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Izvleček
Družabno življenje v Ribnici v 50. in 60. letih 20. stoletja
Magistrsko delo ugotavlja, kje, kdaj, na kakšen način in ob katerih priložnostih so se Ribničani
v 50. in 60. letih 20. stoletja družili in zabavali. Popisuje, katere (javne) prostore so prebivalci
uporabljali za druženja, srečevanja in zabavo, pri tem pa se osredotoča predvsem na večje in
javne ter manj na zasebnejše/intimnejše družabne dogodke. Večji del magistrske naloge zajema
opis pestrega dogajanja na dveh večjih organiziranih družabnih dogodkih v Ribnici, in sicer na
opis dogajanj na ribniških pustnih prireditvah in na opis dogajanj na Ribniških festivalih, ki so
60. leta 20. stoletja trajno zaznamovali. Delo nas seznani tudi z mnogimi drugimi družabnimi
dogodki oz. prireditvami, ki so se jih prebivalci (tako domačini kot tudi prebivalci od drugod)
v raziskovanem obdobju v kraju z veseljem udeleževali.
Ključne besede: Ribnica, družabno življenje, 50. in 60. leta 20. stoletja, pust, Ribniški festival
Abstract
Social life in Ribnica in the fifties and sixties of the twentieth century
My master's thesis talks about when, where and in what way and in which occasiones did the
people of the town of Ribnica have fun in the fifties and sixties of the twentieth century. It
describes which public places did they use for meetings and for fun. The thesis focuses mostly
on bigger and public events, and not so much on smaller private events. In most of my thesis I
describe various events on two bigger organized festivals in Ribnica. The first is the all known
carnival events and the second is the description of the events which permanently marked the
sixties of the twentieth century. My thesis also tells us about some other social events, that the
locals and people from elsewhere, in this research period, loved to visit.
Key words: the town of Ribnica, social life, the fifties and sixties of the twentieth century, the
carnival, Ribnica's Festivals
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1.

UVOD

Ribnica – majhna, a hkrati velika, pretežno z gozdom pokrita občina – leži v jugovzhodnem
delu Slovenije, v Dolenjski regiji. V Ribnici namreč bogati gozdovi, predvsem iglavci,
zavzemajo kar 60 % površine, po čemer sklepam, da je zimski turizem (smučanje, sankanje,
smučarski skoki ipd.) že od nekdaj ena izmed razvitejših zvrsti turizma na ribniškem. Občina
Ribnica po zadnjih statističnih izračunih šteje 9377 prebivalcev (spletni vir 2), kar jo po površini
med slovenskimi občinami uvršča na 37. mesto (spletni vir 3). Je tudi moj domači kraj, v
katerem sem spoznala tako kulturne kot naravne znamenitosti kraja, ribniško okolico, bogato
in že od nekdaj prisotno tradicijo znamenitega ribniškega sejma ter ljudi, ki so mi na široko
odprli svoja vrata ter mi preko svojih spominov in pričevanj poskušali orisati družabno življenje
v mestu v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Torej, omejevala sem se na čas 1951–1960 in
1961–1970. Temi, ki je nenazadnje tudi naslov mojega magistrskega dela, sem posvetila svoj
čas in trud z namenom priti do željenega cilja. S pomočjo raziskave sem namreč želela ugotoviti
kako, kdaj, zakaj in predvsem kje, v katerih prostorih so se ljudje v Ribnici največ zadrževali
oz. družili. Omeniti moram namreč, da se raziskovalni čas moje naloge (predvsem 50. leta)
veže na težka, povojna leta, ko ljudem ni bila na voljo številna (zabavna) tehnologija, ki je
danes prosto dostopna na vsakem koraku. V mislim imam predvsem televizijo in računalnik,
brez katerih si danes svojega življenja ne znamo več predstavljati. Nekoč, ko omenjenih
aparatov še ni bilo oziroma so bili komaj v začetni fazi svojega, kasneje eksplozivnega porasta,
so ljudje morali svoj prosti čas zapolniti in izkoristiti na drugačen, svojevrsten način. G.
Makarovič meni (1995: 230), da so bili v zgodovinskem razvoju za pripadnike različnih
družbenih skupin tako vrste kot pomen prostega časa močno različni. Tako je npr. za nekdanjo
fevdalno družbo 15. stoletja značilna delitev ljudi na moleče, vojskujoče in delovne, vrste
prostega časa in načini njegove izrabe pa so ustrezali načinu preživljanja, opravilom, delu in
kulturi teh poglavitnih stanov prebivalstva. Razlike med pojmovanji prostega časa so se začele
vidnejše manjšati v 18. stoletju; načini izrabe prostega časa pa so si postajali vedno bolj podobni
v drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja (prav tam). V primerjavi s plemstvom,
ki je imelo največ prostega časa, pa si je kmečko prebivalstvo moralo svoj prosti čas oblikovati
drugače. Slednji so imeli največ prostega časa ob cerkvenih praznikih. Precej bolj svobodno so
si svoj prosti čas določali meščani – obrtniki in trgovci (1995: 230–235). Med meščane se je v
17. stoletju hitro širila gledališka kultura, ustanavljali so kazine ter svoje prostore za družabnost
in zabavo. Najbolj priljubljeno je bilo druženje po gostilnah in razne gostilniške zabave.
Gostilne so postajale množične zlasti v 18. stoletju in pozneje, ko je močno narasla mobilnost
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prebivalstva (1995: 237–239). Ples, kot način druženja in zabave, o katerem so mi prav tako
veliko pripovedovali tudi moji informatorji, je bil že takrat zelo priljubljen način preživljanja
prostega časa. Inštrument, ki je bil med ljudmi zelo priljubljen, je bila predvsem harmonika
(1995: 240–242). Vedno bolj pestre pa so postajale oblike izrabe prostega časa v prvi polovici
20. stoletja (1995: 244). Obseg prostega časa delovnih ljudi se je namreč začel krčiti, vse več
je bilo dela in vse manj praznikov. Težišče prostega časa se je premaknilo na sobotni in
nedeljski večer. Do druge svetovne vojne je neprestano naraščalo tudi število društev (1995:
247). Vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa je postajala telovadba in šport.
Predvsem ob nedeljskih popoldnevih so v navado začeli prehajati izleti v bližnjo okolico (1995:
250–252). Množičen je bil tudi obisk kina (1995: 253). To so bili le nekateri »možni« načini
preživljanja prostega časa velikega dela prebivalstva, o katerih lahko beremo v delu Gorazda
Makaroviča. Menim, da mi je to delo dalo nek konkretnejši vpogled v družabno življenje
nasploh. S prebiranjem slednjega sem želela odkriti oz. ugotoviti podobnosti/raznolikosti z
družabnim življenjem v kraju, kot je Ribnica. V magisteriju sem poskušala izluščiti tiste
najpomembnejše specifičnosti oz. primerjati, če je bilo v Ribnici v primerjavi s splošnim
drugačno – slednje sem v zaključku tudi predstavila. Podobne načine druženja, o katerih je sicer
pisal Gorazd Makarovič sem zasledila pri mojih sogovornikih. Njih, ki so na vsa moja vprašanja
strpno in nesebično odgovarjali, sem namreč izbrala zato, ker so še vedno živi pričevalci in
prava zakladnica spominov takratnih dogodkov na ribniškem. Zbiranje ustnih pričevanj je po
mojem mnenju v primerjavi z zbiranjem arhivskega gradiva intenzivnejše, hitrejše, a morda
manj temeljito in izčrpno. S tem mislim predvsem na to, da je pri intervjujih pridobivanje nekih
konkretnih informacij bistveno hitrejše in lažje, kot pa brskanje po arhivskih virih – slednje je
resda zamudno, a vseeno natančnejše in objektivnejše. V primerjavi z zbiranjem arhivskega
gradiva pa je pri ustnih pričevanjih predvsem pomembno upoštevati, da gre za subjektivne
poglede (sogovornikov), kar je nato nujno potrebno prepletati še z objektivnostjo arhivskega
oz. preostalega napisanega gradiva. Menim, da lahko le na ta način pridemo do neke zaokrožene
celote oz. do celovitejšega vpogleda v neko situacijo. Poleg opravljenih intervjujev, ki so tako
rekoč primarna metoda dela etnologov in kulturnih antropologov, sem vse potrebne dodatne
podatke (npr. natančne datume, imena organizatorjev/članov/udeležencev, programe prireditev,
fotografije ipd.) črpala iz dostopne etnološko-antropološke literature. Pri zbiranju obstoječega
gradiva, ki bi se lahko kakorkoli dotikalo družabnega življenja na ribniškem, sem uporabila vse
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dostopne arhivske vire1iz Ljubljanskega Zgodovinskega arhiva, ki so mi dali vpogled v
marsikateri zanimiv dokument. Ključno pomoč mi je bil časopis Dolenjski list – časopis za
Dolenjsko, Posavje, Belo krajino in kočevsko-ribniško območje, kjer sem v spletnem arhivu
pregledala vse izdane številke in letnike med letoma 1950–1970. Iz njega sem uspešno črpala
veliko pomembnih in ključnih podatkov, ki so se hkrati uspešno dopolnjevali z ustnimi
pričevanji ter z ostalo literaturo.
Poleg poglobljenih intervjujev, ki so načeloma najtemeljitejši in najdonosnejši način
pridobivanja podatkov in informacij, so tu še opazovanje z udeležbo in ankete, ki so sicer bolj
izjema kot pravilo ter samo terensko delo. Slednjemu potem sledita še dokončno urejanje in
klasifikacija celotno pridobljenega gradiva. Tudi sama sem se poslužila metode intervjujev
oziroma pogovorov z ljudmi, in sicer sem izvajala tako imenovane polstrukturirane intervjuje,
ki jih po Rajku Muršiču (2011: 95) izvajamo takrat, ko obstaja velika možnost, da nam
sogovornika ali sogovornice ne bo uspelo več intervjuvati in zato pogovora ne prepuščamo
naključju. Na ta način poskušamo od informatorjev izvedeti čim več v čim krajšem času. Avtor
monografije Metodologija preučevanja načinov življenja: temelji raziskovalnega dela v
etnologiji ter socialni in kulturni antropologiji piše, da pri taki vrsti intervjujev ne postavljamo
vnaprej pripravljenih vprašanj, a da kljub temu sledimo začrtanemu vodilu pri vodenju
intervjuja tako, da dobimo tiste podatke, ki nas zanimajo. Meni, da so koristne oporne točke, ki
jim sledimo pri izvajanju pogovora (2011: 96). Pri takšni vrsti pogovora smo mi iniciatorji
oziroma vodje pogovora in skrbimo za to, da ne zaidemo preveč od načrtovane smeri pogovora.
Tekom opravljanja svojega terenskega dela sem izvedla 5 daljših, polstrukturiranih intervjujev2.
Moji sogovorniki Stanislav Škrabec, Marjana Starc, Prvin Lavrič, Breda Oražem in Tanja
Frančiška Debeljak so živi pričevalci takratnega dogajanja v Ribnici. Spomini, o katerih so mi
iskreno in radi pripovedovali, so se mi vedno zdeli tako živi in prisotni. Njihova pričevanja so
vključevala spomine iz otroštva in mladosti, spomine na Ribnico in njene ljudi, na vesela in
razigrana druženja. Omenjene sogovornike sem izbrala predvsem zato, ker se časa 50. in 60. let
še vedno zelo dobro in živo spominjajo. Njihova pripovedovanja sem jemala za zelo doživete,
1

Pregledala sem sledeče arhivske vire: ZAL_RIB/0004, ZAL_RIB/0012, ZAL_RIB/0024, ZAL_RIB/0027,

ZAL_RIB/0042,ZAL_RIB/0043,

ZAL_RIB/0047,

ZAL_RIB/0048,

ZAL_RIB/0049,

ZAL_RIB/0075,

ZAL_RIB/0078.
2

Vsi sogovorniki so mi podpisali privolitev za objavo posnetega terenskega gradiva ter dovolili objavo svojih

osebnih podatkov.
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pristne dogodke. Sicer pa sem imela precejšen problem dobiti sogovornike, ki so rojeni
Ribničani. Veliko starejše generacije domačinov je namreč že pokojnih, nekateri so se tudi
odselili drugam. Moj stik z enim izmed sogovornikov je bil vzpostavljen že prej, ko sem pisala
diplomsko delo. Namreč gospod Škrabec je že takrat sodeloval in s svojimi podatki bistveno
pripomogel pri nastanku moje diplomske naloge. Ostale informatorje pa sem pridobila po
metodi snežne kepe – to je po etnografski metodi pridobivanja podatkov, konkretno
sogovornikov, kjer je pomembno priporočilo oz. predlog o drugem morebitnem sogovorniku,
ki bi o določeni temi znal povedati še kaj več. Sicer pa mislim, da je tema o družabnosti in
preživljanju prostega časa ter zabavi tema, o kateri človek vedno rad pripoveduje, saj po navadi
vsebuje vesele pripetljaje, dogodke, na katere se vežejo trajni spomini. V pričujoči nalogi sem
se osredotočala večinoma na najbolj množične, odmevne ter v medijih in virih prisotne
družabne prireditve v Ribnici v 50. in 60. letih 20. stoletja.
Najstarejša sogovornika sta imela 86 let, najmlajši pa 67 let. Ker me je zanimalo tudi kakšne
spomine na družabno življenje v Ribnici vežejo nedomačine, sem o tem povprašala dve
sogovornici, ki sta se v mesto priselili v začetku šestdesetih let. Spominjali sta se predvsem
znamenitih Ribniških festivalov, o katerih sta mi pripovedovali z nekoliko nostalgičnim tonom.
Le-ti so se namreč kot rdeča nit vlekli skozi celotna 60. leta 20. stoletja. Ribniško zgodovino so
trajno zaznamovali. To so bile večdnevne prireditve z bogato kulturno, izobraževalno in športno
vsebino. Slednje so se večinoma organizirale v poletno-jesenskem času (nekje med avgustom
in septembrom) v ribniškem gradu. S tem sem predvsem želela poudariti vlogo obnovljenega
gradu po 2. vojni. Dogodki so Ribnico, ribniško zgodovino, njene ljudi in okolico s pomočjo
humorističnih, zgodovinsko izobraževalnih, glasbeno umetniških ter vseh drugih zvrsti
družabnih dogodkov nenehno kulturno močno povzdigovali, izpostavljali, plemenitili in
bogatili. Ribniški festivali, ki so bili malodane vsako leto rekordno obiskani, so ljudem
predstavljali za njih organizirane družabne dogodke, ki se niso smeli zamuditi. Primerljivo
funkcijo z ribniškim gradom je, kot kaže zbrano gradivo, v obeh desetletjih, imel še današnji
TVD Partizan. Kot telovadne prostore so ga sprva uporabljali telovadci nekdaj znanega in še
danes cenjenega telovadnega društva Sokol, ki se je kasneje preimenoval v Telesno vzgojno
društvo Partizan. Od sredine 50. let 20. stoletja naprej pa so prostore, poleg redne telovadbe
društva, začeli koristiti tudi domačini. V prostrani dvorani v pritličju, ki ga še danes krasi lepo
ohranjen oder, se je namreč v teh letih zvrstilo nemalo družabnih dogodkov in srečanj. Tu se je
družila, zabavala ter krajšala svoj čas tako mlajša kot starejša generacija. TVD Partizan je
namreč Ribničanom, poleg gradu, predstavljal drugi najpomembnejši javni prostor zbiranja in
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druženja. Tu so se v 50. in 60. letih 20. stoletja poleg rednih kino predstav organizirala tudi
številna pustovanja, silvestrovanja, koncerti, družabni večeri in drugi podobni dogodki. Slednji
je bil takrat namreč edini zaprt prireditveni prostor, ki so ga v takratnih letih delovanja domačini
intenzivno izkoriščali vse do začetka sedemdesetih let dvajsetega stoletja, ko se je zgradil in
svoja vrata odprl Ideal center v središču mesta. Vse od takrat pa do danes TVD Partizan, na
žalost, ne kaže več svojega nekdanjega blišča in pompoznosti, ki ga je bil deležen v omenjenih
letih. Ne smem pozabiti omeniti tudi gostiln, ki jih je bilo v Ribnici vedno na pretek. Velik del
družabnega življenja se je namreč odvijal v trških gostilnah. Vsekakor najbolj obiskana, daleč
okrog najbolj znana in cenjena gostilna je bila, kot kaže zbrano gradivo, gostilna Pr' Cenetu.
Tu so se našli stari in mladi, revni in bogati, domačini in nedomačini. Prostora, hrane in pijače
ni manjkalo nikoli. Pr' Cenetu je po pričevanjih vedno vladalo prijetno vzdušje. Ker je bil
gostilniški prostor velik, so se tu velikokrat odvila tudi srečanja visokih političnih funkcionarjev
in direktorjev. Prostori so se koristili tudi za organiziranje veselic, ki so bile takrat precej v
porastu. Tudi gostilni Pr' Pildarju in Pr' Miheliču ter Restavracija Klo3 so bile med domačini
prav tako popularne, a po obiskanosti in priljubljenosti se s Cenetom niso mogle primerjati. O
veselem druženju in zabavanju v gostilniških prostorih so mi pripovedovali tudi moji
sogovorniki, ki so se radi spomnili kakšne anekdote ali smešnega dogodka. V opis in
predstavitev družabnega življenja Ribničanov sem na kratko vključila oz. opisala tudi
preživljanje prostega časa pozimi oz. med zimskimi šolskimi počitnicami. O slednjem so mi
veliko pripovedovali moji sogovorniki, pa tudi marsikatero zbrano gradivo je dajalo temu velik
pomen. Veliko otrok in mladine je namreč v sklopu šole smučalo na dveh smučiščih, ki spadata
v širšo Ribniško dolino. To sta Travna Gora pri Sodražici, ki je v 50. in 60. letih prejšnjega
stoletja spadala pod ribniško občino (Grivec 1982: 151) in Grmada nad Ortnekom. Moj namen
je bil, da bralec/bralka dobi nek širši vpogled v družabno dogajanje, saj je po pričevanjih mojih
sogovornikov, na omenjenih smučiščih ribniška mladež nemalokrat zimovala, kar so, po mojem
mnenju, vsekakor izkoristili za prijetno in aktivno preživljanje prostega časa ter za veselo in
razigrano druženje.

3

Tako so domačini nekdaj imenovali današnji Bar Pub Hotel – ribniško gostilno, ki se nahaja na stičišču

Škrabčevega trga in Ljubljanske ceste. Anton Petek se v knjigi Življenjske pripovedi iz Ribniške doline spominja
(Petek 2003: 121), da so tako imenovali gostilno Gostinskega podjetja v nekdanji gostilni Arko, po domače se je
reklo Pri Prajerju.

11

Moj prvi intervju na terenu sem izvedla 24. 3. 2018 z gospodom Stanislavom Škrabcem–
očetom ustanovitelja močnega ribniškega podjetja Riko, d. o. o., Janeza Škrabca. Gospod
Škrabec, eden izmed najstarejših sogovornikov, je bil rojen leta 1933. Veliko mi je
pripovedoval o šolskih izletih, o smučarskih skakalnicah v Ribnici in njeni okolici, ki jih je bilo
v tistem času precej. Spominjal se je tudi drsanja na zaledeneli reki Bistrici ter sankanja po
zasneženih travnikih. Pripovedoval mi je tudi o druženju oficirjev in podoficirjev z Ribničani,
saj me je zanimalo, ali se je v tistem povojnem času še čutila prisotnost vojske v Ribnici. Le-tu
je bila namreč med drugo svetovno vojno stacionirana velika in pomembna vojašnica
Jugoslovanske ljudske armade. Ostanki nekdanjih vojaških zgradb so vidni še danes.
Maja, natančneje 30. 5. 2018, sem pogovor opravila z gospo Marjano Starc – upokojeno
učiteljico slovenščine na ribniški osnovni šoli, rojeno leta 1949 v Ribnici. Gospa Starc, ki je že
od nekdaj dejavna v številnih ribniških društvih ter prispeva k ustvarjanju ribniškega kulturnega
okolja, mi je pripovedovala o razigranih trenutkih ob Bistrici, o veselem druženju v TVD
Partizanu, kjer se je spominjala kavbojskih in zgodovinskih filmov, ki so bili v tistem obdobju
najbolj popularni. Otroci so jih z velikim veseljem hodili gledat. Pripovedovala mi je tudi o
druženju oficirjev in podoficirjev z Ribničankami. Pravi, da so se njihove zgodbe velikokrat
končale tragično, saj je dekle zanosilo, vojak pa odšel, saj mu je tako narekovala vojaška
dolžnost. Gospa Starc veliko lepih spominov ohranja tudi na ribniški pust, ki je bil v tistih časih
zelo pomemben dogodek, kjer se je po več dni zapored družilo in zabavalo celo mesto. Pri
organiziranju tega dogodka je bilo vedno vloženega veliko truda, dobre volje in prizadevanja.
Privabljal je namreč ogromno množico ljudi, tako domačinov kot ljudi iz drugih delov
Slovenije. Spominjala se je tudi druženj na ribniških mostovih in na smučarskih skakalnicah,
kjer so otroci in odrasli uspešno pridobivali in izpopolnjevali svoje novo in obstoječe smučarko
znanje.
Moj tretji sogovornik je bil gospod Prvin Lavrič, rojen leta 1952 v Ribnici. Med najinim
pogovorom, ki sva ga izvedla 14. 6. 2018, se je spominjal drobnih, zelo zanimivih podrobnosti.
Njegova starša sta bila namreč osnovnošolska učitelja ter aktivna člana ribniškega pustnega
društva. Spominjal se je stvari in dogodkov, o katerih sta mu pripovedovala še starša. Spomnil
se je prve televizije okrog leta 1959, ki je bila v ribniški osnovni šoli. Tu se je zbiral s prijatelji,
kjer so uživali ob gledanju otroških risank in filmov. Pripovedoval mi je tudi o veliki
obiskanosti kino predstav v prostorih TVD Partizan, ki so ga uporabljali tudi za organizacijo
številnih tekmovanj, telovadnih nastopov, koncertov, plesov, veselic in podobno. Pravi, da je
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bilo v 60. letih v navadi, predvsem pri t. i. »purgarjih«4, obvezno nedeljsko pohajkovanje
oziroma obisk ene od gostiln na ribniškem. Popularni so bili tudi pohodi do Francetove jame,
ki se nahaja v Mali gori pri Ribnici, pohodi do Travne gore in Grmade. Med potjo je bil seveda
obvezen postanek v gostilni. Lepe spomine ohranja tudi na ribniški pust, ki se ga je vedno rad
udeleževal. Spomnil se je s slamo nabasano lutko - kurenta, ki so ga vsako leto med pustnim
sprevodom vlačili po mestu, ga objokovali ter hodili kropit v eno izmed ribniških gostiln. Sledil
je zažig in pokop kurenta na mostu v Ribnici. Pravi, da je bil dogodek vedno zelo dobro
organiziran, kjer humorja in smeha ni manjkalo. Obvezen pustni lik je bil tudi burovž, ki je z
glasnim zvonjenjem naznanjal prihajajoči norčavi, pustni čas. Omenil mi je tudi posebno
»partijo« oz. skupino žensk, ki so se zbirale in družile vsak četrtek v eni izmed ribniških gostiln.
Na moje vprašanje, kako so otroci svoj čas preživljali pozimi mi je odgovoril, da jim ni bilo
nikoli dolgčas, saj so se, ko je še bilo veliko snega, večinoma zadrževali na smučiščih in
smučarskih skakalnicah, saj je bil skakalni šport med otroki zelo priljubljen. Aktivne zimske
počitnice je namreč podpirala tudi šola. Slednji so bili pobudniki in organizatorji številnih
smučarskih tekmovanj. »Res je bilo luštno,« je v zaključku najinega pogovora pripomnil
gospod Lavrič.
V drugi polovici meseca junija, natančneje 21. 6. 2018, sem pogovor opravila z gospo Bredo
Oražem, snaho pokojnega zdravnika dr. Janeza Oražma, ki je v svoji bogati zdravniški karieri
na ribniškem pustil neizbrisen pečat. Intervju z gospo Bredo sem izvedla pri njej doma.
Sogovornica, rojena leta 1941 v Ljubljani, se je iz Ljubljane v Ribnico za stalno priselila leta
1964. Pred tem sta z možem, še kot študenta, Ribnico obiskovala predvsem zaradi Ribniških
festivalov. Oba sta bila namreč na kulturnem področju v Ribnici zelo dejavna. Leta 1965, eno
leto po stalni priselitvi v mesto, je bila gospa Oražem imenovana za članico Odbora
Turističnega društva Ribnica. Bila je tudi med pobudnicami za organizacijo 1. Ribniškega
sejma. Je tudi aktivna članica Združenja borcev za vrednote NOB Ribnica. Med pogovorom se
je najbolj spominjala obiskovanja festivalov v ribniškem gradu, množično obiskovanih
predstav, proslav, pustovanj, silvestrovanj in koncertov v TVD Partizanu, ki je bil vedno
zapolnjen do zadnjega kotička. Kot članica TD Ribnica je svoj aktiven delež prispevala tudi pri
oblikovanju ideje o spominkarstvu oziroma o izdelovanju miniaturnih lesenih izdelkov, ki so
svoj vzpon doživeli v drugi polovici 60. let 20. stoletja. Tradicija spominkarstva se je v Ribnici
ohranila vse do danes. Spominjala se je intenzivnih druženj v gostilnah Pr' Cenetu in Pr'

