
Jurij  Vega

 

Vipava, november 2007



ROJSTVO

 24.marca.1754 se je v vasici Zagorica pri 
Moravčah rodil Jurij Vega

 Krstili so ga kot Jurija Veho

(  Jurijeva rojstna hiša  )



OTROŠTVO

 Ko je bilo Juriju šest let mu je umrl oče
 Tako je ostal sam z materjo in dvema 

sestrama
 Kljub talentiranosti je obiskoval nedeljsko 

šolo v Moravčah
 Pri 13-ih letih so ga poslali na jezuitsko 

gimnazijo v Ljubljano
 Šolo je končal ko je bil star 21 let



DELO

 Po končani šoli je postal navigacijski inženir
 Pomagal je graditi Gruberjev kanal
 1780 je odšel na Dunaj, kjer je postal vojak
 Tu je poučeval, izumljal orožje, pisal učbenike 

in se vojskoval
 Po 5-ih letih v vojski si je 

    priimek spremenil v Vega

( Eden izmed Vegovih učbenikov )



DELO

 Bil je tako pogumen vojak, da si je pridobil 
naziva baron in podpolkovnik

 Med vojno je napisal veliko zapiskov, 
najpomembnejši pa so logaritmi

( Vegova tabela z logaritmi )

( Baron Vega )



SMRT 

 Septembra 1802 so ga začeli pogrešati
 Njegovo truplo so našli blizu Donave, 

26.septembra.1802
 Umrl je star 48 let

( Najstarejši portret Jurija Vege )



ZANIMIVOSTI

 Ves svet ga pozna pod imenom Georg Freiherr von 
Vega

 Po njem se imenuje krater na luni, šola v 
Moravčah, ljubljanska ulica, idrjiska gimnazija,…

 Njegov portret je bil na bankovcu za 50 SIT in na 
znamki ob 250 letnici njegovega rojstva



SLIKOVNI VIRI
     Viri slikovnega gradiva:
 Jurij Vega [portret]
       http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/2/29/Vega_portret.jpg
 Baron Jurij Vega [portret]

 Bankovec 50 SIT
       http://www-personal.umich.edu/~jbourj/images/money/vega12.jpg
 Znamka ob 250 letnici rojstva
       http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/2/2d/Vega_znamka.JPG
 Učbenika [obe sliki]
       http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vega3.htm
       http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vegath2.gif
 Zagorica [rojstna vas - fotografija]
       http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/zagorica.gif
  Kip Jurija Vege
       http://www.posavskohribovje.si/upload/Image/Jurij%20Vega.jpg
       
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Georg_Freiherr_von_Vega_1802.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/2/29/Vega_portret.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/2/2d/Vega_znamka.JPG
http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vega3.htm
http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vegath2.gif
http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/zagorica.gif


BESEDILNI VIRI

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vega
 http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vega1.htm
 Vega,J.Jurij Vega.Ljubljana:Mladinska knjiga,1980.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vega
http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/1995/vega/vega1.htm
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