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1 PRVI DAN 
Vabimo vas na tri unikatne dni v Ribniško dolino, kjer vas bo lahko dobra volja popeljala na najbolj zanimiv 
kraj ali pa najvišji vrh. Vabljeni ste vsi in tudi tisti, ki niste za višinske podvige, saj je prvi dan načrtovano 
zgodovinski. Videli boste skoraj vse zanimivosti, ki se nahajajo v Ribnici pa tudi izven nje.  

In med vsem dogajanjem, če boste privolili, vas bo naš fotograf slikal in na koncu lahko odnesete s seboj 
svojo knjižico spominov. 

 

1.1 RIBNIŠKI GRAD 
(Glej Sliko 1) 

Prvi dan se bo začel z ogledom ribniškega gradu, kjer bomo prisluhnili Bajki o nastanku Ribnice in pa tudi o 
zgodovini Ribnice nasploh. Ogledali si bomo tudi stalni razstavi - Ribnica, veličina majhnosti in pa razstavo 
z naslovom Boj krvavi zoper čarovniško zalego. Zdaj pa si podrobneje poglejmo, kako bo izgledal naš ogled 
gradu in kaj bomo tam slišali. 

1.1.1 Bajka o nastanku Ribnice  

Najbolj zanimiva je predvsem Bajka o nastanku Ribnice, ki pritegne kar večino poslušalcev. 

Sedanja Ribniška dolina je bila nekoč ogromno jezero. V njem je bilo veliko rib – velikih in 
majhnih. Med njimi je živela tudi zlata ribica. Bila je krasotica. V Veliki gori pa je takrat živel 
velikan, ki je bil močan in orjaški. Podnevi je spal, ponoči pa je hodil lovit ribe na jezero. Zlata 
ribica mu je pri lovu pomagala, s tem da je svetila. Ker v Suhi krajini ni bilo vode, so hodili k 
jezeru ponjo. Nekoč, ko so prišli zajemat, so z njo zajeli tudi zlato ribico. Vrgli so jo med kamenje, 
kjer je okamnela. Velikan se je zbudil iz spanja in je šel kot po navadi lovit. Zlata ribica mu ni 
prišla svetit. Iskal jo je, a je ni našel. Tedaj se je strašno razjezil, lomil je stene in jih metal v 
jezero. Vse je izruval, kar mu je prišlo pod roke: drevesa in grmovje. V jezeru so nastale velike 
rupe, kamor je odtekla voda. Jezero je tako izginilo, na dnu pa je ostalo mnogo rib. Iz vseh krajev 
so ljudje hodili ponje z vozovi, zato je ta kraj dobil ime – RIBNICA. 

V spomin na ta dogodek ima Ribnica še danes v svojem grbu ribo (glej Sliko 2). Ta naj bi bila poseben znak 
ribarstva in zaradi tega sta se največji potok in naselbina poimenovala Ribnica, v širšem pomenu pa cela 
dolina, ki ima pet potokov in mnogo studencev. Možno je, da so se prvi naseljenci ukvarjali z ribištvom ali 
pa so bili po večini ribiči, iz česar se je potem preko oznake Ribičani razvilo ime Ribničani (ribiči – Ribičani 
– Ribničani). 

1.1.1.1 Še nekaj o Ribnici nasploh 

Ribnica je geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in upravno središče občine. Leži na obeh 
bregovih ponikalnice Bistrice, sredi ravnine ribniškega polja, med grebenoma Male in Velike gore. Dolina se 
proti jugu razširi v večji naselji Prigorica in Dolenja vas z obsežnim dolenjevaškim poljem, proti zahodu se 
podaljša do Sodražice, od koder se svet proti severu dvigne v slikovita Slemena, proti jugozahodu pa se 
povzpne v Loški Potok (glej Sliko 3). Podnebje je zmerno celinsko z dolgimi zimskimi obdobji in obilico 
snežnih padavin. Več kot 60 % površine pokrivajo bogati gozdovi, predvsem iglavci, ki so polni raznovrstne 
divjadi. 