4

Púrgar je nekdanja, starinska beseda za meščana (spletni vir 4).
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Pildarju, kjer si je bilo potrebno zaradi velikega povpraševanja vnaprej rezervirati omizja. Zelo
rada sta se z možem udeleževala pustovanj v bivšem Sokolskem domu, kjer se je vsako leto
izbrala najbolj domiselna maska in sodelujoča skupina. »To je bilo pravzaprav eno lepo
druženje,« se je spominjala gospa Oražem. S slednjo sem 21. 3. 2019 opravila še en krajši
pogovor, ki ga nisem snemala, saj je bil pogovor namenjen le dopolnjevanju informacij. Po tako
rekoč končnem in celovitem pregledu vsebine magistrskega dela sem namreč opazila
manjkajoče podatke, ki sem jih nato pri omenjeni sogovornici dopolnila. S svojim
zgodovinskim znanjem ter z literaturo, ki jo hrani doma sem nepopolne informacije uspešno
dopolnila.
Veliko svojega časa mi je posvetila tudi gospa Tanja Frančiška Debeljak (rojena leta 1933),
žena pokojnega, v Ribnici izjemno cenjenega profesorja slavistike gospoda Janeza Debeljaka.
Z njo sem 26. 6. 2018 opravila svoj zadnji, peti intervju. Menim, da sta tako g. Janez kot ga.
Tanja predvsem zaradi svoje poklicne poti (oba sta bila namreč učitelja slovenščine na ribniški
osnovni šoli), večino svojega časa posvetila preučevanju, plemenitenju in bogatenju ribniške
kulture. Oba sta namreč aktivno sodelovala pri organiziranju kulturnih prireditev v Ribnici.
Gospa Tanja, doma iz Velikih Lašč, se je z možem v Ribnico za stalno priselila leta 1963. Njuna
morda odločilna povezovalna ribniška osebnost je bil gospod Janko Trošt – dolgoletni učitelj
in ravnatelj ribniške meščanske šole ter ustanovitelj muzeja v Ribnici. Slednji je namreč
gospoda Janeza Debeljaka skozi leksikon Ribniški lovski zbornik: ZLD Kočevje, od Turjaka do
Kolpe, ki je izšel leta 1994, vključil kot vodjo predstavnika omenjenih krajev, s čimer se je
uspešno integriral v širše kulturno delovanje, je menila sogovornica. To ga je »vpelo v
poznavanje ribniških karakteristik«, je bila mnenja gospa Tanja. Spominjala se je dogodkov v
sklopu Ribniških festivalov, kjer je omenila moževo sodelovanje pri ustvarjanju in oblikovanju
prireditvenih programov. Mnenja je bila, da je bil ribniški pustni karneval vedno zelo dobro
organiziran. Spominjala se je čudovitih mask, ki so prihajale tudi od drugod – iz Hrvaške,
Prekmurja itn.. Veliko družabnega življenja se je odvijalo na piknikih, ki so se organizirali ob
kakšnih posebnih prilikah. Druženja je bilo veliko tudi po športnih dnevih. Pripovedovala mi
je, da se je takrat veliko plesalo, predvsem ob kakšnih internih šolskih zabavah, ki so bile vedno
zelo elegantne. Gostilne, ki so »bile pa res vedno polne« so nemalokrat organizirale veselice,
kjer se je družilo veliko Ribničank in Ribničanov. Pravi, da je ta družabni aspekt življenja danes
malo presahnil, saj so bile nekoč prisotne navade, ki so bile dolgo trajajoče. Danes pa se je vse
to umaknilo na stranski tir. Meni, da ni več tistega povezovalnega duha med ljudmi, ki je bil
nekdaj močno prisoten. Sedaj je obdobje novih medijev in drugačnih pogledov.
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Vsi opravljeni intervjuji oz. pogovori z ljudmi, ki so bili večinoma tako rekoč stalni udeleženci
vseh večjih, organiziranih družabnih prireditev na ribniškem, so bili, po mojem mnenju, zelo
učinkoviti oz. efikasni. Prav vsak se je namreč družabnih dogodkov v Ribnici redno udeleževal.
Na ta način me je lahko vsak sogovornik informiral z zanimivimi in konkretnimi informacijami.
Nekateri med njimi so bili tudi soustvarjalci dogodkov. Mislim, da je prav vsak od njih na nek
svoj način uspešno doprinesel k ohranjanju vseh dogodkov, ki so se v Ribnici odvijali v 50. in
60. letih 20. stoletja. Spomini, o katerih so mi sogovorniki zelo rado pripovedovali, so se mi
zdeli predvsem realni in pristni. Veliko spominov je bilo vezanih na lepe, zabavne in vesele
dogodke. Nenazadnje je tudi moja raziskovalna tema, ki se veže na družabno življenje, takšna,
ker menim, da so zabavni pa tudi nostalgični spomini pomemben del pričevanja. Skozi
pogovore z ljudmi sem dobila občutek, da so o temi vsi zelo radi govorili, saj so na ta način
podoživeli vesele in zabavne trenutke svoje mladosti. Nenazadnje vsak človek rad pripoveduje
o dogodkih, ki so mu ostali v lepem spominu.
V vseh strokovnih in drugih znanstvenih besedilih je natančno navajanje literature
najpomembnejše znanstveno pravilo, kateremu moramo slediti. Pravilna navedba literature je
bistvenega pomena za vsakega bralca/bralko, saj lahko slednji le na ta način loči dobesedni citat
od golega povzemanja besedila. Velja, da dobesedno citiramo takrat, kadar uporabljamo ideje,
ki so delo drugega avtorja. Praviloma se takšni citati pišejo s poševno oziroma ležečo pisavo.
Pri golem povzemanju besedila pa ležeče pisave ne uporabljamo. Le-tu namreč tekst zgolj
povzemamo po uporabljenem viru, besedilo teksta pa je lastno. Na koncu povzetega besedila
pa je nujen zapis, od kod smo tekst povzeli (spletni vir 1).
V svojem magistrskem delu sem vso uporabljeno literaturo citirala po zgoraj opisanem
principu. Dobesedne citate sem pisala s poševno pisavo, medtem ko pri povzemanju besedila
takšna pisava ni prišla v poštev. Menim, da je slednji način navajanja literature v etnološko
antropološki stroki morebiti najbolj uporaben, a vizualno tudi najbolj enostaven, saj
bralcu/bralki omogoča hitro ločevanje besedila. Za natančno ponazoritev sistema navajanja
ustnih virov pa sem uporabila sledeč način. Na koncu vsakega dobesednega citata sem v
oklepaju navedla številko informatorja. Sledili so si po vrstnem redu opravljenih intervjujev.
Torej gospod Škrabec je naveden kot informator št. 1, gospa Starc kot št. 2, gospod Lavrič pod
zaporedno št. 3, gospa Oražem pod št. 4 in gospa Debeljak pod zaporedno št. 5. Naknaden
pogovor z Bredo Oražem sem v delu navajala na način informator št. 4A. Ta način se mi je
zaradi nemotene spremljave in tekočega branja besedila zdel najenostavnejši in najprimernejši.
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Po opravljenih intervjujih so sledile transkripcije oziroma prepis pogovorov, njihovo urejanje
in klasifikacija. Poskušala sem si natančno izpisati, kdo izmed sogovornikov je omenil ključna
dejstva v zvezi z družabnim življenjem, preživljanjem prostega časa, v zvezi z vključevanjem
vojske v druženja ipd.. Pozorna sem bila tudi na morebitne zabavne podatke (npr. anekdote ali
kakšen drug zabaven podatek), ki bi mi med kasnejšim pisanjem oz. v besedilu lahko prišel
prav (kot popestritev). Eden izmed razlogov, zakaj sem se v temo družabnega življenja na
ribniškem v 50. in 60. letih 20. stoletja bolj podrobno poglobila, je predvsem ta, da se do sedaj
omenjenim letom druženja v Ribnici ni posvetil še nihče. Radovednost me je gnala tudi zaradi
svojega objavljenega diplomskega dela z naslovom Ribniški grad v obdobju med obema in po
drugi svetovni vojni v letu 2013, kjer se je grad predvsem tekom šestdesetih let dvajsetega
stoletja izkazal za najpomembnejši kulturni objekt in prostor srečevanja in druženja
Ribničanov.
Omembe ribniškega trškega življenja v 20. stoletju lahko zasledimo v nekaterih objavljenih
diplomah, magisterijih, strokovnih člankih ter drugih prispevkih. Morda najobsežnejše
strokovno delo, posvečeno Ribnici v času 19. in 20. stoletja, je magistrska naloga avtorice
Marine Gradišnik z naslovom Trško življenje v Ribnici v 19. in 20. stoletju. Avtorica se je v
omenjenem delu, z veliko mero natančnosti, posvetila raziskavi trškega življenja na ribniškem
s poudarkom na obdobje 19. in 20. stoletja, natančneje do leta 1940. Del naloge je posvetila
posameznim prebivalcem ribniškega trga in njihovim hišam, takrat delujočim društvom in
njihovim nalogam ter znanim ribniškim družinam, del pa je posvetila razumevanju in
obravnavanju trškega življenja in trga, pri katerem pravi, da »trg ni le prostor, kamor ljudi
vabijo /…/ praktični razlogi, pač pa ga zaznamujejo srečanja, druženja – socialni stiki«
(Gradišnik 2009: 9). Meni, da se slednji »odražajo v trških javnih prostorih« (Gradišnik 2009:
prav tam). Poleg Cerkve, kjer so se zadrževale večinoma ženske so te javne trške prostore
predstavljale tudi gostilne. Le-te so namreč bile bolj tako rekoč moško okolje. Tu so ob
kozarčku vina in moški debati vedno vzniknile kakšne nove in nenavadne ideje. Gostilniško
življenje in druženje se je tudi pri mojem raziskovanju izkazalo za najbolj pogost način
preživljanja prostega časa. Še več, predstavljal je pomemben del ljudske kulture (Tomažič
1976: 3).
Eno izmed poglavitnih del za proučevanje ribniške zgodovine je delo Antona Skubica
Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine iz leta 1976. V omenjenem delu se lahko do potankosti
seznanimo z zgodovino kraja, s trgovino in obrtjo, s šolstvom ter z razvojem cerkvenega utripa
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na ribniškem. Fotografsko gradivo ribniškega trga, ki ga delo vsebuje, mi je v magistrskem delu
služilo za ponazoritev časa in življenja v Ribnici od leta 1950 pa do konca 60. let 20. stoletja.
Prispevek k mozaiku ribniške preteklosti so doprinesle tudi publikacije, kot je Mikužev zbornik
iz leta 1999 ter zbornik z naslovom Dekan in zgodovinar Anton Skubic iz leta 2000, čigar avtorja
sta Janez Debeljak in Maks Ipavec. Morda bi kot zanimivo delo, ki se ukvarja z ribniško ljudsko
glasbo kot nenehno spremljevalko življenja ribniških prebivalcev omenila delo avtorice Zmage
Kumer (1924–2008) z naslovom Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini iz
leta 1968. Poleg bogate zbirke ljudske glasbe nam delo nudi tudi nekaj osnovnih podatkov o
Ribniški dolini. Delo avtorice Kumer mi je poleg ostale strokovne literature služilo kot eno
izmed glavnih etnoloških virov. S pomočjo knjige sem se seznanila z (etnološkim) dogajanjem
v Ribniški dolini v preteklih desetletjih. Skozi branje izvemo informacije z zemljepisnega,
narodopisnega in gospodarskega stališča. Z bogato in razvejano zgodovino Ribnice in Ribniške
doline se lahko seznanimo tudi v publikaciji avtorice M. Gradišnik z naslovom Ribnica, veličina
majhnosti: ribniška zgodovina od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let
prejšnjega stoletja. V omenjenem delu sem se, glede na raziskovano temo, bolj temeljito
posvetila poglavju Ribnica v drugi polovici 20. stoletja, kjer je med drugim omenjena tudi
obnova ribniškega gradu – simbola mesta – konec petdesetih in v začetku šestdesetih let
dvajsetega stoletja. Grad, ki še danes stoji kot »simbol in spomenik nekdanje moči in oblasti«
(Skubic 1976: 379) je skozi 60. leta 20. stoletja Ribničanom služil kot pomemben javni prostor
srečevanja, zbiranja in druženja tako mlajše kot starejše generacije.
O že nekajkrat omenjenem ribniškem gradu si lahko preberemo v nekaterih izdanih delih in
strokovnih člankih. Med vsebinsko najbolj izčrpna avtorja vsekakor sodita strokovnjaka na
področju slovenskih gradov in dvorcev dr. Igor Sapač, ki se ukvarja s problematiko
kastelologije v teoriji in praksi, ter dr. Ivan Stopar. Veliko zanimivih podatkov o ribniškem
gradu si lahko preberemo tudi v delu avtorice Marine Gradišnik z naslovom Utrinki iz
zgodovine ribniškega gradu (2010), kjer si lahko poleg vseh ostalih informacij ogledamo tudi
natančen izris tlorisov z vsemi poimenovanimi prostori v obeh nadstropjih te nekdanje mogočne
zgradbe. Slednja je namreč v svoji zgodovini zamenjala kar nekaj lastnikov: omenjajo se
Turjačani, Ortenburžani, grofje Celjski, Habsburžani, grof Khisl, grof Trilek, grofje Cobenzli
ter zadnji lastnik Anton Rudež (vse po Gradišnik 2007: 16–39). Nemalo informacij o gradu
lahko zasledimo tudi v delu Draga Zdunića Ribnica skozi stoletja, v diplomskem delu Muzej in
galerija v Ribnici Janeza Zobca ter v nekaterih objavljenih in prosto dostopnih člankih in
knjigah (gl. npr. Sapač 2018; Stopar 2003; Smole 1980; Zorc-Kobi 2001 idr.). Ribniški grad,
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ki je bil v povojnih letih oz. vse do leta 1956 deležen krutega uničevanja, saj so vse grajene
zgodovinske vire, ki bi jih bilo mogoče povezati tudi z nemško obarvano preteklostjo, takrat
želeli čim hitreje in temeljiteje izbrisati (Sapač 2018: 420–421), se je konec 50. let 20. stoletja
začel pospešeno obnavljati. Obnovitvenega projekta so se lotili trije strokovnjaki, ki so s
skupnimi močmi gradu ponovno vdihnili življenje. To so bili Janko Trošt – ustanovitelj
Ribniškega muzeja, arhitekt Ciril Tavčar, ki je po ogledu takratnega stanja gradu izdelal idejno
zasnovo za njegovo obnovo, ter arhitekt Janko Hren, ki je na omenjeni zasnovi izdelal
izvedbene načrte. Gradbena dela so bila izpeljana med letoma 1958 in 1961 (Sapač 2018: 422).
Nov, prenovljen grad je dal krila že omenjenim Ribniškim festivalom, o katerih si lahko
obširneje preberete v osrednjem delu pričujoče magistrske naloge.
V povezavi s samim družabnim življenjem v Ribnici na splošno je bilo objavljenih kar nekaj
strokovnih, etnoloških del. Naj naštejem nekatera izmed njih: to so npr. diplomsko delo Tine
Zajc z naslovom Družabno življenje v Gorenji in Dolenji vasi pri Ribnici: primerjava v 20. in
21. stoletju iz leta 2012; diplomsko delo z naslovom Gospodarstvo in življenje v Ribnici med 1.
in 2. svetovno vojno avtorice Vasje Pavlin; diplomsko delo Žive Lovšin z naslovom Kulturno
in družabno življenje v občini Ribnica na primeru nekaterih društev iz leta 2016. Irena Rožman
je npr. izdala študijo oz. elaborat na temo družinskega gospodarstva suhorobarskih in
zdomarskih družin v Ribniški dolini v 20. stoletju, kjer je poročala o svoji terenski raziskavi.
Skupaj s Polono Rigler Grm je leta 2010 izdala delo z naslovom Iz hiše v svet: življenje
suhorobarskih in zdomarskih družin v Ribniški dolini v 20. stoletju.
Magistrsko delo je sestavljeno iz tako rekoč dveh glavnih, obširnejših delov. Ločila sem ju na
opis dogajanj v dveh desetletjih, in sicer na 50. ter 60. leta 20. stoletja. Obe omenjeni (večji)
poglavji imata še nekaj podpoglavij, ki so se mi zdeli vredni omembe. Magistrsko delo sem
tako oblikovala zato, ker so se mi med opravljanjem intervjujev in kasnejšim poglobljenim
raziskovanjem pokazale nekatere vsebinske razlike med obema desetletjema (v mislih imam
predvsem drugačno zvrst druženja in »pojav« novih družabnih dogodkov/prireditev v Ribnici).
S tem sem želela bralcem prikazati oz. ponazoriti način življenja in način druženja Ribničanov
v petdesetih in kasneje v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. Medtem ko se pri branju skozi 50.
leta seznanimo s povojnim časom in vojnim razdejanjem, ki Ribnici ni niti malo prizanesel, nas
60. leta popeljejo v pozitivnejši in prijetnejši čas. Prvi del naloge na kratko predstavi zgodovino
Ribnice in Ribniške doline ter zanimivo bajko o nastanku samega mesta. Menim, da bo slednja
morebitnemu bralcu ostala v spominu kot zanimiv del zgodovine, ki jo Ribnica nosi s seboj.

18

Prvi del se osredotoča predvsem na burna 50. leta 20. stoletja – po eni strani težko, povojno
dogajanje na ribniškem, ki so mesto in njene prebivalce močno prizadele. Le-to je bil namreč
čas tik po vojni, ko je bila večina trga uničenega in porušenega. Najbolj prizadet v tej nesmiselni
vojni je bil ribniški grajski kompleks. Po drugi strani pa opisuje optimizem in novo upanje, ki
sta vladala med prebivalci Ribniške doline (proti koncu 50. let prejšnjega stoletja), saj so to bila
nenazadnje tudi leta obnove vsega porušenega – tako človeških odnosov kot zgradb in stavb
oziroma bogate ribniške nepremične (kulturne) dediščine. Poglavitno vlogo družbenega
prostora je v 50. letih prejšnjega stoletja imel današnji TVD Partizan. S svojo veliko, prostrano
dvorano je bil namreč edini tako rekoč zaprt javni prostor, ki je omogočal sprejem večje
množice ljudi. Nekoč pestrega dogajanja v njem so se z nostalgičnim tonom spominjali moji
sogovorniki. Spominjali so se tamkajšnjega kina, ki je bil med mladimi in starimi izjemno
priljubljen. Le-ta je namreč s predvajanimi filmi poskrbel za veliko prijetno preživetih večerov.
V dvorani TVD Partizan so se, po mnenju vseh informatorjev, organizirala tudi nepozabna
pustovanja, o katerih so mi pripovedovali z velikim veseljem. Tega veselega dogodka so se
namreč vsi zelo radi spominjali. Veliko spominov sogovornikov se je vezalo tudi na
organizacijo izletov in športnih dni v sklopu šole, ki so se jih otroci in mladina radi udeleževali,
saj so jih slednji dojemali za skupinsko ter »bolj aktivno« preživljanje prostega časa.
V drugem delu pričujoče naloge, kjer sem poudarjala obdobje 60. let 20. stoletja, se lahko bralec
seznani z intenzivnimi leti obnavljanja in prenavljanja trga, trške infrastrukture in gospodarskih
objektov. V želji po ohranitvi simbolne vloge kulturnega središča Ribniške doline so se med
prebivalci Ribniške doline in odgovornimi za poživitev ribniškega trga (predvsem kulturnimi
in turističnimi ter drugimi odgovornimi društvi) iskale nove možnosti za nove vsebine. V mislih
imam predvsem obnovo ribniškega gradu, ki je po mojem mnenju v teh letih predvsem skozi
organizacijo Ribniških festivalov, z odprtjem muzeja s svojo prvo etnološko zbirko, z odprtjem
kavarne ter z obnovo grajskega kompleksa, tj. z izgradnjo »arkadirane galerije z letnim odrom«
(Sapač 2018: 422), zelo pripomogla k oživitvi tega pomembnega ribniškega dragulja. Ne smem
pozabiti omeniti, da je to bilo tudi obdobje tehnološkega »buma«. Začetek šestdesetih let je
namreč zaznamoval hiter vzpon televizije, kar je precej vplivalo na življenja Ribničanov. Le-ti
so namreč začeli (predvsem med tednom) več posedati doma in manj po gostilnah – slednje so
bile še vedno zelo dobro obiskovane med vikendi. Pomemben preobrat je doprinesla tudi
izgradnja ceste Kočevje-Pijava Gorica leta 1963, ki je omogočala nemoten dostop do Ljubljane.
Menim, da so se zaradi tega odprle možnosti dostopanja do drugačnih zabavnih vsebinskih
zvrsti (obisk ljubljanskih parkov, restavracij, kopališč, obisk smučišč v različnih delih Slovenije
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ipd.), ki prej skoraj niso bile dostopne. Omenila bi, da sem tako v prvem kot tudi v drugem delu
magistrske naloge posebno poglavje posvetila pustovanju. Posebno poglavje je posvečeno tudi
Ribniškim festivalom, saj sem mnenja, da si dva tako velika in za Ribničane pomembna dogodka
zaslužita konkretnejšo obravnavo. Drug pomemben razlog pa je tudi ta, da so mi o omenjenih
dogodkih sogovorniki tudi največ povedali. Posebno poglavje v nalogi sem posvetila turizmu
v Ribnici v 60. letih, saj menim, da je slednji izjemno vplival na prepoznavnost občine in
skokovit porast turistov. Z njegovo pomočjo so se oblikovale neke nove zvrsti druženja in
sodelovanja. V teh letih se je namreč oblikovala ideja, da bi Ribnico ter njeno značilnost, suho
robo, začeli predstavljati na nek nov, drugačen in svojevrsten način – tj. s spominkarstvom, ki
je pojmu suhe robe dal dodatno vrednost. Na skokovit porast turistov ter na številna srečevanja
je vplival tudi ribniški grad s svojo prenovljeno podobo. V ta del sem vključila tudi popularne
izletniške točke na ribniškem, ki so nudile nemalo možnosti zabav zaključenim skupinam,
otrokom in odraslim. V drugem delu naloge me je predvsem zanimalo, ali so se ''napredna
šestdeseta'' čutila tudi pri organizaciji tako zahtevnega projekta kot je pust. Se je program
dogajanj kaj razlikoval od programa prejšnjega desetletja? Kakšno stanje (kar se tiče
organizacije koncertov, drugih kulturnih dogodkov, prireditev in podobnih srečanj) je
prevladovalo na družbeno kulturnem področju na sploh? Velik del je posvečen natančnemu
opisu dogajanj na Ribniških festivalih na obnovljenem letnem odru v ribniškem gradu. Bralec
lahko izve, kaj se je na prireditvah dogajalo, kdo so bili nastopajoči, kolikšna množica ljudi je
bila prisotna ipd.. Tu sem vključila tudi osebne spomine mojih pričevalcev oz. sogovornikov.
Ribniški festivali, ki so bili proti koncu 60. let zaradi finančnih težav, nesodelovanja določenih
inštitucij ter neodzivnosti nastopajočih vse skromnejši, so počasi usahnili. Njihov septembrski
termin so leta 1976 prevzeli Ribniški sejmi suhe robe in lončarstva, ki so se omenjenega leta
organizirali prvič (informator št. 4) in ne zadnjič. Ta etnološko-turistična prireditev se je namreč
uspešno ohranila vse do današnjih dni.
Končni cilj in smisel mojega terenskega raziskovanja in pričujoče magistrske naloge je, da bi
na podlagi zbranih ustnih pričevanj ter pregleda literature in drugih dostopnih virov (arhivskih,
periodičnih in spletnih) lahko analizirala, oblikovala, interpretirala ter na koncu tudi objavila
kvalitetno in uporabno etnološko antropološko delo o družabnem življenju v Ribnici v
obravnavanem obdobju, ki bi lahko služilo in bi bilo v pomoč mnogim bodočim etnološkim,
antropološkim in zgodovinskim raziskavam.
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2.

KRATKA ZGODOVINA RIBNICE

Ribniški trg velja za najstarejši trg na Kranjskem. Že Rimljani so imeli ob robu Ribniške doline
pod Malo goro svojo cesto, kar se da sklepati iz imena Rimska cesta nad Sv. Rokom nad
Velikimi Laščami in Rimska cesta, ki vodi po gozdu iz Ribniške doline proti Ložinam na
Kočevskem (Skubic 1976: 547). Prva najzgodnejša pričevanja o prisotnosti človeka na
ribniškem segajo v prazgodovino, in sicer v pozno bronasto dobo. To domnevo je potrdila v
Žlebiču najdena prazgodovinska naselbina. Njeni prebivalci naj bi se poleg živinoreje in
poljedelstva ukvarjali tudi s številnimi obrtmi, kot so lončarstvo, livarstvo in izdelava tekstilnih
izdelkov. Leta 1981 so namreč na tem mestu strokovnjaki Ljubljanskega regionalnega zavoda
za spomeniško varstvo naleteli na številne ostanke keramike. O starosti te naselbine težko
govorimo, saj so arheologi odkopali le majhno površino. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da se
ljudje, ki so tu živeli okoli 1500 pr. n. št., niso tu naselili naključno. K nastanku naselbine je
zagotovo prispela lega na vzpetini, s katere so lahko neposredno nadzirali pot. Ribnica se prvič
omenja leta 1220. V povezavi s tem dokumentom so prvi gospodarji Ribnice Turjačani. V
omenjenem dokumentu je zapisana kot Rewenicz, konec srednjega veka pa se pojavlja s
ponemčeno obliko Reiffnitz. Ribnici so vladali še Ortenburžani, ki so sezidali ortneški grad nad
Ortnekom, Celjski grofje ter Habsburžani, ki so ribniško gospostvo dajali naprej v zakup ali
najem različnim upraviteljem. Ribnica se kot trg v srednjeveških listinah omenja leta 1350.
(Gradišnik 2007: 9–18). Na specifičen razvoj kraja sta največ prispevala Cerkev, ki je v 14.
stoletju tu vzpostavila šolo, in srednjeveški grad v središču mesta. Le-ta je bil jedro trga in
njegovega razvoja. V 19. stoletju je bil ribniški trg po številu prebivalstva eden izmed največjih
trgov na Kranjskem (Gradišnik 2010: 57).
Ribnico so morda najbolj zaznamovali Turki, saj so na ribniško območje vdrli leta 1471. Slednji
naj bi trg pustošili triindvajsetkrat, gradu pa naj ne bi uspeli nikoli zavzeti (Gradišnik 2007: 19–
20). Za ribniški trg, ki je bil pod nenehnim udarom Turkov, je bilo prelomno leto 1492, ko je
cesar Friderik III. s posebnim cesarskim patentom dovolil prebivalcem Ribniške doline
neobdavčeno prodajo stvari, ki so jih sami izdelali doma. To je bila osnova za razvoj
krošnjarstva oziroma zdomarstva (Gradišnik 2007: 22). Opazimo lahko, da so se temelji te
domače obrti, ki še danes simbolizira Ribnico, razvili že izjemno zgodaj. Poleg ukvarjanja z
lesenimi izdelki, so Ribničani svoje znanje nadgrajevali tudi z lončarskimi izdelki. V južnem
delu Ribnice se namreč že od nekdaj nahajajo bogata nahajališča gline. Tako suhorobarstvo kot
lončarstvo so jim omogočali dodaten zaslužek.
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2.1

Bajka o nastanku

Sedanja Ribniška dolina je bila nekoč ogromno jezero. V njem je živelo veliko majhnih in
velikih rib. Med njimi je živela tudi zlata ribica, ki je bila prava krasotica. V Veliki gori pa je
takrat živel velikan, ki je podnevi spal, ponoči pa je hodil lovit ribe na jezero. Zlata ribica mu
je pri lovu pomagala tako, da je svetila. Ker v Suhi krajini ni bilo vode, so hodili k jezeru po
njo. Nekoč pa so z vodo zajeli tudi zlato ribico. Vrgli so jo med kamenje, kjer je okamenela.
Velikan se je zbudil iz spanja in je šel kot po navadi lovit ribe, a zlata ribica mu ni prišla svetit.
Iskal jo je, a je ni našel. Strašno se je razjezil. Lomil je stene, ruval drevesa in grmovje. V jezeru
so nastale velike rupe, kamor je odtekla voda. Jezero je izginilo, na dnu pa je ostalo mnogo rib.
Iz vseh krajev so hodili ponje z vozovi. Kraj je dobil ime Ribnica. V spomin na ta dogodek nosi
mesto še danes v svojem grbu ribo (Zdunić 1982: 67).
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3.
3.1

DRUŽABNO ŽIVLJENJE V RIBNICI
Dogajanje v Ribnici in druženje Ribničanov do prve polovice 20. stoletja

