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Človek živi v naravi in z naravo. V svojem razvoju civilizacije smo se na mnogih po-
dročjih zelo oddaljili od nje in jo žal začeli tudi trajno uničevati. 

V zadnjem času se vse bolj zavedamo pomena ohranjanja narave in sobivanja z dru-
gimi. Čebelarji predstavljate most med ljudmi in množičnimi prebivalkami našega pla-
neta – čebelami. Prepričan sem, da čebele zelo spoštujete, skrbite za njih in ste z njimi 
v posebnem sožitju. To na Ravnah počnete na organizirani način že kar častitljivih 100 
let, kar je vredno še posebnega spoštovanja. Tako visoke obletnice so v našem okolju 
zelo redke in zato toliko bolj izjemne. Vaše društvo je tako pričelo z delovanjem na 
začetku 1. svetovne vojne ter očitno preživelo vse težke in zelo težke čase. 

Ljudje, ki nismo čebelarji, pomislimo na čebele ob neprijetnem srečanju z njimi, ko 
nas pičijo, ali ko uživamo sladek med, izvrstno živilo, ki je dobilo mnoge izpeljanke, s 
katerimi nas ravenski čebelarji tudi razvajate. Težko se je upreti medenjakom, medici ali 
pa samo medu v čaju ali na kruhu. Toda samo čebelarji veste, koliko truda in delovnih 
ur je za vsemi temi dobrotami, ki nam jih pridelate vi, skupaj s prijateljicami čebelami! 
Za ves vaš trud, potrpežljivost, skrb in prizadevanje se vam ob vaši 100. obletnici iskre-
no zahvaljujem. Veseli smo, da ste v ravenskem društvu tako dolgo aktivni. V takšnem 
obdobju je normalno, da doživljate vzpone in padce. Menjajo se generacije, mnogo je 
ovir za dobro delovanje. Toda kljub pestremu dogajanju ste bili v tej 100-letni dobi kos 
vsem izzivom in danes stojimo tukaj pred vami in vam čestitamo ob vaši obletnici. 

V naši občini je mnogo prostovoljcev, ki delujete v naših društvih. Tako je tudi v 
Čebelarskem društvu Ravne na Koroškem. Skrbite za mnoge interese in potrebe naših 
občanov ter predstavljate razgibano življenje našega kraja. Prepričan sem, da je Čebe-
larsko društvo Ravne ob 100. obletnici zgled vztrajanja in marljivosti tudi za mnoga 
druga društva s krajšim življenjskim stažem. Naj bo vaša obletnica spodbuda tudi dru-
gim, da bi vztrajali tako dolgo kot vi, čeprav to bistveno presega delovanje ene genera-
cije v društvih. 

V imenu vseh občanov in občank Občine Ravne na Koroškem vam ob vaši 100. oble-
tnici čestitam. Želim vam, da bi dobro delali še naprej. Vaše sožitje med človekom in 
naravo je lahko zgled mnogim in se vam zahvaljujem tudi za to.

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje. 
Naj medi!

Župan Občine Ravne na Koroškem
Tomaž Rožen

Beseda župana

Tomaž Rožen
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Zelo sem ponosen, da sem bil ravno ob tem visokem jubileju izbran za predsedni-
ka društva. Za to čast in priznanje se bom skupaj z vsemi člani društva trudil za kar 
najboljše uspehe dela, da bomo temelje, ki so bili grajeni v stoletni zgodovini, skupaj 
kvalitetno nadgradili, kljub ne posebej prijaznim časom za čebelarjenje.

Naravne danosti se v zadnjih 100 letih niso bistveno spreminjale. V kmetijstvu je že 
dolgo znano, da so letine včasih dobre, spet slabe, čebelarjenje pa je vsekakor sestavni 
del kmetijstva. Znano je, da so se s čebelarjenjem ukvarjali predvsem kmetje. Skoraj ni 
bilo kmetije brez čebelnjaka, saj so se tako kmetje kot strokovnjaki strinjali, da dajo pri-
meren pridelek le dobro oprašene rastline, ki jih povečini oprašijo čebele. Zavedali so 
se tudi, da le z dobrim in strokovnim čebelarjenjem dobimo nepogrešljive med, cvetni 
prah, propolis ali celo čebelji strup, ki se uporablja v zdravilstvu.

Poleg naravnih danosti dodamo seveda svoj delež pri skrbi za zdrave čebele čebelarji. 
Že od nekdaj, še posebej pa v modernem času, so pri čebelah prisotne različne bolezni, 
ki smo jih čebelarji dolžni zatirati, skupaj z veterinarsko službo. Obstaja bojazen, da 
veterinarska služba zaradi premajhnih dobičkov zapostavlja pomen učinkovitih zdravil 
za varozo. Za to trditev uradnih dokazov sicer nimamo, a je dvom izrazil tudi predse-
dnik Čebelarske zveze Slovenije g. Noč v enem svojih govorov. Nesprejemljivo je, da 
zaradi slabih zdravil čebelarji izgubljamo čebele.