Naj povemo še to, da je vsem prireditvam in dogajanjem v ribniški občini skupen “Ribnčan Urban”, ki s 
svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami vedno znova ostaja njen razpoznavni znak. 
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(Glej Sliko 4) 
1.1.1.2 Stalna razstava - Ribnica, veličina majhnosti  

(Glej Sliko 5 in 6) 
Ogledali si bomo razstavo, ki je potovanje po preteklosti teh krajev. Prične se nekoč pred davnimi časi, ko je, 
kjer danes leži Ribniška dolina, bilo veliko jezero. Nadaljuje se v prazgodovinski naselbini pri Žlebiču, v 
obdobju visokega srednjega veka, ko je Ribnica predstavljala pomembno duhovno središče. Na prelomu v 
novi vek Ribničani pričnejo z krošnjarjenjem … Kolo zgodovine se ustavi v 90-ih letih 20. stoletja. Skozi 
zgodovinske dogodke in obdobja se kot rdeča nit vije delo ribniškega človeka z lesom, ki je dalo Ribniški 
dolini specifičen pečat in po celem svetu znano »suho robo«. Odnos človek - les obiskovalcu pričara zvočno 
ozadje razstave in izmenična svetlobna projekcija fotografij, kjer se dela z lesom in fotografije, ki 
predstavljajo osnovo za razvoj suhorobarske dejavnosti. 
 
1.1.1.3 Stalna razstava - Boj krvavi zoper čarovniško zalego 

(Glej Sliko 7 in 8) 
Sledi razstava,ki se nahaja v grajskem stolpu in je zanimiva že zaradi samega prostora. Razdeljena je na tri 
sklope: čarovniški procesi na Slovenskem in ribniški čarovniški proces, mučenje ali tortura, zdravilna zelišča 
in uroki. Na razstavi najdete replike mučilnih naprav, kot so čarovniški stol, naprava za lomljenje palcev idr., 
repliko originalnega zapisnika čarovniškega procesa v Ribnici leta 1701. Zvočna podlaga obiskovalca 
seznani z zgodbo Marine Češarek, ki je bila pred tristo leti v Ribnici obtožena čarovništva. 

Čarovniški procesi so ena največjih tragedij v evropski zgodovini. Kljub številnim raziskavam še do danes ni 
dokončne razlage tega pojava. Ideje o "zlu" , ki ga je potrebno iztrebiti, se pojavljajo vedno znova in nikakor 
niso omejene le na čas, ki ga obravnava razstava. 

 

1.2 CERKEV SV. ŠTEFANA 
Ko boste prišli v Ribnico, vas že od daleč pozdravita dva zvonika ribniške farne cerkve, ki sta zgrajena po 
načrtih Jožeta Plečnika. Malo je krajev v Sloveniji, ki bi dali svetu toliko duhovne in svetne inteligence kot 
Ribniška dolina. Naj jih naštejemo samo nekaj: glasbenik Jakob Petelin Gallus, mecen slovenske inteligence 
Luka Knafelj, jezikoslovec pater Stanislav Škrabec, Janez Evangelist Krek …  

Ogledali si bomo cerkev sv. Štefana v Ribnici (glej Sliko 9), ki stoji na mestu starodavne prednice, ki je bila 
večkrat porušena in prezidana. Prvotna cerkev je bila  zgrajena vsaj okoli leta 1000, sočasno z njo pa naj bi 
bil zgrajen tudi ribniški grad. Ta prvotna cerkev je stala do leta 1340, ko jo je morda porušil potres. Leta 
1415 je grozovit požar upepelil ves trg, trideset let kasneje pa je ponovno pogorela polovica trga. V tem času 
je bila mogoče ponovno porušena tudi prvotna cerkev. Novo so najbrž postavili Celjski grofje v letih 1418-
1456. Ta župnijska cerkev je stala 300 let, do leta 1775, ko je pogorela. Ta cerkev je stala še skoraj 100 let, 
ko je bila leta 1866 popolnoma porušena. V letih 1866-1868 je bila postavljena še tretja župnijska cerkev v 
Ribnici. Med drugo svetovno vojno je bila ribniška cerkev hudo poškodovana. Ob koncu vojne je 19. aprila 
1945 zaradi bombardiranja pogorela vsa streha na cerkvi, uničeni pa sta bili tudi obe zvonikovi kapi. Načrte 
za nov zvonik je izdelal arhitekt Jože Plečnik. Obnovili so jih leta 1998. 