Preden začnem z opisom dogajanja v 50. letih 20. stoletja, bi želela predstaviti družabno
življenje ter samo dogajanje v Ribnici v obdobju do prve polovice 20. stoletja, ko sta življenje
vseh ljudi krojili prva in nato še hujša druga svetovna vojna. Vsi vemo, da sta obe vojni
povzročili ogromno gmotne škode. Predvsem druga svetovna vojna je Ribnico trajno
zaznamovala. Tu je namreč med drugo svetovno vojno svoje prostore v kasarnah in v gradu
uporabljala vojska JLA. V letu 1941 je »bil v kasarnah in gradu nastanjen pehotni polk stare
jugoslovanske vojske, bilo je okrajno sodišče in meščanska šola« (Maležič-Ciril 1982: 121).
Med drugo svetovno vojno oz. od septembra 1943 je v gradu delovala tudi partizanska bolnica,
ki jo je vodil ribniški zdravnik in velik humanist dr. Janez Oražem (Kersnič 1975: 15). V Ribnici
so bile tudi orožniške postaje (Maležič-Ciril 1982: 121). Avtor Maležič-Ciril se je v svojem
prispevku z naslovom Narodnoosvobodilna borba: kratek časovni pregled važnejših dogodkov
v sedanji Občini Ribnica v knjigi Ribnica skozi stoletja avtorja Zdunića posvetil nekaterim
pomembnejšim dogodkom med 2. sv. vojno, ki so Ribnico zelo zaznamovali. Za lažje
razumevanje omenjam nekatera ključna dejstva. Avtor Maležič-Ciril v omenjeni knjigi tako
piše, da je leta 1941 v Evropi divjala vojna ter da se je bližal čas, ko se je morala opredeliti tudi
Jugoslavija. Kraljevska vlada se je zato povezala z Nemčijo in Italijo. V Ribnici so bili v tem
času aktivni sokoli, ki so organizirali povorko in manifestacijo. 6. aprila leta 1941 se je z
bombardiranjem Beograda začel vojni napad na Jugoslavijo. Veliko ribniških fantov in mož je
tako odhajalo v mobilizacijska mesta širom po državi. Že 10. aprila istega leta se je zaradi vpliva
napredovanja sovražnih vojsk na vseh frontah začelo razsulo vojske, med drugim tudi v Ribnici.
Posledično so vojaki bežali ter zapustili svoja orožja in ves material. Štiri dni zatem se je v
Ribnico pripeljala italijanska vojska, ki je tu postavila svoje karabinjerske postaje. Ljudje so
okupacijo sprejemali s požigom italijanskih zastav. Posledično se je 13. maja v Mali gori pri
Ribnici zgodil prvi oboroženi spopad z okupatorji v Sloveniji, ki je terjal smrtne žrtve, in sicer
vodjo ribniških sokolov ter dva ujetnika. Partijska organizacija je ljudi nenehno pozivala na
odpor. V začetku avgusta so se ustanovili prvi odbori osvobodilne fronte (OF) v Ribnici, ki je
imel nalogo širiti osvobodilni boj ter pomagati partizanski četi s hrano in opremo. Konec
avgusta 1941 je bil za vodjo OF imenovan Jože Šeško. 25. oktobra 1941. leta se je v smeri
Travne gore Ribniška četa spopadla z Italijani. Sledil je poraz Ribniške čete. S tem je slednja
prenehala obstajati. Po ukazu Mussolinija, da se v Ljubljani ustanovi vojaško sodišče, se je
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poostril režim okupatorja, začela so se streljanja ter zažiganja hiš partizanskih somišljenikov.
Osnoval se je občinski odbor OF Ribnica. 25. marca 1942 so Italijani zažgali vas Ravnik, ki je
bila povezana s partizani. Pritok novih fantov v partizane pa se je kljub temu večal. 5. julija
istega leta so Italijani zažgali ribniško opekarno ter zajeli čez 100 ljudi, ki so jih imeli za
sumljive. 16. julija 1942. leta se je začela največja italijanska ofenziva na osvobojeno ozemlje.
Pogorele so vasi Bukovica, Dane, Jurjevica in Kot ter gostilna na Travni Gori, kjer je bilo znano
partizansko zatočišče. Sledilo je veliko aretacij, padle so številne žrtve. Streljanje je bilo
vsakodnevno. Četrtega septembra se je zopet formirala Ribniška četa – tako so jo imenovali
partizani. Oblikoval se je tudi prvi ribniški okrožni forum NOB. V prvi polovici novembra so
začeli Italijani ograjevati Ribnico z žičnimi ovirami. Ljudi so vmes nenehno prepričevali, da je
edino partizanska borba pravična in zmagovita. 20. decembra se je končal čas, ko je v Veliki
gori taborila stalna teritorialna partizanska enota. Slednji se umaknejo na vasi. 7. februarja
1943. leta so Italijani požgali veliko barako Ribniške čete v Veliki gori. 22. marca je Šercerjeva
brigada prišla na položaje pri Kotu in Novi Štifti. Slednjo so takoj napadli Italijani. Šercerjevi
so se pridružile še Cankarjeva, Tomšičeva in Gubčeva brigada. 2 dni kasneje je brigada dobila
povelje, naj se premakne. 25. marca 1943. leta je nastopil dan, ko so Italijani hoteli streti
partizanske brigade, vendar jim to le stežka uspeva, saj so brigade že zasedle svoje položaje.
Sledil je zgodovinski dan. 26. marca sta Cankarjeva in Gubčeva brigada pod Malo belo steno
pri Jelenovem Žlebu italijanski bataljon popolnoma potolkli. To je bila do tedaj ena največjih
partizanskih zmag. Tako se je samozavest aktivistov ter pristašev OF po borbi v Jelenovem
Žlebu zelo dvignila. 8. septembra 1943 je Italija kapitulirala ter se brezpogojno predala
združenim zaveznikom. Na trgu so se razvile slovenske zastave. Sredi septembra so začeli v
Ribnici delovati okrožni odbor OF, rajonski odbor OF, okrožni odbori žensk in mladine,
komandna področja, vojna bolnica v gradu, menze in kuhinje itd. (vse po Maležič-Ciril 1982:
121–138). A muk tu še ni bilo konec. 13. oktobra istega leta je letalo bombardiralo okolico
kasarne v Ribnici. To je bil namreč prvi »pozdrav« novega okupatorja – Nemca. Prvega
novembra je sledila nemška ofenziva, ki je terjala mnogo žrtev. Partizani so v Ribnici želeli na
vsak način preprečiti ustanovitev nemške postojanke. Sledile so hude borbe. 30. aprila 1945.
leta si je poveljnik nemške armade Adolf Hitler vzel življenje. Vsa Jugoslovanka armada
postane sestavni del svetovnega zavezniškega obroča, ki se stiska in uničuje še zadnje nacistične
armade v Nemčiji. Del tega obroča je sekal tudi Ribniško dolino. 5. maja je sledil umik Nemcev
iz Ribnice. Slednja je bila osvobojena, zanjo je bila tega dne 2. svetovna vojna končana. 9. maja
1945. leta je nemško vrhovno poveljstvo podpisalo kapitulacijo pred zavezniki. Na področju
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sedanje ribniške občine je od začetka do konca vojne padlo okrog 600 rojakov (vse po MaležičCiril 1982: 139–149).
Tako so Loški Potok, Sodražica, Velika gora in vse okoli nje nabrane vasi končno dočakale mir
(Maležič-Ciril 1982: 149). Posledice vojne so bile katastrofalne. Iz zapiskov, dokumentov in
spominov Matije Maležiča je Zgodovinski arhiv Ljubljana založil in izdal delo z naslovom
Zgodbe krutih časov (2008). V njej lahko na kratko razberemo povojno stanje v Ribnici oz. v
okolici Maležičeve rojstne hiše leta 1945 ob glavni cesti na ribniškem trgu. Piše takole (2008:
187–188):
»Čim bolj sem se v lepem majskem dnevu bližal domu, tem bolj mi je bílo srce. Ob glavni cesti,
kjer že preko dvesto let domuje moj rod, sem zagledal od nemških granat razbito hišo. Krušna
peč v njej je bila razsuta, /…/, klet, kašča in svinjak so bili prazni. /…/. Na vrtu sem zagleda
mater in sestri, slabo oblečene in shujšane. /…/. Sloneli smo vsak ob svoji jablani in jokali.
/…/.«
Tudi samo družabno življenje je bilo pred in med 2. svetovno vojno skromno, podrejeno hudim
časom. V naslednjih odstavkih sem želela s kratko primerjavo prikazati oblike druženja pred in
med 2. sv. vojno. Potrebne podatke za omenjeno primerjavo sem črpala iz dela Življenjske
pripovedi iz Ribniške doline (2003), kjer so zbrane številne zanimive življenjske pripovedi
Ribničanov. V delu so opisani otroštvo, mladost, druženja ribniških rojakov. Vse pripovedi oz.
zgodbe je zbrala in uredila Majda Slabe. V nekaj naslednjih stavkih sem povzela otroštvo in
mladost (predvsem pa načine druženja) Antona Petka, rojenega leta 1922 v Ribnici ter
Ribničana Janeza Goršeta, rojenega leta 1932.
A. Petek se je v delu spominjal (Petek 2003: 96), da se je veliko trških otrok v začetku 30. let
20. stoletja hodilo kopat in drsat v Bistrico. V tistih časih se je tudi veliko pelo in plesalo, in
sicer samo doma oz. po privatnih hišah, saj v javnih prostorih v obdobju pred drugo vojno, plesi
niso bili zaželeni, saj je bila cerkev velika nasprotnica plesa (2003: 109). Med vojno so bile
zelo aktualne veselice v okoliških vaseh (2003: 109).
Janez Gorše pa se je na čas svojega otroštva in mladosti spominjal z bolj »žalostno noto« saj je,
kot je zapisano v knjigi, »denarja stalno primanjkovalo« (Gorše 2003: 271). Medvojni čas je
bil, po spominih J. Goršeta, zelo žalosten. To so bili namreč časi, ko so »Ribnico stalno
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preletavali avioni« (2003: 274). Kljub temu pa so na otroštvo ostali lepi spomini, saj je bilo
veliko veselja in zabave. Piše, da so bile med vojno smuči redkost, a si jih je uspel narediti sam,
in sicer tako, da je ukrivil desko, jo pooblal in dal čez jermenček (2003: 274).
Ugotovimo lahko, da je bilo življenje v teh krajih (pa tudi drugod na področju bivše Jugoslavije)
v obdobju pred in med 2. svetovno vojno predvsem težko, skromno in boleče. To so bila leta,
ki so močno in trajno zarezala v družbo, a kljub temu menim, da so se otroci in mladostniki
poskusili na nek način osredotočiti na prijetnejše in zabavnejše stvari, kar je po mojem mnenju
vsekakor velika zasluga številnih skupnih druženj in zabav, ki jih v Ribnici v 50. in kasneje v
60. letih ni primanjkovalo, kar bom v nadaljevanju naloge uspela tudi dokazati.
3.2

Družabno življenje Ribničanov v 50. letih 20. stoletja

Povojni čas v Ribnici je bil vsaj v začetku 50. let 20. stoletja še kako prisoten. V bivši Jugoslaviji
so bila sicer šestdeseta mnogo naprednejša od petdesetih let. V mislih imam predvsem
obnovitev in gradnjo novih prometnic, močnejše in stabilnejše gospodarstvo ter na splošno bolj
odprto in širše mislečo družbo, ki se je bila pripravljena odpreti in pozabiti na vse preteklo
vojno zlo. K temu je pripomoglo mnogo sprememb, ki so jih bili ljudje v tem desetletju deležni.
Te spremembe so bile predvsem tehnološke narave. To desetletje je bilo na nek način prelomno,
ker so se na trgu nenadoma pojavile številne novitete (Duda 2005: 373), a sta bila vojna škoda
in pomanjkanje kljub temu zelo prisotna. Predvsem v 50. letih je ogromno ljudi živelo
dobesedno na pragu revščine. Primanjkovalo je oblek, hrane, zdravil, šolskih potrebščin.
Ponudba delovnih mest in s tem možnosti preživetja je bila izjemno slaba. Ljudje so se morali
znajti po svojih najboljših močeh. Čeprav je Slovenija predstavljala zelo majhen delež
prebivalstva bivše Jugoslavije, je posledico vojne čutila tudi sama. Kot pravi priznani ameriški
kulturni antropolog Joel M. Halpern5, je jugoslovanska vrsta socializma močno vplivala na
vsakdanje življenje ljudi v tej državi (Halpern 2005: 25). Prinčič v svoji knjigi Slovensko
gospodarstvo v drugi Jugoslaviji (1997: 14) piše, da je bilo slovensko gospodarstvo po vojni
uničeno. Najbolj prizadete so bile prometne poti oziroma prometna infrastruktura,
elektroenergetski objekti (elektrarne, daljnovodi, transformatorske postaje) rudniki ter
industrijska podjetja (prav tam).

5

Upokojeni profesor antropologije na Univerzi Massachusetts v Amherstu. Spada med »najbolje obveščene tuje

strokovnjake o jugoslovanskih etnologijah« (Hudales 2005: 17).
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Ljudje so živeli v nenehnem strahu. Vsi ti dogodki so pustili težke in boleče spomine v
življenjih Ribničanov, a so se kljub vsem preteklim dogodkom v prihodnjih letih (čas 50. let
prejšnjega stoletja) počasi pobirali in svoje misli usmerili k pozitivnejšim stvarem.6
»Takoj po končani drugi svetovni vojni smo začeli z nepopisnim elanom svobodnih ljudi graditi
porušeno domovino in življenje se je začelo najprej skromno, potem pa vse bolj hitro
normalizirati« (b. n. a. 1968: 9).
Tudi ribniški grad v središču mesta je dočakal boljše čase. Ta nekoč impozantna zgradba, čigar
ostanki so v centru mesta vidni še danes, je imela za ribniški trg nekdaj zelo pomembno vlogo.
Le-ta je namreč s svojim močnim grajskim obzidjem nudil celovito varnost in obrambo. Grad
je do 19. stoletja zamenjal kar osem različnih lastnikov. Omenila bi le zadnjega, družino Rudež,
ki je ribniškem poslopju zavladala leta 1787. Pod Rudeževo vladavino je grad doživel številne
obnovitvene posege. Njegov izgled je ostal nespremenjen vse do porušenja gradu med drugo
svetovno vojno (Sapač 2005 v: Gradišnik 2010: 21). V gradu so Rudeževi živeli vse do leta
1937, ko so ga prodali takratni jugoslovanski državi (Gradišnik 2007: 37–38). Prodal ga je
Anton Rudež mlajši, ki se je kmalu nato iz neznanih razlogov ustrelil. Verjetno ga je bolelo, da
je s prodajo ribniškega gradu prekinil skoraj 200-letno Rudeževo tradicijo (Zorc Kobi 2001: 33
v: Vlašić 2013: 19). Konec 50. let 20. stoletja so bila za grad bolj obetajoča. Oblikovala se je
skupina okoli muzejskega društva Ribnica, ki je težila k temu, da se grad ohrani in nameni
primernim kulturnim vsebinam (Vlašić 2013: 24). Sledila so intenzivna obnovitvena dela.
Osrednjo stavbo gradu so podrli, vidni so ostali le temelji. Uredili so letno gledališče ter
obnovljena grajska stolpa povezali z novim hodnikom (Gradišnik 2010: 22). Prenova se je
končala leta 1961 (spletni vir 5). Grad je tekom obnove v petdesetih letih minulega stoletja tako
rekoč ponovno zaživel. Ponujal je odlične pogoje za prirejanje proslav, obletnic, koncertov ipd..
Ponudil je nov, javni prostor za zbiranje ljudi in za organizacijo prireditev. Čeprav so bila to
povojna leta, ko so ljudje živeli praktično iz rok v usta, so si po mojem mnenju, morali ustvariti
prostore, kjer se bodo kljub težkim časom našli skupaj ter se zabavali in poskušali zatreti ter
potlačiti slabo voljo, pesimizem in pomanjkanje. Ob pripovedovanju in orisovanju ribniškega
načina življenja ter druženja, kot so mi ga poskušali predstaviti moji informatorji, sem dobila

6

Tik po vojni (okrog leta 1946) se je, po zbranih podatkih A. Petka, veliko število ljudi družilo v Gostilni Mihelič.

Spominjal se je tudi svoje aktivne udeležbe v dramskem odseku telovadnega društva Partizan, kjer so člani igrali
različne igre in uprizarjali številne nastope (Petek 2003: 105).
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predstavo, da je bil ribniški trg v 50. in 60. letih 20. stoletja zelo aktiven in atraktiven trg, kjer
so se domačini znali vedno dobro zabavati.
Velika vojašnica je bila, kot že omenjeno, v samem središču mesta. Danes te razvaline precej
kazijo podobo Ribnice, saj je stavbe že pošteno nagrizel zob časa. Tako si lahko, če se
poskusimo za kratek čas preseliti v 50. leta 20. stoletja, z lahkoto predstavljamo množico
oficirjev, podoficirjev in drugih vojaških članov povsem normalno sprehajati po trgu oziroma
po ribniških gasah, kot so se »po domače« imenovale nekatere ribniške ulice. Z navedbo gasa
so slednje imenovali tudi nekateri moji sogovorniki. Za Ribnico in Ribničane sta bili namreč
najpomembnejši predvsem dve ribniški Gasi, ki sta krojili življenje, vsakdan in delo tržanov.
Tako avtorica Marina Gradišnik v svojem zborniku z naslovom Ribniški trg v 19. in prvi
polovici 20. stoletja piše (2017: 22–24), da so nekoč »ulice ribniškega trga imele svoja imena,
ki so jih uporabljali domačini. Ti so vedno vedeli, o katerem delu ribniškega trga se
pogovarjajo, čeprav to niso bile uradne ulice s svojimi hišnimi številkami. Te, tako imenovane
ribniške gase, so bile Mrtvaška gasa, ki je peljala iz trga proti Hrovači, kjer je bilo od začetka
19. stoletja naprej tudi trško pokopališče. Kravja gasa je peljala k Bistrici. Ime je dobila po
tem, ker so tržani po njej vodili napajat krave v reko. /.../. Kolodvorska ulica je med naštetimi
najmlajša. Na svoji pomembnosti je pridobila s prihodom železnice. /.../. Iz Kravje gase si šel
čez most in prišel na Mlako, ki se je delila na Veliko in Malo. Velika Mlaka se je razprostirala
na desni strani, od grajskega Marofa (hleva) proti Jurjevici. Na levi strani, za grajskim
obzidjem, pa si prišel na Malo Mlako, kjer so živeli predvsem grajski uslužbenci. /.../.«
Tako kot je bila Kravja gasa v preteklosti pomembna za prevoz živine, za nenehen pretok in
dotok blaga ter za nemoteno oskrbovanje Ribnice z vsemi potrebnimi dobrinami, je bila
omenjena gasa prav tako pomembno stičišče oziroma prostor druženja in kratkočasenja ribniške
mladine. Tukaj so svoj prostor našli tudi odrasli. Informatorka se spominja, da so se po Kravji
gasi otroci v 50. letih zelo radi smučali. Po pripovedi so imeli vsi otroci le ene smučke in ene
čevlje, ki so si jih izmenjevali. Spominja se, da so se preobuvali sede, na hišnem pragu
(informator št. 2). Rešeto – ribniški lokalni časopis – prav tako opisuje to razigrano in veselo
zimsko druženje, ki je v Ribnici prevladovalo v teh letih.
»/.../. Na mostu in ob njem se je veliko dogajalo, med drugim so se otroci pozimi z mostu
smučali. Imeli so le en par smučk in en par čevljev. V nogavicah so sedeli na pragu domače
hiše in čakali, kdaj bodo na vrsti. V prevelike čevlje so zatlačili časopisni papir, si nadeli smuči,
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»štanfali« na vrh mostu, se spustili do vznožja in opremo podali naprej. /.../« (Gradišnik 2018:
14–15).
Zaradi bližine reke Bistrice so mnogi prebivalci svoje popoldneve preživljali ob njej. Janez
Gorše se je spominjal (2003: 276), da je bilo po vojni veliko prostega časa preživetega ob
Bistrici, kjer je »bilo polno doživetij«. Bistrica je namreč v preteklosti (še pred 50 leti in kasneje)
pomenila pomemben vir zaslužka, saj je »mlinarjem služila za mletje moke, pericam za pranje
perila, strojarji so Bistrico uporabljali za namakanje kož, kmetje so v njej napajali živino,
seveda pa so otroci in tudi odrasli v Bistrici in ob njej našli več kot dovolj zabave in veselja
(kopanje, drsanje, ribolov). Prav tako je bila zelo uporabna pozimi, ko je poledenela tudi za
pridobivanje ledu, potrebnega za ledenice ribniškega gradu, trških mesarjev in nekaterih
gostilničarjev« (Gradišnik 2017: 40). Z zadnjo dejavnostjo, tj. z lomljenjem ledu, so Ribničani
prenehali konec 50. let 20. stoletja, natančneje leta 1958 (Pavlin 2010: 14).
O druženju ob Bistrici sta mi pripovedovala tudi moja dva sogovornika, ki sta tako rekoč odrasla
v bližini reke. Gospod Škrabec se je spominjal, da je bila v 50. letih Bistrica zelo globoka, saj
so za to skrbeli mlini, ki so zadrževali vodo. Pripovedoval mi je, da so otroci zaradi velike
globine v Bistrico tudi skakali, in sicer s kar 5 metrov visoke jelše (informator št. 1). Gospa
Starc pa se je veselega druženja ob reki spominjala z besedami: »kot otroci smo se najbolj
družili na Škrabčevem dvorišču, tukaj ob Bistrici, na Kravji gasi. Poleti smo se tudi kopali. Pa
tudi kakšne igre smo se igrali. Včasih smo se šli kakšne kavbojce pa Indijance, pa tudi partizane
pa Nemce smo se igrali. Bil je radio, harmonika. To vse smo počeli ob Bistrici. Takrat nas nihče
ni čuval. Bilo pa je tako, da ko je ave marija zazvonila, smo morali hiteti domov« (informator
št. 2). Bistrica, čez katero vodi tako imenovan Francoski most7, pa danes ne predstavlja več
tako pomembnega družabnega prostora kot v preteklosti.8
Kar se tiče tehnoloških novosti je bila Ribnica v začetku 50. let 20. stoletja precej v zaostanku
od tehnično razvitejšega preostalega dela sveta (informator št. 3). O televiziji takrat ni bilo
govora. Imela jo je le ena premožnejša družina, in sicer družina Škrabec v Kravji gasi
7

Francozi, pod vodstvom Napoleona, so Ribnico dosegli leta 1809. Slednji so uvedli kup cerkvenih reform, tudi

svoj koledar. Na njih je v Ribnici ostal trajen spomin, saj so v tem času zgradili čez Bistrico most s petimi oboki.
Danes so vidni le štirje, ker so ob regulaciji Bistrice enega zasuli (Gradišnik 2007: 33-35).
8

Danes se le tu in tam na Francoskem mostu najde kakšen sprehajalec, ki z radovednostjo opazuje bistriške postrvi.

Tudi globina reke danes ne sega dlje kot do kolen.
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(informator št. 2). V Ribnici naj bi se uveljavila nekje konec 50. let. Sogovornica se spominja,
da je televizija »prišla v veljavo kasneje. V naši Gasi so jo imeli pri Škrabčevih in potem smo
jo šli lahko otroci kdaj k njim gledat. Naš oče je rekel, da televizije pri nas ne bo, dokler bomo
v šolo hodili. Prvo je bila šola, potem zabava« (informator št. 2).9
Tudi v sami gospodarski razvitosti kraja Ribnica v drugi polovici 20. stoletja ni prednjačila.10
Uničene je bilo tudi veliko ribniške prometne infrastrukture. Posledice vojne so bile vidne
predvsem na razpokanih in uničenih cestah, ulicah in stavbah. Slabo stanje je bilo še posebej
opazno zato, ker ceste in ulice v začetku 50. let 20. stoletja še niso bile tlakovane. Lahko si le
9

Osnovni prispevek k znanju in izobrazbi je od vedno nudila šola, ki jo z vmesnimi prekinitvami lahko spremljamo

že od 15. stoletja naprej. Ohranjena je še zlata knjiga z vpisom imen najboljših učencev. Med zapisanimi imeni
najdemo tudi ime največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna (Gradišnik 2017: 124). Število otrok po šolah
je skozi leta nenehno naraščalo. Zgovorno je že samo dejstvo, da so v 19. stoletju zaradi prostorske stiske učilniške
prostore morali iskati po privatnih hišah. Te razmere so Ribničane prisilili, da so leta 1907 zgradili novo ''Deško
šolo'' ob Kolodvorski ulici, stara, ki je stala poleg cerkve, pa je postala ''Dekliška šola''. Do leta 1909 sta bili obe
šoli pod skupnim vodstvom. Ribnica pa se je že od začetka 20. stoletja potegovala tudi za meščansko šolo, kjer so
se učenci izobraževali za različne potrebe kmetijstva, trgovine in industrije. Deška meščanska šola je bila
ustanovljena v šolskem letu 1919-1920. Ker samostojne dekliške meščanske šole še ni bilo, so deško šolo
obiskovala tudi dekleta (prav tam: 127). Leta 1945 sta se dekliška in deška ljudska šola združili v enotno osnovno
šolo, meščanska šola pa se je preimenovala v nižjo gimnazijo. V 50. letih so na mestu nekdanje ''Dekliške šole'',
kateri prostori so med vojno zgoreli, zgradili današnji Zadružni dom (spletni vir 6).
10

Recimo Kočevje je bilo v tistem obdobju precej razvitejše, saj so še prej tam živeli Nemci in je bilo veliko trgovin

in ostalega (informator št. 1). Kočevski Nemci, ki so živeli v Kočevju vse do izselitve leta 1941, so tam pustili
svoj neizbrisni pečat. O močnem vplivu kočevskih Nemcev sta v svojem delu z naslovom Izgubljene kočevske
vasi: Nekoč so z nami živeli kočevski Nemci iz leta 2011 pisala slovenska avtorja Mitja Ferenc in Gojko Zupan.
Avtorja v omenjenem delu pišeta (2011: 37-38), da so »v primerjavi z drugimi nemškimi območji v državi imeli
Nemci v Sloveniji kljub svojemu majhnemu številu gospodarsko najtrdnejši položaj. /.../. Četrtina Nemcev v
Sloveniji je živela od obrti, petina od trgovine, nekaj manj kot petina od svobodnih poklicev, /.../. Kočevski Nemci
so pri tem odstopali od drugih Nemcev na Slovenskem, saj so bili predvsem kmetje, mali obrtniki in trgovci. /.../.
Večina industrije (premogovništvo, tekstilna industrija, lesna industrija pa tudi obrt) je bila v Kočevju, ki je imelo
okoli 230 večjih in manjših trgovin ter obrtnih delavnic, med njimi 29 gostiln in tri kavarne«. Odstavek je jasen
dokaz o pomembni vlogi Kočevja nekoč. Kar se tiče samega šolanja pa je, po pripovedi informatorja, le majhen
delež otrok po letu 1945 obiskovalo kočevsko gimnazijo, večje število je svojo pot nadaljevalo v obrtni šoli v
Ribnici, ki je na obrtniško pot usmerila številne obrtnike. Obrtno nadaljevalna šola je bila »strokovna šola za
vajence različnih obrtnih strok (kovinske, elektrotehnične obrti, za vodovodne naprave, mizarstvo, čevljarstvo,
krojaštvo, stavbinske obrti – za zidarje, tesarje, kamnoseke). Gre za obliko vajeniških šol, pojavljale so se od leta
1883 pa vse do 1945. /.../. Obrtno nadaljevalna šola je bila nadaljevanje po ljudski šoli. Obiskovali so jo predvsem
fantje. /.../« (Gradišnik 2017: 128).
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predstavljamo, kakšno razdejanje so za seboj puščale obilnejše padavine. O že omenjeni
»odmaknjenosti Ribnice od sveta« v obravnavanem času je poročal tudi Dolenjski list, časopis,
ki je budno ''spremljal'' takratno dogajanje po celotnem dolenjskem okraju. Dopisnik K. H. je v
svojem članku takratno stanje ribniških cest pošteno pokritiziral (1952: 5), češ da javnost nima
nobenega smisla za njihovo vzdrževanje.
»Če človeka zanese pot v Ribnico, se začudi zaostalosti, ki vlada v trgu. Že cesta, ki pelje s
postaje do trga, je v obupnem stanju. Ni ga menda človeka v Ribnici in ne v Kočevju, ki bi
posvetil vsaj malo pažnje tej razdrapani cesti. Cestarja nismo videli na tej cesti že več let. Ali
ima javnost res tako malo smisla za vzdrževanje tako važne ceste? Še vaška pota daleč naokoli
so mnogo boljša. V trgu je bilo zadnji čas popravljenih nekaj od vojne poškodovanih hiš, a to
samo zunaj, stanovanjsko vprašanje pa še vedno ni rešeno. /.../. V deževnem času ni varno hoditi
po pločniku, kajti z vseh streh lije voda človeku naravnost na glavo. /.../« (K. H. 1952: 5).
Za tlakovanje cest so si prebivalci Ribniške doline prizadevali dolgo časa. Do uresničitve je
prišlo šele leta 1957. Do tedaj je bilo ob deževju na trgu polno luž in blata, ob suši pa se je
dvigovala velika količina prahu. Da prah ne bi prihajal v hiše, so otroci ceste polivali (Gradišnik
2010: 57). To je bil le povojni čas, ko je bil dostop do večine dobrin (živilski pridelki, obleke,
zdravila, šolske potrebščine ipd.) zelo otežen.11
»Po vojni je vladalo pomanjkanje. Še kvasa ni bilo za dobiti. Mama je za vzhajanje kruha
uporabljala droži. Spekla je hlebčke in jih na peči posušila. Preden je prihodnjič pekla kruh, je
tak hlebček v vodi namočila in primešala k moki. Tako pripravljen kruh je bil trši. /.../« (Češarek
2003: 347).
Mnogi ribniški veljaki in drugi tržani so se zadrževali v oštarijah oziroma gostilnah, kjer so
debatirali o aktualnih političnih, družbenih in gospodarskih temah.12 Najbolj obiskovana je bila,
11

Izpostavila bi primer, ki ga je informatorka navedla glede nabave mesa. Spominjala se je, kako težko je bilo

nekoč kupiti večjo količino mesa, saj je le-ta predstavljal neke vrste prestiž. Pravi, da se je tudi sicer meso jedlo le
ob nedeljah (informator št. 2).
12

Na rednih sejmih, ki so se odvijali štirikrat letno, so se poleg prodajalcev suhe robe pojavljali tudi prodajalci in

obrtniki, ki so prišli od drugod. Skupaj so sklepali dobičkonosne kupčije in pogodbe. Slednje so primerno
zapečatili v eni izmed številnih ribniških gostiln. Nekoč je bila na trgu namreč vsaka druga hiša gostilna, ki so
nosila hišna imena: Cenetova, Miklova, Slemenčeva, Miheličeva, Škrabčeva, Oničeva ipd.. Takšno število gostiln
je namreč narekovala sama lega trga in potrebe voznikov – furmanov, ki so se morali odpočiti in okrepčati med
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po besedah vseh mojih informatorjev, gostilna Pr' Cenetu. Zaradi svojih velikih, prostranih
prostorov, ki jih je imela v lasti družina Podboj - lastniki gostilne, so se tu že v preteklosti
odvijali pomembni dogodki.13 Po ribniških gostilnah naj bi se, po zbranih informacijah, zbirali
vsi sloji prebivalstva – od tistih, ki so vedno radi pogledali pregloboko v kozarec, pa vse tja do
državnih uradnikov, učiteljev, sodnikov in drugih ljudi.14 Sicer pa naj bi trške gostilne imele že
od nekdaj kar nekaj »prednosti« pred vaškimi gostilnami.15 Predvsem bližina cerkve naj bi
gostilnam dajala še »drugačne priložnosti, ki so po ustaljenem redu napolnile gostilno:
nedeljske maše, pogrebščine, krsti in svatbe« (Tomažič 1976: 6). Takšno navado so imeli tudi
Ribničani. Sogovornica mi je namreč pripovedovala, da so se predvsem moški »veliko družili

dolgo vožnjo (Gradišnik 2007: 48). Ta podatek velja za obdobje začetka 20. stoletja. Opazimo lahko, da sta se
imeni za Cenetovo in Miheličevo gostilno, o katerih so mi sogovorniki tako rado pripovedovali, ohranili še vse do
druge polovice 20. stoletja. Ostala imena so sčasoma izzvenela, a večina Ribničanov še zdaj ve, katero hišno ime
je pripadalo h kateri gostilni. Po vojni suhorobarskih sejmov ni bilo več – bili so le živinski sejmi na živinskem
placu pri današnjem Rokodelskem centru v Ribnici (informator št. 4A). Tukaj, kjer so imeli 2-3-krat na leto živino,
so se večinoma zbirali le moški, žensk je bilo zelo malo (informator št. 1).
13

