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♦ 1999, 1. do 28. oktober: razstava akvarelov v avli Biološkega središča, Večna pot

Rodil se je leta 1924 v Kranju, kjer še vedno živi v hiši blizu reke
Save. Svoj talent je podedoval po očetu Janku, ki je bil puškarski
učitelj in je učil risanje.
Zaradi 2. svetovne vojne je biologijo v Ljubljani začel študirati šele
leta 1946 in z zoološko diplomsko nalogo, za katero je bil nagrajen
s študentsko Prešernovo nagrado, diplomiral leta 1953. Leta 1963 je
doktoriral.
Vso delovno dobo (1954-1994) je izpolnil na isti ustanovi, ki pa se je
različno imenovala. Leta 1954 je postal asistent na tedanji Prirodoslovno matematični fakulteti in vrsto let vodil vaje iz predmeta Taksonomija rastlin, na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo pa vaje iz
predmeta Farmacevtska botanika. Pozneje je Farmacevtsko botaniko
na isti fakulteti tudi predaval. Leta 1981 je bil prvič in leta 1986 še
drugič izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmeta Taksonomija
rastlin in Farmacevtska botanika. V letih 1977-1979 je bil predstojnik
Katedre za botaniko na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete.
Krajši čas je na Oddelku za biologijo predaval Sistematsko botaniko,
v zadnjih letih delovne dobe pa Splošno botaniko, ter na Pedagoški
fakulteti Sistematsko botaniko. Upokojen je bil kot sedemdesetletnik,
v oktobru 1994.
Doma riše vedno na istem stolu, za isto mizo, pri enaki svetlobi.
Mnogo je tudi fotografiral ter z risbo in s fotografijo opremil svoje
številne (79) poljudne prispevke v Proteusu. V njih je posebno pozornost posvečal tujim, pri nas le gojenim rastlinam, nekaterim
zdravilnim rastlinam in nenavadnim oblikam rastlin. 28 člankov je
posvečenih vsem tedaj znanim slovenskim orhidejam, ki jih je prikazal z lastnimi risbami in fotografijami.
Odkril, opisal in poimenoval je podvrsti kamniška murka in vrtaška
zvončica.
Napisal in s svojimi akvareli ali fotografijami je opremil 5 knjig.
V soavtrostvu pa s tekstom in risbami sodeloval v številnih botaničnih
publikacijah.
Za prvo slovensko rastlinsko serijo znamk (1994) na temo »Cvetje
Slovenije« je izdelal akvarele kranjskega jegliča, hladnikovke, Blagajevega volčina in Zoisove zvončice. Kasneje je narisal še 4 akvarele iglavcev za serijo »Iglavci« (1998).

Objave z risbami in akvareli
Samostojna objavljena dela:
♦ Cvetje naših gora, 1966, MK
♦ Cvetje naših gora, 1969, MK
♦ Rastlinstvo naših gora, 1999, TZS. 2.natis 2004
♦ Orhideje Slovenije, 2002,TZS
♦ Alpsko cvetje Slovenije, 2010, Narava. Ponatis
2011
V soavtorstvu:
♦ Petauer, Ravnik, Šuštar, Mali leksikon botanike,
1998, TZS
♦ Martinčič s sod. Mala flora Slovenije 3. izdaja,
1999, TZS, 4. izdaja 2007
Prispevek z ilustracijo:
♦ Herbarij 1959 MK, Ivan Krečič
♦ Poznate strupene rastline 1961, CZ, Martinčič s
sod.
♦ Mala flora Slovenije, 1984, DZS, Martinčič s sod.
(tudi v izdajah 1999 in 2007)
♦ Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi, 2002,
Tavčar Marjana, Mestna občina Ljubljana (risbe
značilnih rastlin ob poti)
♦ Prispevek akvarela Blagajevega volčina v knjigi
Nada Praprotnik: Blagajev volčin. Naša botanična
znamenitost. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana,2002
♦ Prispevek šestih risb – akvarelov za informacijsko
tablo pod Blegošem, ZVND, 2011
♦ Prispevek petih akvarelov alpskega cvetja v knjigi
Stena, M. Valič, M. Prezelj, J. Skok, Sidarta, 2011

