
Vače, 18. novembra 2020 

Moja opažanja, predlogi, sklepi, odkritja,.. pri raziskavi življenja in dela Jerneja Ravnikarja! 

- da je 100 let od njegove smrti, sem odkril s pomočjo koledarja za 2020 (Na današnji dan, ki sem ga za 

Vače sestavil lansko leto) 

 - Zaradi ukrepov v zvezi s korona virusom, je vse potekalo na daljavo. 

- Osnovne podatke sem dobil na spletu v Novem slovenskem biografskem leksikonu 

- Pri raziskavi sem poklical knjižnice in muzeje, ki bi morda imeli podatke - predvsem sem prosil za 

fotografijo 

- NUK – Gorazd Vodeb  mi je pomagal, pri iskanju s številnimi bližnjicami do starih časopisov, kjer je kaj 

pisalo o Ravnikarju. On je odkril njegov psevdonim Vaški Jarni in se zahvaljujem NUK-u in njemu za 

pomoč 

- Slovenski šolski muzej - ga. Mateja Ribarič je odkrila njegovo fotografijo  in mi poslala bližnjice (do 

znanstvenega članka dr. Branka Šuštarja, kjer razlaga učiteljsko gibanje in organizacije okoli leta 1900), do 

šolskih kronik in članka iz Popotnika, kjer je bila tudi fotografija. 

- Zdaj bo možno tudi na drugih fotografijah najti   podobo Jerneja Ravnikarja, ker je njegova videz zdaj že 

znan. 

- Ker se v tem času korone ni smelo potovati, sem prosil prijatelja Avgusta Stuška in njegovo ženo, ki 

stanujeta blizu Žal, da sta fotografirala grob in mi poslala fotografije. 

- Na upravi podjetja Žale sem dobil informacijo, da grob - grobnica nima najemnika in da ima Zavod za 

zaščito kulturne dediščine pravico in dolžnost, da za take primere poskrbi. Torej bi morali mi, ki to vemo, 

zavod obvestiti, kdo je tu pokopan. 

- Zanimiv je opis slovesa od umrlega Ravnikarja v nekem časopisu: Najprej je bil sprevod do železniške 

postaje v Krškem; potem so truplo prepeljali z vlakom v Ljubljano, nato je bil še tam dogodek… 

- Čeprav nekrolog obljublja daljši življenjepis Jerneja Ravnikarja, tega nisem zasledil. 

- Članek sem napisal za redno mesečno kolumno ( z naslovom »Malo resnice, malo za trač od Norčka z 

Vač«),  v občinskem glasilu občine Litija »Občan«. - Ta časopis izide ~ 20. vsak mesec (okoli 20. novembra 

2020).   

- Bližnjica do članka: http://www.vace.si/jernej.htm  

- Če ima kdo kakšne pomisleke, popravke, pritožbe, dopolnila, …, mi lahko na ta  elektronski naslov sporoči svoje 

pripombe in bom popravil. Če ima kdo željo karkoli uporabiti, bom zelo vesel in vse mu je na razpolago. Hvala za 

pomoč in uživajmo!  Zvonimir Kolenc 

- V članku, ki opisuje Ravnikarjevo slovesnost na Vačah – ob otvoritvi spominske plošče na Vačah, posvečene škofu 

Matevžu Ravnikarju je zapisano, da je združen šmarski in litijski zbor vodil Jernej Ravnikar in nikjer drugje ne omenja 

Jerneja, čeprav je napisal knjigo o škofu za to priložnost. Iz telegramov, ki so jih prejeli na slovesnost pa je razvidno, 

da so se izobraženci z Vač med seboj poznali in niso pozabili rojstnega kraja npr.: Celestin, Jernej Ravnikar.  

- Ivan Lapajne je napisal nekrolog, vendar je nepravilno zapisal – njegov stari stric škof Martin Ravnikar – namesto, da 

bi pravilno zapisal ime - Matevž Ravnikar. 

http://www.vace.si/jernej.htm

