
Jernej Ravnikar (nekrolog) 
Zapisal - Ivan Lapajne. 

Dne 11. decembra 1920 je umrl v Krškem slovenski šolnik, ki je zaslužil, da se ga s sledečimi 

vrsticami spominjamo. 

Jernej Ravnikar je bil rojen kot sin kmečkih staršev na Vačah pri Litiji 18. avgusta 1856. 

Rojen je bil v tisti hiši, v kateri je bil zagledal luč sveta njegov stari stric Martin Ravnikar, ki je 

bil tržaški škof in znamenit slovenski pisatelj. Naš Jernej je bil poslan od svojega očeta v 

ljubljanske šole, kjer je dovršil pet gimnazijskih razredov in ondotno učiteljišče. Po končanih 

študijah je služboval kot učitelj v Komendi in v Krškem, kot nadučitelj pa v Litiji, Mokronogu, 

Trnovem pri Ilirski Bistrici in naposled na Viču pri Ljubljani. Povsod se je odlikoval z dobrimi 

uspehi, ker je bil vnet za učiteljski stan, za dobro šolstvo in za napredek slovenskega naroda. 

Posebno se je odlikoval na raznih učiteljskih zborovanjih, na katerih se je z odločno besedo 

potegoval za učiteljske in šolske pravice. 

Tudi s peresom se je trudil za vsetransko povzdigo slovenskih kulturnih razmer. Sodeloval je 

pri raznih slovenskih listih, osobito pri šolskih. V »Popotniku« je spisal (prevel) Jana Amosa 

Komenskega »Didaktiko«, ki je izšla v posebnem natisu. Soudeležen je bil pri sestavi 

Glaserjeve zgodovine slovenskega slovstva; oddelek »Vzgojeslovje« v IV. delu (od strani 303 

dalje) je iz njegovega peresa. Pri knjigi »Krško in Krčani« je sodeloval pri treh znamenitih 

životopisih: Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Valvazor. Ciril-Metodova družba je po njem 

priobčila životopis Martina Ravnikarja, tržaškega škofa, ki je preskrbel tretjo prestavo sv. 

pisma na slovenski jezik. (Prvo prestavo imamo od Trubarja in Dalmatina v 16. stol., drugi 

prevod pa od Blaža Kumerdeja v 18. stol.). 

O rajnkem Jerneju naj bi izšel še obširnejši životopis, kakršnega je zaslužil. Iz raznih šolskih 

listov in iz literarne zapuščine rajnkega bi se dalo dobiti več 

hvalevredne tvarine. Naj tukaj še omenimo, da je bil rajnki tudi 

deželni poslanec za Notranjsko, kar nam spričuje o njegovi 

govorniški sposobnosti in čvrstem parlamentarnem naistopu. 

Rajnki je bil tudi strokovnjak v glasbeni stroki. Bil je pevec in 

imel lep bariton. Zato je rad sodeloval pri godbenem klubu, ki 

ga je bil osnoval znani glasbenik Parma v Krškem. Naj še 

omenimo, da je rajnki služboval 42 let in živel že tri leta v 

pokoju, katera poslednja leta so bila zanj in za njegove ljube 

neprijetna. Njegovi zemeljski ostanki pa počivajo v Ljubljani pri 

sv. Križu poleg njegove nad vse ljubljene hčerke Jerneje. 

 