V Cenetovih prostorih je že leta 1810 delovala prva ribniška čitalnica (Gradišnik 2012: 10). Do druge svetovne

vojne so se na Cenetovem dvorišču vsak ponedeljek organizirala tudi tedenska prodajanja leskovih palic ter letni
in živinski sejmi (2. januar, na ponedeljek po beli nedelji, na kresni dan 24. junija, na prvi ponedeljek po 2. avgustu
in na 21. september) (Gradišnik 2007: 45).
14

V knjižici Gostilne, kot smo jih poznali nekoč: pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju iz leta 2013, ki je

nastala kot posledica istoimenske razstave v Muzeju Ribnica, sem zasledila zanimiv zapis, ki poimensko govori o
množičnem številu gostiln in obiskovanju le-teh nekje na začetku 20. stoletja – seveda naj bi vsaka bila obiskana
vsaj enkrat. Zapis sem citirala predvsem zaradi tega, ker sem želela predstaviti bralcu/bralki utrip gostilniškega
življenja na ribniškem v prvi polovici 20. stoletja. Zapis je v originalu napisan v ribniškem narečju. »Je zunaj tulku
gostiln, də so kukər pajčne. So kar padalə z ene gostilne u drugo: od Ceneta je šu k Oničə, od Oniča h Štəkličkə,
od Štəklička h Miheličə, od Miheliča h Brajgarjə, od Brajgarja h Činkəlnə, od Činkəlna h Kusavə Paulə, od Kusave
Paule h Slajmencam, od Slajmencu h Prajarjə, od Prajarja h Pakižə, od Pakiža h Škrabcə ... pa še naj blu konca.«
(b. n. a. 2013: 2)
15

V knjižici Gostilne, kot smo jih poznali nekoč: pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju iz leta 2013 piše, da

so trške gostilne v preteklosti »beležile glavnino obiska ob vikendih, ko so si kmetje vzeli čas za počitek pa tudi
užitek. V nasprotju z vaškimi so imele trške gostilne več dela tudi med tednom, saj so jih obiskovali zaposleni v
tamkajšnjih uradih, posamezniki, ki so prišli po opravkih, naključni obiskovalci in drugi. Pod večer so se zbirala
omizja, kjer so se pogovarjali o vseh aktualnih zadevah. Vrhunec tedna je bila nedelja, ko so se ljudje po maši
ustavili še v gostilni, /.../« (b. n. a. 2013: 3).
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med mašo, ker k maši niso hodili, ampak so zunaj stali pred gostilno Mihelič na pločniku«
(informator št. 2).16
Po gostilnah so se, po besedah sogovornice, zadrževali večinoma le moški, saj so ženske morale
skrbeti za gospodinjstvo in otroke (informator št. 2). Med intervjujem se je spomnila dogodka,
ko so ženske in otroci zaradi prihajajoče nevihte grabili seno ter ga nalagali na voz. Voz, ki je
bil visok, niso uspele dobro naložiti in se je, ko je šla krava v klanec, vse seno zvalilo na tla.
Možje pa so v tem času veselo debatirali in pili po gostilnah.17 Ženske namreč zaradi opravljanja
gospodinjskih del in skrbi za otroke v gostilne niso preveč zahajale.
Ko sem sogovornike spraševala, v kateri gostilni je bilo vedno najbolj zabavno in veselo, so se
vsi strinjali, da je to bilo pri Cenetu. Tam se je vedno kaj dogajalo in organiziralo. Tudi pijačo
je imel dobro. »Cene je vselej imel najboljše vino. Piva ni točil. Dejal je: ''Pivo je nemška
pijača, ostanimo rajši pri vinu, naši predniki so ga uživali, pa so bili zdravi in dobre volje.'' Bil
je veselega srca, zato je imel dosti gostov. Zabaval jih je in rad pel, /.../« (Podboj 1982: 109).
Sogovornik se je spomnil dogodka iz 50. let 20. stoletja, ko naj bi vsi »purgerji« (potomci
meščanskih družin) prišli za 1. novembra domov v Ribnico počastit državni praznik dan
spomina na mrtve. Dan pred 1. novembrom pa naj bi se celotna družba zbrala pri Cenetu, kjer
se je pilo, jedlo, plesalo in pelo. Zbrali naj bi se vsi tisti, ki jih ni bilo v Ribnici videti celo leto.
Tako so ta dan izkoristili za druženje in obujanje spominov (informator št. 3). V počastitev
omenjenemu državnemu prazniku se je zbrala tudi vojska. Slednja je v čast padlim borcem na
žalni svečanosti izstrelila častno salvo (informator št. 2). To je bil tudi eden od načinov
vključevanja vojske v (družabno) življenje Ribničanov.18

16

Ljudje so v gostilnah proslavljali tako osebne kot tudi letne praznike. Praznovali so ob krstu, birmi in poroki, v

gostilnah se je odvijala tudi pogrebščina za umrlim. Seveda so gostile tudi obilico zabavnih prireditev, in sicer
pustovanja, farno žegnanje, štefanovo in silvestrovo, ko so v gostilnah prirejali množične plese (b. n. a. 2013: 11).
17

Tanja Tomažič (1976: 11-12) meni, da »sta imela po ljudskem merilu oba spola enako dovoljenje za vstop v

gostilno, le da je bilo pri ženski časovno mnogo bolj omejeno, zakaj sama ali v družbi drugih žensk je redkeje
stopala v lokal, če si ni hotela nakopati prezira ali vsaj posmeha.«
18

V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja Bistrica še ni bila regulirana in se je nemalokrat izlila in poplavila ribniški

trg. Eno hujših poplav so Ribničani doživeli leta 1966, ko je voda segla tudi do en meter visoko (Oražem 1966:
1). Pri naravnih katastrofah, kot so poplave in požari, je vojska domačinom vedno nudila vso potrebno pomoč in
podporo. Sogovornica se je spominjala pomoči vojske, ko je gorela Mala gora (informator št. 2). O prepletanju in
o lepih odnosih domačinov z oficirji in podoficirji se je med najinim pogovorom spominjal tudi gospod Škrabec.
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Če se še malo vrnem h gostilnam, ki so bile tako rekoč centralni prostor vsega takratnega
družabnega dogajanja na ribniškem, moram omeniti, da me med svojim terenskim
raziskovanjem ni niti malo presenetilo, da so ljudje tako zelo radi pripovedovali o druženju v
gostilniških prostorih. Tukaj so se nemalokrat odvila pomembna poslovna srečanja in druge
formalne prilike, ki že po stari navadi velevajo, da je treba dobro sklenjen posel tudi dobro
zaliti. Ribnica v tem ni bila izjema. Tako na trgu kot po gostilnah je bilo v 50. letih zelo živahno.
»Ribnica je /.../ postala zelo živahen kraj, saj je v njej veliko delavstva. Dotok ljudi iz vasi je
večji, kakor je bil kdaj-koli prej. Ob prostem času se ti ljudje zatekajo v dve gostilni, ki sta
skoraj vedno nabito polni. /.../« (b. n. a. 1952: 5).19 Vaščani so v Ribnico v 50. letih 20. stoletja
prihajali predvsem zaradi močnih gospodarskih obratov in podjetij, ki so že pred drugo
svetovno vojno skrbela za dobiček in omogočala delovna mesta. To so bili podjetje Riko, ki
ima svoje korenine že v 19. stoletju, ko je bila v Ribnici postavljena tovarna telovadne opreme
z imenom JOR, Ribniška Parna opekarna idr. (spletni vir 6).20
Pri zbiranju informacij med ljudmi sem večkrat slišala, da se je »takrat veliko plesalo«. Vse do
60. let 20. stoletja, dokler niso prišle v navado poletne gasilske veselice (informator št. 3), so
se mladi zabavali največ doma, po hišah, kjer so tudi plesali. Očitno je, da je bil ples v tistih
časih zelo popularna vrsta razvedrila. Po besedah Pavline Češarek so zaradi spremljave
harmonikarjev največkrat plesali valček in polko (Češarek 2003: 346). V Ribnici so se plesi,
pustovanja in drugi družabni dogodki (poleg zasebnih prostorov) organizirali tudi zunaj, v
javnih prostorih. Prostor teh zabav je bil TVD Partizan21, kasneje, po izgradnji doma JLA (v

Omenjal je, da so bili oficirji in podoficirji z otroki in šolarji zelo dobro povezani. Otroke naj bi celo opremili z
dresi in nogometnimi čevlji (informator št. 1). Vojska je v Ribnici ostala oz. delovala pod imenom JLA od
osvoboditve leta 1945, ko so se vselili v prazne prostore ribniških kasarn, pa vse tja do avgusta leta 1991
(informator št. 4A).
»Jugoslovanska armada je zapustila Ribnico v avgustu. 22. avgusta je v koloni devetinsedemdesetih tovornjakov
odšla večina vojakov, /…/. Naslednji dan, 23. avgusta, so vojašnico še formalno izročili v roke TO. /…/ (b. n. a.
2011: 6).
19

V omenjenem citatu imeni gostiln nista napisani, a sklepam, da gre verjetno za Cenetovo in Miheličevo gostilno.

20

Parna opekarna v Ribnici je delovala od leta 1900 do leta 1969 (spletni vir 7).

21

TVD Partizan, ki se je nekoč imenoval Sokolski dom, je bil zgrajen leta 1932 in je pred vojno služil telovadnemu

društvu Sokol (spletni vir 8). Stavba se je preimenovala iz Sokolskega doma v TVD Partizan leta 1953, ko je
postala last Partizana, zveze za Telesno vzgojo Ljubljana (spletni vir 9).
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70. letih 20. stoletja) pa so se vsi družabni dogodki preselili sem. Plesi so se organizirali tudi v
okoliških krajih, kjer je bila živa glasba (Gorše 2003: 279).
Informatorka mi je pripovedovala, da je bilo v navadi, da če je fant prišel dekle prosit za ples,
mu slednja ni smela dati košarice, saj so bili fantje potem užaljeni, včasih tudi nesramni.
Spominja se, da so na plese in na kino predstave v TVD Partizan hodili tudi številni oficirji in
podoficirji, ki so se mešali z navadnimi meščani. Veliko je bilo tudi deklet, ki so se z vojaki
poročila (informator št. 2).22
»Vsako səbuoto je biu pljes. Če naj biu pljes, je bla pa kašna uohcet al pa kašnu praznovajne
al pa rojstən dan, pol so bli pa še kašnə sestankə«(b. n. a. 2013: 9).
V zgoraj omenjenem kinu so svoj prostor našli tako odrasli kot otroci. Slednji so imeli tako
rekoč starostno mejo udeležbe na kino predstavah in veselicah. To je bila dokončana osnovna
šola (informator št. 3). Kljub temu pa so mladi imeli neke svoje stalne prostore, kjer so se družili
in preživljali svoj prosti čas. To je bilo npr. igrišče za TVD Partizanom, kjer so igrali nogomet.
Kot pomemben prostor druženja je sogovornik izpostavil tudi slaščičarno Pri Isanu, ki obstaja
še danes. Spominja se, da so se na tem mestu zbirali nekje do leta 1965 (informator št. 3).
Mladina je »več svobode« dobila komaj s polnoletnostjo. Nada Klun se je v knjigi Življenjske
pripovedi iz Ribniške doline (Klun 2003: 369-370) družabnega življenja v času 50. let 20.
stoletja spominjala z besedami:
»pri sedemnajstih ali osemnajstih letih sem smela v družbo fantov in deklet. Zbirali smo se za
praznike, npr. za veliki ponedeljek, takrat je bilo dovoljeno, ali za binkoštni ponedeljek. /.../.
Hodili smo tudi ofirat. Tista, ki je imela god, je kaj spekla, fantje so poskrbeli za pijačo in
muzikanta. Šla sem tudi na veselice kelnarit. /.../. Na veselicah je bila pogosta družabna igra
»zapor«. Nekdo je plačal, pa so prišli 'policaji' in te odpeljali v 'zapor'. Tam si moral biti tako
dolgo, dokler te ni kdo odkupil. /.../« (Klun 2003: 369–370).

22

Oficirji in podoficirji so imeli ob nedeljah t. i. »izlaz«, ko so se lahko prosto sprehajali po ribniškem trgu in se

družili s tržani. Po pripovedi, so imeli slednji navado, da so hodili vsako nedeljo ob 15. uri v TVD Partizan na kino
predstavo (informator št. 2).
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Podobnega dogodka se je med intervjujem spomnil tudi sogovornik, ki mi je pripovedoval, da
je bil na veselicah obvezen »štos«, ko so nekoga (načeloma moža) zaklenili, in je bila žena
prosta eno uro (informator št. 3). Seveda so bili glavni prostori teh zabav prostori TVD
Partizana. Spodaj po dvorani so bila za vse večje dogodke in organizirane zabave že vnaprej
rezervirana omizja za posamezne družbe oziroma skupine »pomembnejših« ljudi. Ponudba
pijače in jedače je bila precej skromna. Nudili so rdeče in belo vino, piva ni bilo. V ponudbi so
imeli poleg obvezne kave tudi nekaj vrst žganih pijač, in sicer hruškov liker, mentol in konjak.
Lakoto so si ljudje tešili s hrenovkami in klobasami. Zgoraj, v prvem nadstropju, je bilo vedno
zelo živahno, saj naj bi se v sklopu zabave, ki se je odvijala spodaj, vsakokrat organizirala
kakšna vesela partija, kjer se je veliko plesalo in pelo. Tudi poklicni vojaški godbeniki so na
teh veselicah vedno radi sodelovali. Tudi to je bil eden od načinov vključevanja vojske v
družabno življenje Ribničanov, se spominja isti sogovornik.
Največ aktivnega druženja je bilo ob nedeljah, ko so imeli ljudje tudi največ prostega časa. Ta
dan so si lahko oddahnili od delovnega tedna in pohajkovali po trgu ter okrog Ribnice. Okolica
mesta zaradi gostega gozda in dveh najpomembnejših kraških planot, tj. Male in Velike gore,
še danes nudi obilico pohodniških poti in pristnega stika z neokrnjeno naravo.23 Po besedah
sogovornika, naj bi bilo v 50. letih v navadi purgerjev nedeljsko obiskovanje oziroma nedeljski
sprehod do ene izmed točk v bližini – skoraj vsako nedeljo je bil obvezen sprehod do nekdanje
gostilne Špiček na Bregu. Pravi, da je imelo gostišče v omenjenih letih prostran vrt, kjer so
starejši debatirali ob kozarčku vina, in poleg dolin'co kjer so se igrali otroci. Spominja se, da so
otroci za posladek vedno dobili napolitanke in 2 dcl malinovca (informator št. 3). K Špičku so
Ribničani hodili tudi na plese (Klun 2003: 371). Veliko so tudi kolesarili do sv. Gregorja in
Ortneka (Petek 2003: 108). Popularni so bili tudi pohodi do Francetove jame, do Svete Ane ter
do Travne gore. Zlasti slednja je zaradi svojih dobrih smučarskih terenov tako otrokom kot
odraslim nudila veliko nepozabnih zimskih radosti.
»Sijajne zimskošportne prilike nudi Travna gora. Že pred vojno je prihajalo tja mnogo
Ljubljančanov na smučanje« (Pirnat 1952: 4).

23

Mala gora je značilno dinarsko gorstvo, ki se nad Ribnico dviga z najvišjim vrhom Sveta Ana, čigar nadmorska

višina meri 963m (Češarek 2016: 125). Medtem, ko se Mala gora razteza čez vzhodni del Ribniške doline, se
Velika gora nahaja na njenem zahodnem delu. Dolga je okoli 14km in sega čez 1000m nadmorske višine. Njen
najvišji vrh (1254m) se imenuje Turn (spletni vir 10).
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Peter Lesar, ljubiteljski zbiralec starih razglednic Ribniške doline je na spletni strani ribniškega
portala zapisal, da je bilo na območju Travne gore pred leti ogromno druženja in da so se
organizirale številne(športne) aktivnosti. Travna gora je namreč nudila primeren prostor za
organiziranje številnih veselic, piknikov in drugih vrst zabav in srečanj. O tem pričajo
razglednice, »iz katerih se da razbrati, da je bilo tu veliko sindikalnih in ostalih zabav, piknikov,
veselic, proslav, šol v naravi, ko je še bilo urejeno smučišče z vlečnico. /.../« (spletni vir 11).
Popularna izletniška točka vseh generacij je bila tudi Grmada nad Velikimi Poljanami.
Tako po šolah kot tudi doma, predvsem v prostem času, so se zavzemali za čim več gibanja
zunaj, na prostem, na svežem zraku. Organizirali so se izleti, v višjih razredih osnovne šole tudi
športni dnevi, predvsem do Travne gore in do doma na Grmadi (informator št. 3). Tudi dopisnik
Dolenjskega lista (J. G. 1952: 3) je zagovarjal aktivne športne izlete pod okriljem šole, saj naj
bi se pri mladini le tako doseglo največ uspeha, in sicer prvo z »uvajanjem v začetku krajših,
nato pa vedno daljših izletov. /.../. Pot naj bo različna; ne hodimo po trdih cestah, temveč po
mehkih gozdnih in poljskih poteh. V te izlete vključujmo razne igre. Igre morajo biti izbrane in
primerne starosti mladine. Igre v gozdu so zelo priljubljene. Posebno razno skrivanje in
lovljenje. /.../. Na travniku pripravimo lahko štafete, saj mladina rada tekmuje. Po igranju in
tekmovanju se naučimo plesati kako kolo. /.../. Na takšne izlete bo mladina kaj kmalu pritegnila
tudi starejše«. Pod vodstvom takratnega ribniškega dekana Alojzija Dobrovoljca (informator
št. 4A) so se organizirala tudi romanja, in sicer, po besedah Pavline Češarek (2003: 347),
dvakrat na leto. Glavni romarski poti sta bili pot do cerkvice Sv. Ane in pot do Nove Štifte.
»Na romanje smo šli dvakrat na leto. K Sv. Ani in k Novi Štifti. Iz vasi nas je šlo za cel 'lojtrni'
voz. Včasih smo šli tudi peš. Do Nove Štifte je pot po bližnjicah trajala uro in pol. Ko smo šli k
Sv. Ani, smo se kasneje že peljali s kolesi do Ribnice, naprej pa peš. /.../. Romanje je bilo
predvsem priložnost za druženje« (Češarek 2003: 347).
Cerkev Sv. Ane »je danes priljubljena izletniška točka, nekoč pa so se ob njej na poti do Nove
Štifte ustavljali romarji« (spletni vir 12). Otroci se samega pomena romanja verjetno niti niso
zavedali, so jim pa ta skupinska srečanja vsekakor predstavljala dobro priliko za sklepanje
novih prijateljstev in poznanstev.
Med pogovori z ljudmi sem dobila občutek, da je bilo organiziranje izletov, pohodov, romanj,
piknikov in vseh drugih oblik družabnih dogodkov v 50. letih 20. stoletja zelo aktivno,
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množično in raznoliko. Ljudje so se tako počutili socialno vključene, del družabnih dogajanj na
ribniškem. Spoznavali so okolico ter pridobivali nove prijatelje, sklepali nova poznanstva.
Pogosto je takšna oblika druženja predstavljala edino možnost izražanja skupnih interesov,
ciljev in potreb. Dva najbolj aktivna in ključna podpornika družabnega življenja na ribniškem
sta bili telovadni društvi, ki sta bili ustanovljeni v začetku 20. stoletja, s svojim aktivnim
delovanjem pa prenehala v letih po vojni. To sta bila Sokolsko in Orlovsko društvo.24 Predvsem
Sokolsko društvo je na ribniškem pustilo trajen pečat. Namreč zaradi močno prisotnega
'sokolskega duha' se je, kljub razpadu društva, njegov »vpliv« čutil še skozi celotna 50. leta 20.
stoletja. Sogovornica (informator št. 2) se je med intervjujem spomnila telovadnih nastopov v
50. letih 20. stoletja za stavbo TVD Partizana, ki se jih je kot članica, redno udeleževala. Pravi,
da je bilo nastopanje na ribniškem tradicija še od razpada Sokolskega društva.25 Pripovedovala
mi je o športnih nastopih ob spremljavi glasbe ter o pevskih nastopih v sklopu šole, kjer so se
učili predvsem borbenih in domovinskih pesmi. Meni, da se je v preteklosti pripadnost državi
čutila mnogo bolj kot danes. S tem so otrokom oz. mladim generacijam želeli že v zgodnji fazi
življenja vcepiti pomembnost občutka ljubezni do svoje domovine. Seveda so se poleg rednih
telovadnih nastopov v prostorih TVD Partizana, le-tu organizirala tudi številna druga druženja.
Še danes se mnogi spominjajo plesnih, gledaliških in drugih krasnih prireditev na odru,
tradicionalnih Silvestrovih večerov in značilnih pustnih prireditev in sprevodov (Arko 1956:
63–64). Omenjene družabne dogodke je, po pripovedi sogovornice, organiziral Svet za

24

Ribniško Sokolsko društvo so ustanovili leta 1906, Orlovsko pa dve leti kasneje. To je bilo v tistem času že 25.

sokolsko društvo (Arko 1956: 23) ter 30. orlovsko društvo (Gradišnik 2017: 100). Obe društvi sta imeli širši pomen
za slovenstvo. Člani in članice obeh telovadnih društev so preko izražanja svojih idej in politične usmerjenosti v
svoje vrste nenehno vabili nove in nove člane. Takrat je bila namreč večina društev strankarsko obarvanih.
Pomembno je omeniti, da sta si bili politično gledano društvi nasprotni, a sta imeli kljub temu skupen cilj: športno
aktivno, vzgojeno in izobraženo mladež. Sokoli so bili liberalno usmerjeni, medtem ko so bili Orli klerikalci. Oboji
so nenehno skrbeli za aktivno družabno življenje. Bili so tako rekoč gradniki naprednega družbenega življenja v
Ribnici tedaj. Ribniški Sokoli so imeli svoje prostore v Sokolskem domu, zgrajenem leta 1932, Orli pa v stavbi
med Miklovo hišo in dekliško šolo (Gradišnik 2017: 100). Orlovsko društvo oziroma ostanek organizacije se je v
tridesetih letih prelevil v fantovske odseke. Ustanavljala so se akademska in dijaška društva (Gradišnik 2017: prav
tam). Oba društva sta s tradicijo telesne, vzgojne, izobraževalne in nravne vzgoje ter s športnimi nastopi pustila
neizbrisen pečat v ribniški zgodovini. Namreč ravno športni nastopi in sam telesnovzgojni pogled kot tak so
odigrali velikansko vlogo v »preobrazbi naprednega družbenega življenja, ki je prišlo ravno v ribniškidolini /.../
do tako jasnega in klenega poudarka, kot malo kje« (Arko 1956: 19).
25

Po pridobljenih informacijah se je Sokolski dom v Ribnici preimenoval v TVD Partizan leta 1953 – tega leta je

stavba postala last Partizana, zveze za telesno vzgojo Ljubljana (informator št. 4A).
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izobraževanje in kulturo v sklopu občine (informator št. 4A). Silvestrovanja v prostorih TVD
Partizanu naj bi se organizirala nekje do konca 60. let 20. stoletja (informator št. 3). Slednji je
imel tako rekoč najpomembnejšo športno, kulturno in izobraževalno vlogo na ribniškem. To je
bila namreč edina dvorana, ki je omogočala organizacijo takšnih prireditev in proslav
(informator št. 4).
Tudi podatek iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana (ZAL) nam nakaže na pomembno vlogo
stavbe in tudi Telesno vzgojnega društva Partizan. Le-ta je poleg telesne vzgoje, ki je bila
primat društva, člane predvsem kulturno zelo povzdigoval. Na plakatu za jubilejno 50-letno
delovanje, ki je ljudi množično vabil na proslavo v TVD Partizan z naslovom Telesnovzgojno
društvo Partizan Ribnica slavi letos 50-letnico telesne vzgoje v Ribniški dolini, sem razbrala,
da so bile glavne kulturno prosvetne dejavnosti na omenjeni proslavi dramska gledališka
sekcija, mešani, moški, ženski in mladinski pevski zbori, ljudska univerza z dokumentarnimi
filmi, kino sekcija z zabavnimi in dokumentarnimi filmi, godba na pihala in folklorna skupina
(arhivski vir 1). V Dolenjskem listu je na primer omenjen »Večer humorja in ljudskih pesmi«
(b. n. a. 1956: 5), ki se je v tem jubilejnem letu organiziral v TVD Partizanu.
Omembe vredno se mi zdi tudi omeniti morda enega izmed največjih uspehov društva na
športnem področju, in sicer osvojeno 11. mesto pri izboru najboljših partizanskih društev v
Sloveniji leta 1955. V prihajajočih letih si je društvo izgradilo moderno smučarsko skakalnico
pri Sv. Frančišku v neposredni bližini Ribnice, ki je omogočala 30 metrov visoke skoke (Arko
1956: 77–87). Omenjene smučarske skakalnice in mnogih tekem, ki so se le-tu odvile, se je
spomnila tudi moja sogovornica (informator št. 2). Zaradi nizanja športnih uspehov so se člani
društva v letu 1955 odločili zgraditi nov, modern stadion. Slednji je stal na Opekarski cesti v
Ribnici – to področje danes uporabljajo člani Kinološkega društva Ribnica (informator št. 4A).
»5. maja so zapele prve lopate, 5. maja so zavihteli prvi krampi na tem stadionu, ki je danes
usposobljen za namene telesne vzgoje in bo služil še bodočim generacijam. Ni bilo finančnih
sredstev – z zavihanimi rokavi, brez dinarja, smo začeli in uspeli. Ribnica bo imela velik
telesnovzgojni objekt, ki bo dal nov pečat vsemu telesnovzgojnemu in kulturno prosvetnemu
delu« (Arhivski vir 2).
Dvorana TVD Partizana pa je služila tudi za že omenjene kino predstave. Sogovornik se
spominja, da so bile čez vikend vedno tri predstave, in sicer prva v soboto ob 20. uri, druga v
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nedeljo ob 15. uri ter tretja na isti dan ob 20. uri. Pravi, da je tako bilo vsako soboto in nedeljo.
Matineja otroškega oz. mladinskega filma je bila vedno ob nedeljah ob 10. uri zjutraj. Filme je
prihajala gledat tudi vojska (informator št. 3). Kino je zelo dobro obratoval predvsem v 50. in
60. letih 20. stoletja pa vse tja nekje do začetka70. let, ko se je večina družabnega življenja in
večjih organiziranih družabnih dogodkov preselila v Ideal center (informator št. 3).26
3.2.1 Pustni čas v Ribnici v 50. letih 20. stoletja
Pod okriljem društev (npr. Glasbeno društvo, Ribniški šahovski klub, Telovadno društvo
Ribniški Sokol, ki je imelo svoj glasbeni odsek, Orlovsko društvo, Turistično olepševalno
društvo Ribnica ipd.), ki so bila v Ribnici do prve polovice 20. stoletja eden najpomembnejših
in najaktivnejših organizatorjev družabnega življenja v Ribnici, so se redno organizirali tudi
vsakoletni dogodki, kjer je bilo za dobro zabavo in druženje poskrbljeno (informator št. 4A). V
Ribnici je bil pust, glede na izjave sogovornikov, eden izmed najatraktivnejših in najbolj
zabavnih družabnih dogodkov. Zasledila sem (b. n. a. 1954: 3), da je bil na Dolenjskem
pobudnik kurentovanja za otroke in mladino v 50. letih 20. stoletja Društvo prijateljev mladine,
za odrasle pa TVD Partizan. Po besedah informatorke se je pust začel organizirati spontano,
sprva preko šolarjev, kasneje so se v organizacijo začeli vključevati tudi drugi udeleženci
(informator št. 4A).
Pustni čas je tako rekoč poseben čas v letu, ko se v mestih in po trgih vrstijo plesi in maškarade,
ponekod se prirejajo tudi živahni pustni sprevodi (Kuret 1989: 11). Černač meni (2008: 6), da
si ob tem svojevrstnem ljudskem prazniku ljudje dajo duška z norčijami in vragolijami, ki si jih
v vseh preostalih dnevih leta ne smejo privoščiti. Takšna pustovanja so bila v 50. letih 20.
26

Leta 1975, natančneje 19. decembra, je v Ribnici svoja vrata slavnostno odprl Dom JLA (Primc 1975: 1), ki se

je leta 1991 preimenoval v Ideal center (informator št. 4A). Slednji je do leta 2006 s svojimi velikimi notranjimi
prostori (restavracija, trgovine, akustična dvorana idr.) služil za organizacijo kulturno družabnih večerov
(nastopov, proslav, obletnic, praznovanja novega leta, pusta ipd.). Sedanja (propadajoča) dvorana je služila tudi
kot kino dvorana, a le za kratek čas (informator št. 3). Danes je notranja in zunanja podoba obeh zgradb (TVD
Partizana in Ideal centra) precej pusta, saj ju kar konkretno razjeda zob časa. Kljub klavrnemu stanju prostorov in
želji po obnovitvi se še danes poskuša ohraniti staro vlogo TVD Partizana tako, da se na odru skozi leto zvrstijo
gledališke satire, otroške predstave, nastopi ribniških mažoretk, koncerti manjši glasbenih zasedb ipd., a se za kaj
konkretnejšega prostori doma ne uporabljajo več, saj je oder še vedno premajhen za večje in zahtevnejše
nastopajoče skupine, kot so gledališke predstave, orkestri, folklorne skupine. Tudi Ideal center pred očmi
domačinov žalostno propada ter čaka na boljše čase.
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stoletja značilna tudi za Ribnico. Sogovornik se spominja, da je bilo pustno rajanje na ribniškem
vedno vrhunsko. Pravi, da je bila pustna sobota rezervirana za organiziranje veselic, pustni
torek, ki je tako rekoč glavni pustni dan, pa za veličasten pustni sprevod, ki se je zaključil na
pepelnično sredo, ob treh popoldne (informator št. 3). Na ta dan so namreč tradicionalno zažgali
in pokopali Kurenta – simbol pusta.27

Slika 1: Praznovanje pusta v Ribnici leta 1953 (vir: fototeka Muzeja Ribnica)
Pustno veseljačenje ima v Ribnici dolgo tradicijo. Nihče ne ve več povedati, kdaj je bil začetek
tega običaja28 v teh krajih. Vsi pa govorijo, da so bila tukaj pustovanja že od nekdaj (Černač
2008: 13). Pustovanja v 50. letih 20. stoletja so, po besedah sogovornikov, domačini vsako leto
zelo nestrpno pričakovali, saj je bilo pustovanje v tistih težkih, povojnih časih tako rekoč nek
izpušni ventil, kjer so ljudje lahko za nekaj časa pozabili na svoje težave in se prepustili veselju
in zabavi. Le takrat so se smeli našemiti, maskirati in ponorčevati tako iz sebe kot iz drugih.
Glede organizacije Ribničani niso bili nikoli skopuški. Vsako leto so si izmislili kaj novega,
drugačnega. Pustne šeme so tukaj samo pod maskami vsako leto ene in iste, toda če se le da, so
vsako leto drugače namaškarane, vsako pustovanje pa je drugačno in z novim programom
(Černač 2008: 9). Za vse obiskovalce, tako za domačine kot za tujce, so se organizatorji pusta
vedno zelo potrudili. Med pogovori z ljudmi sem dobila občutek, da so organizatorji vedno
27

Kurent je umetno narejena slamnata lutka, ki se pokoplje na pepelnico (Kuret 1989: 21). Pri zažigu gre seveda

za simboliko – to je že od vsega začetka sodba nad srednjo, pretres vseh napak v minulem letu (1989: 39).
28

Kar se v ustaljeni obliki ponavlja ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju (SSKJ 2014: 989).
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poskušali biti »originalni«, kar pa so mojem mnenju dosegli že z atraktivnim ribniškim
dialektom. Tako recimo avtorica Kumer piše (1968: 62), da je bilo na ribniškem praznovanje
pusta zelo slovesno. Pustno prireditev in z njo povezane norčije v 50. letih prejšnjega stoletja
so na ribniškem jemali izjemno resno, je bil mnenja tudi moj sogovornik (informator št. 3).

