vino ali sadjevec, različne glinene sklede za žgance 

so se uporabljale zelo pogosto, saj združujejo dediščino lončarstva in kulinarike. Zelo značilni 

so tudi glineni spominki, posebnost je ribniška piščal – konjiček, ki v riti piska. Vsi ti lončarski 

izdelki so še danes iskano tržno blago (Renčelj, 2011). 

S pravim načinom in pristopom lahko dosežemo ohranjanje identitete ribniške suhe robe. Od 

tod tudi sledi ribniška himna: »Sem Ribn'čan Urban, po cajl'm svajt' znan…« Tudi ostala lesna 

industrija, ki izhaja iz veleposestniških gozdov kneza Auersperga in graščaka Rudeža, kaže 

velikanska skladišča po Ribniški dolini, ki zajema zelo obširne gozdove (Skubic, 1976, str. 

552). Dobro si je zapomniti tudi besede, ki jih je v monografiji Ribnica skozi stoletja zapisal J. 

Rus (1982): »Vsakdo, ki je od tu doma in ga povprašaš po njegovi domovini, ti bo najprej 

povedal, da je od Ribnice, pa naj ima tudi po 4 do 5 ur hoda do ribniškega trga. Ljudje so 

torej Ribničanje, njihova duševna svojstva so v glavnem kombinacija humorja in resnobe, 

njihovi izdelki pa ribniška ali suha roba, ime, ki ga ne more prevesti noben jezik« (str. 117). 

 

 

 

2.3.5 Sedemnajsto stoletje – čarovniški procesi na Ribniškem 

»Čarovniški procesi, ki so bili razširjeni po celotni Evropi, so slovenske dežele dosegli v 16. 

stoletju« (Gradišnik, 2007, str. 29). Ta zgodovinski pojav spada med najstrahotnejše dokaze, 

                                                           
1
 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. 
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kako pogubno in brezmiselno je vsako praznoverje, saj so se ti procesi za veliko večino 

obtožencev in nedolžnih žrtev končali s smrtjo (Skubic, 1976; Zdunić idr., 1982). Dokumenti 

pričajo, da je bilo na Slovenskem obtoženih čarovništva približno petsto oseb, čarovniški 

procesi pa so zajeli vsaj tisoč ljudi. Velika večina obtoženih je končala pod mečem ali na 

grmadi (Gradišnik, 2007; Skubic, 1976).  

Razvila se je teorija o shodih »čarovnic« ali »copernic«, o zvezi ljudi s hudičem, o njegovem 

čaščenju in telesnem združevanju z njim ter o povzročanju bolezni in kuhanju nevihte in toče. 

Z dolgotrajnim mučenjem obtožencev so dobili priznanje in potrditev, da teorija ustreza tem 

dejstvom ali pa je med groznim mučenjem obtoženec celo umrl. Čarovnice so bile torej 

kaznovane za stvari, ki jih človek sploh ne more narediti (Skubic, 1976; Zdunič, 1982).  

V 17. stoletju sta bila v Ribnici dva procesa proti čarovnicam. Prvi je bil leta 1652, ko je neki 

hlapec pred ribniškim gospostvom naznanil dve dekli, Marjeto in Marijo. Takrat je bil krvni 

sodnik ravno v Ribnici in je ukazal zapreti osumljeni v ječo v grajskem stolpu. V prvem 

zaslišanju sta dekleti zanikali vse obtožbe. Kasneje, po mučenju na čarovniški klopi, ko so 

nanju med izpraševanjem kapali še razbeljeno smolo, sta vse obtožbe priznali. Obsojeni sta 

bili na obglavljanje in sežig. Na dan usmrtitve se je zbralo veliko ljudi, hlapec pa je zaradi 

pritiska nekaterih ljudi preklical obtožbo, zato se je hišni gospodar zavzel za razveljavitev 

obsodbe pri krvnem sodniku. Vendar se ni dalo nič storiti, saj sta obtoženi že priznali 

čarovništvo. Leta 1700 je krvni sodnik začel drugi, a zadnji znani čarovniški proces v Ribnici, ki 

je trajal dve leti in je terjal najmanj sedem žrtev. Obtoženi sta bili Marina Češarek in Lucija 

Kersnič. Obe sta vse obtožbe najprej zanikali, kasneje po nekajurnem izpraševanju in 

mučenju na čarovniškem stolu pa sta priznali in naznanili tudi druge udeležence v 

čarovniškem hudodelstvu. Lucijo so po priznanju odpeljali v ječo, kjer je zaradi posledic 

mučenja umrla. Marina Češarek pa je bila 11. maja 1701 še zadnjič postavljena pred tajno in 

javno pravdo, kjer je ponovila svoje priznanje. Zato so jo usmrtili s cesarskim mečem, telo pa 

vrgli na grmado in skupaj s truplom Lucije, ki so ga izkopali, sežgali v prah in pepel. Skubic 

(1976) pravi, da: »Tako govori zapisnik. Taka pravica je hodila po naši zemlji in cesarski meč 

je sekal in grmade so gorele; samo to ni dognano, kdo je bolj vse to zaslužil« (str. 412).  

Metode krvnega sodnika Janeza Jurija Hočevarja so bile zelo krute, o tem nam priča veliko 

število umrlih v ječah zaradi posledic mučenja. Leta 1705 je bil s cesarskim ukazom zaradi 

svoje krutosti odstavljen z mesta cesarskega krvnega sodnika (Gradišnik, 2007; Zdunič idr., 

1982). Obdobje med leti 1690 in 1710 je bilo obdobje najštevilčnejšega pregona čarovnic na 

Kranjskem, postopoma so se čarovniški procesi zaključevali z vedno milejšimi obsodbami 

(Gradišnik, 2007, str. 30). 

2.3.6 Konec osemnajstega in devetnajsto stoletje – čas velikih sprememb 

Spremembe v šolstvu in ribniški šoli 
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Leta 1790 je ribniška šola postala dvorazrednica, saj je poleg učitelja nastopal tudi podučitelj 

kot učiteljski pomočnik. Učitelji so bili laični. Že v prvih letih 19. stoletja je šola slovela daleč 

naokoli, saj je bila zelo uspešna, obiskovali pa so jo učenci iz drugih krajev (Debeljak, 1982b; 

Skubic, 1976). Velike zasluge za takšen uspeh in sloves ribniške šole v tistem času je imel 

dekan Humel, ki je bil visoko izobražen mož in je postal tudi okrajni šolski nadzornik, zato se 

je sistematično zavzemal za šolstvo, pa tudi dejstvo, da je bila to dvorazredna, mešana šola, 

pouk pa je potekal v nemškem jeziku, ki je veljal za gosposki jezik in so se ga hoteli naučiti vsi 

boljši ljudje. Dekan Humel je v Ribnici služboval skoraj enajst let in šolstvo je hotel približati 

tudi ljudstvu, zato je šolam in svoji dekaniji predložil pravilnik, kaj in kako se mora poučevati 

v nedeljski in redni, vsakdanji šoli ter že takoj po svojem nastopu leta 1807 vpeljal tudi 

»nedeljsko šolo«, v kateri je ob nedeljah in praznikih sam poučeval otroke slovensko brati in 

pisati, saj sta bila učitelja Nemca. Leta 1808 je začel ribniški dekan Humel pisati »Zlato bukvo 

oz. knjigo«, v katero so vpisovali najboljše učence (Gradišnik, 2007; Ivanec, 2008; Skubic, 

1976). V času Ilirskih provinc, od leta 1810 do 1812, je sloves ribniške šole pritegnil tudi 

Franceta Prešerna, ki je tu obiskoval prva dva razreda svojega šolanja (Debeljak, 1982b). V 

Prešernovem času so bili šolski prostori v Štekličkovi hiši, nasproti cerkve, ki še danes stoji na 

tem mestu, na njej pa je spominska plošča (Debeljak, 1996). Tudi France Prešeren je v letih 

1811 in 1812 zapisan med odličnjaki v Zlato knjigo, ki jo danes hrani NUK v Ljubljani. Razmere 

v šolstvu so se začele slabšati, primanjkovalo je učnih knjig, število učencev se je množilo, 

stari šolski prostori so postajali premajhni, zato so učitelji morali šolarje poučevati kar po 

zasebnih hišah. Ker je število učencev še vedno naraščalo, je leta 1846 občina kupila hiše ob 

cerkvi in naslednje leto na njihovem mestu zgradila novo šolsko poslopje. Danes tu stoji 

Zadružni dom. Razmere v šolstvu so se izboljšale šele po marčni revoluciji, leta 1848, ko se je 

ribniška šola razširila in razvila. Tega leta je v novo šolo prišel Josip Raktelj, ki je imel 

naslednjih 43 let, vse do leta 1891, vlogo ravnatelja in nadučitelja. Šolo je vodil zelo uspešno 

in tudi število učencev se je povečalo, zato se je Raktelj pri vodenju šolstva povezoval s 

takratnim dekanom Holzapflom (Debeljak, 1982b; Gradišnik, 2007; Ivanec, 2008). Leta 1856 

se je šola razširila v trirazrednico in prostori, ki so jih sezidali, so s tem postali zopet pretesni, 

zato so jih leta 1871 podaljšali proti cerkvi in tri leta pozneje, 1874, je šola postala 

štirirazredna. Leta 1878 so šolo ločili po spolu in vsi razredi, štirje za dečke in dva za deklice, 

so bili nastanjeni v istem šolskem poslopju poleg cerkve. Leta 1894 je v zvezi z deško šolo 

začela delovati obrtna nadaljevalna šola. Število učencev je naraščalo, zaradi česar je spet 

prišlo do prostorske stiske, dokler niso leta 1907 sezidali novo šolsko stavbo na Kolodvorski 

ulici, v kateri je potekal pouk za dečke in šola je dobila ime »deška šola«. »Dekliška šola« pa 

je ostala v starem poslopju. Obe sta se postopoma razširjali v 5- in 6-razrednici z več 

paralelkami, vsaka pod svojim vodstvom in upraviteljstvom (Ivanec, 2008; Skubic, 1976). 

2.3.7 Dvajseto stoletje – novosti v življenju na ribniškem trgu 

Trg Ribnica je bil od nekdaj kulturno, upravno in cerkveno središče doline, v katerem so bile 

trgovine, upravne službe, obrtniki in gostilne. Zelo pomembno središče – tako duhovno kot 

posvetno – pa je bila ribniška župnijska cerkev. Poleg dekana, ki je imel močan vpliv na 
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lokalno skupnost, je bil nedvomno pomembna osebnost tudi lastnik graščine. Lastniki hiš v 

ribniškem trgu so bili po večini kmetje s svojo živino, zemljo in gozdom, tržani pa so radi 

posedali pred hišami na svojih lesenih klopcah in spremljali dogajanje na trgu. Prišlo je 

obdobje mnogih novosti in tehničnih sprememb, saj se je poleg vlaka, ki so se ga že navadili, 

pojavilo novo prevozno sredstvo – avtomobil. Lastnica prvega avtomobila, ki je takrat za 

Ribničane pomenil pravo atrakcijo, je bila Olga Rudež Kosler, žena lastnika ribniškega gradu, 

Antona Rudeža. Malo kasneje je Ribnica dobila tudi električno razsvetljavo po zasebnih 

hišah. Življenje na trgu je bilo živahno, pestro in raznoliko, saj se je vedno kaj dogajalo. 

Ribničani so se med seboj družili in zbirali v številnih društvih ter prirejali razne veselice in 

gledališke igre, otroci so se v času pouka igrali med odmori (Gradišnik, 2007). 

Po prvi svetovni vojni, leta 1919, je bila ustanovljena Državna meščanska šola, ki se je kar 

hitro razširila v štiri razrednico in je imela v prvih letih svojega delovanja prostore razmetane 

po štirih zasebnih hišah, zato jo je oblast želela ukiniti. To je preprečila nekdanja posojilnica, 

ki je v letih 1925/1926 meščanski šoli sezidala veliko moderno poslopje poleg deške šole na 

Kolodvorski ulici. Leta 1929 je bil sprejet šolski zakon, ki je uvedel splošno in obvezno 

osnovno šolo in naslednje leto je postal ravnatelj meščanske šole Janko Trošt, ki jo je 

uspešno vodil skozi celo drugo svetovno vojno do osvoboditve. Leta 1945 sta se dekliška in 

deška šola združili v enotno osnovno šolo, meščanska pa se je preimenovala v nižjo 

gimnazijo. Svetovna vojna tudi Ribnici ni prizanesla, saj so prostori dekliške šole pogoreli in 

na njenem mestu so leta 1956 sezidali Zadružni dom, načrte zanj pa je izdelal ribniški 

stavbenik Alojzij Hren (Ivanec, 2008; Skubic, 1976). Dekliška in deška šola sta se torej leta 

1945 združili pod enotnim vodstvom, 8. marca 1969 pa je bila poleg nekdanje deške in 

meščanske šole na Kolodvorski ulici s pomočjo samoprispevkov občanov zgrajena nova 

stavba ribniške Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, v kateri se izvaja pouk za učence 

predmetne stopnje (Gradišnik, 2007; Ivanec, 2008). Ribniška šola je v svojem večstoletnem 

obstoju dala slovenskemu narodu veliko duhovniške in svetne inteligence (Skubic, 1976). 
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Šestdeseta leta 20. stoletja je v Ribnici zaznamoval Ribniški festival in dodatna turistična 

ponudba kraja s trgovino s spominki »Spominkarstvo«, katere začetnik je bil tudi Janko Trošt. 

Miniaturni izdelki ribniške suhe robe so bili znani kot eni najbolj originalnih spominkov na 

turističnem trgu, med katere sodijo različni poslikani ali ožgani predmeti različnih panog iz 

javorjevega, bukovega ali smrekovega lesa. Najpogostejši izdelki so miniature lesenih posod, 

žlic, krošenj, rešet, šoferski obesek, ribniški pušeljc, lesena figura Ribničana in vazice 

(Gradišnik, 2007; Grivec, 1982; Rigler Grm idr., 2008).  

V tistem času so se v Ribniški dolini začeli ustanavljati tovarniški obrati, suhorobarstvo in 

zdomarstvo pa so postopoma opuščali in se zlasti v zlati dobi socializma, v sedemdesetih 

letih 20. stoletja, začeli množično zaposlovati v obratih lokalne industrije, zaslužek pa so 

vlagali v živinorejo. Z osamosvojitvijo Slovenije pa je veliko delavcev kmetov izgubilo 

zaposlitev, izgubljal se je pomen živinoreje, ki so jo posledično začeli opuščati. Ponovno je 

zacvetel pomen trgovine, ki je zagotavljal zaslužek za preživetje (Rigler Grm in Rožman, 

2010).  

Postavljali so se temelji v gospodarstvu, saj je v sedemdesetih letih prišlo do pravega 

razcveta. Območje ribniške občine je bilo takrat kmetijsko, kazali so se tudi zametki 

industrije, ki so se vedno bolj razvijali (Gradišnik, 2007; Grivec, 1982). Razvito trženje in obrt 

sta osvajala nova tržišča, saj je inovativnost prinašala napredek pri obdelavi lesa in mu dala 

dodatno vrednost, ljudem pa zaslužek in obstanek na domačijah (Renčelj, 2011, str. 96).  

Konec sedemdesetih let so se v Ribnici pričela likovna srečanja – likovne kolonije, ki so se 

odvijale vsako leto, od 1979 pa vse do leta 1991. Ta srečanja so imenovana po Janku Troštu, 

ki je vse svoje življenje posvetil likovnim in narodopisnim vrednotam Ribniške doline ter njeni 

kulturni dediščini. Udeleženci teh srečanj so bili likovniki, kiparji in slikarji, ki so v svoje 

likovne stvaritve prenašali motiviko, značilno za to pokrajino in ljudi ter jih razstavili na 

Ribniškem semnju (Zbašnik, 2010, str. 24). To je bil zelo pomemben dogodek v osemdesetih 

letih, ki se je obdržal vse do danes. Dogodek, kjer si obiskovalec lahko ogleda vse značilne 

ribniške obrti, in dogodek, kjer suha roba oživi. 
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2.4 Ribnica v današnjem času 

Ker je več kot polovica površine občine pokrita z gozdovi, se je večina domačinov ukvarjala z 

lesom in rodila se je domača obrt, ki je bila dober vir prihodka. Po več kot 500 letih se je to 

ohranilo do današnjih dni, saj se je razvila uspešna proizvodnja lesa. Za Ribnico značilna suha 

roba je vse do danes ostala ribniška značilnost in bo ostala še v prihodnje prirojena spretnost 

in tudi simbol Ribnice. Grivec (1982) je dodobra opisal lastnosti Ribnice in ob tem zapisal, da 

je »obdelava in predelava lesa skupaj z lončarstvom pomagala prebivalcem Ribniške doline 

previhariti se skozi stoletja, skozi vse težave in nadloge, skozi vojne, naravne katastrofe in 

ekonomske krize. Mnogi pa so odšli tudi s trebuhom za kruhom in Ribničana ali njegovega 

potomca lahko najdemo v kateremkoli delu sveta tudi še danes« (str. 151 – 154).  

Ribničani se vedno prilagajajo času, tržišču, potrebam v gospodinjstvu in gospodarstvu ter 

novim tehnologijam. Zato je ravno to prilagajanje in razvijanje novih izdelkov ribniško suho 

robo pripeljalo do kvalitetnih in uporabnih izdelkov, saj tradicija ostaja in Ribničani zdomarji 

grejo še danes v svet s ponosom, saj s tem ohranjajo tradicijo suhe robe in razvijajo večjo 

prepoznavnost na trgu (Rigler Grm, 2008). 

Za razvoj in ohranjanje ter zbiranje, varovanje in preučevanje kulturne dediščine ter njeno 

povezovanje z likovnim ustvarjanjem pa skrbi tudi Javni zavod Rokodelski center Ribnica, 

osrednja kulturna institucija in središče suhe robe in lončarstva, ki združuje štiri sklope 

dejavnosti: Muzej Ribnica, Galerijo Miklova hiša, Muzejsko trgovino in Rokodelstvo in 

povezuje kulturne dejavnosti s turizmom, gospodarstvom in izobraževanjem ter omogoča 

prepoznavanje kulturne identitete ribniškega prostora. Kulturno življenje se dogaja tudi z 

Grajskimi večeri v ribniškem gradu, kjer ima razstavne prostore tudi Muzej Ribnica. V Miklovi 

hiši se nahajata knjižnica in galerija. Projekt galerije je tudi Likovno izobraževalni center – 

LICE, ki daje možnost likovnega izobraževanja ljubiteljev umetnosti in poteka v Rokodelskem 

centru, v štirih letnikih, mentorji pa so akademsko izobraženi kiparji in slikarji.  