Ribniška župnijska cerkev je sicer ena največjih cerkva v Sloveniji. V dolžino meri 60 m, široka je 22 m in 
visoka 20 m. Galeriji merita 30 x 5 m. Cerkev je sezidana v historičnem romanskem slogu. V notranjosti so 
mogočen glavni in daritveni oltar ter dva stranska oltarja. Cerkev je v celoti poslikana s prelepimi freskami 
slikarja Wolfa. Ribniške orgle pa so danes v Sloveniji največje, še povsem originalno ohranjene, mehanične 
orgle iz 19. stoletja. 
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1.3 ŠKRABČEVA DOMAČIJA 
Po ogledu gradu in cerkve se bomo odpravili v vas Hrovača blizu Ribnice, kjer bomo odšli na Škrabčevo 
domačijo (glej Sliko 10) in prisluhnili krajši predstavitvi. Sledilo bo kosilo, kjer boste lahko poskušali 
različne jedi, ki so značilne za Hrovačo oz. za Fižolov dan, ki je obvezen dogodek vsako leto, zadnjo soboto 
v mesecu avgustu, kjer zadiši po različnih fižolovih jedeh. 

Pa povejmo še nekaj o Škrabčevi domačiji. 

Škrabčeva domačija v Hrovači je rojstna hiša patra Stanislava Škrabca (1844-1918), enega najpomembnejših 
jezikoslovcev-slovenistov 19. stoletja, utemeljitelja slovenskega modernega pravorečja in norme slovenskega 
knjižnega jezika.  

Na njej so več kot dve stoletji prebivali rodovi družine Škrabec, danes pa se razširjen kompleks uresničuje 
kot navdihujoč prostor druženj in srečevanj na najvišji ravni. Družina Škrabec je staro domačijo obnovila in 
k domačijskemu kompleksu priključila bližnjo Kersničevo kovačnico, ki po prenovi z novo razstavno ter 
galerijsko vsebino bogati programe Škrabčeve domačije, ter Boštjanovo hišo, ki z nastavitvenimi možnostmi 
sveži že tako živahen utrip Hrovače. Obnovljen je bil tudi skedenj, ki je dobil kulturno, komunikacijsko, 
medijsko in poslovno poslanstvo.  

 

1.4 POSESTVO UGAR 
Po kosilu se bomo odpravili na Posestvo Ugar (glej Sliko 11), ki se nahaja blizu Ribnice. Tja se bomo 
pripeljali s kočijo. To bo popestrilo vzdušje, saj bo vožnja s kočijo nadvse prijetna in zanimiva izkušnja. 

Konjeniški center se razprostira na 70 hektarih površine, tvori jedro 1500-hektarskega kompleksa v lasti in 
upravljanju družine Rudež ter odraža 200 let konjeniške tradicije. Po letu 2000 se je s prihodom upravitelja 
posestva Maksa Riosse in Manje Koren pričela temeljita prenova posestva in obnovitev nekdanje 
povezanosti s konjerejo in konjeniškim športom. Proces prenove in širitve se je nadaljeval do sedaj in 
omogočil, da je Posestvo Ugar postalo moderen konjeniški kompleks, ki z odličnimi možnostmi za rejo in 
trening konj nedvomno spada med najbolj razvite konjeniške centre v tem delu Evrope. 

Seveda ne smemo pozabiti omeniti Ugar Equestrian Team, ki je profesionalna konjeniška ekipa. Njeni člani 
že vrsto let uspešno tekmujejo v domači in tuji konkurenci, in sicer v olimpijskih disciplinah preskakovanja 
ovir in dresure.  

