
Na vzpetini »Veliki Žrnovec« je že v starejši 
železni dobi obstajalo gradišče. V srednjem 
veku pa naj bi Ortenburžani prvotno tu 
zgradili dva gradova, vsakega na svoji 
vzpetini. Kasneje se je ena stavba opustila, 
druga pa dodatno utrdila. Tako je nastala 
podoba mogočnega gradu, ki je znana 
predvsem po Valvasorjevem bakrorezu.
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Prikaz razvoja grajske arhitekture.
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stoletja menjavali, vendar je bil grad delno 
naseljen vse do leta 1884, ko se  takratni 
lastniki preselijo v skromnejšo graščino
v dolini. Ruševine ortneškega gradu, ki so 
vidne še danes, so po denacionalizaciji leta 
1997 zopet v lasti družine Kosler.

Po Valvasorjevem pripovedovanju naj bi 
grad Ottenstein pozidala brata Herman in 
Otto, ki se pod skupno streho nista najbolje 
razumela.
Danes o stavbi ni vidnih nobenih zidov,
k čemur so zagotovo pripomogli tudi zavzeti 
iskalci zakladov, saj je krožila legenda, da je
v razvalini zakopana zlata kokoš
z dvanajstimi piščanci. Verjetno pa je k temu 
prispevalo tudi kegljišče, ki naj bi ga grajski 
zgradili na razvalini v prvi polovici
19. stoletja. Kegljišče so menda opustili, ko 
se je gosposki druščini pri kegljanju pridružil 
še rjavi kosmatinec.

ŽLEBIŠKA PEŠPOT NA ORTNEŠKI STARI GRAD

Ortneški grad delo realističnega slikarja
Edvarda Wolfa (1833−1902). (Hrani družina Kosler.)

Ortneški grad iz leta 1679, Valvasorjev  bakrorez.
(Hrani družina Kosler.)

Grajska razvalina okoli 1890.
(Reprodukcija razglednice, hrani INDOK center.)

V vsej zgodovini gradu, so v njem živeli 
številni imenitni plemiči. Prvi znani so 
Ortenburžani, po katerih leta 1418 grad in 
posesti podedujejo gro� e Celjski, leta 1456 
jim sledijo deželni knezi Habsburžani, ki pa 
so grad dajali v zastavo. Tako je leta 1462 
prišel na grad prvi Lamberg. Lambergi 
so ostali na posestvu vse do leta 1589, 
ko je nadvojvoda Karl za 12.000 forintov 
tega prodal bratoma Krištofu in Francu 
Mosconu. 

Mosconi so posedovali gospostvo do 
srede 17. stoletja, ko je prešlo v posest 
Lichtenbergov. Ti so bili lastniki gradu 
vse do leta 1820, ko so ga prodali skupaj 
z vsem posestvom kočevskemu trgovcu 
Janezu Koslerju. Lastniki gradu so se skozi 

Poleg prekrasnega razgleda, ki ga grajska 
vzpetina nudi popotniku, pa mu nudi tudi 
avanturistično popotovanje skozi stoletja 
plemiških zgodb, skritih zakladov, legend 
zavitih v meglice obiskovalčeve domišljije.

Lions klub Ribnica 