Torej je Ribnica zagotovo zaokrožena celota gospodarstva, kulture in umetnosti, ki se 

nedvomno drži načela ohranjati in varovati svojo naravno in kulturno dediščino, predvsem 

pa sooblikovati tudi sodobno kulturno dogajanje v tem okolju. Zelo pomembno vlogo pri 

ohranjanju kulturne dediščine pa je imel v 20. stoletju Janko Trošt, ustvarjalen, delaven in 

sposoben človek, ki je imel veliko likovnega znanja in izkušenj, predvsem pa pripadnost 

Ribniški dolini ter njeni kulturi in umetnosti. 
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3 ŽIVLJENJE IN DELO JANKA TROŠTA 

Janko Trošt – človek številnih talentov, šolnik, slikar samouk, raziskovalec, strokovni publicist 

o suhi robi, ustanovitelj muzeja v Ribnici in Idriji, je dobrega pol stoletja svojega življenja in 

dela posvetil Ribniški dolini ter njenim kulturnim vrednotam. Bil je pravi Ribničan, ki je vedno 

in povsod zagovarjal koristi tega kraja, zato je za njim v Ribniški dolini ostal nenadomestljiv 

prostor (Debeljak, 1982b). 

3.1 Rojstvo, otroštvo in družinsko življenje 

Janko Trošt se je rodil 20. januarja 1894 materi Rozaliji (roj. Premrl) in očetu Ivu Troštu, v 

Razdrtem pri Postojni. Bil je četrti od devetih otrok, imenovali so ga tudi Janko Janez 

Zlatoust. Mati mu je umrla že zelo zgodaj, ko je bil star dvanajst let. Zato se je oče znova 

poročil. Iz zapisov lahko sklepamo, da je bila njegova druga žena Alojzija zelo skrbna in topla, 

saj je za Troštovo družino lepo skrbela in otroke vzgajala po svojih najboljših močeh. Oče Ivo 

Trošt je del svojega življenja posvetil učiteljskemu poklicu. Posvečal se je tudi literarnemu 

ustvarjanju in glasbi ter sodeloval v različnih društvih in organizacijah. Zato je bil svojemu 

sinu Janku nedvomno velik vzornik, saj je le-ta edini od otrok šel po njegovih stopinjah ter bil 

enako kot oče uspešen tako v učiteljskem poklicu kot na ustvarjalnem področju. Tudi ostali 

Troštovi otroci so se izšolali in kasneje razselili po takratni državi. Najstarejši sin Vladimir je 

služboval v Sarajevu kot vodja pošte in telegrafa, po drugi svetovni vojni pa se je skupaj z 

ženo preselil v Pulo, kjer je dočakal pokoj. Brat Janko ga je pogosto obiskoval in prihajal k 

njemu na počitnice. Tam sta skupaj vžigala v les motive puljske dediščine in jih prodajala v 

tamkajšnjih spominskih trgovinah, Janka pa je motivika Pule in morja navdihovala tudi v 

njegovih likovnih delih. Ostali bratje in sestre so odšli služit kruh v druge kraje, kjer so tudi 

živeli. Viri pa pričajo, da so bili vsi člani družine Trošt vedno v medsebojnem stiku, si pogosto 

dopisovali in se obiskovali (Gradišnik, 2011). 

3.2 Šolanje in službovanje 

Janko je ljudsko osnovno šolo obiskoval v Tomišlju, deško osemrazrednico in učiteljišče pa v 

Ljubljani. Njegova prva služba je bila v Šmihelu pri Novem mestu, kjer je delal kot učitelj, 

poučeval je tudi v Loškem Potoku. Leta 1915 je bil vpoklican v vojsko. Med letoma 1919 in 

1920 je stanoval v Mariboru, kjer je delal kot učitelj na tamkajšnji državni dvorazredni 

trgovski šoli. Medtem je opravil tudi usposabljanje za meščanskošolskega učitelja na 

pedagoškem tečaju za meščanske šole, opravil pa je še etnografski tečaj državnega muzeja v 

Ljubljani ter konservatorski tečaj. Leta 1920 je prišel v Ribnico, kjer je bil imenovan za 

strokovnega učitelja III. strokovne skupine na ribniški meščanski šoli, od koder se ga mnogi 

učenci spominjajo kot zelo strogega, a dobrega in doslednega učitelja. Izhajal je iz ugledne 

učiteljske družine z naprednim meščanskim duhom, zato mu je ugajalo, da je prišel živet v 

kraj z bogato dediščino in zgodovino. Ribnica je bila kraj, od koder so izvirali in kamor so 

prihajali številni znani Slovenci (Debeljak, 1982b; Gradišnik, 2011).  
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3.3 Janko Trošt – nadarjen, delaven in ustvarjalen 

Trošt je imel veliko talentov, ki jih je znal uporabiti in razvijati. Že pred prvo svetovno vojno 

ga je zanimala tudi ljudska umetnost, k razvoju njegove ustvarjalnosti pa je pripomogla 

napredna klima, ki je vladala v Ribnici v tistem času in tudi pred drugo svetovno vojno. Bil je 

ugleden intelektualec in učitelj. Poučeval je risanje, petje, računstvo, opisno geometrijo, 

geometrijsko risanje, prostoročno risanje, lepopis, leposlovje, deška ročna dela, botaniko, 

zoologijo, zemljepis. Zanimal se je tudi za topografijo, zato je izdelal kar nekaj zemljevidov, ki 

so jih uporabljali v šoli kot učni pripomoček. Med drugimi je izdal tudi barvni stenski 

zemljevid kočevskega okraja za urade in razne šolske potrebe. Ribniška meščanska šola je 

pod Troštovim vodstvom imela tudi lastno lutkovno gledališče z rednimi predstavami. Oder, 

vso scenografijo in lutke za predstave je izdelal leta 1927 pri svojem predmetu ročna dela 

skupaj z učenci. Otvoritev marionetnega gledališča je bila 22. januarja 1928, na kateri so 

uspešno priredili nekaj predstav. Igrali so tudi učitelji in s celotnim lutkovnim gledališčem 

uprizarjali redni program doma ter drugod po Sloveniji, med drugim tudi na Ljubljanskem 

velesejmu leta 1929, na katerem so se predstavljale meščanske šole iz vse Slovenije. Tisti čas 

je ribniška šola ravno praznovala desetletnico svojega delovanja in se je še bolj svečano 

predstavila. Takratni in tudi prvi ravnatelj ribniške meščanske šole je bil Anton Mervič, ki je 

svoj poklic opravljal do 23. septembra 1930. Nasledil ga je Janko Trošt in ta dogodek je bil 

zagotovo vrhunec v njegovi profesionalni karieri, a je kljub novemu položaju še vedno 

poučeval v razredu. Ko je postal ravnatelj, je hitro dobil družbo drugih intelektualcev in 

ribniških »kapišonov«, to so bili ribniški purgarji oziroma tržani. Z njimi je razglabljal o 

aktualnih lokalnih in političnih dogodkih ter z zanimanjem spremljal njihove dogodivščine. 

Obdobje Troštovega največjega ustvarjalnega zagona je bilo v času konec dvajsetih in v 

tridesetih letih 20. stoletja, ko je bil zelo pomemben in vpliven mož v Ribnici. Bil je dober 

karikaturist, saj je znal izvrstno opazovati okolje in ljudi. Upodobitve so izjemno doživete, 

neposredne in zbadljive, saj je Ribničane predstavil v različnih komičnih situacijah. Njegove 

najbolj znane karikature so iz časa med leti 1929 in 1932: Ribniški kapišoni v domačem 

parlamentu, Ribniški jagri, Deputacija kruha, drv in zdravja, Flajštranje v Ribnici in Tu 

pregajnejne iz krize u Ribenci. V letih med 1920 in 1940 se je ukvarjal tudi z literaturo, saj so 

njegovi avtorski prispevki objavljeni v časopisih in revijah, kot sta mladinski list Razori in 

Gradjanska škola. Pisal je članke in razprave v Slovenski etnograf, Turistični vestnik, Rešeto in 

Delo. Pisal je o deškem ročnem delu, o lutkah, o odru, o spominkarstvu in slikarstvu, pa tudi 

o zgodovini jaslic na Slovenskem ter načrtih za izdelavo figur. Zgodbe je pisal več let, 

sedemdeset let pozneje pa so odkrili tudi prepis zgodb o Ribnici in Ribničanih, ki jih je na 

podlagi Troštovega rokopisa prepisal Tone Petek (Debeljak, 1982b; Gradišnik, 2011; 

Gradišnik, 2012). M. Gradišnik (2011, str. 15) je ob tem zapisala: »V teh zapisih lahko 

opazimo čut za literarno ustvarjanje in njegov smisel za ribniški humor. Literarni talent je 

nedvomno podedoval po očetu, vendar se na tem področju očitno ni počutil toliko 

suverenega, da bi samostojno ustvarjal in objavljal, kar je velika škoda.« 
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3.4 Upodobitve Ribničana Urbana in dejavnosti v prostem času 

Janko Trošt je skozi leta svojega dela v Ribnici zbiral primere ljudskih okraskov na lesu, 

kovinah, pohištvu in stavbarstvu (Debeljak, 1982b, str. 54). Ob začetku druge svetovne vojne 

je veliko stavb v Ribnici pogorelo, med njimi tudi meščanska šola, zato je bilo poleg 

inventarja in šolske knjižnice uničenih veliko dragocenih in pomembnih stvari, tudi zbirka več 

kot šeststo risb, kar ga je močno prizadelo. Poleg tega pa tudi slike, ki jih je za ribniško 

meščansko šolo naslikal Troštov učenec France Mihelič. Ker je bil Janko Trošt zelo naklonjen 

otrokom, ki so znali risati, je opazil tudi Miheličev likovni talent in ga spodbujal, da se vpiše 

na likovno akademijo. France mu je bil za to hvaležen in mu dovolil, da lahko upodablja 

njegove like v drugačnih izvedbah in različicah. Trošt je torej z njegovim dovoljenjem naredil 

kopije teh slik in po njih upodabljal Ribničana Urbana na svojih upodobitvah, žganih in 

barvanih na lesu, ki so bile značilne predvsem po vojni in še danes krasijo marsikatero 

ribniško gostilno, pa tudi dom. V svojem prostem času, ko ni poučeval, slikal ali pisal, se je 

rad odpravil v hribe in celo na višje ležeče ledenike. Rad je planinaril, hodil in kolesaril ter se 

vozil z motorjem po Ribniški dolini, prevozil je Bloke, Loški Potok in Kočevsko. Popisoval in 

zapisoval je območje suhe robe, njene načine izdelave ter druge kulturne in naravne 

značilnosti. Bil je ljubitelj podzemlja in leta 1957 tudi pobudnik za ustanovitev ribniške 

jamarske sekcije v Društvu za raziskovanje jam Slovenije. Ob vsem tem pa je veliko let vodil 

ribniški sokolski pevski zbor in z njim prirejal koncerte, saj je tudi glasbeni talent podedoval 

po očetu (Gradišnik, 2011, str. 15, 16). 

3.5 Odnos do naravne in kulturne dediščine ter ribniške suhe robe 

Na življenje Janka Trošta ni pomembno vplival samo poklic, ki ga je opravljal, ampak tudi 

njegov pristen odnos do dediščine. Ker je bil uspešen raziskovalec, je strokovno opredelil 

prostor in panoge suhe robe. Skrbel je za ohranitev in razvoj suhorobarstva na Ribniškem, 

tudi preko izobraževanja in publiciranja, kar dokazuje njegova najobsežnejša razprava 

Ribniška suha roba v lesni domači obrti. Leta 1945 je v Ribnici organiziral lesno domačo obrt 

in ustanovil zadrugo Suha roba ter bil eno leto njen predsednik (Debeljak, 1982b), ustanovil 

je zadrugo tudi v Sodražici. To leto mu ni bilo preveč naklonjeno, saj so mu odvzeli položaj 

ravnatelja meščanske šole, kmalu pa so ga zaradi spora odpustili tudi iz prosvetne službe. To 

je bil razlog, da se je iz Ribnice za nekaj časa preselil v Sodražico. Leta 1948 so mu sicer vrnili 

državljanske pravice, s katerimi je bil znova sprejet v prosvetno službo, vendar zanj v Ribnici 

ni bilo več prostora. V tem obdobju je tudi aktivno deloval kot poverjenik Zavoda za zaščito 

kulturnih spomenikov Slovenije za okraj Kočevje, kateri je obveščal o stanju kulturnih 

spomenikov na tem območju. Leta 1947 je zbiral topografsko gradivo za Kočevsko. Kmalu je 

odšel v Idrijo, kjer je tudi živel in v novem šolskem letu 1948/1949 začel delati kot učitelj na 

tamkajšnji nižji gimnaziji, do upokojitve, leta 1951 (Gradišnik, 2011, str. 17).  
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3.6 Idrijsko obdobje: delavnost in ustvarjalnost brez meja 

V Idriji se je porodila ideja o ustanovitvi muzeja že pred drugo svetovno vojno, vendar se ni 

uresničila. A kmalu po koncu vojne je ta ideja zopet oživela in 26. junija 1950 je bila sklicana 

prva seja pripravljalnega odbora za ustanovitev idrijskega muzeja. Eden izmed vodilnih 

članov je bil tudi Janko Trošt, ki je bil takrat predmetni učitelj zemljepisa na nižji gimnaziji in 

na sestanku so ga izvolili za predsednika pripravljalnega odbora za ustanovitev muzeja. 

Razdelili so si naloge in sklenili v najkrajšem času poiskati primerno zgradbo s prostori za 

muzejske postavitve. Želeli so pridobiti čim več muzejskega gradiva, zato so se dogovorili, da 

bodo vsi prisotni stopili v stik z domačini. Trošt je bil zadolžen za zbiranje etnološkega 

gradiva, ki vključuje predmete notranje opreme, gospodarsko orodje, oblačila, noše, 

fotografije. Zbiral je tudi podatke o rudarski hiši, razvoju čipkarstva in domačih obrti v 

idrijskem okolju. Prizadevanja muzejskega odbora so se uresničila in 21. januarja 1953 je bila 

ustanovljen Mestni muzej Idrija, ustanova s samostojnim financiranjem. Janko Trošt je kljub 

upokojitvi ostal v Idriji še vse do konca leta 1956. Tamkajšnji dijaki se ga spominjajo kot 

pravega veleuma z ogromnim znanjem, saj jim je povedal marsikaj zanimivega, snov pa je 

podajal s pravim pedagoškim žarom. Aktivno se je vključeval tudi v proučevanje idrijske 

zgodovine z zbiranjem in evidentiranjem knjig, dokumentov in predmetov, ki so postali 

osnova za vse kasnejše muzejske zbirke. V času življenja v Idriji se je Trošt ukvarjal tudi s 

pisanjem in slikanjem. Leta 1953 je sestavil turistični priročnik Idrija, naše najstarejše 

rudarsko mesto. Njegove zgodovinske slike pa so naslikane v tehniki olje na salonit in 

predstavljajo ljudi ter običaje iz Idrije. Nastale so v petdesetih letih 20. stoletja in so 

razstavljene na stalni razstavi Mestnega muzeja Idrija »Petsto let rudnika živega srebra in 

mesta Idrija« (Viler, 2011; Debeljak, 1982b). Ne glede na neprijetne okoliščine, ki so ga 

prinesle v Idrijo, se je v novem okolju hitro znašel in tudi tam pustil neizbrisen spomin s 

svojim delom in ustvarjalnostjo. Zagotovo pa je močno pogrešal Ribnico, kraj, kjer je pognal 

svoje korenine. V veliko pomoč mu je bila prav gotovo tudi ohranitev stikov z ribniškimi 

prijatelji, da je lažje prebrodil obdobje odsotnosti iz Ribnice. V nadaljnjem življenju je Janka 

močno zaznamovala tudi vojna, v kateri je izgubil družino, zato mu trde preizkušnje življenja 

niso nič omilile strogih obraznih potez. Njegova strogost je ostala, znanje, disciplina in 

delavnost pa so ga držali pokonci (Gradišnik, 2011). 

3.7 Vrnitev v Ribnico: zavedanje o ohranitvi domače lesne obrti 

Konec leta 1956 se je zaradi osebnega povabila nekaterih takratnih politikov vrnil nazaj v 

Ribnico, dokončno pa se je tja preselil leta 1957. Kljub nekaterim zapletom in nesporazumom 

pri dodelitvi stanovanja je dobil svoj bivanjski prostor v Zadružnem domu, kmalu pa je tudi 

začel s pripravami za ustanovitev ribniškega muzeja. Njegovo glavno in trajno delo je bilo 

nedvomno zbiranje podatkov o domači ribniški suhorobarski obrti. Intenzivno je bil dejaven 

tudi na področju spominkarstva, zato je že kmalu po letu 1956, ko se je vrnil nazaj v Ribnico, 

pisal prispevke tudi o tej dejavnosti, kot eni od možnih poti dodatnega razvoja suhe robe. 

Takrat je dobilo spominkarstvo na Ribniškem poln razmah. To dokazuje tudi dejstvo, da je 
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dve leti v Ribnici in Sodražici za šolsko in odraslo mladino vodil učne tečaje spominkarstva in 

rezbarstva, izdelke pa so nato razstavili. V šestdesetih letih se je preko domačega 

turističnega društva odprla trgovina Spominkarstvo, katero je sooblikoval tudi Trošt. Trgovina 

je uspešno delovala vse do devetdesetih let 20. stoletja. V tem obdobju se je uveljavil tudi 

motiv ribniške vitre, ki ga je razvil Janko Trošt, saj je menil, da je vitra z davno tradicijo v 

suhorobarstvu najvidnejša prvina rešeta. Njegovo zavedanje o ohranitvi ribniške lesne 

domače obrti se kaže tudi v drugih prispevkih in objavah v zvezi s suho robo, kjer govori o 

potrebi samostojne strokovne lesne obrtne šole v Ribnici, ki bi prevzela vodstvo nad lesno 

industrijo (Gradišnik, 2011).  

3.8 Ribnica v srcu, delavnost in umetniško ustvarjanje vse do konca življenja 

Sledi Troštovega ustvarjanja so ostale povsod, kjer je deloval. Ustanovil je Narodopisni 

etnografski muzej v Ribnici in ga vodil do svoje smrti. Skrbel je za ohranitev suhorobarstva na 

Ribniškem (Gradišnik, 2012, str. 8). Kot slikar amater je rad upodabljal pokrajinske značilnosti 

Ribniške doline in njenega malega človeka – obrtnika, krošnjarja. S svojimi večjimi 

zgodovinskimi slikami je opremil muzeja v Ribnici in Idriji. Veliko njegovih slik, ki jih je vžgal v 

les, lesene krožnike in miniaturno suho robo, sedaj visi po raznih gostinskih lokalih, pisarnah 

in stanovanjih. Naslikal je tudi veliko oljnatih slik, pastelov in akvarelov (Debeljak, 1982b). 