111, Ljubljana. Strokovno srečanje ob 80-letnici obstoja in delovanja biologije na
Univerzi v Ljubljani. Postavitev prof. dr. Borut Juvanec, udia.
♦ 1999, december: razstava akvarelov Vlada Ravnika in lesenih skulptur Igorja Grabca
Galerija Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
Organizator prof. dr. Nikolaj Torelli. Postavitev prof. dr. Borut Juvanec, udia.
♦ 2000, 24. junij do 10. julij: kiparska razstava prof. dr. Igorja Grabca in slikarska
razstava prof. dr. Vlada Ravnika. Ob 600–letnici organiziranega igranja golfa na
svetu. Klubski prostori Golf kluba Arboretum Volčji Potok. Postavitev prof. dr. Borut
Juvanec, udia.
♦ 2004, 4. do 24. november: Vlado Ravnik: Cvetje, samostojna razstava Dom na Fari,
Stara Loka, Župnija Sv. Jurij, Stara Loka. Postavitev Florjančič, Ravnik
♦ 2005, oktober: razstava v avli gradu Novo Celje ob razstavi cvetja. Vabilo g, Mojce
in g. Staneta Sušnika. Postavitev organizatorji.
♦ 2006, 18. do 24. maj: kranjski maturanti 1946 - 60. obletnica mature na Kranjski
gimnaziji. Razstava akvarelov gorskega cvetja in fotografij slovenskih orhidej prof. dr.
Vlada Ravnika in predstavitev del prof. dr. Borisa Patrnuja, prof. dr. Janeza Peklenika,
prof. Majde in prof. dr. Antona Ramovša, del Igorja Slavca in nekaterih drugih te generacije. Galerija Prešernove hiše Kranj. Postavitev GM, Beba Jenčič.
♦ 2007, 4. do 6. maj: razstava akvarelov prof. Lada Ravnika in risb učencev
Podružnične šole Podljubelj z naslovom Cvetje pod Ljubeljem; Tri dni se vse okol
rož’c vrti. Prostori v podružnični šoli Podljubelj. Postavitev Toni Kancilija.
♦ 2007, 22. avgust – 19. oktober: Vlado Ravnik – Eno rožco ljubim – The flower I
love. Info središče TNP, Triglavska roža na Bledu, Bled. Postavitev TNP.
♦ 2008, 25. april do 23. maj: razstava akvarelov gorskega cvetja Vlada Ravnika ob
otvoritvi sezone. Info središče TNP, Dom Trenta, Trenta. Postavitev TNP.
♦ 2010, 19. do 29. oktobra: razstava akvarelov v avli oz. Hiši kulture Gorenjski glas,
Kranj
Predstavitev knjige Alpsko cvetje Slovenije, Založba Narava, Olševek in pogovor z
avtorjem.
♦ 2011, 02. decembra: priložnostna razstava akvarelov alpskega cvetja in fotografij
orhidej v sprejemni dvorani protokolarnega objekta Brdo pri Kranju, ob proglasitvi
dr. Vlada Ravnika za častnega občana mestne občine Kranj za zasluge na področju
botanike.
Sodelovanje v tujini:

♦ 1973 sodelovanje v Pittsburgu ZDA na razstavi botanikov-umetnikov.
♦ Trije originalni akvareli so shranjeni v zbirki The Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University. Združene države Amerike.
Znamke:

♦ 1994 – Prva serija slovenskih znamk »Cvetje Slovenije« – 4- akvareli. Originali v

Poštnem muzeju Škofja Loka
♦ 1998 – Serija »Iglavci« - 4 akvareli. Oblikovanje obeh serij: prof. dr. Borut Juvanec,
udia.
Akvareli kot darilo:

♦ 5. julij 2000: Rektor prof. dr. Jože Mencinger izroči darilo Univerze v Ljubljani

njegovi svetosti Dalaj Lami. Akvarel Triglavska roža in knjiga Rastlinstvo naših gora,
avtorja prof. dr. Vlada Ravnika. Oblikovanje darila: prof. dr. Borut Juvanec, udia.
♦ april 2008: Trije akvareli kot protokolarno darilo ob obisku predsednika Janeza Janše
na Japonskem.

