
Stolni kanonik Ivan Sušnik,  
pisec poljudnih astronomskih vsebin. 

 
Rodil se je v Škofji Loki. Leta 1873 je zaključil višjo gimnazijo v Ljubljani, leta1877 
pa bogoslovje. Po posvečenju v duhovnika je služboval do leta 1880 kot kaplan v 
Radečah pri Zidanem mostu, potem do leta 1892 kot kaplan in župnik v Selcih nad 
Škofjo Loko, nato je bil imenovan za stolnega kanonika v Ljubljani. Leta 1940 je 
postal prelat in apostolski protonotar. Umrl je v Ljubljani. 
 

Poleg duhovništva se je ukvarjal še z naravoslovjem, gospodarskimi in celo 
tehniškimi zadevami. V selški dolini je namreč delal načrte za mline, žage, turbine, 
mostove, vodovodne napeljave, hiše, gospodarska poslopja itn.  

 
V Ljubljani je uredil novo pokopališče Žale, pomagal je pri gradnji Marijanišča 

in palače Ljudske posojilnice na Miklošičevi ulici, bil je soustanovitelj (1899) in 
pozneje predsednik Vzajemne zavarovalnice, po njegovem prizadevanju so uredili 
veliko unionsko dvorano na Miklošičevi cesti za shode in koncerte, številne 
stanovanjske hiše za Bežigradom itn. 

 

Ivan Sušnik (1854–1942). 

Približno petnajst let se je ljubiteljsko ukvarjal z astronomijo. Pisal je skrbno in 
prizadevno krajše in daljše članke, poročila, komentarje. Več kot 40 let je urejal 
Družinsko pratiko z odlično urejenim koledarskim delom, posebno s svetniškimi 
godovi in Luninimi menami. Iz astronomije je objavil okoli 25 člankov. Objavljal je v: 

 

- Domu in svetu: Koledarski podatki v 12 nadaljevanjih (1896); Solčni mrak dne 28. 

vel. travna t. l. (1900), št. 10; Nova zvezda (v ozvezdju Perzeja) (1901), št. 4; P. 
Angelo Secchi. Ob 25-letnici smrti (1903), št. 9 in 10.  



- Katoliškem obzorniku: Kako so merili solnčno daljo (1905), št. 3 - 19 strani dolga 
razprava.  

- Slovencu: Solnčni mrak dne 30. Avgusta (1905), št. 195; Nekaj zvezdoslovja 
(1905), št. 34 - popravki k podlistku tega časopisa št. 29.  

- Času: Ob mejah neskončnosti (1907), št. 2 in 3; Ali so na zvezdah živa bitja (1909) 
- pet nadaljevanj. 

 

 
 

Sušnikov članek ob 25-letnici smrti  

P. Angela Secchija v časopisu Dom in svet. 
 

Čeprav Ivan Sušnik iz astronomije ni napisal veliko, njegovo pisanje vseeno 
lahko štejemo za dragocen prispevek med 19. in 20. stoletjem na področju poljudnega 
astronomskega pisanja pri nas.  
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