Veliko časa je porabil za svoj poklic, terensko delo, raziskovanje in tudi ustvarjanje, velik del 

svojega časa je preživljal v Ribnici, v ribniškem trgu. Kot učitelj je zelo dobro poznal 

Ribničane, zaradi svojega zvedavega značaja pa se je zadrževal tam, kjer se je kaj dogajalo, 

saj se je rad družil in pogovarjal, rad si je vzel čas tudi za ljudi, ki so mu bili pri srcu. Zvečer so 

se pri Cenetu redno dobivali za »ta dolgo mizo« ribniški kapišoni in seveda med njimi tudi 

Janko Trošt (Gradišnik, 2012, str. 9). Zadnja leta svojega življenja je preživel v Ribnici, v 

svojem stanovanju v Zadružnem domu, saj zaradi bolezni ni mogel hodili. Umrl je leta 1975 v 

Ljubljani, kjer je tudi pokopan (Gradišnik, 2011). 
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4 MUZEJ RIBNICA 

»V muzejih je shranjeno največje bogastvo neke dežele, dediščina, ki je nastajala stoletja in 

izpričuje ustvarjalno moč naroda. Iz nje črpajo nove generacije in ji pridajajo svoj delež, tudi v 

Sloveniji. Tako so se množile dragocenosti in današnji rod./…/« (Kladnik, 1998, str. 9) 

Tako tudi muzej v Ribnici hrani največje dragocenosti ter bogato zbirko zgodovinske in 

etnološke kulturne dediščine svojega kraja. Ta je nastajala stoletja in je šla iz roda v rod. Zato 

menim, da je zelo pomembno poznati številne muzeje svoje domovine, še bolj pa muzeje 

svojega kraja, saj so kot hram kulture in njenih dragocenih predmetov – zbirajo in varujejo, 

raziskujejo materialne dokaze človeka in njegovega okolja ter komunicirajo in nenazadnje 

tudi razstavljajo zaradi študija, izobraževanja in razvedrila (Kladnik, 1998). V nadaljevanju 

diplomskega dela se bom torej posvetila ribniškemu muzeju in njegovim značilnostim. 

4.1 Razvojna pot ribniškega muzeja 

V Ribnici so že pred drugo svetovno vojno obstajali nameni za ustanovitev muzeja, vendar jih 

je le-ta zaustavila. Priprave je že takrat vodil Janko Trošt, saj je bil najbolj primeren za 

pripravo načrta, vodenje in organizacijo muzeja v Ribnici, poleg tega je opravil tudi za to 

potrebno izobraževanje, hkrati pa je zelo dobro poznal teren in dediščino tega kraja. V 

petdesetih letih 20. stoletja je v Ribnici delovala skupina ljudi, ki je skrbela za ohranitev 

dediščine, njen končni cilj pa je bil ustanovitev muzeja. In ker je imel Trošt v času bivanja v 

Idriji še vedno tesne stike z Ribnico, se je ta skupina ljudi obrnila prav nanj, da bi oblikoval 

okvirni načrt za osnovanje muzeja. Janko je načrt sestavil že 12. januarja 1954. V okviru 

Okrajnega muzejskega društva Kočevje se je 26. februarja 1956 ustanovila sekcija Ribnica, 

zato je bilo potrebno, da se Janko Trošt vrne v Ribnico in pomaga pri pripravah za 

vzpostavitev muzeja. Zaradi tega se je nekaj takratnih političnih veljakov v mesecu juniju 

odpravilo v Idrijo. K Troštu so prišli z namenom, da ga prepričajo, naj se stalno naseli v Ribnici 

kot upokojenec, hkrati pa vodi priprave za ustanovitev ribniškega muzeja. Pomagal naj bi 

tudi pri kulturno prosvetnem delu ter reševal težaven gospodarski položaj lesne domače 

obrti. Decembra 1956 se je Janko res vrnil v Ribnico, kjer se je kmalu tudi naselil za stalno in 

se dejavno lotil dela (Gradišnik, 2011).  

Muzej Ribnica je bil ustanovljen 11. avgusta 1958 kot proračunska ustanova Občinskega 

ljudskega odbora Ribnica, Janko Trošt pa je bil izbran za upravnika muzeja. Ribniška sekcija 

se je kmalu osamosvojila in postala je samostojno Muzejsko društvo Ribnica. Trošt je začel 

sodelovati z Birojem za obnovo stare Ljubljane in se povezal s tamkajšnjim ravnateljem, 

inženirjem arhitektom Cirilom Tavčarjem, ki je izdelal skice za obnovo ribniškega gradu, 

arhitekt Janko Hren pa je izrisal potrebne načrte in detajle, ki jih je sprejel tudi Zavod za 

spomeniško varstvo Ljudske Republike Slovenije. V tem času je Janko Trošt nabiral tudi 

dragocene predmete za muzejsko zbirko. Hodil je po vseh vaseh takratne občine in šel 

osebno do vsakega izdelovalca. Organiziral je tudi predavanje o pomenu muzeja in številne 
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projekte. Prvotni projekt Ribniškega muzeja je bil kar obširen, saj je vključeval predstavitev 

celovitega življenja na tem območju in vseh obrti (krznarstva, usnjarstva, čevljarstva idr.), 

poudarek pa je bil seveda na suhorobarstvu in lončarstvu. Prenova gradu se je malo zavlekla, 

zato je bila otvoritev prve muzejske razstave Suha roba in lončarstvo 10. septembra 1961. 

Bila je zelo svečana in odmevna ter najpomembnejši dogodek v sklopu prvega Ribniškega 

festivala, ki je v šestdesetih letih zaznamoval Ribnico. Troštova zadnja večja in samostojna 

projekta sta bila ravno ustanovitev muzeja in postavitev razstave, na katera je lahko zelo 

ponosen, saj je za muzej zelo dobro in strokovno skrbel. Na dan muzejev, 18. maja 1968, je 

na grajskem hodniku organiziral izdelovalce suhe robe in lončarstva, da so v živo predstavljali 

dediščino Ribnice. Tudi ta prireditev je požela pozitiven odziv in veliko uspeha. Janko Trošt je 

na nek način zasejal seme tudi za kasnejšo vsakoletno etnološko turistično prireditev Ribniški 

semenj, ki se je prvič odvila leto dni po njegovi smrti (prav tam). 

4.2 Ribniški muzej danes 

V devetdesetih letih 20. stoletja se je dejavnost ribniškega muzeja zelo razširila, saj danes 

predstavlja in raziskuje celotno zgodovino Ribniške doline (Šubic Prislan, Petruša-Štrukelj in 

Fujs, 2008). Poleg tega pa tudi varuje, ohranja in raziskuje njeno kulturno dediščino. 

Muzej v Ribnici je že od vsega svojega začetka tesno povezan s tem krajem, prostore pa je 

dobil v delno obnovljenem ribniškem gradu. Ustanovitelj Janko Trošt je predvidel ribniški 

muzej kot muzej narodopisnega oziroma etnografskega značaja, saj je menil, da je domača 

obrt dala prebivalcem Ribniške doline svoj način življenja in glavni vir dohodka, posledično pa 

je vplivala tudi na kulturni razvoj kraja. Zato je zbiral samo gradivo tradicionalne ribniške 

lesne in lončarske obrti. Ribniški muzej se lahko pohvali tudi s številnimi zanimivimi 

razstavami, ki so bile postavljene tekom desetletij in vse temeljijo na značilnostih Ribnice in 

njene okolice ter predstavljajo različna obdobja ribniške zgodovine. Trenutno so v muzeju na 

ogled stalne razstave: »Suha roba in lončarstvo«, »Ribnica, veličina majhnosti: ribniška 

zgodovina od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja« 

in razstava o čarovniških procesih »Boj krvavi zoper čarovniško zalego«. V razstave so 

vključeni tudi drugi dogodki, muzej pa se dobro povezuje tudi z najnovejšimi muzejskimi 

smernicami in pedagoškimi programi, delavnicami in učnimi urami, ki so lahko povezane z 

določenim muzejskim delom ali pa sovpadajo z etnološkimi prazniki in njihovimi lokalnimi 

posebnostmi. Muzej sodeluje tudi z drugimi društvi, šolo in posamezniki iz domačega okolja. 

Danes muzej deluje pod okriljem Rokodelskega centra Ribnica kot samostojna enota Muzej 

Ribnica (Zgodovina muzeja, 2013).  
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5 KULTURNA DEDIŠČINA RIBNICE V SLIKAH JANKA TROŠTA 

V Ribniški dolini je naravna in kulturna dediščina zelo bogata. Vendar je bila do tedaj še dokaj 

neodkrita, zato se je Janko Trošt tega raziskovanja lotil z veliko vnemo in navdušenjem. 

Zanimala ga je predvsem domača obrt, zato se ji je popolnoma posvetil. Natančno je 

opazoval in popisoval vse, kar se je dogajalo v Ribnici; od načina življenja do ribniškega 

humorja in Ribniške doline nasploh. Vse to je uspešno zabeležil z likovnim izrazom ali pa z 

besedo, saj je svoje napisane prispevke objavljal tudi v številnih publikacijah (Gradišnik, 

2011, str. 19). 

Nedvomno se vsakemu človeku lahko poraja tudi vprašanje, od kod njegova neizmerna 

energija za vse te dejavnosti, ki jih je razvijal skozi celo življenje. Od kod neumoren duh, 

ustvarjalnost in zavzetost, ki se kažejo v njegovih likovnih delih? To se je spraševala tudi 

kustosinja Pokrajinskega muzeja Kočevje, Nadja Kovačič ob pregledovanju njegove likovne 

zapuščine, o kateri je pisala v svojem prispevku, objavljenem v katalogu o Janku Troštu 

(2011): »Janko Trošt se je vseh stvari v življenju lotil vsestransko in enako se je lotil tudi 

likovnega ustvarjanja. Preizkušal je različne slikarske tehnike na različnih slikarskih podlagah 

in prav tako se je preizkušal v podajanju različnih motivov. V njegovih delih se zrcali tudi želja 

po ohranjanju dediščine, kar lahko vidimo predvsem v številnih akvarelih, ki izrisujejo že 

davno izgubljeno podobo Ribnice in Idrije, ter akvarelih in risbah kočevskih cerkva, ki so že 

izginile s kočevske pokrajine. Predvsem se dediščina ohranja z žganimi slikami na lesu, z 

žanrskimi prizori suhorobarjev, ki svoje izdelke ponujajo mimoidočim in jih vabijo s šaljivimi 

zgodbami, s podobami krošnjarjev, ki imajo oprtane težke krošnje, a so še vedno zadovoljno 

navihani Ribničanje, s prizori obrtniških delavnic, kjer predstavlja različne obrti – od 

obodarstva, podnarstva, pletarstva do lončarstva in steklarstva. Janko Trošt je obrtnika in 

njegovo dejavnost predstavil v delavnici in ga ujel pri delu ali pa je upodobil že gotove izdelke 

in obrtnika, ki te izdelke tovori na konju ali jih nosi v košu prodajat na sejem. Tu lahko 

opazujemo tudi notranjosti kmečkih hiš in noš, značilnih za okolje, kjer so izdelki nastajali.« 

(Kovačič, 2011, str. 59)  

Zanimivi so tudi zgodovinski prizori, ki jih je Trošt ustvaril na podlagi zgodovinskih podatkov 

ali starejših predlog. Da so prizori postali bolj resnični, jim je dodal like iz vsakdanjega 

življenja. Takšna je tudi serija slik iz časa po drugi svetovni vojni, ko je živel in delal v Idriji. 

Med zgodovinske prizore pa velja prišteti tudi podobe gradov, ki jih je Trošt ustvarjal na 

podlagi risb in grafik J. V. Valvasorja. Upodobil je turjaški grad, grad v Ribnici, grad na Bregu 

in kočevski grad iz 17. stoletja, ki jih je dopolnil z osnovnimi podatki o nastanku, lastnikih in 

namembnosti. Kovačičeva je o Troštovih upodobitvah ugotovila še: »Tako ribniški kakor 

idrijski zgodovinski prizori so nastajali kot neke vrste pedagoški pripomočki za lažje 

razumevanje zgodovine, življenja in navad prebivalcev. Upodobitve je uporabil kot del 

muzejske opreme v Ribnici in Idriji.« (prav tam, str. 60) 
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To je zelo pomembna ugotovitev in menim, da so ti zgodovinski motivi, tako iz Ribnice kot iz 

Idrije dober pripomoček tudi za lažje razumevanje in doživljanje kulturne dediščine, 

dediščine svojega kraja. Z njimi je Janko Trošt želel gledalcu približati naravno in kulturno 

dediščino, pa tudi svoja likovna dela in likovno umetnost, saj je bil njegov likovni jezik način, s 

katerim je dediščino in zgodovino krajev, ljudi in njihovih navad, razprtij in dogodkov ohranil 

vse do danes. Janko Trošt je najraje upodabljal Ribnico, njeno zgodovino in njene prebivalce, 

zato so v njegovem obsežnem likovnem opusu tudi karikature, ki so nastale v tridesetih letih 

20. stoletja in v katerih se zrcali njegov značaj, karakter upodobljenca in smisel za humor ter 

kritično opazovanje in presojanje. Ta strogi in neizprosni, predvsem pa zelo marljivi učitelj je 

tudi izvrsten opazovalec okolja in ljudi, je perfekcionist in človek številnih talentov, njegove 

slike pa so zelo precizne (prav tam).  

In tako že omenjena kulturna dediščina v Ribnici nosi veliko vrednost iz preteklosti, ki se bo 

razvijala in nadaljevala tudi v prihodnje. Verjamem, da je Janku Troštu veliko pomenila, nekaj 

pa pomeni tudi meni, saj v tem kraju živim. Zavedam se, da je treba ribniško kulturno 

dediščino ohranjati, zato bom v naslednjih poglavjih nekoliko več pozornosti namenila 

zgodovinskemu in značilnemu ribniškemu motivu, ki ga je v svojih slikah upodabljal tudi 

Janko Trošt, to je podoba ribniškega gradu in je poleg ostalih njegovih likovnih del shranjena 

v Muzeju Ribnica. Didaktični del pričujočega diplomskega dela se torej nanaša na 

arhitekturno kulturno dediščino Ribnice, ki je upodobljena na nekaterih delih Troštove 

likovne zapuščine z motivom ribniškega gradu, ki ga bom v nadaljevanju v celoti opisala. V 

opusu Janka Trošta je preko 260 likovnih del, narejenih v različnih tehnikah: akvarelov, 

pastelov, slikal je tudi z oljem na platno, tempero na lesonit in celo vžigal v les. Nekatera 

njegova dela so v zasebnih zbirkah, nekatere slike hrani družina Trošt Korenčan, del njegove 

likovne zapuščine pa je poklonila tudi ribniškemu muzeju, nekatera dela so tudi v Mestnem 

muzeju Idrija in Pokrajinskem muzeju Kočevje. In na vprašanje, zakaj sem izbrala ravno 

ribniški grad in se osredotočila samo na dela, shranjena v ribniškem muzeju, lahko 

odgovorim: ker je Janko Trošt največ naredil ravno za Ribnico in njene prebivalce in ker se je 

zavzemal za ribniško kulturo in za ohranitev ribniškega gradu, v katerem je ustanovil 

zgodovinsko etnografski muzej in verjamem, da je bila Ribnica z okolico Troštu zelo pri srcu 

in hkrati velika inspiracija pri njegovem ustvarjanju. 
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6 RIBNIŠKI GRAD 

6.1 Zgodovina gradu in njegovi lastniki skozi čas 

Zgodovina ribniškega gradu je dokaj nejasna, zato se vprašanju, kdaj je bil grad v Ribnici 

zgrajen in kdo so bili njegovi prvi lastniki, zgodovinarji izogibajo oziroma v literaturi najdemo 

različne podatke. 

S problematiko lastništva ribniškega gospostva se je ukvarjal že J. V. Valvasor, ki je v tretji 

oziroma najobširnejši knjigi Slave vojvodine Kranjske v besedi in sliki opisal vse takratne 

gradove, utrjena mesta in trge dežele Kranjske. Za ribniški grad je zapisal, da so bili prvi 

posestniki ribniške graščine oziroma gospostva Reiffnitz gospodje Ribniški (von Reiffnitz). Po 

Valvasorjevem zapisu so bili med lastniki tudi plemiči Laaserji iz Loža, grad naj bi jim leta 

1227 prodali Auerspergi. Na tem območju so imeli posest tudi svobodni gospodje Žovneški 

(Jakič, 2001). Tudi zapisi Antona Skubica (1976) pričajo, da so bili res v Ribnici prvi svetni 

gospodje plemiči Sovneški, ki so predniki celjskih grofov. Skubic v svojem delu utemeljuje 

ime Sovne, ki je slovensko in pomeni ime Savinja, kar izhaja iz imena reke, ki jo je 

zaznamovalo. Zaznamuje pa tudi pokrajino na obeh njenih bregovih. Ker pa iz teh časov 

manjka veliko zgodovinskih virov in listin, ni mogoče ugotoviti, kdaj so ti plemiči dobili 

Ribnico v last. Morda so bili to ravno »Gospodje Ribniški«, ki so omenjeni v Valvasorjevih 

zapisih. Možno je tudi sklepati, da so ravno ti Sovneški plemiči pozidali ribniško graščino že 

okrog leta 1000 ali celo prej. Nato so jo odstopili Turjaškim, saj se je Konrad Turjaški poročil s 

Katarino Sovneško, ki mu je prinesla za doto posestvo v Ribnici. Skubic (1976) v svoji knjigi 

Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine pravi: »Ako sledimo nekaterim zgodovinarjem, ki 

stavijo početek ribniške župnije ali krščanske občine v 9. stoletje, v čas sv. Cirila in Metoda, 

smemo reči, da sega tudi početek graščine nekako v deveto stoletje. Pripomnim pa, da so to 

samo domneve, ki se ne dajo zagotovo izpričati« (str. 279). To ribniško pragospostvo je bilo 

sprva v rokah Ogleja, kasneje, konec 11. stoletja ga v last dobi stari rod Auerspergov – 

Turjaških, takrat so grad in gospoščino upravljali turjaški  ministeriali2 (Jakič, 2001; Stopar, 

2003). Rodbina Turjačanov je bila ena najstarejših plemiških rodbin, ki se je naselila v tem 

kraju in ki si je znala pridobiti tudi naklonjenost oglejskih patriarhov (Skubic, 1976, str. 280). 

Grad v Ribnici se leta 1263 prvič omenja kot »castrum Reiuenz«, njegovi lastniki so takrat bili 

Ortenburžani. Sredi 14. stoletja je bilo ribniško gospostvo v času Ortenburžanov politično, 

gospodarsko in upravno središče, leta 1350 pa je pridobilo naziv trg (Gradišnik, 2010; Skubic, 

1976). V drugi polovici 15. stoletja so grad zaradi turške nevarnosti obzidali z mogočnim 

obzidjem in obrambnimi stolpi (Zgodovina gradu, 2013). Po smrti zadnjega Ortenburškega 

potomca, leta 1418, so vse njihove posesti po dedni pogodbi dobili v last Celjski grofje. Dobili 

so tudi Ribnico, vendar samo za obdobje 38 let.  