Tako si bomo na posestvu ogledali manjši, a vseeno zelo zanimiv prikaz tekmovanja v preskakovanju ovir in 
dresuri, da si bomo lahko predstavljali, kako to poteka. Močno verjamem, da vam bo tudi to ostalo v 
prelepem spominu, saj je prav posebno doživetje. Tako bo tukaj nekaj prostega časa oz. časa za »počitek«. 
Ogledali si boste lahko tudi konje in koga povprašali, če vas bo karkoli zanimalo. 

 

1.5 MIKLOVA HIŠA 
Po ogledu Posestva Ugar bo sledila vožnja ponovno v center Ribnice, kjer se bomo ustavili v Miklovi hiši. 
(Glej Sliko 12) 

Galerija Miklova hiša beleži dvajset let kontinuiranega programa. Z razstavami predstavlja pretežno sodobno 
slovensko likovno umetniško produkcijo. Hranijo dve likovni zbirki. Ribniška likovna zbirka poseduje 
ključna likovna dela druge polovice 80-ih in začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Širši slovenski javnosti je 
bila predstavljena na veliki razstavi v zgornjih prostorih Moderne galerije leta 1992 in kasneje po delih na 
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vsakoletnih razstavah v matični galeriji. Didaktična likovna zbirka pa je nastala v sodelovanju z ZDSLU 
(Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov) in poskuša prikazati vse tehnike in sloge in ključne avtorje 
slovenske likovne ustvarjalnosti. Po segmentih je bila v Ribnici večkrat predstavljena. Dela zbirk so hranjena 
v prostorih galerije. Galerija organizacijsko deluje v okviru Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica. 
Program galerije pa oblikuje galerijski svet. 

 

1.6 ROKODELSKI CENTER 
Po ogledu Miklove hiše se bomo odpravili v Rokodelski center (glej Sliko 13), kjer bomo več izvedeli o 
tradicionalni domači obrti v Ribnici. 

Prepoznavni domači obrti Ribniške doline sta suhorobarstvo in lončarstvo, ki imata v teh krajih večstoletno 
tradicijo. Izdelovanje »ribniške suhe robe« sodi med najstarejše, hkrati pa zelo svojevrstne domače obrti. 
Tesna navezanost prebivalcev z naravo, bogastvo gozdov in iznajdljivost domačinov, je pripomogla k 
nastanku in razvoju obrti, kot jo poznamo še danes. V Rokodelskem centru bomo tako prisluhnili kratki 
predstavitvi o suhi robi in lončarstvu, ogledali pa si bomo lahko tudi izdelavo posameznih izdelkov. 

Pa da povemo še nekaj o suhi robi in lončarstvu. 

1.6.1 Suha roba 
(Glej Sliko 13) 
Poleg ostalih vrst domače obrti ali rokodelstva se je na t. i. suhorobarskem območju najbolj razvilo in tudi 
ohranilo izdelovanje suhe robe. To so različni izdelki iz lesa, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, pri kmečkih 
opravilih in kot spominki. Poleg posebnega načina življenja je prebivalcem na podeželju predstavljala tudi 
poseben vir dohodka. Prebivalci Ribniške doline niso predmetov le izdelovali, pač pa so z njimi tudi trgovali. 
Leta 1492 je cesar Friderik III. izdal tako imenovani krošnjarski patent, privilegij, s katerim je dodelil 
kočevskim in ribniškim kmetom pravico do prostega trgovanja z žitom, platnom in doma izdelano robo po 
deželah v svojem cesarstvu. Razvila se je potujoča trgovina s krošnjo in kanonom na ramenih, pozneje s 
konji in vozovi, s kolesom in avtomobilom. Suha roba je še danes doma v Ribnici in širši okolici, med 
suhorobarji pa najdemo prave mojstre oblikovanja lesa. 

Poznamo več vrst suhorobarstva: obodarstvo, podnarstvo, rešetarstvo, krošnjarstvo, posodarstvo, orodjarstvo, 
žličarstvo, ročno mizarstvo, strugarstvo in zobotrebčarstvo. 