Slika 2: Burovž Žuk Anton iz Mlake, leta 1953 (vir: fototeka Muzeja Ribnica)
Za Ribnico so značilne tudi nekatere tipične pustne maske. Čas, ko šeme nastopijo v skupini in
nič ne govorijo, ampak samo tečejo, poskakujejo ali plešejo in kaj izmaknejo (Kuret 1989: 12),
naznanja v današnjem času že kar malo pozabljena pustna maska – burovž. Gre za šemo, ki je
nosila velikanski burovž, ki je »45 cm visok in 30 cm širok ploščat kravji zvonec, ročno kovan
iz 3 mm debele železne pločevine in kakšnih 10 kg težak« (Kumer 1968: 62–63). Zvonec, ki ga
z obema rokama nosi posebna mačkora, s svojim glasnim zvonjenjem oznanja začetek pustnega
rajanja. Burovž je »nastopil na pustni torek opoldne in dal tako znamenje za začetek pusta.
Preden on ni prišel na dan, se ni smela pokazati nobena maškara. /…/. Ko je burovž utihnil, so
se pokazale šeme« (Kuret 1989: 52). Takšen zvonec je bil »edini v dolini, v rabi samo za to
priložnost« (Kuret 1989: prav tam). To je veljalo tudi za Ribnico. Burovž je namreč še »pred
zadnjo vojno leto za letom nosil burovž Žukov Anton z Mlake, šele po njegovi smrti ga je prevzel
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drugi. Burovž je last Bregarjeve hiše in ga nikoli niso rabili za kaj drugega« (Kumer 1968: 63).
Po zadnjem zvenu zvonca se je pustno rajanje lahko pričelo.29 Pomembnost ribniškega pusta
mi je izpostavila tudi sogovornica, ki se je med pripovedovanjem spomnila, da so oblečenega
in s slamo nabasanega Kurenta nujno izpostavili v ribniški gostilni Klo (informator št. 2). Tukaj
so ga domačini hodili obiskovat, objokovat in kropit, zraven pa je bila pušica, kamor je vsak
dal nekaj denarja (informator št. 3).
Po veličastnem pustnem sprevodu je sledila pepelnična sreda – pogreb Kurenta. S slamo
nabasano lutko so na nosilih prevažali skozi ribniški trg. Najprej je povorka obiskala vse
gostilne. Pri vsaki so sledili žalni govori in slovesne besede. Nazadnje so Kurenta zažgali in
vrgli v reko Bistrico (Kumer 1968: 65).To se je dogajalo na mostu, kjer je Kurent dobil odveze
(informator št. 3).
Posebna stalna maska, ki pa jo še danes tradicionalno pripravljajo fantje iz Goriče vasi, je
kamela oziroma komèila. Zmaga Kumer piše (1968: 64–65), da je maska izgledala tako, »da se
dva fanta pokrijeta s plahto, pod katero držita ogrodje. Nanj pritrdijo zgoraj in spodaj koš
listja, da nastane trup. Spredaj je glava z vratom, narejena tako, da lahko odpira gobec, kamor
mečejo krofe, ki padajo po vratu v roke sprednjemu fantu. Oni zadaj ima posodo s tekočino, ki
pomeni kamelje mleko. /…/«.
Masko kamele iz Goriče vasi sem s pomočjo fototeke Muzeja Ribnica uspela tudi pridobiti. Na
spodnji fotografiji vidimo kamelo, okrog nje pa najbrž njene »čuvaje«. 30 Fotografija je nastala
med pustnim rajanjem v Ribnici, leta 1953. Vidna je tudi velika množica obiskovalcev pustne
prireditve. Desno v kotu lahko ob strani hiše vidimo napis Pr' Bukovčanu.31

29

Poleg burovža je bila stalna maska še ženski pustni lik –Urša. To je bila »ženska šema z metlo, ki podi otroke in

pri kurentovem pogrebu nastopa kot njegova vdova« (Kumer 1968: 63). Ker o omenjenem ženskem pustnem liku
pri mojih sogovornikih nisem dobila nobene informacije oz. Urše ni nihče omenil, predvidevam, da je bil ta pustni
lik značilen za leta pred drugo svetovno vojno. Po letu 1945 pa nič več.
30

Sogovornik se spominja, da so masko kamele v 60. letih pripravili tako, da so naredili en velik koš za seno,

podpirala pa sta ga dva možakarja (informator št. 3).
31

Bukovčani so se preselili iz vasi Bukovica v Ribnico okrog leta 1850. Bili so trgovska družina. Ko so hišo

prenavljali, so jo dvignili višje od preostalih hiš v nizu. Pri strani so dali narediti Merkurjev simbol in napis J. Klun
(Gradišnik 2009: 102).
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Slika 3: Znamenita maska ribniške kamele na pustnem sprevodu v Ribnici leta 1953 (vir:
fototeka Muzeja Ribnica)

Slika 4: Sprevod oziroma pogreb Naceta Kurenta leta 1953. V ospredju je povorka, ki je vodila
žalni govor (vir: fototeka Muzeja Ribnica)
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O pustnem rajanju in prazničnem pustnem vzdušju na ribniškem je aktivno poročal tudi
Dolenjski list. Tako sem na primer zasledila članek, ki je poročal o posebno dobro uspelem
praznovanju pustnega torka v letu 1954 v Ribnici, kjer po poročevalčevih besedah že od nekdaj
slove ljudje, željni zabave in dobre družbe. Poročevalec meni, da so v tem letu »posebno uspeli
pustovalci v Ribnici, kjer že od nekdaj slove burkači in zabavni ljudje. Povorka pustnih šem,
pustni običaji, pokop kurenta itd., vse je bilo zvezano z velikimi ceremonijami in smehom
številnih gledalcev, ki so tokrat prišli na račun. /…/« (b. n. a. 1954: 3).
O vèlikem kurentovanju32 na ribniškem je pisal tudi humoren članek z naslovom Priprave na
kurentovanje v Ribnici (b. n. a. 1956a: 4), ki je obenem služil tudi kot vabilo na ta dogodek.
Članek na humoren način povzema korespondenco pustnega odbora, ki ga avtor članka
humorno poimenuje »Društvo prijateljev Kurenta«. V prvem delu članka se lahko seznanimo
s kurentovim nenavadnim življenjem. V drugem delu, kjer je poročevalec prisostvoval na seji
odbora društva, bralcem poroča o prisotni 'delegaciji', kjer ima vsak član svojo nenavadno
'vlogo', ter o razpravi organizatorjev, kje bo kurent zažgan in pokopan. Nihče od članov
pustnega odbora ni pozabil prinesti s seboj simbol društva – dva deci (b. n. a. 1956a: 4), brez
katerega beseda ni mogla tako uspešno teči.
»Menda je praznovanje pusta v Ribnici največji 'praznik' v letu. Saj imajo celo poseben
pripravljalni pustni odbor, ki ga bomo mi imenovali kar »Društvo prijateljev Kurenta«. No, pa
posredujmo nekaj iz arhiva tega odbora.
Najprej življenjepis Kurenta, ki je najvažnejša figura pustovanja. Kurent se je rodil neke
pomladi prostovoljno v Južni Ameriki, /…/. Sin Kurent je rastel in, še preden je začel hoditi v
šolo, je razbil v domačem kraju vsa okna, pobil vse lastovke in razdrl njihova gnezda. Prava
pokora je bila z njim v šoli, saj se je zgodilo, da je požrl cel paket rdeče krede in spil steklenico
tinte. Tako je /…/ končno ostarel. /…/. Sedaj pričakujejo njegov prihod v Ribnico, kjer bo
gotovo umrl, /…/. Baje bo prišel z Marsovim letečim krožnikom.

32

Izraz Kurentovanje se je v 50. letih prejšnjega stoletja v Sloveniji uporabljal v različnih pomenih. V letu 1960.

izraz služi kot naziv za dogodek v okolici Ptuja - Ptujsko kurentovanje. Že naslednje leto pa dobi le eno ime, in
sicer Kurentovanje (Gačnik 2000: 27; Brence 2012: 180 v: Habinc 2013: 89). Do danes je Kurentovanje postala
znamka oziroma brand za najpomembnejši in najštevilčnejši kulturno-etnološki dogodek v Sloveniji in srednji
Evropi (Habinc 2013: 89).

45

Sedaj pa bomo za kratek čas prisostvovali seji odbora Društva prijateljev Kurenta. Ta se je
sestal spričo prihoda in smrti Kurenta. Tu vidimo predsednika društva, njegovega
podpredsednika, tajnika, blagajnika in druge znamenite osebe: zastopnika za polževe vožnje,
zastopnika za elektrifikacijo in eks, Nobelovega nagrajenca za prekomerno popivanje, poleg
njega zastopnika gostinstva in kroničnega abstinenta in druge znamenite ribniške glave.
Predsednik je poročal, da /…/ imajo vsi s seboj simbole društva – dva deci. /…/. Tu se je razvila
krajša polemika, kje naj bo Kurent zakopan. /…/. Pogreb bo v Ribnici na »ta zidanem mostu«.
O tej točki se je razvila prava vinska debata, ki je trajala do pozne ure.
Da si ne bo kdo vso stvar preveč resno vzel k srcu! Gornje smo povzeli iz korespondence
organizatorjev vsakoletnega kurentovanja v Ribnici, ki je po svoji posebnosti znano daleč
naokrog in ob času ceremonij Kurentovega pogreba privabi veliko ljudi v Ribnico. Naj
omenimo še to posebnost, da že nekaj dni pred pogrebom Kurenta naznanja Ribničanom v
čudovito uniformo oblečen možak z velikim zvoncem (burovžem), ki ga mora prenašati z obema
rokama, veliko dejanje – pogreb Kurenta.
Pridite tudi vi v Ribnico ob času pusta in nasmejali se boste do solz, ko bodo Ribničani
pokopavali svojega Kurenta«(b. n. a. 1956a: 4).
Sežig slamnatega Kurenta, ki so ga Ribničani neznano kdaj preimenovali v Naceta Pusta (Pavlin
2012: 31), je pomenil konec pustnega časa. Slovo od pusta je oznanjal tudi zven burovža, ki se
je na pepelnično sredo oglasil drugič (Kumer 1968: 63) in nato nič več do naslednjega leta. S
pepelnico se namreč začenja postni čas, ko sta se razigranost, razposajenost in objestnost morali
umakniti resni spokornosti (Kuret 1989: 83). Ko se torej končajo pustne norčije in burke, je
potrebno spet resno delati in se do drugih tudi spoštljivo vesti. Pust mora po končanem
praznovanju na sodišče, kjer mu strogo sodijo, saj ga vedno doleti le najstrožja, to je smrtna
kazen, ki jo izvršijo na lutki (Černač 2008: 5–6). Ribničani so se tako od pustnega časa poslovili
ter maske »pospravili« za naslednje, prihajajoče leto.33 Pustni čas v Ribnici je bil nedvomno

33

Iz naključnega pogovora z Domnom Češarkom, zaposlenim v knjižnici Miklova hiša Ribnica sem izvedela, da

naj bi tradicija zažiga in pokopa Naceta nekje v letih po razpadu druge Jugoslavije ter kasneje še v letih
osamosvojitve Slovenije in posledično zaradi nekaterih družbenih in političnih sprememb izzvenela. Tako se danes
Naceta v Ribnici ne pokopava več. Verjetno je politična satira odigrala velik pomen pri počasnem zamiranju tega
dogodka. Mitja Velikonja meni (2013: 114), da vsaka sprememba vladajoče ideologije in politične ureditve namreč
zahteva nov sistem praznikov. O razmerju med dediščino in inovacijami je pisal tudi Janez Bogataj, ki je zapisal,
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čas druženja, zabave, dobre volje in veselja, ki je vedno pritegnil množico obiskovalcev, tako
domačinov kot nedomačinov. Ta čas je pomenil obdobje nekaj dni trajajočega veseljačenja, ki
se ga je po mojem mnenju veselilo nemalo število prebivalcev Ribniške doline.
3.3

Družabno življenje Ribničanov v 60. letih 20. stoletja

V 50. letih 20. stoletja se je kljub številnim dogodkom in družabnim prireditvam nedvomno še
vedno močno čutila prisotnost povojnega časa. To je bilo pravzaprav neizbežno, saj je bila
takrat »še revščina. Vprašanje, če si imel eno obleko. Če si lahko še ene hlače kupil, je bilo to
že veliko« (Ivanec 2014: 105). A kljub temu sem dobila občutek, da so se Ribničani trudili po
svojih najboljših močeh (tako kot vsi drugi prebivalci, ki jih je vojna doletela) pozabiti težke
čase in se posvetiti lepšim, pozitivnejšim stvarem v prihodnosti. V šestdesetih so se namreč v
Ribnici začele dogajati stvari, ki so močno vplivale na (boljšo) kvaliteto življenja. Menim, da
so bila usmerjena predvsem v rast, razvoj in napredek mesta. Mnoge novitete so se kazale
predvsem na področjih kot so kultura, gospodarstvo, infrastruktura in tehnologija. Na
infrastrukturnem področju se je začelo intenzivno prenavljanje in obnavljanje cest in stavb, ki
jih je močno opustošila vojna. Med drugim so obnovili uničene zvonike na cerkvi sv. Štefana,
na mestu nekdanje Dekliške šole pa so zgradili Zadružni dom (Gradišnik 2007: 59).
Morda največji projekt obnove je zahteval današnji simbol Ribnice – Ribniški grad, ki mu čas
druge svetovne vojne ni niti malo prizanesel. Slednjega je namreč leta 1944 požgala Varnostno
obveščevalna služba. Grad je gorel več dni (Maležič 1982: 140). S tem so želeli preprečiti
ustanovitev nemške postojanke. Ker je bil grad po koncu druge vojne zaradi požiga zelo
poškodovan, praktično uničen, interesa in denarja za njegovo obnovo pa ni bilo, Ribničanom

da velja za vse zvrsti dediščine nenehen razvoj ter da so vsakokratni stiki z oblikami preteklosti oblike sodobnosti
z razsežnostjo zgodovine. Meni, da se razvoj dediščine, ki ga določajo najrazličnejše inovacije, kažejo v
spreminjanju, nadgrajevanju, preoblikovanju in na koncu tudi propadanju. Slednje se po njegovih besedah lahko
pokaže kot popoln zaton ali le dokumentarno ohranjen zgodovinski spomin (Bogataj 2003: 53). Če je bila nekdaj
priprava, organizacija in končno tudi izvedba zažiga in pokopa Naceta Pusta strogo pod taktirko ribniških tržanov,
ki so v ribniških oštarijah tuhtali ter premlevali, kje in kakšna bo Nacetova zadnja pot, danes več ni tako. Že nekaj
desetletij se namreč pustni sprevodi v Ribnici odvijajo brez tega, nekoč najpomembnejšega sklepnega dejanja
pustnega časa.
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grad ni predstavljal nekega pomembnejšega prostora, saj jim zaradi svoje nesrečne usode ni
mogel ničesar nuditi. V ruševinah je tako stal kar nekaj časa.34
Nekje proti koncu 50. let 20. stoletja pa so ga začeli obnavljati. Obnovo so dokončali leta 1961
(Gradišnik 2007: 59). S tem letom je v obnovljenih prostorih svoje domovanje dobil
novoustanovljeni ribniški muzej s stalno razstavo Suha roba in lončarstvo (Gradišnik 2007: 5960). Tako se je po koncu obnove grad prebivalcem pokazal v popolnoma novi luči. Slednji se
je namreč s svojimi obnovljenimi notranjimi in zunanjimi prostori prebivalcem pokazal kot zelo
primeren prostor za prirejanje kulturno-izobraževalnih dogodkov, proslav, srečanj in drugih
podobnih prireditev. Ker so prilike to omogočale, so ljudje grajsko poslopje in njegovo okolico
tekom šestdesetih let izkoriščali do potankosti. Skozi celotno desetletje so se namreč v gradu
zvrstile številne prireditve in javni dogodki. To desetletje so morda najbolj zaznamovali
Ribniški festivali.35 Grad je torej nekoč predstavljal vidnejši kulturni objekt. Grajske prostore
namreč še danes za potrebe razstavnih prostorov uporablja Muzej Ribnica, ki s svojimi stalnimi
in gostujočimi razstavami privabi številne obiskovalce.
Skratka to je bilo desetletje oživitve ribniškega trga.36 Dvigovati se je začel tudi sam družbeni
oziroma življenjski standard ljudi. Prisotnost le-tega je bilo, po poročanju Dolenjskega lista,
čutiti po celotni Dolenjski. Sogovornica se spominja, da se je dvig standarda čutil tudi pri nabavi
dobrin, predvsem mesa in mesnih izdelkov (informator št. 2). Meso je namreč prej veljalo za
težje dostopno živilo. Omenjajo se tudi boljše razmere na celotnem trgu ter višji bruto dohodki
v mnogih gospodarskih panogah, kot na primer gradbeništvo, kmetijstvo, industrija, trgovina
(M. J. 1960: 1, 3). Ribnica je bila že od nekdaj precej močno gospodarsko mesto. Dve
najpomembnejši podjetji, ki sta se razvili še pred drugo svetovno vojno ter svojo gospodarsko
moč še dodatno okrepili tekom šestdesetih let 20. stoletja, sta bili podjetje Riko, ki uspešno
obratuje še danes, ter Opekarna Ribnica, ki je s svojo proizvodnjo nehala leta 1969. Slednja je
leta 1965 statistično gledano zaposlovala največ delavcev, in sicer 200 ljudi (Lubej 2015: 148).

34

V gradu je pred vojno prebivala jugoslovanska vojska. Med vojno je grad služil različnim namenom: ob začetku

vojne je bila v njem starojugoslovanska vojska, kasneje italijanska bolnica, leta 1943 partizanska bolnica. Ob
koncu vojne je bil poškodovan in ni bilo interesa za popolno obnovo (Gradišnik 2007: 59).
35

Ribniški festivali so bili predvsem kulturno-izobraževalni dogodki, ki so se prirejali v prenovljenem grajskem

kompleksu. Na teh prireditvah so v ribniškem gradu nastopali tako domači kot tuji znani in pomembni pevci,
igralci, umetniki ter še mnoge druge glasbene, kulturne in športne skupine (Vlašić 2016: 24).
36

Ribnica je status mesta pridobila leta 2006 (Uradni list Republike Slovenije 2005: 14113-14114).
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Tudi tehnološko gledano so bila 60. leta v Ribnici, v primerjavi s prejšnjim desetletjem, mnogo
bolj razvita. Informator se spominja, da so ljudje začeli množično kupovati televizije, kmalu je
v veljavo prišel tudi vlak, več je bilo avtobusov (informator št. 3). To je bilo tako rekoč
desetletje novitet in tehnološke revolucije. Igor Duda v svojem članku Tehnika narodu! Trajna
dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj denimo piše (2005: 375) o
bliskovitem skoku življenjskega standarda v 60. letih dvajsetega stoletja. Članek se sicer
navezuje na območje Hrvaške, a sem skozi branje uspela pridobiti podatke, ki so se po mojih
pridobljenih informacijah kazale tudi na celotnem Slovenskem, konkretneje na ribniškem.
Duda piše (2005: 375), da so bile značilnosti tega desetletja urbanizacija, povečanje plač in
kvalitetnejši življenjski ter delovni pogoji. Leta 1963 so se namreč na popisu novih proizvodov
znašli električni štedilniki, hladilniki, pralni stroji, televizorji, avtomobili itd. Leta tehnološke
revolucije, razvoj televizijskih programov o preučevanju vesolja in pričakovanje prvega
človekovega pristanka na Luni, so doprinesla k širjenju tako imenovane 'hišne tehnologije'
(Duda 2005: prav tam). Sogovornik se je na začetke 60. let minulega stoletja spomnil z
besedami: »v šestdesetih letih se je vse malo spremenilo…ljudje so začeli množično kupovati
televizorje« (informator št. 3).
Po besedah Boža Repeta so bile največje kulturne prelomnice v tem desetletju delni prehod na
terciarni način gospodarstva, odprtje meja, vzpon televizije, motorizacija in moderno
potrošništvo (Repe 2017: 583–584). RTV Slovenija je denimo luč sveta v državi uradno
zagledala 11. oktobra 1958. leta (spletni vir 12). Televizija je tako bila še v začetku 60. let
prejšnjega stoletja popolna noviteta. Mislim, da je zaradi novosti oziroma novega načina
prenosa informacij, ki jo je televizija nudila, imela le-ta največji vpliv na drugačno zvrst
druženja, kot so jo bili ljudje vajeni prej. Reprezentirala je namreč neko novo obliko zabave in
druženja, čeprav predstavlja neosebni komunikacijski kanal. Njen osnovni namen je bilo ljudi
informirati in izobraževati o vseh takrat aktualnih temah in novostih. Širjenje informacij je bilo
hitro in praktično. Poleg informiranja in izobraževanja je bil seveda njen namen tudi zabavati
ljudi.37 Po spominih informatorja so prve televizije v Ribnico v uporabo začele prihajati v letih
1959 in 1960. Spominja se, da sta bila lastnika prvih televizij v Ribnici osnovna šola, ki je imela
televizijo v zbornici, in hiša Filipa Trlina – po domače Pri Poljancu (informator št. 3). V tej
hiši spodaj je bil prostor, kjer so imeli televizijo. »Proti večeru so tja hodili prijatelji in znanci.

37

Osrednjo informativno oddajo TV-dnevnik je ob koncu petdesetih in v začetku šestdesetih let 20. stoletja

pripravljal Studio Beograd (spletni vir 13).

49

Zlasti ob nedeljah dopoldne so bile kakšne lutkovne predstave, tudi mularija se je tam zbirala,
pod mizo, na stopnicah« (informator št. 3).38 Ni dvoma, da je bil TV-sprejemnik v začetku 60.
let 20. stoletja eden od vidnejših novitet, čigar uporaba se je v nadaljnjih desetletjih le večala
in večala39. Po Dudi (2017: 370) je ravno televizor, v primerjavi z vsemi ostalimi hišnimi aparati
v tistem času, najbolj doprinesel k spremembam.40
Vsi ti družbeni prelomi so na nek način pomenili sprejemanje nekih novih načinov življenja,
drugačnih navad. Odprle so se nove možnosti zabave in druženja. Začetek 60. let je bila tako
rekoč odskočna deska za vse nadaljnje novosti, ki so si sledile z roko v roki z modernizacijo.
To je bil tudi čas nenehnega višanja življenjskega standarda, ki se je čutil v celi Sloveniji.
Ribnica v tem ni bila izjema. Dvig standarda so zagotovo čutile tudi ribniške gostilne, ki so bile
od nekdaj prostor srečevanja, druženja in zabave. Glede na dvig plač je bilo to najbrž tudi
pričakovano. Slednje naj bi se celo podvojile (spletni vir 15). Poročevalec Dolenjskega lista v
svojem članku Gostinci o svojih problemih piše (Primc 1961: 1), da ima »zdaj sleherno gostišče,
ki zadovolji gosta, dovolj prometa. /…/. Splošni gospodarski in družbeni napredek se močno
kaže tudi v povečanem prometu v gostinstvu. Vse več avtomobilov in drugih prevoznih sredstev
/…/ so pripomogli k večjemu prometu v gostinstvu. /…/«. Torej sklepam, da je televizija vplivala
na pristnejše družinske odnose (menim, da so to prebivalci izkoriščali predvsem med tednom
oz. po delu, ko so se po večerji zbrali pred televizijo), dvig življenjskega standarda oziroma
plač pa zagotovo na večji porast gostov v ribniških gostilnah (predvsem med vikendi oz. v

38

Kot zanimivost bi omenila enega izmed dogodkov/spominov, ki se jo starejša generacija zagotovo spominja. To

je bil človekov prvi pristanek na Luni v poznih šestdesetih letih, natančneje leta 1969. Dve osebi, ki sta se v
zgodovino človeštva zapisali kot junaka sta bila ameriška astronavta Neil Armstrong in Edwin Aldrin. Ta
zgodovinski dogodek je seveda prenašala tudi televizija, ki je bila takrat že dodobra uveljavljena. Sogovornica se
je dogodka zelo dobro spominjala. Pripovedovala mi je, da je v Ribnici prenos te zgodovinske pustolovščine
gledala pri Škrabčevih, saj so le oni v Kravji gasi imeli televizijo: »televizijo so v naši Gasi imeli samo pri
Škrabčevih. /…/. Spomnim se, ko smo šli leta 1969 ob 5. uri zjutraj v spalnih srajcah k Škrabčevim gledat oddajo,
ko so šli prvič na Luno. Prenos je bil: Prvi ljudje na Luni« (informator št. 2).38 Prenos je s pomočjo televizije
spremljalo več sto milijonov ljudi po vsem svetu (b. n. a. 1969: 8).
39

V statističnem poročilu o kulturi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je objavljeno na

spletu, sem zasledila zanimiv podatek o konstantnem dvigu TV-naročnikov v Sloveniji med leti 1959-2009.
Podatek nam jasno prikaže, kako hitro se je televizija širila med ljudmi. Po statističnih podatkih je bilo tako na
primer leta 1960 naročnikov komaj 1000, leta 1970 pa že 218.000 (spletni vir 14).
40

Ta je namreč zavzel poglavitno mesto v dnevni sobi ter v prostem času ljudi postal najdostopnejši izvor zabave.