                                                           
2
 Ministerial je bil v fevdalizmu pripadnik višjega sloja nižjega plemstva, ki je upravljal zemljiško gospostvo ali 

upravno službo pri višjem plemiču. 
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Po izumrtju Celjanov je bilo konec enotne celjske grofije, vneli pa so se številni boji in prepiri 

za njihovo dediščino, saj je bila celjska posest zelo obsežna. Na osnovi medsebojne dedne 

pogodbe so bili leta 1456 naslednji lastniki posesti Habsburžani. Ti so ribniško gospostvo 

dajali v zakup ali najem raznim upravnikom in oskrbnikom, da so jim pomagali upravljati 

posest. Habsburžani so posedovali Ribnico celih 162 let, v tem obdobju pa so se tu zamenjali 

številni upravniki (Gradišnik, 2010; Skubic, 1976) in fevdalne rodbine (Jakič, 2001). Prvi so bili 

Lambergi, izmed katerih je Andrej pl. Lamberg okrog leta 1470 sezidal grad na Bregu. Proti 

njim pa so se leta 1515 uprli ribniški kmetje in zahtevali nazaj svojo »staro pravdo« (Skubic, 

1976, str. 550). Nato so jim med drugim sledili tudi Ravbarji, Pirši in plemeniti Galli ter leta 

1579 Mosconi. Ti so leta 1588 grad izročili podnajemniku Francu Hörnerju. To je bil čas 

turških vpadov, reformacije in verskih nesoglasij, zato je v tem obdobju Ribnica doživela 

mnogo pretresov. Turška vojska je vdirala, vendar pa, če verjamemo Valvasorju, gradu nikoli 

ni zavzela, saj je kljub nemirnemu času in svoji nižinski legi zagotovil zavetje okoliškim 

podložnikom, katerih imetje je bilo plen ropanja in požarov (Stopar, 2003). Reformacija je 

imela v Ribnici in njeni okolici veliko podporo. Zato so protestantski predikanti opravljali 

svojo božjo službo v kapeli v ribniškem gradu celo za podeželske prebivalce iz okoliša, 

občasno pa je tja prišel tudi Primož Trubar. Reformacija je bila leta 1618 zatrta tudi v Ribnici 

in takrat je grad in gospostvo odkupil Janez Jakob grof Khisl. Leta 1641 je njegov sin Jurij 

Bartolomej Khisl prodal ribniško graščino in gospostvo grofu Juriju Andreju Trileku, ki je 

pozidal priljubljeno romarsko cerkev Matere Božje Vnebovzete pri Novi Štifti pri Ribnici 

(Skubic, 1976; Stopar, 2003). Po Trilekih so okoli leta 1700 ribniško gospostvo podedovali 

grofje Cobenzli in po virih sodeč, verjetno preko sorodstvenih povezav. V njihovi lasti je bilo 

vse do leta 1810, ko so ga v času francoske okupacije in zaradi negotovih razmer skupaj s 

posestjo na Bregu prodali svojemu zakupniku Antonu Rudežu, ki je bil oskrbnik ribniškega 

gradu že leta 1784 in je imel že kot najemnik graščine tudi župnijsko desetino v najemu. 

Istega leta je bil v Ribnici požar, ki je grad močno poškodoval (Gradišnik, 2010; Skubic, 1976). 

Tedanji lastnik Gvidon Cobenzl je ribniški grad v celoti obnovil, a v njem ni pogosto bival, saj 

je večino svojega časa preživel v svoji ljubljanski palači ali v svojem goriškem dvorcu. Rudeži 

so v Ribnici gospodarili od leta 1810 pa vse do leta 1937, ko so grad in ozemlje za gradom, 

imenovano Mlaka, med drugo svetovno vojno prodali takratni jugoslovanski državi za 

potrebe vojske in se preselili v vilo na Ugarju, kjer potomci živijo še danes. Na novoletni dan, 

leta 1944, pa so ribniški grad požgali partizani, leta 1945 in v letih po vojni pa je bil 

starodavni grad zaradi bombardiranja in miniranja močno poškodovan. Mogočna utrdba s 

centralnim poslopjem, obzidjem in vodnim jarkom ter dvema mostovoma preko reke Bistrice 

je bila uničena. Po vojni ni bilo niti interesa niti dovolj finančnih sredstev za obnovo 

celotnega grajskega kompleksa, vendar pa so domačini odstranili vse ruševine in osrednjo 

stanovanjsko stavbo – palacij, ohranili so le njen tloris.  

Prenova grajskega kompleksa je potekala v letih 1958 – 1961. Obnovili so del obodnega 

zidovja, vzhodna grajska stolpa s pripadajočim stebriščem in ju povezali z novim hodnikom, 

pod katerim so uredili letno gledališče. V prenovljenem zahodnem delu je bila do leta 1978 
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kavarna, sedaj pa je na njenem mestu urejena poročna dvorana. V obnovljenih prostorih je 

leta 1961 dobila svoje mesto tudi bogata etnološka zbirka, ki je del ribniškega muzeja v gradu 

s stalno postavitvijo razstave »Suha roba in lončarstvo«. Takrat so v sklopu grajskega 

kompleksa predvideli tudi Park kulturnikov, kjer bi bili doprsni kipi pomembnih ribniških 

rojakov, vendar je bil realiziran šele leta 1982. V osemdesetih letih so v Ribnici potekala 

vsakoletna likovna srečanja in takrat je v gradu dobila prostor tudi Forma viva, ki so jo 

oblikovali priznani slovenski kiparji. Park kulturnikov pa je posvečen spominu na ljudi, ki so 

veliko prispevali k intelektualnemu in kulturnemu razvoju Ribnice in širšemu napredku cele 

Slovenije (Gradišnik, 2010; Skubic, 1976; Stopar, 2003).  

 

 

    Slika 1: Ribniški grad - grajsko letno gledališče, v ozadju Park kulturnikov 
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6.2 Stavbna zgodovina gradu  

6.2.1 Stavbno-zgodovinska oznaka 

Prvotno stolpasto poslopje gradu v Ribnici so verjetno pozidali Turjačani že v 12. stoletju, 

sredi 13. stoletja so Ortenburžani dozidali nova poslopja. Zaradi turške nevarnosti so ga nato 

v drugi polovici 15. stoletja in v začetku 16. stoletja obdali z močnimi obrambnimi stolpi in 

mogočnim zunanjim protiturškim obzidjem, saj so Turki na tem območju pogosto divjali, a 

gradu niso mogli zavzeti (Gradišnik, 2010; Jakič, 2001; Stopar, 2003).  

Ribniški grad je bil v svoji prvotni podobi utrdba s preko dva metra debelimi obodnimi zidovi. 

Tako debeli so bili zaradi izpostavljene ravninske lege gradu in so segali do višine zaključka 

prvega nadstropja. Obodna zasnova gradu je bila postavljena v ravnino ob Bistrico v 

peterokotnem tlorisu. Grajsko jedro sta sestavljala dva palacija, ki sta segala v višino dveh 

nadstropij, pa tudi grajska kapela sv. Janeza Krstnika in dvorišče s cisterno. Pozneje so 

dvorišče znotraj gradu, kjer je bil vodnjak, postopno zazidali in tako zmanjšali. Jedro 

ribniškega gradu so obdali s protiturškim obzidjem. Štiri vogale gradu so utrdili z 

dvonadstropnimi oglatimi stolpi, vhod pa so utrdili s posebnim visokim vhodnim stolpom. 

Celotno zasnovo z obrambnimi stolpi in zunanjim obzidjem je obdajal širok vodni jarek, ki je 

bil povezan z reko Bistrico, dostop v grad pa je bil samo preko dvižnega mostu. Pozidava tega 

in še katerega izmed obodnih stolpov se utegne vezati na renesančno preurejanje gradu 

okoli leta 1537, kar je nakazovala vklesana letnica na poznogotskem portalu. In še danes je 

ohranjen ta ostanek mogočnega gradu, renesančno zidovje z vhodnim stolpom v vzhodnem 

delu zasnove. Ta nas skozi obokano vežo popelje na nekdanje zunanje grajsko dvorišče, kjer 

je zdaj postavljen venec renesančnega vodnjaka, ki pa ne izvira z gradu, saj so ga na to mesto 

pripeljali leta 1968 z bližnje domačije. Poznorenesančna prenova gradu se je pričela v 17. 

stoletju in je stavbi poskušala odvzeti nekaj utrdbenega značaja. Takrat so odstranili nasipe 

okoli stavbe in zasuli obrambne jarke, obrambne stolpe pa so prezidali v stanovanjske 

stavbe. V 18. stoletju so podrli severozahodni stolp, na njegovem mestu pa je kasneje 

nastalo gospodarsko poslopje. Severovzhodni stolp so povezali z grajskim jedrom, katerega 

so tudi prezidali, vendar so ti posegi zaradi kasnejših prezidav na začetku 19. stoletja manj 

opredeljivi. Zadnje obsežne prezidave in obnovitvene posege, ki so v celoti dali klasicistično 

podobo, je grad doživel med leti 1810 in 1815, ko je bil v posesti Antona Rudeža. Takšna 

podoba se je nespremenjena ohranila do porušenja gradu med drugo svetovno vojno 

(Gradišnik, 2010, str. 21; Jakič, 2001, str. 145; Stopar, 2003, str. 130 – 135).  

Prostor, kjer je stal grad, ima danes drugačno vsebino in podobo. Delno je ohranjen le še del 

zunanjega obzidja, ki so ga od leta 1954 do 1961 skupaj z vhodnim in dvema obodnima 

stolpoma obnovili. Ostale sestavine nekdanjega gradu, zlasti njegovo srednjeveško jedro s 

prizidano kapelo, so prezentirane v tlorisu, znotraj nekdanjega zunanjega grajskega oboda v 

novi parkovni zasnovi pa je urejen spominski Park kulturnikov s spomeniki pomembnih 

ustvarjalcev iz Ribniške doline (Gradišnik, 2010; Stopar, 2003). 
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6.2.2 Grajski prostori 

V času konec 17. stoletja je na ribniškem gradu gospodoval grof Jurij Andrej Trilek. Deželni 

komisarji so na njegovem gradu v Ribnici popisali zapuščinski inventar. Poleg razkošnega 

pohištva in srebrnine je najbolj vzbujala pozornost prav knjižnica z več kot 200 knjigami, kar 

je bilo za plemiško bivališče tistega časa pravo razkošje. Zapuščinski inventar priča o 

polsvilenih in usnjenih stenah v gosposkih prostorih, ki so bile opremljene s številnimi 

slikami, o razkošnih posteljah, stolih, mizah in omarah, skrinjah in turških preprogah, zato 

lahko sklepamo, da so bili vsi tamkajšnji prostori pomembni in razkošno opremljeni, saj 

pričajo o bogastvu lastnika ribniškega gradu (Stopar, 2003, str. 125). 

VELIKA GROFOVA SOBA je imela tri okna z razkošnimi zavesami, stene so obdajale zelene 

tapete iz polsvile, 13 slik, med njimi grofov patron sv. Jurij, veliko ogledalo z izrezljanim 

okvirjem in stenska ura. V grofovo sobo je bilo možno vstopiti iz jedilnice in najbrž tudi iz 

sosednje grofičine sobe. V sobi je bila postelja iz črne lužene orehovine, opremljena s 

slamnjačo, tremi pernicami in odejo iz polsvile, španska stena in dve skrinji, ena iz lužene 

orehovine in druga okovana z železom, v katerih je grof hranil svoje stvari. Med pohištvom v 

sobi je bila tudi pisalna miza in tri mize, od katerih je bila ena iz trdega lesa in pregrnjena s 

turško preprogo, drugi dve pa iz navadnega lesa, pogrnjeni s preprogama iz raševine, 

grobega domačega sukna. K mizam je spadalo pet stolov (Gradišnik, 2010; Štuhec, 1995). 

GROFIČINA SOBA je bila v gradu poleg grofove in po opremi sta si bili sobi zelo podobni. 

Stene so prekrivale polsvilene rdeče in rumene tapete, ki so se ujemale z rdečo posteljo in z 

rdeče-rumenimi posteljnimi zavesami. Na stenah so visele štiri slike. Poleg postelje sta bili v 

sobi še dve pomožni popotni postelji – Reisspett, ena je spadala k veliki rdeči postelji in jo je 

bilo podnevi možno potisniti podnjo (Stopar, 2003; Štuhec, 1995). Posteljnina je bila iz treh 

slamnjač: ena blazina je bila polnjena s perjem, druga blazina, polnjena s slamo, in rdeča 

svilena odeja. V sobi sta bili tudi dve veliki modri omari z rožami za obleke, pisalna miza z 

mnogimi predali, poleg pisalne mize je bila tu še ena miza iz trdega lesa, pokrita s turško 

preprogo, usnjena stola ter skrinjica za nakit, ki je bila znotraj oblečena v rdeče usnje 

(Gradišnik, 2010; Štuhec, 1995). 

MALA SOBA NAD STOPNICAMI ALI SOBA GROFIČNE ni imela opetih sten s tapetami, krasile 

so jih samo slike dveh Marij in sv. Antona, ob njih pa še osem francoskih radirank. V izbi so 

bile tri postelje; črna, na kateri je spala mlada grofična, je bila iz trdega lesa, opremljena z 

dvema žimnicama, s pernico in tremi blazinami, z odejo in črnimi posteljnimi zavesami, 

pomožna postelja je imela pernico, blazino in posteljno prevleko, tretja, rdeča postelja pa je 

bila prazna. Gospodičnina soba je bila opremljena tudi s tremi pisalnimi mizami, zraven njih 

sta bili še dve novi mizi, pokriti s turškima preprogama, s štirimi ženskimi naslanjači, skrinjo, 

potovalno skrinjo in zibko (Stopar, 2003; Štuhec, 1995). 
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SREDNJA ALI TAJNIKOVA SOBA ni imela nobenih tapet in nobenih slik. V njej sta bili le dve 

enaki zeleni postelji s preprostimi navadnimi zavesami, opremljeni le s slamnjačo in žimnico 

ter dolga miza, pokrita s turško preprogo, ob njej pa stol in štirje naslanjači (prav tam). 

SOBA ZA GOSTE je bila imenovana tudi kot »stokhando zimmer«, ki je bila udobna in bogato 

opremljena. Na stenah so visele slike, predvsem portreti. Tapete v sobi so bile iz polsvile, 

okna pa so zastirale rdeče platnene zavese. Zraven je bila tudi velika postelja, zagrnjena z 

resastimi zavesami iz rdečega tafta in dve pomožni postelji. V sobi so bile tudi tri mize, dva 

stola in dva usnjena naslanjača, dve skrinji, pregrnjeni s preprogo in shrambeno pohištvo 

(Gradišnik, 2010; Štuhec, 1995). 

JEDILNICA je imela tudi značaj sprejemnice, zato je bila med vsemi prostori v gradu najbolj 

imenitna. Stene so prekrivale tapete iz beneškega usnja, na njih je viselo sedem slik. Štiri 

okna so se zagrinjala z zavesami. V jedilnici sta bila glavna kosa pohištva dve mizi. Ob njiju so 

bili postavljeni stoli, šest novih in štirje starejši z izrezljanimi naslonjali ter zelena klop. V 

jedilnici sta bila tudi dva usnjena naslanjača. Namizna srebrnina, ki je v ribniškem gradu ni 

manjkalo, je bila shranjena v kredenci (prav tam). 

OROŽARNICA je bila v gradu poleg jedilnice in prav poseben prostor, ki je bil namenjen 

shranjevanju orožja. V njej je bilo spravljenih 61 cevi, 20 karabink, 30 novih mušket ter drugo 

ognjeno in hladno, napadalno in obrambno orožje (Štuhec, 1995). 

VELIKA DELOVNA SOBA ni imela ne zaves ne tapet, niti slik, stolov ali celo preprog. V sobi je 

bila samo ena postelja in tri mize, ena izmed njih je bila okrogla, dve omari in devet skrinj. 

Posebnost te sobe je bila priprava za likanje (Stopar, 2003). 

Za STOLPNO SOBO TROBENTAČEV sicer ni podatkov, da bi v tej sobi v stolpu tudi dejansko 

stanovali trobentači, saj pri popisu inventarja tudi ni bilo nobenega pohištva v njej, pač pa 

samo medeninast top na kolesih, sedem železnih krogel in štirje možnarji (Gradišnik, 2010). 

Tudi Stopar (2003) je omenil trobentače v svojih zapisih, iz njih pa izvemo, da so bili oblečeni 

v livreje iz zelenega sukna ter nosili telovnike z zlato obrobo. 
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Tudi gospa Katja Zorc Kobi, vnukinja poslednje ribniške lastnice gradu, Olge Rudež, je nekoč 

živela v ribniškem gradu in se še spominja svojega otroštva ter grajskega življenja. V knjigi 

Dnevnik Olge Rudež Kosler (2001), kjer opisuje življenje na gradu in življenje njene babice, je 

zapisala, da je bil ribniški grad v času prve polovice 20. stoletja zelo velik in da je obsegal dva 

stanovanjska stolpa ter centralno poslopje; osrednja stavba gradu, ki je bila kvadratasta 

zgradba in je imela v sredini dvorišče, na katerem je bil vodnjak. V pritličju je bil vhod, na 

desni strani veža, kjer so jedli berači in dve sobi za uslužbence, soba za gospodinjo, poleg nje 

soba za likanje, sledila pa je kuhinja in shrambe. Nasproti je bila klet za vino, levo od vhoda 

pa delavnica in jedilnica za uslužbence. V višja nadstropja so vodile stopnice, prvo in drugo 

nadstropje je imelo obokan gank (Gradišnik, 2010, str. 10; Zorc Kobi, 2001, str. 31). 

V prvem nadstropju so bile pisarne (privatna pisarna in knjigovodstvo) in dve sobi za goste, 

na drugi strani pa zelo velika knjižnica – biblioteka, ki je bila ena največjih v Sloveniji. Hranila 

je ogromno starih knjig, pa tudi urbarje iz 14. stoletja ter podatke o krvavi rihti. Na drugi 

strani tega nadstropja je bil velik prostor za shrambe, tudi soba za krzno in pa skriti prostor z 

vstopom skozi omaro, kjer so v starih časih med vojno skrivali hrano in druge dragocenosti. 