1.6.2 Lončarstvo 
(Glej Sliko 14 in15) 
Ta obrt je dajala kruh prebivalcem južnega dela Ribniške doline, kjer so nahajališča gline. Valvasor v Slavi 
Vojvodine Kranjske iz leta 1689 poroča, da je v Dolenji vasi prek 80 hiš, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem 
glinenih izdelkov. Z lončarijo so se ukvarjali tudi v vaseh Prigorica, Nemška vas, Rakitnica in Blate. Tudi 
lončarji so morali znati svoje izdelke unovčiti. Lonce, latvice, potičnice, sklede, »piščalke, ki piskajo v riti« 
in žvrgolčke so prodajali širom po Slavoniji, Vojvodini, Dalmaciji, Furlaniji in Sloveniji. Danes lončarsko 
tradicijo ohranjajo in nadgrajujejo še štiri družine in ena keramičarka. 

 

1.7 TURISTIČNA KMETIJA OBLAK 
Za prenočitev tudi ni skrbi, saj turistična kmetija Oblak nudi udobna prenočišča ter potreben zajtrk in 
večerjo. Nahaja se nedaleč stran od Ribnice v majhni vasici Rigelj nad Ortnekom. Do tja vas bo iz centra 
Ribnice popeljal lokalni avtobusni prevoznik Point, ki poskrbi za lepo vožnjo. 
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Dan se bo torej zaključil na turistični kmetiji Oblak, kjer bomo imeli nadvse okusno večerjo in tudi zabaven 
večer. Zjutraj nas bo seveda pričakal tudi zaslužen zajtrk, saj si bomo morali nabrati moči, ki jih bomo 
potrebovali tekom dneva. 

 

 

2 DRUGI DAN 
Za tiste, ki obožujete naravo in ki radi hodite v hribe, je pohod na Sv. Ano (920 m) pravi. Na poti pa se bomo 
ustavili pri Francetovi jami. Ko prispemo na vrh, nas tam čaka najlepši razgled, saj se vidi skoraj celotna 
Ribniška dolina.  

 

2.1 SVETA ANA IN FRANCETOVA JAMA 
(Glej Sliko 16) 
Do Sv. Ane  je speljana naravoslovna učna pot. Na poti bomo zagledali table, kjer jih bomo prebrali in tako 
izvedeli nekaj zanimivih stvari. Pot nas bo najprej pripeljala do Francetova jame, ki je globoka 5 metrov. Na 
dnu je podorno skalovje, ob strani med kamenjem pa se odpira navpična votlina, ki je komaj dovolj velika za 
vhod. Konča se v poševnem lijaku, na dnu katerega je grušč. Lijak se razširi v dvoranico 3-4 m visoko, 
katere dno predstavlja na južni strani pod lijakom vršaj. V jami so suhe ponvice, dva večja kamna sigaste 
tvorbe in sigaste zavese. Vanjo pride le malo svetlobe. 
 
Poleg jame so zgradili prvo jamarsko kočo. Prvotno je bila mišljena kot zatočišče v gozdu, da bi lažje 
raziskovali druge jame. Sedaj pa je to tudi okrepčevalnica, kjer se bomo lahko spočili. Po 20 minutah od tam 
prispemo do kmetije Seljan, od tam naprej pa kmalu pridemo do cerkvice sv. Ane, kjer naš čaka prelep 
razgled na Ribniško dolino. 

Ko se bomo vračali, se bomo ponovno ustavili pri koči, kjer bomo imeli kosilo. Hrane seveda ne bo 
manjkalo, saj gostilna Ribnčan nudi ogromno slastnih jedi, katerim se ne boste kar tako odrekli. Poskrbljeno 
je, da nam hrano pripeljejo kar tja. 

 

2.2 NOVA ŠTIFTA 
(Glej Sliko 17) 
Po potrebnem počitku se bomo odpravili še na naš zadnji podvig drugega dne in sicer na Novo Štifto. Pri 
koči, kjer bomo imeli kosilo, nas bodo čakala kolesa, s katerimi se bomo odpravili na Novo Štifto. Tam si 
bomo ogledali lepo cerkev in pa tudi nekakšno posebnost Nove Štifte. 