Piše, da je svetlost ekrana združevala ljudi skupaj tako, kot je to nekoč počelo ognjišče v hiši (Duda 2017: 370).
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prostem času). Sogovornica, ki se je v Ribnico priselila leta 1964, se spominja, da je bilo v teh
letih po gostilnah zelo živahno (informator št. 4). Podatek v Dolenjskem listu nam razkriva, da
je v Ribnici leta 1965 obratovalo kar 25 gostiln (b. n. a. 1965: 3), kar je bilo za majhno mestece
precej velika številka. Omenjena informatorka se je med najinim intervjujem spominjala, da je
bilo »ogromno druženja pri Cenetu. Pri njem so se družili vsi politični funkcionarji in
direktorji…so si kar omizja rezervirali. Pri Pildarju je bilo tudi zabavno. /…/. Cene je bil pa
vrhunec. Tu so se zbirali tudi učitelji in učiteljice, ki so se vedno srečevali na kavici. Pri Cenetu
so se organizirale na primer tudi veselice. /…/. Od zunaj je bil tudi vrt. Poleti smo od zunaj
sedeli, drugače pa v glavnem notri« (informator št. 4). Zanimiv se mi je zdel podatek
sogovornice, ki mi je pripovedovala, da se je v 60. letih 20. stoletja izoblikovala navada
zahajanja debelejših oz. močnejših žensk v gostilne. Po njenih besedah je bil to prav poseben
dan, ko je bila v gostilni organizirana zabava izključno za osebe ženskega spola. To je bil t. i.
debeli četrtek, dan pred pustom, ko moškim na omenjeno zabavo vstop ni bil dovoljen
(informator št. 5).41
Srečevanja učiteljev in učiteljic v gostilni pri Cenetu, kjer zabave očitno ni nikoli
primanjkovalo, se je udeleževala tudi sedaj že upokojena učiteljica slovenščine, ki se spominja,
da so šli učitelji po vsaki šolski konferenci obvezno na kavico. Slednja je bila ''obvezna'' tudi
po športnih dnevih, ki so se organizirali v sklopu šole. Spominja se, da so bila neredka tudi
družinska srečanja oziroma družinski pikniki, kjer se je veliko plesalo (informator št. 5).
To je torej bilo desetletje modernizacije, industrializacije, ekonomsko boljšega nivoja življenja.
To je bil tudi čas, ko je bil dotok premožnejšega sloja ljudi (predvsem tistih iz Zahoda) vse večji
in večji (Duda 2017: 378). Prihajalo je številčno več tujih gostov. Devizni zaslužek od turizma
je postajal vse pomembnejši faktor (Duda 2017: prav tam). Ribnica je tako postajala pravi
turistični kraj. Zaradi velikega števila gostov so namreč vsako leto Turistično društvo Ribnica
in učenci 8. razredov OŠ organizirali očiščevalne akcije v ribniškem gradu, da bi se turistom
kraj prikazal kot urejen in negovan (informator št. 4A). Pod okriljem hortikulturnega društva iz
Ljubljane se je park tudi redno zasajal (informator št. 4A). Nenehnega dotoka turistov in s tem
večanja »popularnosti« kraja so se na ribniškem dobro zavedali, zato so se ves čas zavzemali
za rast in razvoj turizma in turističnih ponudb, pomanjkljivosti so skušali odpraviti v najkrajšem

41

O debelem četrtku in o njegovem pomenu je pisal tudi Niko Kuret, ki v svoji knjigi Praznično leto Slovencev

omenja, da je »ta debeli četrtek god vseh debeluhov« (Kuret 1989: 16).
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možnem času tako, da so nenehno iskali nove možnosti in rešitve na vseh področjih. Višji
življenjski standard ter občutek, da se lahko iz leta v leto doseže nekaj boljšega in večjega pa
tudi kvalitetnejše in bolj pestro kulturno življenje, ki ga je mesto začelo nuditi svojim
prebivalcem, je pripomoglo tudi k izidu ribniškega Rešeta42, in sicer leta 1961. Slednje je izšlo
trikrat kot poskusna izdaja. Njegovo bistvo je vse do danes ostalo isto – poročati občanom o
vseh aktualnih temah in dogodkih v Občini Ribnica.43

Slika 5: Ribniški trg leta 1960 - obnovljena Miklova hiša, Zadružni dom in novi zvoniki cerkve
sv. Štefana (vir: Skubic: Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine, stran 739)
42

Glasilo Občine Ribnica, ki izide vsak mesec.

43

Ob izdaji prve številke Rešeta je Občinski odbor SZDL Ribnica zapisal (Rešeto 1961: 1), da si želijo, da bi

»Ribniško Rešeto združilo vse tiste, ki jim je pri srcu razvoj Ribniške komune. V njem bo uredniški odbor
posredoval sestavke vseh panog našega gospodarstva in zastavljal vprašanja, ki se nanašajo na nas vse. Rešeto
naj bi resnično postopno in kritično prerešetalo celotno dejavnost Ribniške doline. /…/. List /…/ naj odpre široke
možnosti sodelovanja pri izmenjavi mnenj med posameznimi centri komune in vasmi. /…/. Vsakdo naj išče v Rešetu
odgovore na vprašanja, ki ga zanimajo, istočasno pa naj čim širši krog ljudi izraža svoja mnenja in stališča, da bi
s skupnim delom tako več prispevali k napredku naše komune.«
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Z namenom privabljanja turistov ter promocije mesta so Ribničani prenavljali in obnavljali
porušene stavbe, modernizirali gostilne, popravljali ceste ipd. Želeli so, da bi se gostje v mestu
počutili dobro in zadovoljno ter da se bodo v prihodnosti radi vračali v te kraje. Ribnico so
namreč turistični strokovnjaki že pred leti uvrstili v seznam turističnih krajev (Matoh 1961: 3).
Turizem je sicer v ribniške kraje prodiral počasi, toda zanesljivo, saj so prvi zametki turizma
na našem področju dom na Travni gori, dom na Grmadi ter koča pri Francetovi jami (Rešeto
1961a: 18).
Prva večja obnova na ribniškem konec 60. let. 20. stoletja je obsegala obnovo uničenih
zvonikov farne cerkve Sv. Štefana v Ribnici pod vodstvom arh. Jožeta Plečnika in kasneje arh.
Erne Tomšič.44
»Plečnik je v resnici napravil za Ribnico mojstrsko delo in z njim postavil čudovit kamniti
pušeljc sredi Ribnice in ribniške doline. Kdor hoče imeti lepo sliko Ribnice, se gotova strinja s
to njeno največjo lepoto, ki v resnici raste kot "roža iz trga''« (b. n. a. 1976: 738).
Poleg prenove župne cerkve pa je največje omembe vredna prenova ribniškega gradu, ki se je
dokončala leta 1961. To je bil za Ribnico in Ribničane velik zgodovinski in kulturni dogodek.
Po težkih, povojnih letih ter po dolgoletni žalostni podobi gradu je odprtje prenovljenega
grajskega kompleksa in z njim novega muzeja pomenilo prebivalcem nek nov, svež veter v
hrbet. Urejen grad in okolica sta jim namreč predstavljala nov prostor druženja in srečevanja.
Ribniški grad je sedaj s svojim novim, lepšim in urejenim izgledom privabil oko marsikaterega
sprehajalca, tako domačina kot tujca. Letno gledališče, ki so ga obnovili pod hodnikom gradu,
je v nadaljnjih letih obiskovalcem predstavljal središče družabnega dogajanja. Le-ta je namreč
služil kot glavni prostor prirejanja vseh gledaliških in dramskih iger, koncertov, družabnih
večerov ter vseh drugih kulturnih in zabavnih prireditev. V času obnove so osrednjo stavbo
gradu zaradi prevelike škode, ki jo je na njej pustila vojna, podrli. Za označitev kje je grad
nekoč stal so pustili le tloris oziroma temelje te nekdanje mogočne stavbe. Zaradi novo urejenih
grajskih prostorov in grajske okolice se je Ribničanom porodila ideja, da bi prostore izkoristili
za dobrobit občanov. Želeli so, da bi zaradi novo urejenih prostorov ribniški trg še bolj zaživel.
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S prenovo cerkve leta 1956 je začel že slovenski veliki arhitekturni mojster Jože Plečnik, ki pa končnega izida

prenove ni uspel dočakati, saj ga je leta 1957 prehitela smrt. Delo je prevzela njegova učenka arh. Erna Tomšič,
ki je pomagala tudi pri ostalih obnovitvenih delih na ribniški župni cerkvi. Slednja je v letih 1958–1960 v celoti
dobila obnovljeno zunanjost (b. n. a. 1976: 736–739).
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Tako sta Turistično društvo in Muzejsko društvo Ribnica (informator št. 4A) leta 1961 prišli do
ideje organiziranja I. Ribniškega festivala. To je bil sklop organiziranih družabnih dogodkov na
ribniškem, ki so se kot rdeča nit vlekli skozi celotna 60. leta 20. stoletja.

Slika 6: Ribniški grad in ohranjeni temelji oz. tloris (vir: svetovni splet)
3.3.1 Ribniški festivali
V novejši ribniški zgodovini so 60. leta 20. stoletja zapisana s posebnimi črkami. Septembra
leta 1961 se je namreč v mestu zgodil dogodek, ki je bil ključen za kasnejši razvoj Ribniškega
sejma suhe robe in lončarstva – kulturno-etnološke prireditve, ki se je ohranila vse do danes.
Omenjeno leto je bilo prvo leto organiziranja Ribniškega festivala, ki je mesto predvsem
kulturno močno zaznamoval. To je bil tudi »eden prvih festivalov v Sloveniji« (Gradišnik 2007:
61). Že v drugi izdaji Rešeta lahko zasledimo kratek poziv na omenjeno prireditev, »ki bo kot
osrednja proslava 20. obletnice vstaje naših narodov pomenila dostojen prispevek ribniške
občine. /…/. Ta festival, /…/, naj postane tradicionalen. To naj bo vsakoletno merilo razvitka
in napredka v občini. /…/. Imeli bodo čisto poseben značaj. Izpolnjeni bodo z vsebino, ki je
lastna ribniškemu malemu in šegavemu, prebrisanemu in duševno bogatemu človeku, /…/.
Končno naj da I. Ribniški festival potrebno mesto tudi razvoju one domače dejavnosti, ki ji
kratko pravimo 'ribniška süha ruoba'« (Rešeto 1961b: 9). Tudi Dolenjski list – nenehni
spremljevalec vseh aktualnih dogodkov na ribniško-kočevskem območju – je ljudi pozival na
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to prireditev v počastitev 20. obletnice revolucije.45 Članek, ki je obenem tudi vabilo, se je glasil
takole:
»Od 10. do 17. septembra bodo priredili v Ribnici na Dolenjskem prvi ribniški festival – prikaz
Ribnice in njenih ljudi v preteklih in sedanjih časih. Prvi festival ribniške doline bo letos hkrati
največja počastitev 20. obletnice revolucije. Odkrili bodo spomenik padlim borcem in
etnografski muzej, nekaj novih obratov in preurejen grad. V gradu bodo uredili tudi letno
gledališče in kino, malo kavarno in prostore za etnografske zbirke. Ribniški festival naj bi postal
po zamisli organizatorjev tradicionalna prireditev. Namen letošnjega festivala bo predvsem v
dostojnem prikazu gospodarskega in kulturnega napredka ribniške komune. /…/, na festivalu
prav gotovo ne bo manjkalo tudi številnih obiskovalcev iz Bele krajine, osrednje Dolenjske in
Spodnjega Posavja« (b. n. a. 1961: 1).
Na festivalu so predvsem želeli prikazati napredke, dosežke in razvoj mesta, značilne dejavnosti
in tradicijo ribniških prebivalcev. Namen dogodka je bil seveda privabiti čim več ljudi iz
različnih krajev Slovenije na en skupen prostor, kjer bi se srečali, družili ter delili svoje interese.
Želeli so, da bi prenovljen ribniški grad s svojim novim izgledom in široko prostornostjo
obiskovalcem nudil kraj, na katerega bi se želeli vrniti tudi v prihodnje. Sogovorniki so se
prireditev spominjali z velikim veseljem, saj jim je vsebinsko, predvsem kulturno, bogato
dogajanje ostalo v zelo lepem spominu. Največ so mi pripovedovali o zabavnih in ne toliko
gospodarsko naprednih vsebinah, ki pa so tudi bile pomemben del prireditev festivala. Očitno
so jim predvsem skupno druženje in prijetno preživet čas ostali v lepem spominu.
»To se je dogajalo v gradu…bil je krasen ambient. Gostovale so same kvalitetne predstave. Vse
je bilo zelo na višini.«(Informator št. 5)
»Z možem sva hodila na ribniške festivale…to je bilo zelo lepo obiskovano. Peli so na primer
latinske pesmi, pa opera Ivan Zajc iz Reke je gostovala, pa tudi gledališče…to se je vse dogajalo
v prenovljenem gradu.« (Informator št. 4)
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20. obletnica vstaje narodov Jugoslavije – to so bili dnevi, ko so Jugoslovani »izkusili ves germanski gnev, vse

metode nemških osvajačev, ki so jih uporabili pri iztrebljanju Jugoslovanov. Tisoče in tisoče državljanov, delavcev,
kmetov, intelektualcev in mladine je bilo postreljenih z namenom, da se bodo s tem zastrašili narodi Jugoslavije,
da jim ne bi prišlo na misel, da bi se uprli tedaj najmočnejši vojaški sili v svetu« (V. K. 1961: 2).
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»Takoj po letu 1960 so se domislili ribniškega festivala, ko se je vsak dan v Ribnici nekaj
dogajalo. Prihajala je Ljubljanska Opera, opera Ivan Zajc iz Reke, Celjsko in Ljubljansko
mestno gledališče, tudi drama. To se je dogajalo v gradu…takrat so ga prenovili. Vse te
prireditve so bile izjemno obiskane. To so bili res ogromni korpusi ljudi. Vsakič je bilo znotraj
tega tedna tudi en ribniški humoristični večer… Grad je bil vedno poln. Klopi je bilo po celem
travniku. Pa tudi od zadaj so ljudje stali. To je bilo res zelo domiselno.« (Informator št. 3)

Slika 7: Priprave na I. Ribniški festival v prenovljenem gradu (vir: Rešeto 25.8.1961, stran 10)
Po poročanju Dolenjskega lista je bilo v nedeljo, 10. septembra leta 1961 slavnostno odprtje.
Vsebina programa je bila izjemno bogata in pestra. Prilagojena je bil tako rekoč vsakemu okusu.
Na programu so se našle kulturne, glasbene, športne, izobraževalne in humoristične prireditve,
na katerih smeha in dobre voljeni manjkalo. »Imeli so aktualne ribniške hece, ki so jih
pripravljali Ribničani…to je bilo res zelo zabavno«, se je spominjal Prvin Lavrič. To je bil za
Ribničane velik in pomemben dogodek, saj je le-ta pomenil tudi manifestacijo napredka občine,
kjer so bila ustanovljena nova podjetja in obrati, zgrajeni so bili vodovodi in nove ceste (Rešeto
1961b: 9). Dolenjski list (b. n. a. 1961b: 7) je obiskovalce vabil z besedami: »obudimo skupne
spomine na slavna leta naše vstaje in povojne socialistične graditve!«
Iz programa I. Ribniškega festivala sem povzela le nekatere dogodke, ki so se mi zdeli morda
najbolj zanimivi. Določene dogodke sem izbrala predvsem zaradi želenega prikaza pestrosti
programa in vsebine. Opazna je predvsem njihova raznolikost.
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»V nedeljo, 10. septembra, bodo ob 8. uri odprli spominkarsko, gospodarsko, slikarskokiparsko, lovsko in živinorejsko razstavo. /…/. Ob desetih bo ljudsko zborovanje, na katerem
bodo odkrili tudi spomenik naši revoluciji. Ob enajstih bodo v starem gradu odprli narodopisni
muzej, popoldne pa bo od treh naprej koncert godbe na pihala ''Tine Rožanc'', nato pa spet
ljudska zabava.
V ponedeljek, 11. septembra, bodo ob 10. uri odprli novi obrat podjetja LIP v Ribnici, popoldne
bo rokometna tekma, /…/.
V torek, 12. septembra, bo ob 10. uri otvoritev novega obrata 'Žičnice' v Ribnici, /…/, zvečer
koncert Slovenskega okteta, nastop baletne skupine ljubljanske Opere in nastop njenih solistov.
V sredo, 13. septembra bodo ob desetih odprli novi obrat podjetja 'Hrast' v Dolenji vasi, /…/,
zvečer pa ribniški humoristični večer in nastop pevskega zbora iz Slemen.
V četrtek, 14. septembra bodo ob 10. uri v ribniški Opekarni dali v uporabo novo umetno
sušilnico, /…/, zvečer pa nastop velikega orkestra RTV iz Ljubljane; dirigiral bo Bojan Adamič,
peli pa pevci-solisti.
V petek, 15. septembra bo ob 10. uri otvoritev novega obrata v ribniškem Kovinskem podjetju,
popoldne košarkarska tekma, zvečer kino predstava v starem gradu.
V nedeljo, 17. septembra bodo festival slovesno zaključili. Ob desetih dopoldne bo v Ribnici
koncert godbe na pihala LM iz Ljubljane, /…/. Godba Ljudske milice bo ponovila koncert ob
11.30 v Sodražici, popoldne pa bodo organizirali obisk ''Francetove jame'' v Mali gori in
turistične postojanke na Grmadi. /…/. Hkrati bodo odprli pipe novega vodovoda, po slavnosti
pa bo ljudsko rajanje.«
Tako se je teden I. Ribniškega festivala zaključil. Želja po popestritvi kulturnega delovanja ne
le v Ribnici, ampak v celotni občini, se je uspešno izpolnila. Obiskovalcev ni manjkalo, ljudje
so se udeleževali vseh prireditev z velikim zanimanjem. Festival je bil neke vrste atrakcija v
mestu. Poročevalec v glasniku Naša vez (b. n. a. 1971: 6) se je spominjal uspešnih prvih let
prirejanja festivalov:
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»Mnogi se še spomnijo veličastnih prireditev ob prvem festivalu in prireditev v naslednjih letih,
ko si je množica ljudi ogledala vsako kulturno prireditev.« (b. n. a. 1971: 6)
Če smo pozorni, lahko iz zgornjega citata razberemo, da je bilo ribniških festivalov več, in ne
samo eden. Zaradi zelo uspešnega organiziranja prireditev (pod okriljem TD Ribnica in
Muzejskega društva Ribnica) in izjemne obiskanosti, ki so jih beležili Ribničani, se je festival
začel prirejati vsako leto. Izostalo je le leto 1968, ko dogodek ni bil organiziran. Menim, da so
vsi ti dogodki, predvsem na nekem kulturnem nivoju, Ribnico močno in trajno zgodovinsko
obeležili. Morda najbolj atraktiven ter kulturno najbolj bogat je bil, po mojem mnenju, III.
Ribniški festival, ki se je odvil v zadnjem tednu avgusta ter v prvi polovici septembra leta 1963.
Menim, da je imel festival v tem letu prav poseben značaj, saj so v sklopu prireditev organizirali
dva ključna dogodka, ki sta bila za kasnejše tako kulturno kot tudi družbeno življenje
Ribničanov precej pomembna. To sta bila kulturni večer »Od Gallusa do danes«46, kjer so
predstavili »številne slavne može Ribniške doline« ter odprtje grajske kavarne v takrat že
obnovljenem grajskem poslopju (b. n. a. 1963: 5). Ribničani so se na III. Festival temeljito
pripravili, saj so asfaltirati več ulic in cest, s čimer je trg dobil novo ter veliko lepšo podobo.
Poročevalec pohvali, da so v gradu odprli okusno urejeno novo kavarno ter pod hodniki
grajskega poslopja uredili oder za letno gledališče, ki naj bi lahko sprejelo tudi do 1000 ljudi
(b. n. a. 1963: 5).
Spodaj prilagam kratek povzetek programa III. Ribniškega festivala:
»/…/. V soboto zvečer pripravljajo v Ribnici nevsakdanjo prireditev: kulturni večer »Od
Gallusa do danes«; tu bodo predstavili številne slavne može Ribniške doline. Drugega
septembra bo »Ponedeljkov večer popevk«, na katerem bo pel tudi ribniški rojak Lado
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S takratno uspešno izpeljavo kulturnega večera »Od Gallusa do danes« so organizatorji naredili prvi korak za

kasnejši Park kulturnikov v ribniškem gradu. Park kulturnikov je naziv za spomeniški park v ribniškem gradu, kjer
so v obliki doprsnih kipov predstavljene vse pomembne osebnosti, ki so predvsem kulturno in razvojno prispevale
k napredku mesta. V Parku lahko na primer najdemo skulpture Stanislava Škrabca, Jakoba Petelina Gallusa, Petra
Kozlerja, Ivana Prijatelja in mnogih drugih ribniških pomembnežev. Ustvarjalec in pobudnik Parka kulturnikov je
bilo Turistično društvo Ribnica. Besedilno sta jo obogatila prof. Janez Debeljak in dr. Anton Slodnjak, načrte za
spomenike in njihovo postavitev pa je izdelal arhitekt Vlasto Kopač (spletni vir 16). Do dejanske uresničitve
projekta je prišlo leta 1967 (informator št. 4A). Mislim, da je kasnejši Park kulturnikov, ki se je oblikoval kot
»posledica« omenjenega kulturnega večera, vplival na večjo obiskanost ribniškega gradu ter posledično tudi na
številna druženja v sklopu ribniških festivalov ter drugih morebitnih dogodkov.
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Leskovar. SNG bo uprizorilo 4. septembra dramo »Talec«, v nedeljo, 8. septembra, pa bo Opera
iz Ljubljane nastopila s »Prodano nevesto«. 11. septembra bo gostovalo v Ribnici SNG iz Celja
s Shakespearovo igro »Kar hočete«, v soboto, 14. septembra, pa bo festival zaključen z Večerom
ribniškega humorja« (b. n. a. 1963: 5).
Kot zanimivost bi omenila, da se Večeri ribniškega humorja odvijajo še danes, in sicer v sklopu
Ribniških poletnih grajskih večerov.47

Slika 8: Park kulturnikov danes v ribniškem gradu (vir: svetovni splet)
Ribniški festivali so bili zagotovo velik finančen in organizacijski zalogaj, a so še kako poskrbeli
za pestro družabno življenje v celotnem desetletju. Uspešno so se organizirali vse tja do leta
1970, ko so se pojavile prve informacije, češ da je festival »iz leta v leto bolj skromen« (Primc
1970: 15) ter da bo »letošnji program festivala obsegal le eno prireditev: opereto KUD France
Prešeren Trnovo – Ljubljana ''Pri belem konjičku''« (Primc 1970: prav tam). Tako je ta
znameniti ribniški dogodek zaradi slabega finančnega stanja, slabega izkupička ter skromne
odzivnosti gledalcev sčasoma izzvenel. To mi je potrdila tudi B. Oražem, sogovornica in
47

Ribniški poletni grajski večeri potekajo pod okriljem Turističnega društva Ribnica že od leta 2009 (spletni vir

17). To so poletne prireditve z bogato kulturno-etnološko vsebino. Prostor vsega dogajanja je ribniški grad s svojim
letnim odrom.
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dolgoletna aktivna članica TD Ribnica, ki je bil glavni organizator festivalov. V glasilu Naša
vez sem zasledila kratko objavo, kjer avtor članka piše (b. n. a. 1971: 6), da je sedaj »festival
prerasel v inštitucijo, ki naj bi vse leto skrbela za kulturno dogajanje v občini. /…/. V kratkem
bo ustanovljena občinska kulturna skupnost, ki bo povezovala vse kulturne dejavnosti, festival,
Svobode, pevske zbore, etnografski muzej, domačo obrt in podobno«. Tako je tudi bilo, saj se
je 29. junija leta 1971 ustanovila omenjena kulturna skupnost (Zoran 1971: 8). To je bil jasen
znak, da so Ribničani želeli ohraniti sloves Ribnice kot kraja »z bogato kulturno tradicijo« (b.
n. a. 1971: 6). Tako je Ribniški festival sčasoma prerastel v idejo o organiziranju I. Ribniškega
sejma, na katerem bi bili predstavljeni tradicionalni ribniški suhorobarski in lončarski izdelki.
Prireditev se je tako prvič organizirala leta 1975 (spletni vir 18).48
3.3.2 Pustni čas v Ribnici v 60. letih 20. stoletja
Pestro družabno življenje v Ribnici se ni ustavilo pri festivalih. Tudi v tem desetletju se namreč
na tradicijo prirejanja ribniških pustih karnevalov ni pozabilo. Mesec februar je bil v 60. letih
20. stoletja še posebej živ. Ribniška pustovanja, ki so bila po besedah sogovornice že od »vedno
na zelo kulturnem nivoju« (informator št. 5), so tako, kot vsa leta poprej, beležila velik delež
obiskovalcev, morda številčno celo več kot desetletje prej. Kako le ne bi, saj so se domačini v
tem »naprednem« desetletju Ribnico nenehno trudili prikazovati kot napredno, odprto, zabavno
in ljudem prijazno občino. Dva osrednja prostora pustnega dogajanja sta bila sedaj že obnovljen
ribniški trg, kjer so se v sklopu tega zabavnega dogodka že tradicionalno vile kolone radovednih
gostov, ter seveda dvorana TVD Partizan. Tradicija prirejanja in organiziranja pustnih norčij je
ostala nespremenjena, obogatila se je le vsebina pustnega programa.
Tako kot je za pustni karneval na ribniškem značilno, je začetek pustnega slavja oznanjal pustni
lik burovž s svojim velikanskim zvoncem, in sicer na pustni torek opoldne, »ko je v Ribnici vse
živo,/…/, burovž pa poziva s svojim gromkim zvonjenjem Ribničane k veselosti in jih opozarja,
da bo kmalu god vseh 'ta neumnih'« (Grivec 1964: 10). To je bila torej še vedno značilna
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Ribniški sejem se je ohranil vse do današnjih dni, ko Ribnico (že tradicionalno) vsako prvo nedeljo v septembru

obišče množica radovednih gostov, tako domačinov kot tujcev. Menim, da je Ribn'ški semenj zagotovo eden izmed
največjih kulturno-etnoloških dogodkov v Ribnici, kjer se obiskovalci lahko zabavajo, a hkrati tudi naučijo
marsikaj novega o mestu in njeni zgodovini ter seveda o ribniški (premični in nepremični) kulturni dediščini.
Lahko rečem, da Ribnica na ta dan, tako kot na dan nekdanjega Ribniškega festivala, zaživi in zasije v polnem
sijaju.
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ribniška pustna maska. Avtor piše (Grivec 1964: prav tam), da se tudi sedaj na trgu »oglaša
»burovž«, tisti torek pa se bo po glavni ulici zvrstil dolg sprevod maškar in kdo bi vedel česa
še«. To je vabilo, ki je bilo namenjeno vsem bralcem in bodočim obiskovalcem, ki so se na
ribniškem imeli namen dobro zabavati in nasmejati. Avtor je o prihajajočem živahnem pustnem
dogajanju na ribniškem leta 1964 povprašal kar samega Naceta Kurenta, ki »vsako leto umre,
oživi v predpustu, sprosti s svojo prešerno veselostjo človeška srca in potem, ko je najbolj
veselo, umre« (Grivec 1964: 10). Opazimo lahko, da je ostal tudi ta lik, poleg burovža, še vedno
prisoten na ribniških karnevalih. Očitno je bil pust leta 1964 še posebej atraktiven in živ, saj je
Nace v pogovoru s poročevalcem Dolenjskega lista vsem bralcem izdal, da bo na tokratnem
karnevalu sodelovalo vse »kar lajze inu grje« (Grivec 1964: 10) ter da bo sprevod precej dolg,
»kukr pondajl'k« (Grivec 1964a: 10–11). Moj sogovornik se je med intervjujem spominjal
izdelave norčavih pustnih mask večjih ribniških podjetij.49 Najbolj sta mu v spominu ostali dve,
in sicer maska velikega osla, ki ga je pripravilo podjetje Inles, ter raketa kovinskega podjetja
Riko (informator št. 3). Slednjo so, po njegovem pripovedovanju, montirali na kamion in z
glasnim bobnenjem spustili v zrak. Veliko prikazanih mask na karnevalu je ponazarjalo za tisti
čas aktualne politične obraze ter se navezovalo na aktualne politične teme.50 Tudi Dolenjski list
piše (Grivec 1964: 10), da so leta 1964 posamezne skupine izdelale svoje maske ter vneto
tekmovale med seboj. Skupina z Inlesa je namreč napovedala tekmovanje »doslej najboljšim
karnevalskim skupinam, k sodelovanju in tekmovanju pa vabijo vsakogar, ki bi se v teh dneh
rad poveselil in pozabaval na svojevrsten ribniški način« (Grivec 1964: 10). V »strašanku
dougm« (b. n. a. 1964e: 8) sprevodu so se tako zvrstile maske, kot so kavarniška atomska peč,
električna atomska telefonska centrala na parni pogon, Inlesov dimnik, komunalno podjetje
Snaga, stroj za posipanje poledenelih cest, javno stranišče, ki je ostalo po otvoritvi na grajskem
trgu, Sapov avtobus itd. (b. n. a. 1964e: 8). Na priloženi fotografiji lahko vidimo masko
ribniškega astronavta na pustnem sprevodu leta 1964.
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Sklepam, da so omenjene maske pripravljali vodilni ljudje v podjetju in na ta način med drugimi vodilnimi

ribniškimi podjetji tudi »tekmovali«, kdo bo boljši in izvirnejši v izdelavi pustnih mask.
50

Tako je še danes, saj so v času pusta norčavi ljudje dobrodošli povsod, norenje in norčije pa so dopustne vsem