Nasproti pisarn in knjižnice je bila v prvem nadstropju tudi kopalnica, ki jo je dala zgraditi 

Olga Rudež. Povezana je bila s krožnimi stopnicami, ki so vodile do spalnic v drugem 

nadstropju, v katerega se je vstopalo skozi veliko lovsko predsobo. Ob strani je bila dnevna 

jedilnica z dvigalom za hrano – aufzug, ta pa je bil povezan s kuhinjo. Iz tega dela je bil 

speljan majhen balkon s pogledom na dvorišče. Za dvigalom je bil dolg hodnik, v katerem so 

bile na eni strani, ki je gledala na trg, dnevna soba, glavna spalnica, otroška spalnica in še tri 

spalnice. V vseh sobah je bil umivalnik – kopalna miza, nasproti teh sob pa je bila grajska 

kapela s sliko sv. Jurija in veliko dragocenosti iz 15. stoletja. Na drugi strani gradu je proti 

Veliki gori gledala velika jedilnica, ki so jo uporabljali za svečane priložnosti, beli in zeleni 

salon, za njim zelena soba ter v kotu še ena soba, ob kateri so bile stopnice, ki so vodile na 

podstrešje. Za osrednjo grajsko stavbo proti Veliki Mlaki je bil na grajski zid naslonjen hlev za 

konje, poleg hleva pa je bila maneža, to je bil prostor za jahalne in vprežne konje za kočije. 

Delovni konji so bili v hlevu na Marofu. Na drugi strani, ob vhodnem stolpu je bila na grajski 

zid naslonjena stavba, ki je bila namenjena prostorom za drvarnico, pralnico in ledenico. Oba 

stolpa je povezoval s streho pokrit zid z vmesnim prehodom, ki je vodil na vrt. Tam je bila 

kamnita miza s klopmi in peskovnik, kjer so se igrali otroci. V delu nekdanjega obrambnega 

jarka je bil urejen ribnik (Zorc Kobi, 2001, str. 32; Gradišnik, 2010, str. 11). 
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7 METODE IN DIDAKTIČNI PRISTOPI 

Pri spoznavanju, razumevanju in interpretaciji umetniškega dela je zelo pomembno 

pedagoško delo, saj le-ta danes postavlja najvitalnejšo vez med muzejsko ustanovo in njenim 

občinstvom (Smrekar, 2001), zato morajo galerije in muzeji razvijati specifične vzgojno-

izobraževalne pristope in obiskovalcem ponuditi dejavnosti, pri katerih jih s pomočjo 

originalnih del izobražujejo in omogočajo opazovanje in estetsko vrednotenje ter spodbujajo 

k likovnemu izražanju, hkrati pa nudijo možnost za trajno izobraževanje in odkrivanje novih 

spoznanj na čim bolj zanimiv, inovativen, avtentičen in interdisciplinaren način (Tavčar, 

2001). 

Tako kot pravi L. Tavčar (2001) v svojem pedagoškem priročniku, tudi jaz menim, da se 

morajo tako otroci kot odrasli naučiti gledati umetniška dela, jih opazovati in tudi videti. Tu si 

lahko postavimo vprašanje, kako naj se otrok nauči videti umetnino, ko pa je ni še nikoli 

videl? Kako si bo oblikoval občutke za lepo, znal umetnino estetsko in kritično vrednotiti, jo 

razumeti in interpretirati? Otrok mora zato lepoto umetniških del doživljati dejavno in ne 

zgolj pasivno, umetnine mora podoživeti in »vstopati vanje«. Ogled originalnih umetniških 

del pripomore k pridobivanju smisla za umetnost, razvijanju domišljije, kritičnemu mišljenju, 

likovnemu izražanju ter ustvarjanju. Strinjam se, da učenje, spoznavanje in raziskovanje 

zgodovine in umetnosti v učnem procesu ni zgolj v šolskih prostorih, ampak tudi v galerijah 

in muzejih ter drugih kulturnih dediščinah, predvsem pa povsod v naši okolici in vsakdanjem 

življenju. Bistvo je v tem, da znamo opazovati, videti, odkrivati in razumeti, se učiti iz 

izkušenj. Na tak način umetnost postane vzgojno-izobraževalno sredstvo, ki hkrati poskrbi 

tudi za gledalčevo uživanje ob opazovanju likovnih del. To pa je naloga muzejske pedagogike, 

ki tako odpira mnoga vprašanja, na katera poskušamo odgovoriti kot obiskovalci muzeja in 

opazovalci razstavljenih umetniških del. Vzpostavi se diskusija o teh vprašanjih in 

medsebojna komunikacija gledalec – umetnina, dialog o osebni in kolektivni identiteti, kjer 

se vpletejo tudi gledalčeva čustva in domišljija. Zato poznamo več metod in didaktičnih 

pristopov k interpretaciji umetniškega dela, ki so lahko prisotne tako v osnovni kot v srednji 

šoli. Najboljša priložnost pa je takrat, ko opazujemo umetnino v živo, saj reprodukcije ali 

kopije gotovo ne morejo nadomestiti izkušnje avtentične umetnine (prav tam, str. 17 – 26). 

Po besedah Lidije Tavčar (2001, str. 26) je metoda »način, kako se neka dejavnost 

najustrezneje in najbolje opravlja.« Torej lahko učne metode uporabljamo tako v šolah kot v 

galerijah in muzejih, njihova izbira pa je odvisna od posebnosti zbirke, dejavnosti in razvojne 

stopnje občinstva. Publika mora biti v prvi fazi pripravljena za opazovanje umetniških del, 

zato jo je potrebno ustrezno motivirati in se o delih pogovarjati, jih analizirati. S tem bo 

likovno branje in izražanje misli bogatejše, opazovanje in spoznavanje umetnin pa bo 

intenzivnejše s primerjavo ene z drugo. Nova spoznanja in informacije o umetninah se 

nabirajo z metodo razgovora, saj posameznik na ta način prevzame aktivno vlogo in svoja 

znanja še bolj utrjuje. Pri samostojnem odkrivanju in raziskovanju umetnin pa je pomembno 
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tudi delo s tekstom, najbolj učinkoviti so delovni listi in podporno didaktično gradivo (Tavčar, 

2001, str. 26 – 28). 

 

7.1 Metoda »Ways In« 

Metoda Ways In je bila oblikovana preko prakse različnih muzejskih pedagogov v londonski 

galeriji Tate in predlaga obravnavanje likovnega dela z uporabo poglobljenih vprašanj, zato je 

namenjena izobraževanju v galeriji ali umetnostnem muzeju ter v drugih izobraževalnih 

institucijah. Temelji na diskusiji gledalcev oziroma na aktivnem vključevanju učencev v učni 

proces in poteka preko štirih različnih perspektiv, ki se med seboj prepletajo in omogočajo 

poglobljeno spoznavanje ter interpretacijo umetniškega likovnega dela. Te perspektive ali 

pogledi na umetnino so: osebni pristop k umetniškemu delu, obravnava predmetnosti, 

vsebine in konteksta (Charman, Rose in Wilson, 2006). 

 

Opazovanje umetnine skozi štiri različne perspektive: 

1. OSEBNI PRISTOP 

Ko obiščemo galerijo ali muzej, se najprej osredotočimo na sebe in se sprašujemo o svojih 

osebnih in socialnih izkušnjah ter o svetu in družbi, v kateri živimo. To je osnova, iz katere 

izvira naš način dojemanja umetniškega dela. Osebni pristop, naše osebne in družbene 

izkušnje, prepričanja in znanja so zelo pomemben del pri spoznavanju in interpretaciji 

umetniškega dela, zato se navezujejo tudi na ostale tri poglede na umetnino (spoznavanje 

predmetnosti, vsebine in konteksta) in vprašanja, ki so povezana z osebnim odnosom, se 

pojavljajo tudi tam. 

Glavna vprašanja so: Kdo sem in kaj prinašam k opazovanju? Kakšna je moja prva reakcija na 

umetniško delo? Zakaj tako čutim, zakaj tako razmišljam? S katerimi svojimi izkušnjami lahko 

povežem to delo in zakaj? Kako na moje dojemanje vplivajo moje izkušnje (prebrane knjige, 

videni filmi, potovanja…)? Kako na to, kar vidim, vpliva moj spol, rasa, starost, družbeni 

položaj? Kako me moje okolje zaznamuje s tem, kar vidim? Kako na moje razumevanje vpliva 

moj geografski izvor, družina, dom? Kako moji odzivi razkrivajo moj odnos, vrednote in 

prepričanja? Na kaj me spominja to delo? Zakaj? Kako se moje mnenje spreminja med 

pogovorom z ostalimi? Ali so moji odgovori podobni odgovorom mojih sošolcev?  
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2. VSTOPANJE V PREDMETNOST 

Pogovarjamo se o formalnih značilnostih, lastnostih umetnine: likovne prvine, barva, oblika, 

velikost, linija, točka, površina, material, tehnike, postopki oblikovanja in procesi nastanka, 

kompozicija, postavitev v okolje, čas in te lastnosti tudi analiziramo. Ob tem razmišljamo, 

kako te značilnosti vplivajo na nas, na naše odzive ter kakšne asociacije vzbujajo v nas. 

Umetnino moramo zato gledati s formalnega stališča in povezati uporabo materialov s 

sporočilnostjo likovnega dela. Tako bomo lažje razumeli umetnost in umetnino. 

Glavna vprašanja, ki se nanašajo na materialne lastnosti likovnega dela so: Katere barve 

uporabi umetnik? Zakaj? Ali delo stimulira tudi naša ostala čutila? Iz katerih materialov je 

narejeno delo? Ali so to običajni materiali (platno, barva, glina) ali ne? Kako bi delo doživeli, 

če bi umetnik uporabil drugačen material? Kakšne asociacije vzbuja določen material? Kako 

je to delo nastalo? Ga je izdelal umetnik ali kdo drug? Katere spretnosti potrebuješ za delo s 

tem materialom? Ali lahko vidimo, kako je delo nastajalo? Kako veliko je delo? Zakaj? Bi se 

njegov pomen spremenil, če bi bilo manjše/večje? Ali je umetnik ustvaril iluzijo prostora? Od 

kje mi opazujemo delo? Ali to vpliva na njegov pomen? Kako je delo povezano s prostorom, v 

katerem se nahaja? Ali je delo povezano s časom? Ali se s časom spreminja? Ali moramo 

delo opazovati določen čas? 

 

3. VSTOPANJE V VSEBINO 

Pri opazovanju, spoznavanju in raziskovanju likovnega dela se sprašujemo in pogovarjamo o 

njegovi vsebini, naslovu, temi, zvrsti/žanru in njegovem sporočilu.  

Zastavljamo si vprašanja, kot so: O čem govori delo in kaj nam pripoveduje? Kakšna 

vprašanja nam postavlja? Kaj se dogaja? Kaj nam delo sporoča? Nam umetnina sporoča še 

kaj, razen tega, kar vidimo? Kakšen naslov ima delo? Kaj nam posreduje naslov? Ali naslov 

spremeni pogled na delo, njegovo razumevanje? Ali se nas delo dotakne? Kako, na kakšen 

način? Ali vpliva na naše razumevanje sveta ali umetnosti? Kakšna je tema razstavljenega 

likovnega dela? Ali se tematika povezuje z ostalimi umetnikovimi/razstavljenimi deli? Med 

katero zvrst (akt, pokrajina, tihožitje) bi umestili delo?  
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4. VSTOPANJE V KONTEKST 

Tudi likovno delo v galeriji ali umetnostnem muzeju se povezuje s širšim svetom, ki ga obdaja 

in se vedno znajde v nekem kontekstu, ki vpliva na njegov pomen in sporočilnost. Pomen 

likovnega dela se vedno bolj širi, zato moramo za razumevanje umetnin vedno preučiti tudi 

okolje, v katerem se delo nahaja, v katerem času, kje in kako je nastajalo. 

Postavljamo si vprašanja in nanje odgovarjamo: Kje in kdaj je bilo delo narejeno? Ali kraj in 

čas vplivata na nastanek dela? Ali lahko povežemo kraj in čas nastanka z lastnostmi, ki jih ima 

likovno delo? Kdo je delo ustvaril in za koga? Razmišljamo tudi o zgodovini in se sprašujemo, 

ali lahko povežemo delo s socialnimi in političnimi razmerami tistega časa, v katerem je 

nastalo in kako, na kakšen način? Ali sledi glavnemu slogovnemu toku tistega časa ali 

izstopa? Čigavo zgodovino predstavlja? Kako delo vidimo danes in kako so ga videli v času 

njegovega nastanka? Kako se je mnenje spreminjalo in zakaj? Kako se likovno delo povezuje 

z dosežki istega časa v drugih panogah (glasba, gledališče, filozofija, matematika, geografija)? 

Kako na tvoje dojemanje umetniškega dela vpliva galerijski prostor (osvetlitev dela, velikost 

sobe, ostala razstavljena dela, barve zidov)? Katere informacije o delu so nam dostopne v 

galeriji, umetnostnem muzeju, kulturni dediščini (avdio vodnik, napisi, delovni listi)? Kako bi 

delo dojemali, če bi bilo postavljeno drugje kot v galeriji? Kakšen je zato vpliv galerije? 

Kakšna so bila tvoja pričakovanja pred obiskom galerije, umetnostnega muzeja, kulturne 

dediščine? Ali se to odraža v tvojih odzivih na razstavljena dela? Kaj bi ti spremenil, če bi bil 

kurator? (Charman idr., 2006, str. 53 – 65) 

Vsi predstavljeni vidiki oziroma pogledi na umetnino nam odpirajo širok spekter razumevanja 

in nove načine razmišljanja o umetnostnem likovnem delu, saj je metoda »Ways in« 

zasnovana za neposredno interakcijo z originalno, avtentično umetnino in zato je zastavljena 

dovolj široko, da učenci in drugi gledalci lahko »vstopajo v umetnino«, se vanjo poglobijo in 

jo razumejo, jo znajo interpretirati. Tu se spoznavni proces stopnjuje od bolj splošnih 

vprašanj k vedno bolj specifičnim, saj metoda zagovarja ustvarjalno dejavnost, ki temelji na 

osebnih izkušnjah, poznavanju tehnike, vsebine, konteksta, motiva itd. in z različnimi 

izhodiščnimi točkami zajame vse pomembne lastnosti umetniškega dela.  

Znano dejstvo, da se estetska likovna občutljivost razvija ob srečevanju z umetniškimi deli, 

nas je popeljalo do sklepa, da se otroci poleg opazovanja umetnin največ naučijo tudi ob 

opazovanju okolja, saj tako preko spoznavanja konteksta in izkušenj lažje in prej dojamejo 

motive na slikah in drugih umetniških delih v galeriji ali muzeju. Razvija se jim sposobnost 

razumevanja, zato je potrebno, da spoznajo kulturno zgodovino kraja in tako bodo bolj 

razumeli umetnost in bolj spoštovali ter cenili kulturno in naravno dediščino kraja, v katerem 

živijo. Zato je zelo pomembno izkustveno učenje, učenje z odkrivanjem, ki ga pri nas 

uporablja dr. Danijela Trškan (2008) in ki ga bom vključila v svoje diplomsko delo. Didaktično 

podporno gradivo bo torej temeljilo na učenju raziskovanjem, skupaj z obravnavano metodo 

Ways in, saj se njuna načela spoznavanja in interpretacije umetnin med seboj prepletata. 
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7.2 Izkustveno učenje – učenje z odkrivanjem 

Zgodovinsko okolje nas obdaja vsepovsod, zato D. Trškan meni, da je otroke potrebno 

navajati na pozorno opazovanje svoje okolice že v osnovni šoli. Ker med kulturno dediščino 

spadajo stara mesta in naselja, različne zgradbe, objekti in predmeti, predstavlja domači kraj 

bogato učilnico za preučevanje preteklosti in sedanjosti. Vloga in pomen lokalne zgodovine 

sta neprecenljiva, saj je preučevanje domačega kraja osnova za poznavanje in razumevanje 

dogajanja ter življenja najprej v domačem kraju, potem v Sloveniji in svetu. Da bi učenci 

razvijali zavest o lokalni pripadnosti in identiteti in bi na ta način lažje razumeli kulturno 

dediščino svojega kraja, je potrebno učenje z odkrivanjem. Če želimo, da bi preteklost 

zaživela pred očmi učencev v pravi podobi, je potrebno segati tudi po stvarnih dokazih in 

vidnih sledovih preteklosti. Učenci se morajo zavedati okolice in na ta način poskušajo 

razumeti ljudi, dogodke in družbe v preteklosti, ljudi in njihove potrebe. Pri preučevanju 

lokalne zgodovine in lokalne kulturne dediščine učenci razvijajo odnos do bližnje okolice, 

pridobijo znanje o domačem okolju, postanejo občutljivejši do družbenih sprememb in lažje 

sodelujejo v družbenem okolju. Na ta način preučujejo, raziskujejo in razumejo preteklost ali 

sedanjost svojega kraja, saj domače okolje predstavlja odnos (varovanje in obnavljanje 

kulturne dediščine), vir (naravna dediščina), vsakdanjost (kjer se živi in dela) ter omogoča 

odkrivanje, gledanje, opazovanje, poslušanje, okušanje ter krepitev njihove lastne identitete 

s poznavanjem njihove skupne zgodovinske dediščine (Trškan, 2008, str. 8 – 13). 

Pri izkustvenem učenju oziroma učenju z odkrivanjem so pomembne različne učne strategije, 

oblike in metode ter načini preučevanja. Osnovnošolski učni načrti poudarjajo predvsem 

samostojno individualno ali sodelovalno skupinsko delo, ki je lahko diskusija, raziskovalno, 

terensko, projektno ali muzejsko delo, predvsem pa delo s pisnimi in slikovnimi viri, ter 

reševanje problemov. Trškan (2008) pravi, da je namen izkustvenega učenja spodbujati 

učence k osebnemu raziskovanju glede na njihovo raven in razmere, krepiti njihovo 

radovednost in iniciativnost pri zbiranju informacij in jih spodbujati k sodelovanju pri 

raziskovalnih projektih ali aktivnemu učenju, še posebej pri medpredmetnem povezovanju. 

Zato je učenje z odkrivanjem posebna metoda učenja, ki se uporablja tudi pri terenskem delu 

in delu v muzeju. »Takšno učenje pomeni motiviranje, spodbujanje in pomoč pri odkrivanju, 

kjer učenci ocenjujejo, interpretirajo in odgovarjajo na različna vprašanja o vlogi, pomenu 

virov in interpretacij. Je kot interdisciplinarno učenje, kjer se znanje, sposobnosti in vedenje 

učencev dopolnjujejo./…/(str. 82). Trškan (2008, str. 85) nadaljuje, da »učenje z odkrivanjem 

torej omogoča, da učenci bolje razumejo preteklost, bolj cenijo zgodovino ter nadaljnja 

znanja tudi smotrneje uporabljajo v svojem življenju.« 

Tako kot D. Trškan (2008) v svoji publikaciji opisuje pomen poznavanja lokalne zgodovine, 

tudi jaz menim, da je potrebno preučevati in razumeti zgodovino domačega kraja in okolice 

ter kulturne dediščine in to razumevanje primerjati z drugimi področji, predvsem pa 

pridobljeno znanje uporabiti pri reševanju življenjskih problemov in vprašanj. 
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8 KULTURNA DEDIŠČINA V UČNIH NAČRTIH ZA DRUGO VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE OŠ 

V devetletni osnovni šoli učni načrti vključujejo med drugim tudi vsebine kulturne dediščine, 

zato sem kot primer v svojem diplomskem delu vzela učni načrt za drugo triletje oziroma za 

6. razred osnovne šole pri predmetih likovna vzgoja oziroma likovna umetnost in zgodovina, 

saj je kulturna dediščina v 6. razredu pri likovni umetnosti in hkrati tudi pri zgodovini.  