Povejmo še nekaj o cerkvi. Zgradila sta jo brata Ivan Friderik in baron Jurij Anton Trilleg v letih 1641 do 
1671. V čas jožefinizma in kulturnega boja bi cerkev skoraj propadla, in ker ni bilo duhovnika, bi jo skoraj 
podrli, ampak so okoličani priskrbeli za stalnega duhovnika, leta 1914 pa so skrb zanjo prevzeli frančiškani. 

Nahaja se v občini Sodražica, dvignjena je na zadnji polici Travne gore, sredi gozdnatega zelenja in spada 
med ene najlepših romarskih cerkva. Zraven nje pa stoji še frančiškanski samostan, ki je leta 2014 praznoval 
100-letnico prihoda frančiškanov na Novo Štifto. 
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Na posebnosti Nove Štifte nikakor ne gre pozabiti. To so štiri lipe, na eni od njih pa stoji uta, na kateri je 
prostora za dvajset oseb. Prva uta je bila postavljena že leta 1878. Večkrat so jo obnovili. Vsakdo, ki bo 
želel, bo lahko šel pogledat, kako tam izgleda. 

 

2.3 TURISTIČNA KMETIJA OBLAK 
(Glej Sliko 18) 
Po končanem ogledu na Novi Štifti pa bomo kolesa zamenjali s štirikolesniki in se odpravili tako kot prejšnji 
dan na turistično kmetijo Oblak, kjer nas bo čakala večerja in tej bo sledil zaslužen počitek. 

 

 

3 TRETJI DAN 

3.1 TRAVNA GORA 
Tretji dan in tudi zadnji dan, je dan za raziskovanje. Na vrsti je Travna gora (950 m). Izjemna možnost je, da 
se tja povzpnemo s štirikolesniki. Na vrhu pa vas po želji tudi čaka malo mučenja s plezalnimi stenami. Za 
kosilo se lahko zopet ustavimo pri gostilni Ribnčan in tam bo tudi zaključek našega srečanja. 

 

3.2 ZAKLJUČEK DOGODIVŠČIN V RIBNIŠKI DOLINI 
Upamo, da boste s seboj odnesli ogromno smehljajev, edinstvenih vtisov ter poleg vseh spominov še knjižico 
spominov (če boste privolili, da vas bo naš fotograf lahko slikal, kot smo omenili že na začetku). 

4 PRILOGE 
4.1 SLIKE 

 
 
 

Slika 1 → ribniški grad 

 
 

Slika 2 → ribniški grb 
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Slika 3 → zemljevid občine Ribnica 

 
 

Slika 4 → »Ribnčan Urban« Slika 5 in 6 → razstava - Ribnica veličina majhnosti 
 

 

  
Slika 7 in 8 → razstava - Boj krvavi zoper čarovniško zalego Slika 9 → cerkev sv. Štefana 
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Slika 10 → Škrabčeva domačija Slika 11 → Posestvo Ugar 

 
 

  
  

  
  

Slika 12 → Miklova hiša Slika 13 → Rokodelski center (suha roba) 
  

  
  
  

Slika 14 in 15 → lončarstvo 
 

 
Slika 16 → cerkev sv. Ane Slika 17 → cerkev na Novi Štifti 
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Slika 18 →  turistična kmetija Oblak  

 

 

  
  

4.2 POVZETEK 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Tel: +386 01 300 72 40 
Fax: +386 10 300 72 40 
E-pošta: ssfkz@guest.arnes.si  
 
NASLOV NALOGE: PO RIBN'ŠKI BAJKI 
 
Avtorji: 

• Saša Klun; sasa.klun65@gmail.com  
• Špela Šolaja; spela.solaja@gmail.com  
• Eva Košir; eva.kosir99@gmail.com  
• Neja Štupica; neja.stupica99@gmail.com  
• Jure Novak; jure.novak1999@gmail.com  
• Žiga Novosel; ziga.novosel@gmail.com  

Mentorica: 
• Andreja Rupnik; andreja.rupnik@guest.arnes.si  

 
Povzetek: 