(Černač 2008: 6). Na udaru so tako vedno politiki, politične teme, gospodarstveniki ter znane osebnosti.
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Slika 9: Maska ribniškega astronavta na pustnem sprevodu, leta 1964 (vir: Dolenjski list,
20.2.1964, stran 8)
Maske so bile res domiselne. Naceta Kurenta so nato na pepelnično sredo »z velikim
ceremonialom »pokopali« — sežgali na kamnitem mostu in vrgli v Bistrico« (Grivec 1964: prav
tam).
Tako so sledili dnevi zabave, druženja in večdnevnega veselja, a že naslednje leto je sledil šok,
saj sta bili organizacija in izvedba pustnega karnevala v primerjavi z lanskim letom slabi, a je
bila kljub temu obiskanost zelo velika, ki pa se je kasneje sprevrgla v veliko razočaranje. Tega
leta namreč pustni sprevod ni bil izveden na način, kot je bilo to značilno za vsa leta poprej.
Tradicionalnega pustnega sprevoda z burovžem na čelu, ki je bil 'simbol' ribniškega pustovanja,
ni bilo. Tudi vaške skupine, ki so med seboj tekmovale z duhovitimi domislicami, kar je publiko
zabavalo, na pustnem karnevalu v letu 1965 niso sodelovale. Janko Trošt je v članku,
objavljenem v Dolenjskem listu, strogo pokritiziral takratni ribniški pustni karneval, češ da
dežela suhe robe izgublja »nekdanji sloves šegavosti in pristne ljudske šaljivosti« (Trošt 1965:
11). Tudi o Nacetu Kurentu nisem zasledila nobenega poročanja za omenjeno leto. Menim, da
je to bilo očitno obdobje, ko je bil budžet manj zadovoljiv v primerjavi s prejšnjimi leti, kar pa
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se je kazalo predvsem v slabši organizaciji večjih, finančno zahtevnejših družbeno kulturnih
dogodkov, konkretno ribniškega karnevala. Namesto Naceta je bila vodilna pustna šema Urban,
ki se je našemil v Martina Krpana. Ravno to je zmotilo Trošta, saj je ta neprimerna maska, ki
jo je poimenoval »Urban Krpan iz Ribnice« (Trošt 1965: prav tam), po njegovem mnenju
smešila kulturne vrednote. Spraševal se je, če »smemo naše obče kulturne vrednote izrabljati
za ponesrečene maškarade in jih smešiti na način, ki žali naš narodni čut in ponos« (Trošt
1965: prav tam). Tisto leto je bil tudi sam karnevalski sprevod neobičajno kratek, saj so le tri
skupine korakale za maskirano godbo na pihala, kar je »za Ribnico veliko premalo« (Matoh
1965: 11). Obiskovalci, ki so zapolnili parkirne prostore do zadnjega kotička, so pričakovali,
da se bodo zvrstile domiselne pustne skupine, a leta 1965 takšne maškarade ribniška publika ni
bila deležna.
Tudi na splošno so se mnogi pritoževali, da naj bi bilo v drugi polovici 60. let, predvsem v
zimskih časih, ribniško kulturno-prosvetno življenje siromašnejše v primerjavi s prejšnjimi leti.
Čeprav je bil občinski proračun za leto 1965 nekoliko višji kot lani, le-ta vseeno ni zadostoval
za pokritje vseh zahtev (b. n. a. 1966a: 9). Leta 1965 se je prvič v dolgoletni zgodovini prirejanja
maškarade zgodilo, da ta značilen dogodek na ribniškem ni bil pričakovano izpeljan. Karnevali
so se organizirali »že pred vojno in tudi po vojni vsako leto« (b. n. a. 1966b: 14), a v tem letu
to ni bilo izvedljivo. Glavni problem naj bi bil ta, da ribniško Turistično društvo ne zmore vseh
stroškov za pustno prireditev, podjetja pa ne morejo žrtvovati denarja v ta namen, saj imajo
druge potrebe (b. n. a. 1966a: 9). Ribničani pa so kljub temu uspeli prirediti skromno pustno
veselico z godbeniki doma JLA v domu TVD Partizan (arhivski vir 3) ter pustni običaj
pokopavanja Naceta Kurenta na mostu na pepelnično sredo. Ta kratka, a zanimiva ceremonija
je že v preteklosti privabljala množico ljudi na ribniški trg, ko so se obiskovalci po končanem
dogodku zabavali in družili še dolgo v noč. V letu 1967 pa pustnega sprevoda, predvsem zaradi
pomanjkanja denarja, in ne volje, sploh ni bilo. Tudi za leto 1968 so se kazala namigovanja, da
karnevala ne bo, češ da je za temeljitejšo pripravo premalo časa (b. n. a. 1968a: 17), a so nekateri
predlagali, da naj bi Ribniško Turistično društvo poskušalo pustno dogajanje oživeti vsaj s
pokanjem s pustnimi biči (b. n. a. 1968a: 17). Domačini so izrazili tudi veliko željo po oživitvi
nekdanjih, vsebinsko bogatih sprevodov pustnih maškar, ki so bili značilnost ribniških pustnih
karnevalov pred mnogimi leti (kmečki vozovi, prašiči, kamele ipd.). Obuditev še do nekdaj
tradicionalne prireditve bi bila še posebej potrebna zaradi skorajšnje modernizacije ceste od
Kočevja do Delnic, ki naj bi v prihodnjih letih privabila še večjo množico turistov (b. n. a.
1968a: 17). S tem naj bi Ribnica pridobila še večjo prepoznavnost. Kljub vsemu trudu in dobri
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volji pa se pustni karneval na ribniškem trgu tudi v tem letu ni uspel organizirati. Organiziran
je bil le pokop ribniškega Naceta Kurenta.

Slika 10: Pokop Naceta Kurenta v Ribnici leta 1968 (vir: Dolenjski list, 7.3.1968, stran 15)
So si pa Ribničani tudi tokrat veseljačenje priredili kar sami v dvorani TVD-ja, kjer so »goste
zabavale lepe maškare, godba iz Ljubljane in domača pevka ter pevec iz Kočevja« (b. n.
a.1968b: 5). Najlepše maske so bile tudi nagrajene, a kljub temu tistega pravega karnevala na
ribniškem ni bilo že vse od leta 1964. Ljudje so se spraševali, če je smisel za humor v Ribnici
morebiti izumrl. Poročevalec Dolenjskega lista je Ribničane spodbujal, da je že čas, da rešijo
svoj ugled šaljivcev ter naj dokažejo, da v njih še vedno živi duh prednikov (b. n. a. 1969a: 12),
a temu na žalost ni bilo tako. Ribniški karneval kot eden izmed pomembnejših ter večjih
organiziranih družabnih dogodkov na ribniškem je tako sčasoma izzvenel. Da je le-ta neslavno
zamrl, je menil tudi Drago Mohar, fotograf, ki je v svoj objektiv ujel vse pomembne ribniške
trenutke. Leta 1971 se je v glasilu Naša vez (Mohar 1971: 4) spraševal, kaj je razlog, da se
ribniški karneval ne organizira več ter da je vedno bolj žalosten tudi pokop Naceta Kurenta.
Ribničani so se sicer trudili in po svojih močeh prirejali skromne pustne zabave v dvorani TVD
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Partizan, kjer so se kljub temu poveselili in družili, a da je vsebinsko bogata in nekdaj številčno
obiskana pustna prireditev na ribniškem trgu usahnila, je bilo dejstvo.51
3.3.3 Turizem v Ribnici v 60. letih 20. stoletja
Kljub temu da je bilo v drugi polovici 60. let ribniško družabno (in kulturno) življenje,
predvsem pozimi, tako rekoč v obdobju zatišja, pa se je prepoznavnost oziroma promocija
mesta nenehno širila. Morda pa so načrtno preusmerili financiranje iz dogodkov za domačine v
dogodke za druge obiskovalce, izletnike in turizem na splošno. Od druge polovice 60. let 20.
stoletja lahko namreč govorimo o obdobju skokovitega porasta ribniške turistične ponudbe, ki
je po mojem mnenju vplivala na številna druženja, ki so se odvijala v sklopu npr. športnega
turizma (smučanja, pohodništva, smučarskih skokov ipd.), ki so ga začeli intenzivnejše
izkoriščati. Občina ter domačini so se zavedali, da sodi Ribniška dolina »med one predele naše
ožje domovine, ki imajo veliko prihodnost predvsem v domačem, delno pa tudi v inozemskem
turizmu« (Matoh 1961a: 21). Poročali so, da je »moderna cesta že v gradnji in po nekaj letih
bo dobila naša dolina sodobno avtomobilsko cesto. Ta bo vezala Ljubljano z Jadranskim
morjem in tako pripeljala marsikaterega turista v naše predele. /…/. Kmalu se bo časovno
znatno skrajšala razdalja med našo dolino in Ljubljano. /…/« (Matoh 1961a: prav tam). Verjeli
so, da bo imela izgradnja moderne ceste pomemben vpliv tudi na podobo in založenost
trgovskih lokalov, zato so s pomočjo najpomembnejših turističnih in izletniških vozlov
Dolenjske (Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Ribnica, Sevnica, Krško in Brežice) ta okraj tudi
uspešno promovirali. To so počeli predvsem z odprtjem novih trgovin, ki so s svojo
založenostjo in urejenostjo vabili obiskovalce ter prispevali k lepši in bolj urejeni podobi
posameznega kraja (Belopavlovič 1963: 4). Poleg trgovin so morda najpomembnejšo vlogo
imele še gostilne. Gostince so namreč vseskozi pozivali, naj uredijo svoje lokale ter poskrbijo
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Tudi na odrski sceni je bila situacija precej klavrna. Domačini so se namreč pritoževali, da dan danes »ne morejo

več najti ljudi z voljo do dela. Razen tega opažajo, da je pojenjalo zanimanje občanov (zlasti mladine) za kulturne
prireditve« (b. n. a. 1966: 5). Potožili so, da je »vzrokov nemara še več. Tu je treba šteti predvsem zastarele oblike
dela, ker dandanašnji obiskovalci zahtevajo kvaliteto in pestrost. Življenje sodobnega človeka je obremenjeno s
prekomerno zaposlitvijo, zato je treba temu človeku dati samo tisto, kar mu v prostem času še ustreza. /…/,
sposobnih ljudi ne manjka, samo angažirati jih je treba — in poskrbeti, da bodo odri v dvoranah spet zaživeli« (b.
n. a. 1966: 5). V teh letih, predvsem pozimi, so kulturno-družbeni dogodki na nek način obstali. Dejavna naj bi
bila samo tri društva, in sicer pevsko društvo v okviru Svobode v Ribnici, KUD Sv. Gregor in KUD Loški Potok.
Na vseh drugih področjih je »kultura kar zamrla« (b. n. a. 1967: 7).
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za goste s tem, da jim pripravijo okusno hrano in urejena prenočišča. Tako so gostinsko
ponudbo v nadaljnjih letih le večali in večali. Občina ter zasebni ponudniki so za ta namen
izdvajali velike količine denarja. V letu 1964 je bilo namreč samo za gostinstvo in gostilniško
ponudbo izdvojeno kar 50 milijonov dinarjev, od tega so gostinska podjetja svoj promet
povečala za 15 %. Več pozornosti so začeli namenjati vzgoji gostinskih delavcev oziroma
strežnega osebja, skrbno so izbirali hrano in pijačo, saj so želeli ponuditi domače specialitete
(kislo mleko, žgance ipd.), kar bi gostom servirali z lesenim priborom in v lončenih posodah,
saj je namreč Ribnica domovina suhe robe. Gostinstvu in turizmu je prav posebno skrb začela
posvečati tudi občinska skupščina, saj so verjeli, da bosta ravno ti dve panogi v bližnji
prihodnosti postali najpomembnejši pri ustvarjanju dohodkov (b. n. a. 1964: 17). Veliko
pozornosti so posvečali tudi kulturno estetski podobi mest in krajev, urejevali so vrtove in
cvetlične nasade, domačine in tujce so vabili na predavanja, razstave, srečanja in številne druge
družbeno-kulturne prireditve v novo, preurejeno Ribnico.
Na ribniškem so zaradi konstantnega dotoka turistov nenehno vlagali tudi v prometno
infrastrukturo. Le-ta, ki je bila sodobnejša in modernejša, je namreč domačinom življenje
močno olajšala in po mojem mnenju veliko doprinesla k aktivnejšemu družabnemu življenju.
To je bil poleg ekonomskega vidika, ki je bil zagotovo poglaviten razlog, prav tako pomemben
dejavnik, ki je doprinesel k bolj razgibanim in atraktivnim družbenim dejavnostim. Z njo se je
tudi obogatilo in bolj aktiviralo družbeno življenje. Ljudje so tako na primer začeli množično
obiskovati prestolnico, ki jim je bila prej praktično nedosegljiva. Menim, da je modernizirana
prometna infrastruktura vplivala tudi na morebitne rednejše družinske obiske ter na večji obisk
ljubljanskih muzejev, razstav, koncertov, športnih manifestacij ipd. Menim, da je bil največji
prometno infrastrukturni projekt, ki je obsegal tudi ribniško področje, gradnja in otvoritev novo
asfaltirane ceste od Pijave Gorice do Kočevja leta 1963 (informator št. 3), ki je tako rekoč
glavna prometna žila do Ljubljane. To je bil za ribniško občino velik in pomemben dogodek,
na katerem ni manjkalo zainteresiranih obiskovalcev, visokih predstavnikov oblasti in drugih
političnih uradnikov. Prve slavnostne vožnje »so se udeležili predstavniki izvršnega sveta SRS
in predsednik ljubljanske okrajne skupščine inž. Marko Bulc, drugi predstavniki oblasti ter
cestnih in gradbenih podjetij. /…/. V Ribnici so jih obdarili z ribniškimi spominki, /…/. Ribnica
in Kočevje sta z novo cesto ogromno pridobila, saj bosta zdaj oba kraja z okolico vred odprta
za domači in tuji turizem, od tod pa bo tudi znatno krajša pot do morja /…/« (b. n. a. 1963a: 1).
Sogovornik se je dneva odprtja ceste zelo dobro spominjal, saj je le-ta dogodek po njegovem
mnenju »precej spremenil življenje v Ribnici« (informator št. 3). Cesta je omogočala, da so
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začeli voziti avtobusi. Posledično »s tem tudi dijaki in študentje niso več toliko živeli v LJ,
ampak so se začeli voziti vsak dan. Sprva bolj malo, potem pa kar. Ker je šel avtobus vsako uro,
je bilo to relativno cenejše. /…/. S tem je življenje postalo drugačno. Tudi avtomobile so začeli
ljudje kupovati« (informator št. 3). Zaradi novo speljane ceste, »ki je za približno 27 kilometrov
krajša vez z morjem kot cesta na Reko« (b. n. a. 1963a: 1), in posodobljenih prevoznih sredstev
so se začeli organizirati izleti, in sicer v Piran, Dolenjske Toplice in podobno (informator št. 3).
Vsi so menili, da je prvi pogoj za razvoj turizma in bogate turistične ponudbe asfaltirana in lepo
speljana cesta skozi okolico, ki bi turistom prikazovala najlepše predele ribniške občine.
Posebna atrakcija so bile izletniške točke, ki jih na ribniškem ni nikoli primanjkovalo.
Skratka, trudili so se na vse možne načine, da bi »turistom pripravili nov in lep kotiček v
slovenskem turizmu« (Matoh 1961: 3), saj so bili prepričani, da si turisti želijo »turističnih
zanimivosti in lepot. In teh ima naša dolina veliko. /…/. Sredi trga Ribnice so zdaj lepo urejeni
ostanki ribniškega gradu; v njem sta narodopisni muzej ter letno gledališče. /…/.« (Matoh
1961a: 21). Menim, da sta tako sta narodopisni muzej, ki je, kot že vemo, tega leta svoja vrata
odprl širši množici, kot tudi letno gledališče v prenovljenem ribniškem gradu, že samo s svojim
novim, urejenim in veliko privlačnejšim izgledom, kasneje tudi široko ponudbo in nenehnim
dogajanjem, v 60. letih privabljala nemalo število obiskovalcev. Tako so prve tri večje
organizirane razstave v novem etnografskem muzeju luč sveta ugledale v sklopu I. Ribniškega
festivala leta 1961. S svojimi deli sta se predstavila akademski slikar France Mihelič in kipar
Janez Boljka. Poleg njunih umetniških stvaritev so bila na razstavi predstavljena tudi
fotografska dela padlega partizana Jožeta Petka, fotoreporterja XIV. divizije (b. n. a. 1961a: 5).
Dve leti kasneje so v sklopu III. Ribniškega festivala odprli slikarsko razstavo Janeza Kališnika
(b. n. a. 1963: 5). Menim, da se je široka množica ljudi (predvsem tistih, ki so bili za tovrstne
dogodke zainteresirani), teh srečanj rada udeleževala, saj so se le-tu veliko družili, iskali skupne
interese in cilje. Sčasoma pa sta se na področju delovanja ribniškega muzeja začela kazati
finančna kriza in pomanjkanje sredstev. S tem je bilo muzejsko delo precej oteženo. Kljub
nenehnemu trudu, organiziranju razstav in drugih prireditev je večino obiskovalcev
predstavljala le šolska mladina. Podatek, da si je muzej v letu 1965 ogledalo okrog 5.000
obiskovalcev, od tega 3.000 šolarjev (b. n. a. 1966c: 10), je ponazarjal, da je muzej prestajal
težko obdobje. Janko Trošt, takratni ravnatelj muzeja, pa je kljub temu na celotno situacijo
gledal s pozitivnimi očmi. Kljub slabemu obisku se je muzej po posredovanju ljubljanske
Akademije znanosti in umetnosti uspešno udeležil mednarodne razstave igrač v švicarskem
Baslu s kar 42 primerki lesenih in lončenih igrač domače obrti, za kar so prejeli priznanje in
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pohvalo (b. n. a. 1966c: 10). To gostovanje v tujini je precej vplivalo na prepoznavnost in
promocijo ribniške občine, predvsem izdelkov suhe robe. Prav suhorobarski izdelki, ki so še
danes ribniški simbol, so bili v drugi polovici 60. let eni izmed najštevilčnejših eksponatov, s
katerimi je muzej razpolagal. Izsledila sem podatek, da je leta 1969 muzej v svojih prostorih v
ribniškem gradu disponiral s kar 1226 eksponati suhe robe. To leto je bilo v primerjavi s
prejšnjimi leti za muzej zlato, saj je slednji beležil zelo velik porast obiskovalcev, ki so na
razstave prihajali iz celega sveta – veliko jih je bilo iz Trsta, Avstrije, Italije, Francije ter celo
iz Avstralije (b. n. a. 1969b: 23). Menim, da so takšna srečevanja vsekakor vplivala na
morebitno izmenjevanje mnenj, vplivala so tudi na vzpostavljanje novih formalnih in
neformalnih povezav (npr. prijateljskih vezi). Ljudje iz različnih delov sveta so se tako znašli
na enem, skupnem mestu.
Ravno domača lesna obrt, ki je tako značilna za Ribnico in njeno okolico, je bila od druge
polovice 60. let 20. stoletja naprej motor pospešenega turističnega razvoja. V teh letih se je
namreč porodila ideja o trgovini s spominki oziroma spominkarstvo, kar je predstavljalo
dodatno turistično ponudbo. Spominki so bili miniaturni leseni izdelki, ki so predstavljali
dolgoletno ribniško tradicijo izdelovanja suhe robe oziroma vse njene panoge na kupu.
Dopisnik Dolenjskega lista piše (b. n. a. 1964d: 7), da »vsak ribniški šopek, vsaka mala
skrinjica, lepo ožgan in polakiran krožnik, miniaturni ribniški krošnjar, drobne žličke, valjarji,
noži itd. po svoje pripovedujejo bogato zgodovino domače obrti o bogati kulturni in zgodovinski
tradiciji ribniškega človeka in o njegovih prizadevanjih za ohranitev te tradicije. /…/. Mrtev les
oživi pod spretnimi rokami obdelovalca. /…/«.
Na fotografiji avtorja Draga Moharja lahko vidimo morda najbolj znameniti leseni spominek ribniški pušeljc, ki je bil »visok komaj 12 centimetrov« (b. n. a. 1966d: 1). Le-ta je bil eden
najbolj prodajanih ribniških spominkov.
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Slika 11: Ribniški pušeljc (vir: Dolenjski list, 13.2.1964, stran 21)
Prve ideje in koncepti o tej novi turistični ponudbi, za katero so verjeli, da bo Ribnico in ribniško
suho robo ponesla v svet, so se porodile na posvetovanju o spominkarstvu v Novem mestu
aprila leta 1963. Takrat se je namreč Turistična zveza Dolenjske zbrala v novomeškem
sindikalnem domu, kjer so se pogovarjali, kaj naj bi vse zajemalo domače, izvirno
spominkarstvo. Seveda so se tega dogodka, poleg izdelovalcev domačih tkanin in pisanic iz
Adlešičev in šentjernejskih lončarjev, udeležili tudi ribniški suhorobarji (b. n. a. 1963b: 6). To
je bila zamisel, ki je v nadaljnjih letih obrodila sadove. Že tri leta kasneje so poročali o več
tisočih prodanih ribniških spominkih, ki so bili vedno bolj in bolj iskani (b. n. a. 1966d: 1).
Poleg znamenitega ribniškega pušeljca so bila povpraševanja po novih, izvirnejših spominkih
vse večja in večja. Tako so se domislili ideje miniaturnih izdelkov »hokejskih palic s puckom«
(b. n. a. 1966d: 1), ki so bile dolge samo 10 cm, zaradi česar je bil spominek »primeren za
obesek ali tudi za okrasek v zgornjem žepu suknjiča. Največ teh spominkov so kupila ljubljanska
gostinska podjetja in turistične organizacije, v promet pa bodo šli najbolj med bližnjim
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svetovnim prvenstvom v hokeju na ledu« (b. n. a. 1966d: 1). Krog kupcev se je tako skozi leta
ves čas večal. Gostinska in trgovska podjetja so bila do tedaj že stalni kupci teh majhnih lesenih
izdelkov. Velik interes za miniaturne ribniške spominke je kazala tudi Postojnska jama ter
številna turistična podjetja slovenskega Primorja. Glas se je širil tudi do hrvaških podjetij ob
Jadranski obali. Zaradi izjemnega povpraševanja se je Ribniško Turistično društvo, ki je bilo
»med najdelavnejšimi ne samo v občinskem, temveč tudi v okrajnem merilu« (b. n. a. 1964d:
7), odločilo, da bodo spominke tudi izvažali. V letu 1965 je namreč TD Ribnica »prodalo za
15 milijonov starih din spominkov, /…/ razen tega pa zbralo za okoli 4 milijone starih din
naročil« (b. n. a. 1966e: 1). Izvozni lokaciji sta bili predvsem Trst in München. »Naročil je
toliko, da vsem niti ustreči ne morejo« (b. n. a. 1964d: 7). Turistična ponudba spominkov je v
tem desetletju zares cvetela.52
Področje turizma je bilo vsekakor eno izmed bolj zastopanih področij v tem desetletju, saj je
slednji privabljal veliko število turistov. S tem je promocija kraja konstantno rasla. Poleg te
tako rekoč »nove« turistične ponudbe pa je Ribniška dolina že od nekdaj slovela po privlačnem
zimskem turizmu. Bogate gozdne površine tako kot nekoč tudi danes nudijo idealne pogoje za
vse športne navdušence. Veliko izletniških točk je zimske radosti nudilo tako mladi kot stari
generaciji. Naj naštejem le nekatere lokacije, ki sem jih zasledila v Dolenjskem listu in ki so
bile v tistem času morda najbolj popularne in so že od nekdaj nudile možnost zabav zaključenim
skupinam, otrokom ter odraslim. Izletniške točke, ki so to omogočale so bile sv. Ana, Ortneški
grad, slap Kadice, jamarska koča pri Francetovi jami, kjer je »vznikla tudi prva ideja o
jamarskem turizmu« (b. n. a. 1967a: 8), in še mnoge druge lokacije. Nekatere izmed njih so
zaradi svojega položnega terena nudile tudi idealne smučarske pogoje. Znani smučišči v
Ribniški dolini, kamor je po pričevanjih mojih sogovornikov hodilo veliko domačinov, sta bili
Travna gora pri Sodražici in Grmada nad Ortnekom. Dopisnik Dolenjskega lista je Grmado
opisal kot turistično točko, znano v Ribniški dolini, ki je najbolj primerna za zimski, letni, lovski
in nedeljski turizem (b. n. a. 1964c: 17). Smučanje, sankanje in še kaj so bili pri ljudeh dojeti
kot koristni načini rekreacije, predvsem pa kot enostavni in zabavni načini druženja. Aktivnosti
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Ta panoga na ribniškem, čigar začetki segajo v drugo polovico 60. let 20. stoletja, se je ohranila vse do današnjih

dni. V Muzeju Ribnica lahko še danes te miniaturne lesene izdelke vidimo in kupimo, med drugim tudi znameniti
ribniški pušeljc.
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na prostem so ves čas podpirali tudi mediji. Slednji so športne navdušence nenehno pozivali k
športnim dejavnostim ter k skupnemu druženju.
Na naslovnici Dolenjskega lista je bilo objavljeno (Mohar 1964: 1), poleg fotografije planinske
koče na Travni gori53fotografa D. Moharja, tudi vabilo vsem ljubiteljem smučanja in drugih
zimskih radosti.
»Dom na Travni gori je znana turistična postojanka: tu so lepa smučišča, primerna za mlado
in staro. Do doma je speljana avtomobilska cesta, prevozna vse leto. Travna gora leži med
Ribnico, Loškim potokom in Sodražico. Od tod so tudi lepi izleti v kraje, znane iz NOB. Prav
blizu Travne gore so bili italijanski okupatorji v zgodovinski bitki v Jelenovem žlebu krepko
poraženi. — S smučišč na Travni gori vidimo lahko tudi Kamniške Alpe. Pridite, gostoljubno
boste sprejeti!« (Mohar 1964: 1)

Slika 12: Dom na Travni gori leta 1964. V ospredju stojita dva smučarja (vir: Dolenjski list,
17.1.1964, stran 1)
V letih, ko so bile zime še radodarne, se je v domu na Travni gori, ki je v 60. letih 20. stoletja
spadal pod Občino Ribnica (Grivec 1982: 151) (danes spada pod Občino Sodražica)
obiskovalcev kar trlo. Zdrav način preživljanja prostega časa so podpirali tudi pri šolski
mladini, saj so želeli, da bi otroci zimske počitnice preživeli kar se da aktivno, zdravo in
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1958. Danes dom zaradi slabe obiskanosti in drugih dostopnejših terenov ne obratuje več.
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zabavno. Tako so za šolsko mladino med vsakoletnimi zimskimi počitnicami organizirali
večdnevne smučarske tečaje, na katere so se šolarji vedno rado odzvali. Na smučišču na Travni
gori v »zlatih« šestdesetih letih zimskih radosti, snega in druženja ni manjkalo. S snegom
obdarjeno je bilo na primer leto 1969, ko je bilo izmerjenega kar 1 meter snega. Smučarskih
tečajev na se je poleg ribniške mladine udeleževalo tudi veliko ljubljanskih otrok (b. n. a. 1969c:
15).