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ učenci pri zgodovini raziskujejo in spoznavajo 

razvoj domačega kraja skozi kulturnozgodovinske spomenike, spoznavajo in proučujejo 

najpomembnejše zgodovinske dogodke, pojave in procese, spoznavajo in razumejo sebe kot 

posameznika in člana lokalne skupnosti in družbe, oblikujejo svoja stališča in vrednote in 

razvijajo spretnost preprostega zgodovinskega raziskovanja ob delu z raznimi zgodovinskimi 

viri (UN Zgodovina, 2011). Pri likovni vzgoji pa učenci odkrivajo posebnosti likovnega 

izražanja, razvijajo domišljijo in likovno mišljenje, sposobnost raziskovalnega dela in 

razumevanje vizualnega okolja. Učenci spoznavajo, doživljajo in vrednotijo dediščino likovne 

umetnosti, pa tudi objekte sodobne vizualne in likovne kulture (UN Likovna vzgoja, 2011). 

Zgodovina spodbuja zanimanje za preteklost, likovna vzgoja pa udejanja razvijanje kulturne 

zavesti in likovnega izražanja. Zato lahko sklepamo, da se predmeta lahko medsebojno 

povezujeta in prepletata ter dopolnjujeta tako v vsebinah in ciljih kot v problemskih nalogah 

in vsakdanjem življenju.  

 

Glavni in najbolj pomemben cilj, ki ga želimo doseči in hkrati tudi namen pričujoče diplomske 

naloge je, da bi učenci privzgojili odnos do lokalne kulturne dediščine ter razumeli njeno 

vlogo in njen pomen. 

8.1 Kulturna dediščina v učnem načrtu: predmet likovna vzgoja 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ, 6. razred 

Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Likovna vzgoja, 2011 

UČNI CILJI: 

V učnem načrtu je le en splošni in en operativni cilj, ki je povezan s KULTURNO DEDIŠČINO. 

SPLOŠNI CILJI 

Učenci:  

- razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti 

OPERATIVNI CILJI 

- spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in 

svetovne kulturne dediščine 
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8.2 Kulturna dediščina v učnem načrtu: predmet zgodovina 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ, 6. razred 

Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Zgodovina, 2011 

UČNI CILJI: 

V učnem načrtu je le en splošni cilj in več operativnih, ki so povezani s KULTURNO 

DEDIŠČINO. 

SPLOŠNI CILJI 

Učenci:  

- na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine ter razvijajo odgovoren odnos do okolja. 

 

OPERATIVNI CILJI 

Izbirna tema: KULTURNA DEDIŠČINA 

Učenci:  

- pojasnijo razliko med pojmoma kulturna in naravna dediščina 

- opišejo primere naravne in kulturne dediščine 

- na primerih iz krajevne zgodovine opišejo pomen ohranjanja kulturne dediščine 

- oblikujejo svoj načrt za ohranitev izbranega kulturnozgodovinskega spomenika iz domačega 

kraja 
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9 PODPORNO GRADIVO ZA POGLOBLJENO SPOZNAVANJE TROŠTOVIH 

LIKOVNIH DEL, KI KAŽEJO RIBNIŠKO KULTURNO DEDIŠČINO 

in skozi ta dela spoznavanje kulturne dediščine Ribnice 

Sledeče podporno didaktično gradivo je pripravljeno na podlagi dveh metod, ki zagovarjata 

različne pristope in poglede na umetnino. Z njima tudi spoznavamo, raziskujemo, odkrivamo 

ter interpretiramo določeno umetniško delo ali kulturno-zgodovinski spomenik. Ti metodi sta 

Ways in ter izkustveno učenje oziroma učenje z odkrivanjem.  

Gradivo je namenjeno vsem, ki bi radi spoznali kulturno dediščino Ribnice tudi preko del 

Janka Trošta ter pedagogom, učiteljem in mentorjem, ki bi svoje znanje delili naprej z učenci, 

jim želeli kulturno dediščino tega kraja približati in privzgojiti pozitiven odnos do nje. Delo 

želi pedagoške delavce tudi vzpodbuditi k večjemu vključevanju kulturne dediščine v učni 

proces in šolske dejavnosti. Sestavljeno je iz nalog za opazovanje in spoznavanje kulturne 

dediščine in temeljijo na medpredmetnem povezovanju predmetov likovna vzgoja oziroma 

likovna umetnost in zgodovina, konkretna vprašanja in primeri pa vodijo k pogovoru ter 

odpirajo diskusijo o določeni tematiki. Namen gradiva je, da učenci dejavno odkrivajo 

značilnosti Ribnice in si z raziskovanjem nabirajo lastne izkušnje ter se tako učijo, zato naj bi 

reševanje nalog potekalo najprej v samem trgu v centru Ribnice, kjer bi si ogledali 

pomembnejše kulturno-zgodovinske znamenitosti in odgovarjali na zastavljena vprašanja in 

se o njih pogovarjali. Prvi sklop nalog se zato imenuje »Kulturna dediščina in Ribnica« in so 

iztočnica za pogovor o kulturni dediščini, njenem varovanju in ohranjanju. Ob konkretnih 

primerih in nalogah učenci spoznajo pomen ribniške kulturne dediščine, jo ovrednotijo in 

razvijajo zavest o krajevni pripadnosti in identiteti. Nato bi se z delovnimi listi sprehodili po 

Francoskem mostu do ribniškega gradu, kjer bi nadaljevali z reševanjem nalog, saj se drugi 

sklop navezuje na ribniški grad in njegove značilnosti, preučevanje in odkrivanje njegove 

zgodovine, zunanjosti in notranjosti. Didaktično gradivo je opremljeno s številnimi pisnimi in 

slikovnimi viri, ki pripomorejo k boljši vizualizaciji, pa tudi domišljiji, zato reševanje postane 

tudi bolj zanimivo, naloge pa so tako bolj pregledne. Naše spoznavanje se nadaljuje v 

ribniškem muzeju v notranjosti gradu, z namenom ogleda slik Janka Trošta ter jih opisati, 

analizirati in interpretirati na podlagi vprašanj po metodi Ways in, ki vodijo k pogovoru in 

diskusiji. Pot odkrivanja kulturne dediščine Ribnice pa bi se zaključila pred gradom, kjer bi 

potekala diskusija o končnih ugotovitvah, vtisih in izkušnjah, evalvacija pridobljenega znanja 

ter primerjanje različnih mišljenj, idej in načrtov za grad v prihodnosti. Z načrtovanjem 

izkustvenih aktivnosti in likovnih nalog za učence v sledečem didaktičnem gradivu sem želela 

učence usmeriti h kritičnemu mišljenju in likovnemu izražanju, predvsem pa sem tako kot D. 

Trškan (2008) želela poudariti, da je potrebno, da se učni proces iz šole prenese tudi v drugi 

prostor, ki predstavlja pestro učno okolje za učenje, željo po spoznavanju, preučevanju, 

odkrivanju ter razvijanju raziskovalnih in življenjskih spretnosti, predvsem pa to, da je 

tematika sestavljenih nalog in raziskovanja kulturne dediščine tudi v skladu z učnim načrtom 
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za drugo triletje osnovne šole. Učenci si na ta način razširjajo znanje ter raziskujejo in 

spoznavajo razvoj in spreminjanje vloge domačega kraja, v tem primeru Ribnice skozi 

pomemben kulturnozgodovinski spomenik – ribniški grad in si pridobivajo nove izkušnje, 

ugotovitve in spoznanja, poglabljajo stik tako z umetnostjo Janka Trošta kot tudi z ribniško 

kulturno dediščino ter oblikujejo spoštljiv odnos do nje (Trškan, 2008).  

Nalog, vprašanj in dejavnosti za spoznavanje kulturne dediščine Ribnice preko del Janka 

Trošta je v podpornem učnem gradivu veliko, zato naj učitelj uporabi le tiste, ki se mu zdijo 

najbolj primerne glede na to, kakšne interese ima in koliko časa ima na voljo. Med 

problemskimi nalogami, ki prispevajo k ustvarjalnemu, inovativnemu, raziskovalnemu in 

izkustvenemu načinu dela, prevladujejo naloge izbirnega tipa, naloge dopolnjevanja, naloge 

kratkih ali daljših prostih odgovorov, naloge povezovanja, risanja in skiciranja predmetov in 

elementov, ki jih učenci vidijo na terenu, predvsem pa so oblikovane tako, da jih lahko učitelj 

z manjšo predelavo uporabi tudi pri drugih učnih vsebinah, ciljih in predmetih, umetninah ali 

celo pri drugi kulturni dediščini v Sloveniji, saj je poznavanje dediščine domačega kraja 

osnova za poznavanje in vrednotenje slovenske kulturne dediščine, s tem pa učenci razvijajo 

zavest o krajevni in slovenski narodni identiteti in državni pripadnosti. Učni proces izven 

šolskih klopi tako postane motivacija in vir podatkov, vir za učenje, povezovanje znanja in 

spretnosti ter vir za raziskovanje, odkrivanje in preučevanje domačega okolja z lastnimi očmi, 

saj učenci na ta način razvijajo tudi mišljenje z opazovanjem, primerjanjem in sklepanjem, 

razvijajo sposobnosti orientacije in prostorskih predstav, ob srečanju z avtentično 

zgodovinsko umetnino pa pridobijo veliko zadovoljstva, želje in veselja do raziskovanja, 

poznavanja in razumevanja naravne in kulturne dediščine domačega kraja, pa tudi ogromno 

praktičnih izkušenj, samostojnosti in odgovornosti (prav tam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Simbol Ribnice in njene kulturne dediščine: ribniški grad in vitra 
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KULTURNA DEDIŠČINA RIBNICE V SLIKAH JANKA TROŠTA 

PODPORNO DIDAKTIČNO GRADIVO 

Naloge za opazovanje in spoznavanje, vprašanja za pogovor in dejavnosti 

KULTURNA DEDIŠČINA in RIBNICA 

1. Iztočnica za pogovor: Kaj veš o KULTURNI DEDIŠČINI V RIBNICI? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Napiši, kaj je po tvojem mnenju KULTURNA DEDIŠČINA in kako lahko po svoji moči prispevaš k 

varovanju in ohranjanju kulturne dediščine svojega kraja?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Pozorno preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

 
Kulturna dediščina so dokazi in viri človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, 

materialna dediščina) ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). H kulturni dediščini prištevamo 

arheološko dediščino (predmeti in vsakršni človeški sledovi iz preteklosti), krajinsko dediščino (kulturno krajino), stavbno ali 

nepremično dediščino, premično dediščino (predmeti človeškega in naravnega izvora, tudi arhivsko in knjižnično gradivo) ter 

nesnovno dediščino (znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in vrednote). Kulturna dediščina zagotavlja tudi občutek 

lastne identitete ter spodbuja strpnost in spoštovanje drugega, je pomemben spodbujevalec trajnostnega razvoja in kulturnega 

turizma. Kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo vrednoto. Vsak del kulturne dediščine, ki je poškodovan ali uničen, je 

izgubljen, zato je potrebno kulturno dediščino vključiti v naše aktivno vsakdanje življenje, saj je skrb za njeno ohranjanje in 

varovanje v vseh okoliščinah skrb vsakega izmed nas. Uporaba dediščine tako prispeva k njenemu ohranjanju, le-to pa na ta 

način prispeva tudi h gospodarskemu razvoju in atraktivnejšemu življenjskemu in delovnemu okolju (Prirejeno po: 

http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-dediscina/ in 

http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/). 

 

a) Kateri objekti kulturne dediščine spadajo pod:  

premično dediščino ____________________________________________________________________ 

nepremično dediščino __________________________________________________________________ 

arheološko dediščino ___________________________________________________________________ 

nesnovno dediščino  ____________________________________________________________________ 

b) Kakšna je vloga, funkcija oz. namen kulturne dediščine? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Razmisli, zakaj je potrebno kulturno dediščino varovati in ohranjati. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/kaj-je-kulturna-dediscina/
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/
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4. Mesto Ribnica je daleč naokoli znano po svoji raznoliki kulturni dediščini, ki je rezultat dejavnosti in 

ustvarjalnosti številnih ljudi iz preteklosti. Pomembna je tako z zgodovinskega in umetnostnega kot 

etnološkega vidika, saj je zaznamovana s številnimi spomini, dogodki, kraji, arhitekturnimi poslopji ter 

lesenimi in lončenimi izdelki. 

Iztočnica za pogovor: Vsak kraj ima neko svojo posebnost oz. znamenitost, po kateri je razpoznaven.  

 

a) Po katerih znamenitostih je mesto Ribnica najbolj razpoznavno?      

____________________________________________________________ 

 

b) Kateri arhitekturni spomenik v Ribnici je zgodovinsko najbolj pomemben? 

____________________________________________________________  

 

 

5. Razglednica prikazuje štiri poglede na Ribnico pred drugo svetovno vojno. Ugotovi, kakšni so ti 

pogledi danes in opiši, kaj se je spremenilo v tem času. S pomočjo razglednice predstavi zgodovinski razvoj 

trga in gradu ter življenje v Ribnici. 

______________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

a) Razglednico, ki prikazuje najbolj znano ribniško ulico in med drugim tudi ribniški grad, lahko uporabimo 

tudi za prepoznavanje kontinuitete, sprememb in vplivanja razvojnih procesov v mestu ali okolici.  

 

Dobro si oglej fotografije na razglednici in poskusi opisati osnovne gospodarske značilnosti Ribnice. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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6. Pozorno preberi besedilo, nato odgovori na vprašanja. 

 
Mesto Ribnica je eno najstarejših naselij v slovenskem prostoru. 

Prvič se omenja leta 1220, po nekaterih podatkih leta 1082, ko 

so tu gospodovali Turjačani. Staro mestno srednjeveško jedro 

Ribnice, ki ga vidimo še dandanes, je oblikovala glavna tranzitna 

pot in je nastalo ob gradu med reko Bistrico in glavno ulico 

Škrabčevim trgom. Ta del mesta je razglašen za kulturni in 

zgodovinski spomenik, saj sta Ribničanom lahko v ponos in 

obiskovalcem v občudovanje velika župna cerkev sv. Štefana in 

mogočni ribniški grad. Kulturno središče mesta je tudi Miklova 

hiša ter nekaj drugih hiš, v katerih se je rodila dolga vrsta 

znamenitih in učenih mož ter umetnikov. Med njimi skladatelj 

Jakob Petelin Gallus, jezikoslovec pater Stanislav Škrabec, 

glasbenik Bojan Adamič, pesnik Valentin Vodnik, Primož Trubar, 

kulturnik in zavedni Ribničan, ustanovitelj ribniškega muzeja, 

Janko Trošt idr. Ti so ponesli slavo svojega kraja in Slovenije po 

širnem svetu, zato so jim leta 1980  v parku ob ribniškem gradu 

uredili spominski Park kulturnikov in v njem postavili njihova 

obeležja.  

(Prirejeno po: Potep po Ribniški dolini, zgibanka, 2007;  Raztresen in Zorko, 2004, str. 230 – 231). 

 

a.) Ugotovi, kdaj se prvič v zgodovini omenja kraj Ribnica in kdo so bili njegovi prvi gospodarji? 

____________________________________________________________________________________ 

 

b.) Kje je nastalo srednjeveško jedro Ribnice? Razmisli, zakaj? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c.) Naštej nekaj pomembnih zgodovinskih osebnosti, ki so v preteklosti vplivale na razvoj Ribnice in 

okolice. Kje so postavljena njihova obeležja in zakaj? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

d.) Katere pomembne zgodovinske spomenike poznaš v bližini Ribnice in svojega domačega kraja? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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RIBNIŠKI GRAD 

1. Pozorno preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 
Ribniški grad so najbrž že pred 11. stoletjem postavili plemiči Žovneški oz. gospodje Ribniški. Leta 1082 so postali njegovi lastniki 

Auerspergi oz. Turjaški, saj se je Katarina Žovneška poročila s Konradom II. Turjaškim in za doto v zakon prinesla del družinske 

ribniške posesti. Leta 1227 so grad prodali Laaserjem. Od leta 1263 dalje so bili gospodarji Ribnice Ortenburžani. Leta 1415 so iz 

Bele krajine prvič v Ribnico prišli tudi Turki, jo oplenili in oddirjali proti Ljubljani, istega leta pa je tudi požar uničil  celoten ribniški 

trg. Turki so več kot poldrugo stoletje oblegali Ribnico, 

vendar so bili po vsaj 27 pustošenjih leta 1584 zadnjič v 

Ribnici, gradu pa niso nikoli zavzeli. Ko so Ortenburžani 

izumrli, so jim leta 1418 sledili Celjani – celjski grof Herman 

II. je po dedni pogodbi postal lastnik ogromne ortenburške 

dediščine. Ko je komaj 38 let pozneje, leta 1456, umrl še 

zadnji Celjan Ulrik IV., so postali za približno 150 let 

gospodarji Ribnice Habsburžani in Ribnica je bila vse do 

leta 1619 deželnoknežja posest. Od srede 15. stoletja dalje 

so se lastniki kar pogosto menjavali: Pyrschi, Lambergi, 

Galli, Mosconi, Khisli, Trileki. Predzadnji lastniki ribniškega 

gradu so bili v 18. stoletju Cobenzli in zadnji do leta 1945 

Rudeži, ko so ga prodali državi. (Prirejeno po: Raztresen in 

Zorko, 2004, str. 228 – 229; Smole, 1980, str. 5).   

a. Naštej vse tedanje lastnike ribniške graščine in gospostva. Koliko jih je bilo? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

b. Kdaj so Turki prvič oblegali Ribnico? In kdaj so bili v Ribnici zadnjič? 
_______________________________________________________________________________________ 

c. Kolikokrat so Turki Ribnico opustošili? So uničili ribniški grad? 
_______________________________________________________________________________________ 

d. Kdaj je bil v Ribnici požar? ______________________________________________________________ 

 
2. Preberi naslednji odlomek in po smislu dopolni manjkajoče besede. Za pomoč so besede napisane 

spodaj v okvirčku, izberi ustrezno.  

