
Cerkev, kot jo poznamo, je bila 
najverjetneje zgrajena v prvi tretjini
17. stoletja. Skupaj z opremo je 
predstavljala redek primer ohranjene 
celostne umetnine iz prehodnega obdobja 
med gotiko in barokom na Slovenskem. 
Cerkev je opravljala svojo vlogo do konca 
druge svetovne vojne.

Že takoj po drugi 
vojni pa so se 
pričela ropanja 
in namerno 
uničevanje 
cerkvene 
opreme, zato se 
je spomeniška 
služba odločila, da 

bo cerkvene oltarje in prižnico rešila tako, 
da jih odpelje v Dolenjski muzej v Novem 
mestu. Tam so bili deponirani dolga leta, 
v 90-ih letih 20. stoletja pa so bili vrnjeni 
v Ribnico, v oskrbo Galerije Miklova hiša. 
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in krožna panoramska pot

Oblikovala se je komisija za restavriranje 
oltarjev. Na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, na oddelku restavratorstvo, so 
jih v letih 1999-2002 restavrirali, do 2003 pa 
se je obnova zaključila še s prižnico.

Danes sta sliki sv. Lucije in Barbare ter 
Marijinega vnebovzetja iz stranskih oltarjev 
shranjeni v Dolenjskem muzeju, znamenita 
oltarna slika sv. Jurija v boju z zmajem pa
v Narodni galeriji, kjer je v prenovljeni stalni 
postavitvi zopet umeščena v ohranjen 
glavni t. i. »zlati oltar« Tega je Narodni 
galeriji za ta namen posodila ribniška 
galerija, ki v svojih depojih hrani tudi 
prižnico. Stranska oltarja pa sta trenutno
v cerkvi sv. Jožefa na Velikih Poljanah.

ŽLEBIŠKA PEŠPOT NA ORTNEŠKI STARI GRAD

Mojster HGG
Ime slikarja, ki se je na eno od treh oltarnih 
slik v ortneški cerkvi podpisal
z monogramom HGG, povezujemo
z novomeškim slikarjem in pozlatarjem 
Hansom Georgom Geigerfeldom. V sredini 
17. stoletja se je iz osrednjealpskega prostora 
preselil na Kranjsko, kjer se je udomačil in 
ustvaril delavnico. K njegovim delom na 
ribniškem območju, poleg oltarnih slik iz 
cerkve sv. Jurija, pripisujemo tudi sliko
Sv. družine v Goriči vasi pri Ribnici ter 
votivno podobo Vikarja Parenta pri Novi 
Štifti. Druga ohranjena dela najdemo 
predvsem na območju Mirenske doline 
ter na Hrvaškem. S svojimi maloštevilnimi 
ohranjenimi umetninami pomeni mojster 
HGG vrhunec domačega slikarstva sredine 
17. stoletja.

Pogled na cerkvico sv. Jurija 
pred drugo svetovno vojno.
(Hrani družina Kosler.)

Glavni »zlati oltar« z oltarno sliko sv. Jurija v boju z zmajem 
danes, na stalni razstavi v Narodni galeriji v Ljubljani  in 
v svojem prvotnem okolju pred drugo svetovno vojno. 
(NG, fotograf: Bojan Salaj / INDOK center, fotograf: France 
Mesesnel)

»Zlati oltarji«
Izraz se je uveljavil kot strokovni izraz za 
lesen, bogato rezljan, poslikan in pozlačen 
oltarni nastavek, ki skupaj s kiparskim in 
slikarskim okrasjem predstavlja zaključeno 
celoto. Tako imenovani »zlati oltarji« so

v cerkvah prevzeli 
vlogo srednjeveških 
fresk, in najbolj nazorno 
razodevajo stil časa in 
prostora v obdobju
17. stoletja na 
Slovenskem. Zaradi 
bogate slikovitosti, ki jo 
sestavlja množica plastik 
in pozlate, predstavljajo 
tovrstni oltarji 
samostojno umetnostno 
stvaritev, ki je plod 
posebnega prehodnega 
obdobja med renesanso 
in barokom.

Notranjost cerkvice sv. Jurija pred drugo svetovno vojno. (Hrani družina Kosler.)

Lions klub Ribnica 