Slika 13: Dom na Travni gori leta 1969 (vir: Dolenjski list, 20.2.1969, stran 15)
Dopisnik Dolenjskega lista je zapisal, da je »že od novega leta v domu na Travni gori in njegovi
okolici velik živžav« (b. n. a. 1969d: 15). Leta 1969 naj bi namreč v domu letovalo kar 300
ljubljanskih šolarjev, ki so pod vodstvom vaditeljev smučali dvakrat na dan. V članku piše (b.
n. a. 1969d: 15), da se bo tudi letos mnogo mladih deklet in fantov »navadilo krmariti z
»dilcami« po snežnih planjavah. /…/«.
Svoje smučarsko znanje so otroci in nekateri odrasli izpopolnjevali tudi na smučiščih v Loškem
Potoku in v Sodražici, kjer je bilo med vsako smučarsko sezono zelo živahno. Predvsem v
Loškem Potoku so se redno organizirali smučarski tečaji in nemalokrat tudi občinska
tekmovanja. Omembe vredno je tudi nekdanje smučišče Bukovica v Danah. Upokojena
učiteljica slovenščine in moja sogovornica se spominja, da se je v sklopu šolskih športnih dni
na tem smučišču obvezno organiziral športni dan smučanja, kjer je bil postanek v gostilni skoraj
neizbežen, saj je »to bila ena oblika družabnosti, kjer je prevladovala zelo močna
povezanost«(informator št. 5). Tako se je na primer leta 1969 na dva šestdnevna smučarska
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tečaja v Bukovici prijavilo 68 otrok od drugega do osmega razreda ter nekaj mladincev, vodili
pa so ga šolski učitelji telesne vzgoje (b. n. a. 1969c: 15). Tečaj je bil kar intenziven, saj so
smučali vsak dan od devete do tretje ure. V sklopu tečaja smučanja so otrokom in mladini
omogočali tudi izpopolnjevanje znanja v teku na smučeh ter skokih. Najboljši so se nato
udeležili občinskega tekmovanja v Loškem Potoku (b. n. a. 1969c: prav tam). Slednje je po
navadi organizirala občinska Zveza za telesno kulturo Ribnica. Otroci in mladinci so nato
tekmovali v štirih disciplinah, in sicer v skokih na 25-metrski skakalnici, v teku na smučeh, v
slalomu ter veleslalomu (Nosan 1969: 11).
Predvsem zimski čas oziroma zimske šolske počitnice je veliko otrok in mladostnikov preživelo
na smučarskih skakalnicah, ki so bile med mladimi zelo priljubljene. Med pogovori s
sogovorniki sem dobila občutek, da je bil skakalni šport v njihovi mladosti pomemben del
družabnega življenja. Po pripovedovanju se je s smučarskimi skoki ukvarjalo veliko število
otrok in mladine in ne toliko odraslih. Sogovornik Prvin Lavrič se je tako npr. spomnil
skakalnice, »ki se je imenovala Planica. Proti Francetovi jami«. Pravi, da se »danes po njej ne
bi upal spustiti, ker je tako strma. Včasih smo se pa otroci tukaj spuščali. /…/. Bilo je veliko
takih manjših skakalnic okrog Ribnice. Tudi pri sv. Frančišku v Sajevcu je bila ena, ta je še
danes tam – imenuje se Bloudkova skakalnica. Ta skakalni šport je bil takrat precej aktiven«
(informator št. 3). Gospod Škrabec mi je med intervjujem omenjal Antonovo dolin'co v
Lepovčah, kjer je bil poligon za učenje smučanja in sankanja ter tako imenovano Belo
Ljubljanico, ki je stala na mestu današnje bencinske črpalke MOL. Poleg (organiziranih)
smučarskih športnih dni so se nemalokrat organizirali tudi (družinski) pikniki, in sicer na primer
v koči pri Francetovi jami v Mali gori, kjer so se ob glasbi družili tako mladi kot stari
(informator št. 3). Le-tu je bilo poleg mladine vključeno tudi odraslo oz. starejše prebivalstvo.
Mladina in odrasli so se namreč »na ta način družili. Kasneje smo začeli v gostilne hoditi pa
smo tam kaj zapeli. Bili smo zelo mešana družba. /…/. Tista leta so bila res zanimiva… smo
tudi velikokrat lumpali s ta starimi. /…/. Smo skupaj žurali pri Cenetu« (informator št. 3). Zaradi
dobre lege in prijetne okolice so se predvsem ob nedeljah v koči pri Francetovi jami, ki je veljala
za pomembno izletniško točko domačinov (informator št. 4A), poleg piknikov organizirala tudi
razna druga srečanja, prireditve ter organizirani pohodi, kar so ljudje vsekakor izkoristili za
krepitev družabnega življenja. Konec 60. let so močno narasle tudi poletne gasilske veselice, ki
so bile »takrat že precej razširjene« (informator št. 3). Organizirale so se vsaj 1x letno, ko je
bila obletnica ustanovitve Gasilskega društva Ribnica (informator št. 4A). Veliko ribniških
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deklet je na veselicah streglo pijačo in jedačo – slednja so bila za nagrado povabljena na
dvodnevni izlet v Portorož in na Reko (Češarek 2003: 344).
Kot zanimivost bi morda omenila še društvo, o katerem sem uspela dobiti precej malo podatkov,
saj se o njemu očitno ni veliko pisalo niti poročalo, a je bilo v aktivnih letih delovanja
izpostavljeno kot uspešno in pomembno ribniško (kulturno umetniško) društvo in se mi je zdelo
smiselno, da ga v nalogi tudi omenim. To je bilo Šahovsko društvo Ribnica, ki se je po podatkih,
pridobljenih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ustanovilo leta 1965. V letnem poročilu o
delovanju šahovskega društva za omenjeno leto sem razbrala, da je bilo že prvo leto delovanja
zelo obetavno. Imeli so namreč vpisanih kar 27 članov. Prirejali so tudi tekmovanja, tako doma
kot tudi izven meja ribniške občine. Tekmovanj, mimogrede, ni bilo malo. V letu ustanovitve,
leta 1965, so se zvrstila kar štiri, in sicer januarja, ko je društvo izvedlo šahovski turnir za
prvenstvo Ribnice; marca so organizirali dvoboj med Garnizonom JLA Ribnica in domačim
društvom – rezultat je bil 4:6 v korist domačega društva; v mesecu maju so povabili goste iz
Ljubljane ter izvedli šahovski dvoboj, ki se je končal z rezultatom 8:2 v korist domačega
društva, junija 1965 pa se je vršilo povratno srečanje v Ljubljani – tudi na tem tekmovanju je
šahovsko društvo Ribnica zmagalo, in sicer z rezultatom 5:4 (arhivski vir 4). Natančno do
katerega leta je društvo delovalo, nisem zasledila, a sem v omenjeni mapi razbrala, da se
dokumenti sklicujejo do vključno leta 1976.54 Po mojem mnenju je tudi to društvo s svojim
delovanjem pripomoglo k oblikovanju družabnih trenutkov tako med domačini kot tudi med
obiskovalci od drugod.
3.3.4 Druge družabne prireditve in dogajanja na ribniškem v 60. letih 20. stoletja
Dogajanja je bilo pa sicer veliko skozi celo leto. Mislim, da si je lahko vsak našel kotiček zase,
kjer se je dobro zabavalo, veselilo, pilo in jedlo. Edini primeren, zaprt prostor oziroma dvorana
za organizacijo vseh večjih prireditev in proslav na ribniškem je bil TVD Partizan. Vemo, da
so ga že od samega začetka oz. izgradnje leta 1932, ko se je še imenoval Sokolski dom, za svoje
namene in potrebe uporabljali člani ribniškega Telovadnega društva Sokol, kasneje pa so se v
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kratko objavo o omenjenem turnirju v Ribnici leta 1979 – to leto je bil namreč organiziran mednarodni šahovski
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Nemčije, Anglije, Kolumbije in Argentine (Grivec 1982: 155). Preko te informacije si lahko razlagamo, da je
šahovsko društvo delovalo še tudi na koncu 70. let 20. stoletja.
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zgradbi prirejale številne manifestacije. Dotrajanosti in nenehna uporaba sta sčasoma notranjost
in zunanjost stavbe močno načeli, zato so se odgovorni predstavniki upravnega odbora TVD
Partizan Ribnica odločili, da bodo njegov izgled poskušali olepšati in preurediti. Želeli so
namreč, da bi »dvorana služila namenu in potrebam kraja« (arhivski vir 5) še naprej. V zbranih
zapisnikih sej upravnega odbora TVD Partizan Ribnica lahko razberemo, da so se prenove tega
pomembnega ribniškega objekta lotili previdno, a kljub temu intenzivno. Med drugim so na
sejah razpravljali o sanaciji kopalnice, električne napeljave, o popravilu telovadišča za TVDjem ipd. Iz zapisnika 3. seje upravnega in nadzornega odbora TVD Partizan Ribnica, ki se je
vršila 5. junija 1962 ob 19.30 uri v sejni sobi doma Partizan, sem zasledila, da je na seji tovariš
Gril, eden izmed članov nadzornega odbora TVD-ja, opomnil upravni odbor, »da bi bilo
potrebno urediti in popraviti kopalnico, ker v primeru kakšne tekme, se igralci nimajo kje umiti
in se umivajo na hodniku, kjer hodnik strašno mažejo. Potrebno bi bilo urediti cevi in električno
napeljavo. /…/. Tov. Debeljak prosi, da bi kupili žarnice za luči na hodniku, ker so pregorele
in je zvečer za predstave ves hodnik v temi. /…/. Tudi vodstvo kina se pritožuje in prosi, naj se
tekme z drugimi klubi ne sklicujejo v nedeljo med kino predstavo, ker samo motijo predstavo in
odvzemajo obiskovalce kinu. Tekme naj bi se prenesle na stadion, kjer pa bi bilo nujno urediti
barako za slačilnico. /…/. Stadion je mrtev in nihče ne skrbi zanj, zato bi bilo treba vsaj
najnujnejše vzdrževanje. /…/. Dom je nujno potreben popravila. /…/. Urediti je treba stranišča,
ki naj bi jih izvršila grupa z LIP-a. /…/«(arhivski vir 5). V prihodnjem letu so tako že poročali
o uspešnem prekritju strehe ter asfaltiranju pred domom – za slednje je pripomogla Občina
Ribnica (arhivski vir 6). Ves čas so se tako izvajale manjše in večje sanacije z namenom
ohranjanja dolgoletne tradicije prirejanja novoletnih in pustnih proslav, koncertov, seminarjev,
predavanj ipd. v prostorih TVD-ja. S prenovljenimi prostori je stavba dobila novo, lepšo
zunanjo in notranjo podobo. Tu se je sedaj, po prenovi družabno življenje lahko odvijalo
nemoteno še naprej, ki pa je bilo (kot že omenjeno) skromnejše kot mnoga leta poprej. Še vedno
so se sicer organizirala pustovanja in proslave (za 27. aprila, za 1. maja, ko je igrala godba ter
za dan republike), skromnejše gledališke in dramske igre, recitali, nastopi glasbenih skupin,
med vikendi pa kino (informator št. 4). To je kljub vsemu ostal nek večnamenski prostor z
»glavno kulturno funkcijo« (informator št. 5), ki so ga Ribničani znali izkoristiti sebi v prid.
Dvorana se je uporabljala za »vse javne prireditve družbenih in političnih organizacij, za občne
zbore, koncerte, zbore volivcev, za družabne večere itd. /…/« (arhivski vir 7).
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Slika 14: Uprizoritev gledališke igre "Dedinja" v TVD Partizanu leta 1964 (original v zasebni
lasti)

Slika 15: Uprizoritev gledališke predstave "Veronika Deseniška" v TVD Partizanu leta 1968
(original v zasebni lasti)
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K večjemu porastu kulturnih dogodkov in nasploh kulturnega življenja v Ribnici je svoj delež
prispevala tudi novoustanovljena Glasbena šola, ki je svoja vrata odprla leta 1963 (spletni vir
19). Njen prvi in dolgoletni ravnatelj ter takorekoč začetnik glasbenega izobraževanja na
ribniškem je bil Andrej Puhar. Ustanovitev Glasbene šole je v Ribnici požela velike uspehe, saj
je že v prvem šolskem letu beležila kar visok delež vpisanih, in sicer 76 učencev ter skoraj
odličen uspeh mladih ribniških glasbenikov, ki so prestali »ognjeni krst«, »ko so nastopili za
dan žena, sodelovali pa so z nekaj točkami tudi na akademiji v počastitev občinskega praznika
25. marca zvečer« (b. n. a. 1964a: 7), in sicer na velikem odru TVD Partizan. Organiziran je bil
tudi koncert »pevskega zbora matice iz Ljubljane pod vodstvom prof. Ferda Perca, ki poučuje
glasbeni pouk na ribniški osemletki in v glasbeni šoli. /…/« (b. n. a. 1964b: 21). Glasbena šola
tako poleg Osnovne šole, Muzeja Ribnica in knjižnice Miklova hiša reprezentira pomembno
kulturno-izobraževalno inštitucijo na ribniškem.
Skozi ta pregled dejavnosti in družbenih aktivnosti v šestdesetih letih lahko opazimo, da je za
to obdobje predstavljeno morda nekoliko manj spominov sogovornikov in več predstavitve
tega, kar naj bi Ribnico predstavljalo v tistem času. Menim, da so Ribnico v omenjenem
obdobju najbolj zaznamovali Ribniški festivali ter že omenjena turistična ponudba –
spominkarstvo. Čeprav so, po mojem mnenju, v tem desetletju turizem in turistična ponudba
(številna smučarska tekmovanja in obisk mnogih turističnih točk) in s tem osredotočenost na
obnovo, prenovo in lepši izgled kraja nekako izstopali, pa se na druženje in družabne dogodke
vsekakor ni pozabljalo. Izpostavila bi dejstvo, da je bilo zaradi nove tehnološke pridobitve –
televizije – (vsaj na začetku) morda nekoliko več posedanja doma in morebiti manj druženja po
gostilniških prostorih, ki so bili predvsem značilni za 50. leta 20. stoletja. Menim, da je bilo v
tem desetletju nekako vse osredotočeno bolj ali manj na Ribniške festivale. Slednji so ljudi
spremljali vsako leto. Seveda so se vmes organizirale še mnoge druge prireditve in srečanja, a
se za to obdobje spomini prebivalcev nekako najbolj vežejo na te znamenite ribniške dogodke,
kjer so ljudje lahko svoj prosti čas predvsem kvalitetno zapolnili. Mislim, da je Ribnica s
festivalskimi dogodki/prireditvami dosegla precej visok kulturni nivo, ki je kraj zagotovo trajno
zaznamoval. Tudi spominkarstvo je vsekakor Ribnici in ribniški suhi robi dalo neko dodatno
vrednost in prepoznavnost v širšem kulturno-etnološkem okolju.
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4.

O DRUŽABNOSTI V RIBNICI V PRVIH DVEH POVOJNIH LETIH
(ZAKLJUČNO POGLAVJE)

Moj namen je bil predvsem odkriti in ugotoviti, kdaj, ob katerih priložnostih in na kakšen način
so se ljudje v obravnavanem obdobju družili oziroma kako so si krajšali svoj prosti čas. Kateri
dogodki v Ribnici so bili tisti, ki so poskrbeli za vesele družabne dogodke? Raziskovalno
vprašanje se je vezalo tudi na kraj druženja – torej kateri prostori v Ribnici so bili najbolj
obiskani oz. kje so se ljudje najraje zadrževali. Hipotetično sem predvidevala, da so to bili
predvsem gostilniški prostori, kar se je skozi raziskavo tudi izkazalo za resnično dejstvo.
Slednje so, po besedah domačinov vedno poskrbele za živahnost in dobro voljo občanov. S
pomočjo raziskave sem predvsem ugotovila, da je bilo aktivnega druženja na ribniškem v
obravnavanem raziskovalnem času res zelo veliko. Ribnica je s pomočjo aktivnih in zagnanih
domačinov, Turistično olepševalnega društva Ribnica, Turističnega društva, Občinskega sveta
za izobraževanje in kulturo ter vseh ostalih pomembnih društev in inštitucij poskrbela za
razgibano družabno življenje skozi celo leto. V veliko pomoč pri odkrivanju informacij so mi
bili časopis Dolenjski list ter dostopni arhivski viri (fond Ribnica) v Zgodovinskem arhivu
Ljubljana.
Za neko temeljno analizo gradiva sem izbrala primerjavo obeh obdobij med sabo – torej
primerjavo 50. in 60. let 20. stoletja. V slednji interpretaciji sem razmišljala predvsem o tem,
zakaj je prihajalo do razlik v obliki in načinu druženja, kateri dogodki so se pojavili na novo in
zakaj, o katerih dogodkih so mi informatorji največ pripovedovali ter katere so podobnosti, ki
so povezovale obe desetletji med sabo. Morda bi za začetek omenila občutek, ki sem ga dobila
med zbiranjem podatkov in informacij za potrebe magistrske naloge. Skozi pogovore z ljudmi
me je nenehno obdajal občutek, da so se sogovorniki 50. in 60. let prejšnjega stoletja radi
spominjali predvsem zato, ker v tistih časih ni bilo toliko individualizma, medosebnega
sovraštva, zavidljivosti in družbenega razlikovanja. Njihova pripovedovanja so mi dala vedeti,
da so to bili predvsem časi večje solidarnosti med ljudmi. Čeprav so bile oblike druženja in
preživljanja prostega časa vsaj v 50. letih večinoma skromne, so ljudje kljub temu uspeli najti
veselje v vsaki ponujeni stvari. Spomine na »nekdanje boljše čase« ohranjajo predvsem starejše
generacije. Slednje se namreč obdobja obstoja druge Jugoslavije in vsega, kar je z njo povezano,
spominjajo z nekoliko nostalgičnim tonom. Tu mislim predvsem na obdobje t. i. jugonostalgije.
Jansen meni (Jansen 2005: 223–250 v Velikonja 2017: 503), da so glavne teme jugonostalgije
predvsem skupni (pop)kulturni prostor oz. »dom«, boljši časi ter normalno življenje. Prav tako
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piše (2017: 500), da se še danes na Jugoslavijo radi spominjamo v pop-kulturi, in sicer v obliki
jugo-rock ali jugo-pop skladb s takrat aktualnimi izvajalci (Novi fosili, Zabranjeno pušenje
ipd.), v oglaševanju, kjer so še danes aktualne nekdanje trgovske znamke in proizvodi (Vegeta,
Cedevita, Životinjsko carstvo, Kokta) ter v dizajnu (borosanke). Tudi Ivana Spasić piše (2012:
578), da ima večina ljudi na obdobje socialistične Jugoslavije pozitivne spomine, ki se mešajo
z občutki izgube in nostalgije. Tekom svoje raziskave oz. med pogovori z ljudmi sem tudi sama
dobila občutek, da so bili ljudje nekoč mnogo bolj povezani med seboj, prijateljske vezi so bile
pristnejše in trdnejše, znali so se iskreno zabavati in družiti ter uživati v skromnih okoliščinah,
ki jim je nudilo življenje. Po mnenju Spasićeve (2012: 585) je bilo v »starih časih« med ljudmi
čutiti bistveno več topline, pristnosti in družabnosti, a vendar so kasnejše rastoče socialne
neenakosti, ki so bile posledica kapitalizma, privedle do medosebnega odtujevanja (2012: prav
tam). Tudi sama sem skozi raziskavo ugotovila, da so se oblike druženja v obeh desetletjih
nekoliko spremenile. V začetku 50. let 20. stoletja, kjer se je še močno čutil povojni čas, so bile
tako življenjske kot gospodarske okoliščine precej skromne. Menim, da je vojna škoda morebiti
najbolj vplivala ravno na ljudi, ki so bili zaradi vojnih grozot psihično in finančno skrhani.
Slednje je vsekakor imelo vpliv tudi na samo obliko druženja in preživljanja prostega časa, ki
je bilo v teh letih dokaj skromno in enolično. Po pridobljenih informacijah je bilo največ
druženja ob reki Bistrici, kjer se je veliko otrok poleti kopalo in igralo razne skupinske igre
(npr. kavbojce in Indijance), pozimi, ko je reka zaledenela, pa so se po Bistrici drsali. Domačini
pa so se sicer veliko zbirali po gostilnah – med njimi sta bili najbolj obiskani gostilna Pr' Cenetu
ter restavracija Klo. Vsi sogovorniki so se tamkajšnjih druženj zelo radi spominjali. Aktualne
so bile tudi veselice, kjer se je veliko plesalo ob ritmih harmonike. Spomini informatorjev so
se vezali tudi na (ribniški) kino, ki je imel svoje prostore v TVD Partizanu. V njegovih prostorih
oz. v dvorani so se v 50. letih zvrstili tudi številni telovadni nastopi, mnoga tekmovanja,
gledališke igre in pustne prireditve ob koncu zime. Ravno slednje so bile v tem desetletju zelo
aktualne. To je bil čas, ko so ribniški trg preplavile izvirne maske in obiskovalce spravljale v
smeh in dobro voljo. Z uspešno vsakoletno organizacijo so se ribniški pustni sprevodi odvijali
še skoraj celo naslednje desetletje. Na koncu 60. let 20. stoletja pa se je tradicija prirejanja
pustnih prireditev zaradi finančnih in organizacijskih težav končala. Sicer pa se je v 60. letih
način druženja in preživljanja prostega časa nekoliko spremenil. Spremenilo se je že samo
razpoloženje ljudi. V tem desetletju namreč ljudje niso bili več toliko obremenjeni z vojno in
vojnim dogajanjem. Trudili so se slabe spomine, dogodke in vojno škodo čimprej odpraviti oz.
pozabiti. Tako je bilo to desetletje posvečeno prenovi in obnovi ribniškega trga in predvsem
ribniškega gradu, ki je bil in je še danes eden izmed vidnejših simbolov na ribniškem. Med 2.
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svetovno vojno je bil precej porušen in oslabljen, pa so ga v začetku 60. let 20. stoletja obnovili
in odprli za širšo javnost. To se je dogajalo pod budnim očesom Janka Trošta in drugih
pomembnih odgovornih ljudi. V prostorih gradu se je leta 1961 odprl prvi ribniški etnografski
muzej, ki svoje muzejsko poslanstvo opravlja še danes. Menim, da je novo odprt muzej mestu
dal še dodatno kulturološko vrednost. Le-ta je namreč oblikoval nek kakovosten prostor
druženja in nenehnega srečevanja ljudi. Po nekajletnem pregovarjanju so Ribničani istega leta
uspešno organizirali tudi I. Ribniški festival, ki se je (skoraj) vsakoletno odvijal do konca 70.
let 20. stoletja. To so bile večinoma enotedenske prireditve, na katerih so organizatorji v
prenovljen grad oz. na grajski oder (danes protokolarni prostor) pripeljali veliko znanih
slovenskih in tujih glasbenikov, plesalcev, gledaliških igralcev, športnih predstavnikov idr.
Vsak izmed mojih sogovornikov se je družabnih srečanj na Ribniških festivalih zelo rad
spominjal. Predvsem so jim v spominu ostali nastopi Ljubljanske Opere in Mestnega gledališča
ter Opere Ivana Zajca z Reke. Za dodatno promocijo kraja je od druge polovice 60. let 20.
stoletja naprej skrbela tudi trgovina s spominki oziroma spominkarstvo, ki je sloves izdelovanja
suhe robe ponesla v širni svet. Svojo obiskanost je v tem desetletju še vedno močno vzdrževal
(ribniški) kino oz. kino dvorana v TVD Partizanu. Poleg filmov so se v njegovih prostorih do
konca 60. let redno odvijale in organizirale vse večje proslave, koncerti, silvestrovanja ipd.
Vloga TVD Partizana se je namreč po odprtju večnamenske stavbe oz. centra Ideal v središču
mesta leta 1975 bistveno zmanjšala. Menim torej, da sta se v primerjavi s 50. leti druženje in
družabnost Ribničanov spremenili na morebiti nekoliko kvalitetnejše in raznovrstnejše.
Življenja pa je absolutno spremenila tudi tehnološka novost – to je pojav televizije, ki je začela
ljudi informirati. S pomočjo televizije je dotok informacij postal bistveno hitrejši in lagodnejši.
Omenila bi še eno novost, ki je zaznamovala 60. leta 20. stoletja – to je izgradnja ceste Kočevje–
Pijava Gorica. Le-ta je ljudem približala utrip prestolnice, več je bilo tudi izletov. Vse se je tako
rekoč začelo fokusirat na Ljubljano, je povedal moj sogovornik. Menim, da so se kljub vidnim
novostim vseeno ohranile nekatere podobnosti v obliki druženja Ribničanov – dobila sem
občutek, da so ljudje kljub vojni škodi, ki jih je doletela, predvsem uspeli ohraniti tesne
medsebojne stike. Mislim, da si niso dovolili, da bi slabe izkušnje in doživetja vplivala na
njihove prijateljske stike, saj le-ti predstavljajo pomemben del človeškega življenja. Njihova
življenja so se vsekakor spremenila, a družabni stiki so se uspešno ohranili, saj so jih tako v
petdesetih kot šestdesetih skrbno čuvali oz. negovali. Morebiti pa se je v 60. letih interes
občanov in drugih odgovornih ljudi preusmeril v nekatere druge, bolj kulturno (turistično)
obarvane dejavnosti (spominkarstvo in s tem začetek večanja suhorobarske ponudbe, Park
kulturnikov, odprtje Ribniškega muzeja ter Glasbene šole).
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V zaključku bi predvsem želela potrditi moje začetno raziskovalno vprašanje – menim torej, da
je bilo druženje v Ribnici v 50. in 60. letih 20. stoletja predvsem razgibano, raznovrstno in zelo
povezujoče. V primerjavi z današnjico ga je bilo mnogo več, saj danes ribniški trg ter dvorana
TVD Partizan tako rekoč mirujeta. Dobila sem občutek, da so si bili ljudje v raziskovanih letih
bolj naklonjeni, imeli so morda tudi več razumevanja drug do drugega, kar mislim, da danes
velikokrat primanjkuje. Ribnica je kljub svoji majhnosti prebivalcem nudila široko paleto
aktivnega ter manj aktivnega preživljanja prostega časa, kar so ljudje znali še kako dobro
izkoristiti. Mislim, da je imela Ribnica v preteklosti veliko aktivnejše organizirano družabno
življenje, kot ga ima sedaj. Na trgu in po celotnem kraju se je dogajalo in organiziralo veliko
več kot danes. Čeprav je TVD Partizan le izjemno skromna podoba nekdaj centralnega
družabnega prostora Ribničanov, pa je svojo pomembno vlogo vse do danes uspel ohraniti
Ribniški grad, kjer se vsako leto odvijajo številne prireditve s kulturno, etnološko in
izobraževalno vsebino. V 60. letih 20. stoletja so ga obiskovali predvsem zaradi številnih
razstav v takrat odprtem ribniškem muzeju in dogodkov v okviru Ribniških festivalov, danes pa
ga obiskujejo predvsem zaradi ribniškega sejma, poletnih grajskih večerov, poletnega branja
knjig pod krošnjami, razstav v muzeju in nenazadnje tudi zaradi obiska spominskega Parka
kulturnikov.
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5.

SUMMARY

The purpose of this master's thesis entitled Social Life in Ribnica in the 1950s and 1960s is to
demonstrate and describe to the reader the different socializing manners and forms of the
inhabitants of the town of Ribnica in the second half of the 20th century. To obtain the necessary
information, the author used the interview method to talk to local inhabitants. The acquired data
was then complemented with information from newspaper articles, archival sources, and other
accessible papers.
The 1950s were still a part of the post-war era, which was influenced by modesty and simplicity.
This was reflected in the way of life and manners of socializing. The latter mostly took place
near the river Bistrica, which offered an opportunity for refreshment in the summer and fun on
the ice in wintertime when it froze over to children and adults alike. The main square in Ribnica
was filled with several taverns, which also served this purpose. The most popular ones were the
tavern Pr’ Cenetu (At Cene’s), owned by the Podboj family, and the restaurant Klo. Taverns
were mostly frequented by men, since women had to take care of the household and the
children.
The 1950s were also heavily marked by the TVD Partizan building (the former building of the
Sokol home). In the main hall, which was the only enclosed and organized location in Ribnica,
several social events took place that attracted visitors from near and far. This is also the place
where numerous cultural events, parties for New Year’s Eve and Shrovetide (with typical
Ribnica masks), concerts, theatre performances, communal events, etc. took place. The local
cinema with a varied programme, which entertained the younger and the older generation, was
the focal point of social life in that period.
The inhabitants of Ribnica knew very well how to stay entertained during winter months, which
are considered to be a cold and desolate time. The nearby hill Travna gora served as a wonderful
ski slope for all generations, because of its typically diverse terrain. Another nearby hill,
Grmada nad Ortnekom, was also a popular and well-visited spot, very suited for winter,
summer, hunting, and weekend tourism.
After the 1950s drifted into the 1960s, the Ribnica square witnessed a transformation. These
were the years of rigorous renovation and reconstruction, modernization and a time of quick
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development. The novelties were mostly reflected in the cultural and economic aspects and in
infrastructure. The Ribnica square transformed: roads and streets, which were still damaged
since the post-war era, were fixed. The destroyed steeples of the church of Saint Stephan were
also renovated, at first under the careful eye of the architect Jože Plečnik and later his student
Erna Tomšič. In addition, this decade marked the renovation of the Ribnica castle, considered
to be the symbol of the town. In the renovated castle, the newly-established Ribnica museum
and the permanent exhibition Suha roba in lončarstvo (Woodenware and pottery) found their
home. With its renovated and modernized image, the castle served as an important place for
meeting and socializing. During that period, the famous Ribnica festivals were organized on
the castle grounds. Even nowadays, the grounds are used for exhibitions of the Ribnica
museum.
With the comparison and research of different forms and manners of socializing in the 1950s
and 1960s, the author discovered that even though the observed period is a part of the post-war
era, socializing in the Ribnica area did not suffer. During the nostalgic interviews with the
inhabitants, the author discovered that this was a period when people knew how to socialize
more genuinely and more honestly. Even though the 1950s were more modest and simpler, this
did not affect the social life of the inhabitants of Ribnica.
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Arhivski vir 2: ZAL, RIB/0047, škatla 1/3 – 50 let telesne vzgoje v Ribniški dolini (1906–1956),
stran 23, Ribnica: 1956.
Arhivski vir 3: ZAL, RIB/0047, škatla 3/8 – Partizan Ribnica, društvo za telesno vzgojo,
zapisnik sej U. O., 1964: Zapisnik 8. redne seje Upravnega odbora Partizana Ribnica,
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7.

PRILOGE

Priloga 1: CD
Priloga 2: Obrazci sogovornikovih dovoljenj za objavo se hranijo v dokumentaciji oddelka za
etnologijo in kulturno antropologijo.
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