Dolenjski trg ________________ (Reiffnitz) je do 15. stoletja 

ponujal prebivalcem malo možnosti za razcvet. Tam so morda že 

oglejski vazali _____________  _______________ v ___. stoletju 

zgradili utrdbo, ki je bila središče velikega gospostva. Grad se je 

sicer omenjal šele leta ________ v delilni pogodbi med grofi 

________________. Vseskozi je bil njihov upravni grad. Po letu 

1420 je bil _________ celjski, po letu 1456 pa so ga prevzeli 

_____________  _____________ in ga podeljevali v zastavo. 

deželni knezi                           1263                                      plemstva                                      grad 

Ribnica                         gospodje Auerspergi                               12                                     Ortenburškimi 

Besedilo preurejeno po: Kos, D. (2005). Vitez in grad. Vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in 

slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja. (str. 211) 
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3. Poveži spodaj naštete pojme z opisi. Pred vsakim opisom vpiši ustrezno številko. 

 

1.   fevd  ____  najvišji uradnik, ki je skrbel za varnost in obrambo gradu 

2.   obrambni jarek ____  osrednja stanovanjska, praviloma nepodkletena stavba v grajskem kompleksu 

3.   bergfrid  ____  utrjeno bivališče, gospodarsko in upravno središče grajskega gospoda in zemljiških         

                                                        gospostev 

4.   palacij  ____  premakljivi del mostu, ki ga je bilo mogoče s pomočjo vzvodov ali škripčevja potegniti   

                                                       kvišku in tako sovražniku pretrgati pot 

5.   ministerial  ____  izkopan v zemljo ali izsekan iz skale, običajno napolnjen z vodo, obvezna sestavina   

                                                       gradov 

6.   grad             ____  veda o grajski arhitekturi 

7.   vitez  ____  oblika srednjeveškega fevdalnega razmerja med zemljiško gospodo in podložniki 

8.   oskrbnik  ____  najpomembnejši grajski stolp s poudarjenimi obrambnimi funkcijami 

9.   vzdižni most ____ služabnik, najnižja stopnja viteškega stanu 

10. kastelologija         ____  bojevnik plemenitega stanu v službi fevdalnega gospoda 

 

4. Slikovno gradivo prikazuje ribniški grad v različnih časovnih obdobjih. Kako si sledijo po kronološkem 

vrstnem redu? Poveži obdobja z ustrezno fotografijo tako, da v okence v tabeli pred fotografijo napišeš 

ustrezno črko (A, B, C, D). Opiši, zakaj si izbral takšen vrstni red. V pomoč ti bo spodnje besedilo. 

 

Med 2. svetovno vojno je bila v delu ribniškega gradu vojaška bolnišnica, v drugem delu pa pisarne. Leta  1944 so mogočno 

zgradbo požgali partizani. Ruševine so leta 1949 podrli, leta 1958 pa so del grajskega poslopja po starih slikah na novo postavili 

in na novo obudili delček njegove stare slave. Uredili so ga za kulturne namene, saj je v njegovih prostorih  etnološki muzej, v 

katerem je predstavljena zgodovina suhe robe in lončarstva v Ribniški dolini in poročna dvorana. Sedanji ribniški grad je le senca 

tistega, ki je stal na tem mestu do 2. svetovne vojne. Na južni strani gradu je prireditveni prostor, na severni in zahodni pa Park 

kulturnikov (Raztresen in Zorko, 2004, str. 229). 

 

 17. stoletje 

             pred drugo svetovno vojno 

             po drugi svetovni vojni 

             21. stoletje 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

  

 
 

 
 

A 

B 

C 

D 
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5. Oglej si fotografije ribniškega gradu in odgovori na vprašanja. 

 

Zakaj je bil grad zgrajen na tem mestu? Obkroži. Možnih je več odgovorov. 

a.) bližina zalog pitne vode 

b.) oddaljenost od vlažnih predelov in nevarnosti poplav 

c.) možnost obrambe pred napadi (strateška lega, lokacija) 

d.) bližina gradbenih materialov 

e.) razpoložljivost zemlje 

f.) primeren relief za gradnjo 

g.) možnost pridobivanja hrane 

h.) dostop do drugih krajev; prometne poti 

Iztočnica za pogovor: 

Kdaj, misliš, je bil ribniški grad zgrajen? So kakšni dokazi o tem? 

___________________________________________________________ 

Koliko naj bi bila stara ta zgradba? _______________________________ 

Kako se je grad spreminjal? ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Zakaj je prišlo do sprememb? Razlogi in posledice: __________________ 

___________________________________________________________ 

Kakšen je občutek biti v gradu? _________________________________ 

Kaj se lahko vidi v notranjosti gradu ali višje od obzidja? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________   

Ali je obstajal jarek? __________________________________________ 

Ali so podrti zidovi obzidja?  ____________________________________ 

Poskusi ugotoviti, kdo danes skrbi za grad in koliko je obiskovalcev letno. 
_______________________________________________________________________ 

Koliko škode naredijo obiskovalci in kako bi zavaroval/a grad pred 

poškodbami?  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



 

54 

6. Poišči dele gradu, ki so vidni na fotografijah. Ugotovi, kateri gradbeni materiali so bili izbrani pri gradnji 

in zakaj (podnebje, socialni položaj, obramba)? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

a) Pozorno opazuj zunanjost gradu ter odgovori na 

vprašanja. 

Katera vrsta gradnje je? Obkroži pravilni odgovor.  SKELETNA  MASIVNA PLOSKA 

Kje stoji ribniški grad? Ali so okoli hiše? Kaj je v njegovi okolici? 
_______________________________________________________________________________________ 

Naštej stavbne elemente, ki so prisotni v arhitekturi ribniškega gradu. 
_______________________________________________________________________________________ 

Kakšne oblike so okna? Kakšna je oblika objekta oz. gradu? 
_______________________________________________________________________________________ 

Ali se je grad od začetka gradnje v zunanjosti in notranjosti kaj spremenil? Zakaj? 
_______________________________________________________________________________________ 

Kakšni so dokazi o spremembah zgradbe? _____________________________________________________ 

Kdaj so bile največje spremembe gradu? Kateri dogodek je ključnega pomena pri tej spremembi?  
_______________________________________________________________________________________ 

Zakaj so grad obnovili?____________________________________________________________________ 

Kateri del gradu manjka danes?_____________________________________________________________ 

 

b) Opazuj grad, njegovo obzidje, stene, okna, vrata in ostale elemente, ki so še ostali in se dobro vidijo. 

Skiciraj grad in doriši pomanjkljivosti, če misliš, da kaj manjka. Koliko nadstropij naj bi imela stavba in 

kje naj bi bila centralna stavba? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

c) Ribniški grad je v Ribnici zelo pomembna arhitekturna kulturna dediščina, ki jo je potrebno varovati in 

ohranjati, saj je del ribniške okolice, njene identitete, kulture in ljudi. Na črte napiši razloge za 

ohranitev in kako bi to dosegli? (starost zgradbe, zunanjost, funkcija zgradbe, dejavnosti…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Pozorno preberi odlomek. 

 

a) Razmisli ali so spodnje trditve pravilne ali napačne. Obkroži DA ali NE. Napačne trditve popravi. 

Ribniški grad je bil v svoji prvotni podobi utrdba s preko dva metra debelimi obodnimi zidovi. Tako debeli so bili zaradi 

izpostavljene ravninske lege gradu in so segali do višine zaključka prvega nadstropja. Obodna zasnova gradu je bila postavljena v 

ravnino ob Bistrico v peterokotnem tlorisu.  

Pozneje, v 16. stoletju, so dvorišče zmanjšali, jedro ribniškega 

gradu pa obdali s protiturškim obzidjem. Štiri vogale gradu so 

utrdili z dvonadstropnimi oglatimi stolpi, vhod pa so utrdili s 

posebnim visokim vhodnim stolpom. Celotno zasnovo z 

obrambnimi stolpi in zunanjim obzidjem je obdajal širok vodni 

jarek, ki je bil povezan z reko Bistrico, dostop v grad pa je bil samo 

preko dvižnega mostu.  

Poznorenesančna prenova gradu se je pričela v 17. stoletju in je 

stavbi poskušala odvzeti nekaj utrdbenega značaja. Takrat so 

odstranili nasipe okoli stavbe in zasuli obrambne jarke, obrambne stolpe pa so prezidali v stanovanjske stavbe.  

V 18. stoletju so podrli severozahodni stolp, na njegovem mestu pa je kasneje nastalo 

gospodarsko poslopje. Severovzhodni stolp so povezali z grajskim jedrom, katerega so 

tudi prezidali, vendar so ti posegi zaradi kasnejših prezidav na začetku 19. stoletja 

manj opredeljivi. Zadnje obsežne prezidave in obnovitvene posege, ki so v celoti dali 

klasicistično podobo, je grad doživel med leti 1810 in 1815, ko je bil v posesti Antona 

Rudeža. Takšna podoba se je nespremenjena ohranila do porušenja gradu med drugo 

svetovno vojno.  

Prostor, kjer je stal grad, ima danes 

drugačno vsebino in podobo. Delno je ohranjen le še del zunanjega obzidja, ki so ga od 

leta 1954 do 1961 skupaj z vhodnim in dvema obodnima stolpoma obnovili. Ostale 

sestavine nekdanjega gradu, zlasti njegovo srednjeveško jedro s prizidano kapelo, so 

prezentirane v tlorisu, znotraj nekdanjega zunanjega grajskega oboda v novi parkovni 

zasnovi pa je urejen spominski Park kulturnikov s spomeniki pomembnih ustvarjalcev iz 

Ribniške doline. 

(Besedilo prirejeno po: Jakič, 2001, str. 145; Gradišnik, 2010, str. 21, 22; Stopar, 2003, 

str. 130 – 135).  

Ribniški grad je bil v svoji prvotni podobi utrdba z zelo tankimi obodnimi zidovi.   DA NE 

Obodna zasnova gradu je bila postavljena v ravnino ob Bistrico v šestkotnem tlorisu.  DA NE 

V 16. stoletju so jedro ribniškega gradu obdali s protiturškim obzidjem.    DA NE 

Štiri vogale gradu so utrdili z enonadstropnimi okroglimi stolpi.     DA NE 

Poznorenesančna prenova je stavbi poskušala odvzeti nekaj utrdbenega značaja.  DA NE 

V 18. stoletju so podrli severovzhodni stolp, kjer je kasneje nastalo gospodarsko poslopje. DA NE 

Zadnje obsežne prezidave in obnove je grad doživel med leti 1810 in 1815.   DA NE 

Prostor, kjer je včasih stal grad, ima danes drugačno vsebino in podobo.    DA NE 

Ohranjen je del zunanjega obzidja, ki so ga od leta 1945 do 1964 obnovili.   DA NE 

V novi parkovni zasnovi je urejen spominski Park kulturnikov s spomeniki.   DA NE 
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b) Na podlagi rekonstrukcij ribniškega gradu, ki jih je izrisal Igor Sapač, opiši, kako se je grad spreminjal v 

posameznih zgodovinskih obdobjih in napiši svoja opažanja, če so gradu kaj dodali ali odvzeli in zakaj. 

Pomagaj si s predhodnim besedilom. 

 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

c) V nekaj stavkih razloži naslednje besedne zveze: 

OBODNI ZID: ____________________________________________________________________________ 

PROTITURŠKO OBZIDJE: ___________________________________________________________________ 

VHODNI STOLP: __________________________________________________________________________ 

 

8. Reši problem: Si odgovoren za obrambo tega prostora. Sporočeno ti je bilo, da se pripravlja napad. Imaš 

samo 20 oboroženih mož z loki. Preglej področje in ugotovi, kje so šibke točke, kje bi lahko pobegnili in 

kje bi bil položaj najboljši za obrambo, na kateri strani bi bilo potrebno več obrambe. Kako bi grad 

branil/a pred napadalci? Svoje ugotovitve napiši na črte spodaj. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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9. Pred teboj je fotografija ribniškega gradu v preteklosti, pred približno 100 leti. Vse od takrat do danes je 

grad doživel veliko sprememb, kar prikazuje fotografija gradu v današnjem času. Zamisli si, kako bi grad 

izgledal v prihodnosti, čez naslednjih 100 let. Uporabi svojo domišljijo in kreativnost ter nariši ribniški 

grad v prihodnosti. Kaj se bo po tvojem mnenju še spremenilo in kako se bo ribniški grad razvijal v 

prihodnosti?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Slika oz. razglednica prikazuje pogled na grad in naslednje objekte. V okenca na sliki napiši ustrezne 

številke. V pomoč naj ti bo tloris grajskih prostorov na naslednji strani. 
 

1 CENTRALNA STANOVANJSKA STAVBA 

2 DRVARNICA, PRALNICA IN LEDENICA 

3 VHODNI STOLP 

4 HLEV ZA KONJE 

5 FRANCOSKI MOST 

6 CERKVENI ZVONIKI 

7 REKA BISTRICA 

 

 



 

58 

 

1 dvorišče 

2 fištrna 

3 soba za likanje 

4 soba za gospodinjo 

5 kuhinja 

6, 7, 8, 13 shramba 

9 veža, kjer so jedli berači 

10 soba 

11 kolarska delavnica 

12 vinska klet 

14 stanovanje šoferja Tončka 

15 remiza 

16 hladilnica 

17 ledenica 

18 pralnica 

19 drvarnica 

20 hlevi 

 

 

11. Da osrednje stanovanjske stavbe gradu oz. palacija že dolgo ni več, že veš. Ugotovi, kateri dokazi so 

ostali, da je stavba nekoč res obstajala. V pomoč so ti lahko spodnje fotografije. 

       __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

12. Spodnji talni načrt gradu Igorja Sapača primerjaj s fotografijo. Kaj opaziš? V čem vidiš podobnosti, 

razlike?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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13. Poleg zunanjosti ribniškega gradu je pomembna tudi njegova notranjost, saj so bili notranji prostori v 

gradu urejeni glede na njihovo funkcijo. Ribniški grad je bil poleg obrambne tudi stanovanjska stavba in 

lahko sklepamo, da so bili vsi tamkajšnji prostori pomembni in razkošno opremljeni, saj pričajo o 

bogastvu lastnika ribniškega gradu. Razmisli in opiši funkcije in za kaj so v 17. stoletju uporabljali 

določene prostore. 

 

VELIKA GROFOVA SOBA____________________________________________________________________ 

GROFIČINA SOBA_________________________________________________________________________ 

MALA SOBA NAD STOPNICAMI ALI SOBA GROFIČNE _____________________________________________ 

SREDNJA ALI TAJNIKOVA SOBA ______________________________________________________________ 

SOBA ZA GOSTE __________________________________________________________________________ 

JEDILNICA_______________________________________________________________________________ 

OROŽARNICA ____________________________________________________________________________ 

VELIKA DELOVNA SOBA ____________________________________________________________________ 

STOLPNA SOBA TROBENTAČEV ______________________________________________________________ 

 

14. S pomočjo slikovnega gradiva opiši, kako so bile opremljene grajske sobe (dnevna soba, jedilnica, salon 

itd.) v prvi polovici 20. stoletja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pomoč so ti naslednja vprašanja: 

- Kdo je uporabljal prostor in kako to vemo?  

- Za kaj se je prostor uporabljal? Kakšna je bila funkcija sob? 

- Kaj videz sob kaže o lastnikih in o času, v katerem so bile zgrajene? Kako so živeli ljudje v tem času? 

- Primerjaj prostore z današnjimi. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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15. S pomočjo besedil, ki opisujeta grofovo in grofičino sobo, nariši prostora in kako sta opremljena. 

 

a) Velika grofova soba 

V času konec 17. stoletja je na ribniškem gradu gospodoval grof Jurij Andrej Trilek. Njegova soba je imela tri okna z razkošn imi 

zavesami, stene so obdajale zelene tapete iz polsvile, 13 slik, med njimi grofov patron sv. Jurij, veliko ogledalo z izrezljanim 

okvirjem in stenska ura. V grofovo sobo je bilo možno vstopiti iz jedilnice in najbrž tudi iz sosednje grofičine sobe. V sobi  je bila 

postelja iz črne lužene orehovine, opremljena s slamnjačo, tremi pernicami in odejo iz polsvile, španska stena in dve skrinji, ena iz 

lužene orehovine in druga okovana z železom, v katerih je grof hranil svoje stvari. Med pohištvom v sobi je bila tudi pisalna  miza 

in tri mize, od katerih je bila ena iz trdega lesa in pregrnjena s turško preprogo, drugi dve pa iz navadnega lesa, pogrnjeni s 

preprogama iz raševine, grobega domačega sukna. K mizam je spadalo pet stolov (Gradišnik, 2010, str. 8, in Štuhec, 1995, str.  

127, 128). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

b) Grofičina soba 

Grofičina soba je bila v gradu poleg grofove in po opremi sta si bili sobi zelo podobni. Stene so prekrivale polsvilene rdeče in 

rumene tapete, ki so se ujemale z rdečo posteljo in z rdeče-rumenimi posteljnimi zavesami. Na stenah so visele štiri slike. Poleg 

postelje sta bili v sobi še dve pomožni popotni postelji – Reisspett, ena je spadala k veliki rdeči postelji in jo je bilo podnevi možno 

potisniti podnjo (Stopar, 2003, str. 126, in Štuhec, 1995, str. 128, 129). Posteljnina je bila iz treh slamnjač: ena blazina je bila 

polnjena s perjem, druga blazina, polnjena s slamo in rdeča svilena odeja. V sobi sta bili tudi dve veliki modri omari z rožami za 

obleke, pisalna miza z mnogimi predali, poleg pisalne mize je bila tu še ena miza iz trdega lesa, pokrita s turško preprogo, usnjena 

stola ter skrinjica za nakit, ki je bila znotraj oblečena v rdeče usnje (Gradišnik, 2010, str. 8, in Štuhec, 1995, str. 129). 
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JANKO TROŠT  

1. Z Ribnico in njeno kulturno dediščino je bil močno povezan tudi Janko Trošt, ki je v Ribniški dolini s 
svojo dejavnostjo in ustvarjalnostjo pustil velike sledi. Delal je na področju šolstva, kulturne dediščine, 
likovne ustvarjalnosti, lutkarstva, topografije... Zavedal se je, da je treba dediščino in likovno 
ustvarjalnost širiti tudi v narodni prostor in jo tako ohranjati. 

Iztočnica za pogovor: 

a) Pozorno opazuj sliko in odgovori na vprašanja.  
- Kaj vidiš na sliki? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

- Ali prepoznaš ta motiv? 