Odločili smo se za izvedbo unikatnega tridnevnega obiska v Ribnico, ki obsega samo mesto Ribnica in 
bližnje vasi. Čeprav je Ribnica dokaj majhna, se tu skriva vse, nekaj za vsakega izmed vas. Ribnica ima 
bogato zgodovino, znane zgodovinske osebe, nenavadne fižolove jedi in pa seveda najlepši razgled na 
najvišjem vrhu te prelepe doline. Poskrbeli smo za vse. Svoje želodčke si boste lahko napolnili z najboljšimi  
tradicionalnimi jedmi pri domačih ponudnikih, naspali se boste na udobnih ležiščih turistične kmetije Oblak, 
našlo se bo pa tudi nekaj za  športne in adrenalinske navdušence.  Na koncu  boste imeli tudi svoj 
suhorobarski izdelek za domov, katerega boste naredili sami.  Prepričani smo, da boste odnesli ogromno 
smehljajev, edinstvenih vtisov ter poleg vseh spominov, ki jih boste ohranili v glavi, še knjižico spominov, ki 
bo sestavljena iz fotografij, ki jih bo posnel naš fotograf.   

Dijaki srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo smo pripravili prvi turistični vodnik po Ribnici. 
Naša vizija je bila narediti to mesto bolj znano, ne le po suhorobarskih in lončenih izdelkih, pač pa da bi 
turist izkusil Ribnico kolikor je mogoče in bi si jo tako želeli obiskati še mnogokrat. 

mailto:ssfkz@guest.arnes.si
mailto:sasa.klun65@gmail.com
mailto:spela.solaja@gmail.com
mailto:eva.kosir99@gmail.com
mailto:neja.stupica99@gmail.com
mailto:jure.novak1999@gmail.com
mailto:ziga.novosel@gmail.com
mailto:andreja.rupnik@guest.arnes.si
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Abstract: 

We present you an unique, three day,  trip to Ribnica. Although Ribnica is a small town, there is so many 
things to see and experience for each one of you.  This town has a long history, famous people, unusual 
dishes from bean and of course, the most beautiful view on top of the highest hill in Ribnica. We thought 
about everything. You definitely won't be hungry. You would be able to eat traditional food from locals, you 
will be sleeping at tourist farm Oblak and we didn't forget those, who are interested in sport and adrenalin. 
You will also challenge yourself in making wooden ware. We also make sure you will never forget those 
memories, so at the end, you will get a book of memories, full of photos that were taken by our 
photographer. 

Students from Secondary School for Pharmacy, Cosmetics and Health Care prepare first guide through the 
Valley of Ribnica. Our vision was to present turist as much as possible of Ribnica, so he will remember it 
and wanted to visit it many times. 

 

4.3 VIRI 
 

1. http://www.hribi.net/izlet/ribnica_lepovce_stene_svete_ane_/25/1172/4499 
2. http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/0296171614B887ADC125754E0045B744 
3. http://www.gore-ljudje.net/novosti/768/ 
4. http://www.ribnica24.eu/predstavitev-ribnice/naravne-znamenitosti/francetova-jama/ 
5. https://sl.wikipedia.org/wiki/Francetova_jama 
6. http://www.gore-ljudje.net/novosti/76725/ 
7. http://www.rokodelskicenter-ribnica.si/ 
8. http://zupnija-ribnica.rkc.si 
9. http://www.skrabceva-domacija.com/si/ 
10. http://www.ribnica.si/?page_id=27 
11. http://www.ugar.si/posestvo.php?lang= 
12. http://zupnija-ribnica.rkc.si/index.php/content/display/459/%C5%BEupnijska%20cerkev/20 
13. http://www.skrabceva-domacija.com/si/skrabceva-domacija 
14. http://www.rokodelskicenter-ribnica.si/predstavitev/ 
15. http://www.miklovahisa.si/index.php 
16. http://www.tk-oblak.si/si/predstavitev.php 
17. www.franciskani.si 
18. www.novastifra.si 
19. https://www.youtube.com/watch?v=Wxpr_1fJIWU  
20. https://www.youtube.com/watch?v=k-TD9C4QTsk  
21. https://www.youtube.com/watch?v=BgXtAe-O69A  
22. https://www.youtube.com/watch?v=MKr8a4hlu1s  
23. https://www.youtube.com/watch?v=uXqYypiMOw4  
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