_____________________________________________ 

- Kateri neposredno spoznavni motiv je   
   upodobljen na sliki? Obkroži. 

a. ŽANR 
b. PORTRET 
c. VEDUTA 
d. TIHOŽITJE 
 
- Kdo je ustvaril to sliko? Kaj vemo o avtorju? Kaj misliš, zakaj je ustvaril to sliko? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

- V katerem kraju se nahaja ta prizor? ________________________ 

- Kakšen naslov bi sliki dal/a ti? _____________________________________________________________ 

- Katera cerkev se skriva v ozadju? Jo prepoznaš in je kaj drugačna od današnje cerkve? 

_______________________________________________________________________________________ 

- Ali veš, kako se ta most imenuje? __________________   ______________ 

- Kakšne občutke imaš, ko se sprehajaš po mostu in opazuješ okolico in naravo? (Tišina, mir, svoboda, 
hladno/toplo vreme)…  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

- Kaj je danes drugače kot takrat, ko je slika nastala? 
_______________________________________________________________________________________ 

- Katera reka teče pod tem mostom? ____________________________ 

 - Poimenuj stavbo na desni strani slike. _____________________________
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b) Tako kot drugi kraji po Sloveniji ima tudi Ribnica najbolj značilen pogled ali prizor, po katerem je 

razpoznaven v širšem okolju in ga lahko najdemo na različnih razglednicah, kartah, fotografijah, 

turističnih vodičih itd. 

Tak prizor je naslikal tudi Janko Trošt. Analiziraj fotografijo in avtorjevo videnje gradu. Ugotovi, kakšen 
vtis je hotel Trošt ustvariti. Primerjaj Troštovo sliko s fotografijo ter navedi podobnosti in razlike. 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Odpravi se na to najbolj značilno »razgledno točko« v Ribnici – na most in pred grad – in prizor tudi 
nariši. 
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2. Preberi besedilo o funkciji ribniškega gradu in tamkajšnjem življenju v srednjem veku, opazuj 

reprodukcije dveh Troštovih umetniških slik ter odgovori na vprašanja. 

 

Srednjeveški gradovi, v katerih se je pred stoletji odvijalo življenje bogatega elitnega družbenega sloja, t j. plemstva, so se od 11. 

stoletja, predvsem pa v 12. in 13. stoletju razvijali kot zidana in utrjena obrambno-bivalna poslopja in obenem središča 

zemljiških gospostev ter gospodarske, upravne in politične oblasti – bili so grajeni statusni simboli njihovih lastnikov in so zlasti s 

poudarjenimi obrambnimi stolpi in obzidjem daleč naokoli kazali moč in vpliv zemljiškega gospoda ter njegovo oblast na 

določenem ozemlju. Za zasnovo utrjenega grajskega kompleksa je bilo torej odločilno prepletanje stanovanjske, upravne, 

gospodarske, politične  in vojaške funkcije. Takšen je bil tudi grad v Ribnici.  

Pri vojskovanju in bojevanju so imeli v 13. in 14. stoletju, zlati dobi fevdalne družbe in križarskih vojn, pomembno vlogo 

srednjeveški vitezi, bojevniki in drugi vazali, ki so v užitek za opravljanje vojaških ali drugih služb od fevdnega gospoda prejeli v 

fevd zemljiške posesti. Na gradu je službovalo in živelo tudi nižje plemstvo, to so bili ministeriali in gradiščani, ki so varovali 

grad, opravljali vojaško službo (konjenica) in bili pokorni, zvesti grajskemu gospodu. Kmalu so gradiščani postali vazali, v 

začetku 15. stoletja pa grajski oskrbniki, ki so skrbeli tudi za zemljiško gospostvo. Vsakodnevno življenje na gradu je bilo pestro 

in razburljivo, saj je velikokrat pretila nevarnost, med drugim tudi številni pohodi, vpadi in grožnje Turkov konec 15. stoletja, 

zato je gospodar moral organizirati obrambo in nadzor nad napadom na grad, katerega pa kljub številnim nasilnim obleganjem, 

Turki niso mogli zavzeti, saj je bil opremljen z dvižnim mostom in visokimi obrambnimi stolpi ter dobro zavarovan z umetno 

izkopanimi obrambnimi jarki. Takrat je zaradi političnih razlogov, saj je večina gospodov izumrla, veliko vitezov dobilo naziv 

baron, saj je deželni gospod zaradi vojaških zahtev v protiturški obrambi, v bojih z ogrskim plemstvom in v notranjih 

habsburških prepirih potreboval prav ta vojaški sloj. 

Vojaškim spopadom pa je vselej sledilo obdobje miru. Grajsko območje je bilo tudi kraj plemiškega poslovnega in družabnega 

življenja in plemiških srečanj, saj je bilo razlogov za druženje in poslovanje na prostem vedno dovolj. Grajske gospe so se 

sprehajale, posedale in kramljale na grajskem dvorišču ter čakale svojega gospoda, ki se je vračal s turnirja, z obiska pri sosedih 

ali lova. Na grajskem dvorišču so pogosto potekali tudi drugi družabni dogodki dvorne kulture; druženje, zabave, igre, viteški  

turnirji in dvoboji. 

(Besedilo prirejeno po: Kos, 2005; Sapač, 2011; Stopar, 2007) 

 

a) Pred teboj je slika Janka Trošta, ob kateri lahko ugotoviš, da je Trošt zelo rad upodabljal motive iz 

Ribnice in motive ribniškega gradu. Odgovori na naslednja vprašanja, pomagaj si z zgornjim besedilom. 

- Kaj je upodobljeno na sliki? _______________________________________________________________ 

- Kaj je v ospredju in kaj je v ozadju? _________________________________________________________ 

- Ali je na sliki predstavljena globina? Kakšni so dokazi? __________________________________________ 

- Katere barve so prevladujoče? _____________________________________________________________ 

- Od kod prodira svetloba? _________________________________________________________________ 

 
Iztočnica za pogovor o turških vpadih in obleganjih 

ribniškega gradu v 15. stoletju: 

- Kakšna je vsebina slike?  

- Kaj vidiš v levem kotu spodaj?  

- Kdo oblega oz. napada utrjen ribniški grad?  

- Zakaj je dvižni most dvignjen in zakaj je voda okoli obzidja?  

- Kako so poskrbeli za obrambo gradu pred sovražniki? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

______________________________________________ 
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b) Tudi to je eno izmed umetniških del Janka Trošta. Natančno opiši, kaj vidiš na sliki in odgovori na 

vprašanja. Za pomoč imaš zgornje besedilo in spodnja vprašanja. 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Kdo je v preteklosti živel v ribniškem gradu? Ali kdo danes živi v 
ribniškem gradu? Razloži, zakaj. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kako so v srednjem veku ljudje preživljali svoj prosti čas na gradu? Kakšno je bilo njihovo življenje? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Katere prireditve so potekale nekoč in katere prireditve se v ribniškem gradu odvijajo danes, čemu je 
namenjen danes? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kaj misliš, o čem razmišljajo oz. kaj čutijo ljudje na sliki in kaj delajo? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Poskusi se vživeti v sliko in v osebe, ki jih prikazuje ta slika. Kako jih osebno doživljaš? Kako jih doživlja 
družba in kaj misliš, kako ti posamezniki doživljajo sebe? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
O čem razmišljajo posamezniki in če bi začeli govoriti, o čem bi se pogovarjali? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Katera vprašanja bi rad postavil ljudem? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kaj bi lahko vprašal ljudi o prostoru? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Avtor je dal sliki naslov Grajsko dvorišče v 15. stoletju. Kakšen naslov bi dal/a sliki ti? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kaj veš o plemičih in vitezih ter o njihovem življenju na gradu v 15. stoletju? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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3. Na podlagi reprodukcije Troštove umetniške slike Ribnica po Valvasorju v 17. stoletju opiši likovni jezik 
(barve, kontrasti, svetloba, sence, kompozicija, perspektiva, ravnovesje, itd…) ter odgovori na sledeča 
vprašanja.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________                       

- Kakšen je neposredno spoznavni motiv slike? 

__________________________________________ 

- Kaj predstavlja slika? 

__________________________________________ 

- Kaj je v ospredju, v sredini in v ozadju slike? 

__________________________________________ 

- Ugotovi, kakšen je bil namen avtorja pri slikanju? 

__________________________________________ 

 
 
4. Kateri izmed obravnavanih Troštovih motivov na slikah ustreza spodnjemu obrisu? Sliko dobro opazuj 

in v obris nariši ustrezne elemente in detajle ter sliko smiselno dopolni, doriši manjkajoče dele. Na črto 

napiši naslov slike. 

Naslov:_____________________________________ 

 

 

5. Pred teboj je slika, ki jo je naslikal Janko Trošt in prikazuje 

Ribnico okrog leta 1910. Dobro opazuj naslikan motiv, opazuj pa tudi sedanje naravno okolje in okolico 

gradu ter ugotovi, na katerem mestu je stal slikar, ko je ustvarjal to sliko. V risarski tehniki s suhimi 

barvicami nadaljuj in dopolni prizor današnjega časa (na obeh straneh slike, po spominu ali 

opazovanju). 
Slikar Janko Trošt je med slikanjem stal _________________________________.  

 

 

 

 

 

 

Poskusi ugotoviti, koliko je umetnik uporabil dokaze, ki so še vedno v celoti ali delno v tem prostoru. Ali si 

je kaj izmislil in sam dopolnil?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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6. Janko Trošt je ustvarjal in slikal tudi na podlagi risb in grafik J. V. Valvasorja. Ti pa poskusi na podlagi 

spoznanih Troštovih umetniških slik fotografirati (ali narisati/skicirati) ribniški grad ali trg, most, reko, 

cerkev... v sedanjosti z istega zornega kota oz. stojišča ali gledišča, kot je mesto predstavljeno na slikah 

Janka Trošta.  

 

a. Fotografijo/risbo/skico podrobno opiši in jo primerjaj s Troštovo sliko ter ugotovi spremembe v 

zunanjem videzu ribniškega trga in gradu ter napiši razloge za spremembe, ki jih je pokrajina 

doživela v obdobju med Troštovo zgodovinsko umetniško sliko in sodobno fotografijo. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b. Fotografiraj grad še z različnih strani in poskusi ugotoviti, kateri deli obrambnih zidov se lahko vidijo, 

do kam se vidi in kako je to pomembno za obrambo ter kje so manjkajoči deli gradu (na podlagi starega 

načrta ali fotografije ali Troštove slike). Nariši ohranjeni del prostora, nariši tudi pomanjkljive dele oz. 

kako naj bi grad izgledal v preteklosti. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Na podlagi Troštove slike Ribniški trg leta 1900, opazuj in primerjaj ribniški trg z današnjim časom. Kaj 

se je spremenilo? Kakšno je dogajanje na cesti? Primerjaj umetniške slike in fotografije. 

 

 

 

 

 

 

 

            Janko Trošt – Ribniški trg leta 1900 

 

 

 

                                                  Ribnica danes           

 

 

 

                          Ribnica konec 19. stoletja 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Fotografije primerjaj tudi z različnimi 

razglednicami iz Ribnice. 

* Zanimivost: 

»Založniki so hoteli največkrat predstaviti 

najpomembnejše zgradbe vasi, zato je večina 

vaških razglednic sestavljena iz več sličic. Vasi so 

namreč preveč razvlečene, zato se na splošnem 

pogledu na kraj podrobnosti premalo vidijo. 

Največkrat so poleg splošne vedute kombinirani 

še naslednji motivi: grad, cerkev, gostilna, šola, 

trgovina, pošta, župnišče… Redkejši so primeri 

posameznih detajlov kraja kot samostojnih 

motivov na razglednici. Med takimi prevladujejo 

zlasti pogledi na gradove in gostilne.« 

(Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino. (1992). Letnik 40. št. 3, str. 200. V: Trškan, 2008, str. 221). 
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8. Izhodišče za pogovor: Ali poznaš še kakšen grad ali dvorec v okolici Ribnice? 

Pred teboj so preglednice s fotografijami različnih gradov iz ribniške okolice in drugod ter Valvasorjeve 

upodobitve in Troštove slike teh gradov. Opiši jih, primerjaj jih med seboj in z ribniškim gradom, upoštevaj 

podobnosti in razlike, lokacijo, nekdanjo podobo gradu, zunanji izgled, kako so se spremenili in njihov 

namen oz. funkcijo, ki jo imajo ti gradovi in čemu služijo danes.  

GRAD 
TURJAK 
NEKOČ 

 
 

                           
GRAD 
TURJAK 
DANES 

 

VALVASORJEVE UPODOBITVE 
 
 
 

Janko Trošt – Turjaški grad 
(pogled na grad na hribu) 

Janko Trošt – Turjaški grad 
leta 1940 

 

 
 
 
 
KOSLERJEVA 
GRAŠČINA ORTNEK  
 

 
 
 
 

GRAD ORTNEK PO VALVASORJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Janko Trošt – Ortneški grad v 
17. stoletju 
 
Janko Trošt – Ortneški grad 
(razvalina in del pokritega 

gradu) 
 
 



 

69 

 

 
RAZVALINE BRŠKEGA GRADU 

 

 

VALVASORJEVA TOPOGRAFIJA - GRAD 
NA BREGU  

Janko Trošt – Brški grad 
(upodobitev gradu po 
Valvasorju) 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
    RIBNIŠKI GRAD  NEKOČ IN DANES 

VALVASOR: MESTO IN GRAD RIBNICA 
17. stoletje 

 

Janko Trošt  – Ribnica po 
Valvasorju v 17. stoletju 
 
 

Janko Trošt – Ribnica 
(Pogled na Francoski most, 
cerkev in grad) 
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9. Kaj si ugotovil/a ob spoznavanju Ribnice in njene kulturne dediščine, Janka Trošta ter njegovega 

umetniškega opusa, ki se nanaša na ribniški grad, ki je pomemben kulturno-zgodovinski spomenik in 

obenem del ribniške identitete in kulture ter na koncu tudi del nas samih? Kakšne vtise si dobil/a ob 

spoznavanju ribniške kulturne dediščine? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

10. Nariši časovni trak od prve omembe gradu do danes in nanj označi pomembne dogodke in spremembe 

v različnih obdobjih, ki so se zgodile na gradu. 

 

 

 

 

 

 

11. Izdelaj razglednico, zloženko ali vodič »Ribniški grad – pomembna 

kulturna dediščina Ribnice« in opiši, kakšne so posebnosti, 

znamenitosti, kakšne spremembe bi uvedli v gradu, kaj bi se dalo še 

spremeniti in dodelati, izboljšati, kako bi grad deloval v prihodnosti, 

kakšne dejavnosti si mladi želijo v okolici gradu, kakšne prireditve in 

aktivnosti bi se odvijale na grajskem gledališču, kako bi izgledal 

sodobno opremljen grad in kaj bi moral imeti (parkirišča, stranišča, 

kavarne, trgovine, znake, informacijske panoje, načrt za ureditev 

prostora ali okolice glede na različne potrebe, vizije in želje itd.). 

Ugotovitve zapiši na črte. 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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10 SKLEP 

Z raziskovanjem, preučevanjem in odkrivanjem preteklosti in sedanjosti Ribnice sem kot 

bodoča likovna pedagoginja najprej želela predvsem razširiti svoje znanje in védenje o 

kulturi, umetnosti in kulturni dediščini tega kraja, ki je hkrati tudi moje domače okolje in ki 

me obdaja v vsakdanjem življenju. Na podlagi prebranega sem odkrila, da je likovna kultura v 

tem kraju že mnogo let zelo dinamična in raznolika, kulturna dediščina pa zelo bogata in 

dragocena, zato želim, da bi se to ohranilo in nadaljevalo tudi v prihodnosti. Raziskala in 

ugotovila sem, da je pomembno ime na področju likovnosti in kulture na Ribniškem 

nedvomno Janko Trošt, vsestransko razgledan mož, ustanovitelj ribniškega muzeja, likovnik 

in dober pedagog, ki je imel do umetnosti in kulturne dediščine vedno zelo naklonjen odnos, 

saj se je zavedal, da le-ta ohranja identiteto kraja in povezuje ljudi.  

Namen pričujočega diplomskega dela je torej približati posameznikom umetniška dela Janka 

Trošta in kulturno dediščino Ribnice ali kraja, v katerem živijo, da bi jo znali spoštovati in da 

bi si privzgojili pristen in pozitiven odnos do nje, da bi jo varovali in ohranjali tudi v 

prihodnje, predvsem pa da bi poskrbeli za širjenje likovnega življenja in likovne kulture na 

ribniškem območju tudi v bodoče. V diplomskem delu sem predstavila zgodovino Ribnice in 

raziskovala likovno ustvarjanje Janka Trošta, opisala sem njegovo življenje in delo ter 

izpostavila njegov odnos do ribniške kulturne dediščine. Osredotočila sem se na njegove 

upodobitve ribniškega gradu, interpretacijo le-teh ter povezavo s kulturno dediščino, tega 

mogočnega kulturno zgodovinskega spomenika v Ribnici. Ključni del diplomske naloge pa je 

podporno didaktično gradivo za poglobljeno obravnavanje in spoznavanje Troštovih likovnih 

del, ki kažejo ribniško kulturno dediščino. Zasnovano in oblikovano je na podlagi dveh 

metod, ki sta v pomoč za boljše razumevanje in lažje spoznavanje kulturne dediščine Ribnice 

preko Troštovih slik. To sta metodi Ways In ter izkustveno učenje oziroma učenje z 

odkrivanjem. Didaktično gradivo, v katerega so vključene naloge za opazovanje in 

spoznavanje ter vprašanja za pogovor in dejavnosti, učencem omogoča aktivno učenje, 

avtentično izkušnjo z umetninami in okoljem, ki jih obdaja, predvsem pa razvija spretnosti 

odkrivanja, opazovanja in interpretiranja, pa tudi kritičnega mišljenja in likovnega izražanja. 

Gradivo je sestavljeno tako, da učenci na zanimiv in avtentičen način, ki je raznolik 

razrednemu delu, torej z učnim sprehodom po centru Ribnice do ribniškega gradu, najdejo 

zanimanje, željo in motivacijo za raziskovanje in preučevanje svojega kraja, vživljanje v 

njegovo okolico in naravo, pri tem se teoretično znanje hkrati povezuje tudi s praktičnimi 

izkušnjami, šolski predmet likovna umetnost pa se obenem povezuje tudi s predmetom 

zgodovina, saj ogled zgodovinskih virov, umetnin in spomenikov v domačem okolju omogoča 

natančne vidne zaznave objektov, učencem približa likovni jezik, da se naučijo jasno likovno 

izražati in kritično razmišljati, dela interpretirati in jih analizirati, predvsem pa tovrstno 

medpredmetno povezovanje zbuja v njih tudi spoštovanje do ohranjenih predmetov že 

omenjene kulturne dediščine. Sklepne misli zaključujem v upanju, da sem s svojim 
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diplomskim delom vsaj malo pripomogla k oblikovanju pozitivnega odnosa do lokalne 

kulturne dediščine tudi naslednjim generacijam. 
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