Pri Čebelarskem društvu Ravne že vsa leta skrbimo za dober in uspešen razvoj če-
belarstva. Zavzeli se bomo, da z vodstvom osnovnih šol postavimo učni čebelnjak s 
primernim mentorjem in tako pridobimo čim več mladih čebelarjev. Kmetovalce želi-
mo spodbuditi k uporabi škropiv, ki ne bodo škodovala opraševalcem rastlin. Tako bo 
narava okrog nas ostala zdrava, kar bo zagotovilo tudi zdrave in kvalitetne pridelke.

V društvu so v vsej stoletni zgodovini delovali mnogi dobri čebelarji. Vseh ni mogoče 
našteti, ne moremo pa mimo soustanovitelja in prvega predsednika iz leta 1914 g. Petra 
Močnika. Sledilo mu je mnogo uspešnih predsednikov, v zadnjih desetih letih je bil to 
g. Maks Kajzer, njegov tajnik pa je bil g. Drago Kerbev.

Trenutno nas je v ravenskem društvu kar 50 uspešnih čebelarjev, ki se bomo trudili 
obdržati tradicijo društva, vabimo pa vse, ki vidijo lepote čebelarjenja in so pripravljeni 
z nami sodelovati, da se nam pridružijo.

Beseda predsednika  
društva 

Ludvik Kordež
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Čebelarji Mežiške doline praznujejo častitljiv jubilej, stoletje organiziranega delova-
nja v čebelarskem društvu, organizaciji, ki je povezala in združila ljubitelje drobnih 
cvetoljubk, ki letajo od cveta do cveta, se hranijo z nektarjem in cvetnim prahom ter 
ustvarjajo zalogo medu, sladke in tudi zdrave hrane. Priljubljena dejavnost, kot oblika 
ukvarjanja prijetnega s koristnim,  je danes tudi pomembna gospodarska dejavnost.

Čebelarstvo je dejavnost z večstoletno tradicijo znanja dela z naravo in ohranjanja 
vrednot kulturne dediščine. Njegovi začetki segajo stoletja v preteklost, ko je človek 
tem drobnim nabiralkam priredil panje, da jim lahko kontrolirano odvzema njihovo 
zalogo medu. Pri nas še vedno živa dejavnost ohranja avtohtono vrsto kranjske čebele 
oziroma kranjske sivke.

Za čebelarje, ki skrbijo le za dve čebelji družini ali tri in tudi tiste z več deset ali sto 
panji, so pomembni poznavanje zakonitosti življenja matice in čebel, njihovih potreb, 
prepoznavanje sporočil v njihovem gibanju in slišanje njihove govorice. Z dobrim opa-
zovanjem čebelar zazna obolelost čebel in lahko prepreči njihovo umiranje zaradi va-
roze, pršičavosti ali čebelje kuge, strupenih plinov in škropiv ter številnih drugih nevar-
nosti, ki ogrožajo zdravje in zmanjšujejo čebeljo družino. Dober čebelar se s čebelami 
spoprijatelji, nežno ravna ob pregledu nove zalege in potrpežljivo čaka na zrelost medu 
v satu. 

Čebelarstvo je živa dediščina

Želim, da 100 let delovanja proslavimo, kot se za takšen jubilej spodobi. K temu bo 
pripomogel župan občine Ravne dr. Tomaž Rožen kot pokrovitelj, pritegnili pa smo 
tudi nekaj donatorjev.

Jubilej bomo proslavili 21. avgusta 2014 v Kulturnem centru Ravne. Povabljeni so vsi 
domačini, sosednja in pobratena čebelarska društva ter predstavniki Čebelarske zveze 
Slovenije. Ob tej priložnosti bodo priznanja našega društva prejeli Tomaž Rožen, Maks 
Kajzer in Drago Kerbev.

Predsednik Čebelarskega društva Ravne na Koroškem
Ludvik Kordež
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Uspešnost bere medu je v veliki meri odvisna od naravnih razmer, od ugodnega vre-
mena ob cvetenju rastlin in od zdravja čebel. Da bi jim zagotovili dovolj hrane, so jih 
vozili na pašo, včasih na »ajdovo pašo« na Pliberško polje, pa tudi v više ležeče kraje, 
npr. Koprivno, Toplo, Bistro, Javorje, in drugam, kjer so čebele lahko nabrale dišeč cve-
tlični ali okusen gozdni med.

Polne satnice medu so čebelarji vselej sami »žlajdrali«, pridelek pa porabili doma, 
ga podarili ali prodali. Med je darilo ali plačilno sredstvo, je hrana, sladilo in zdravilo. 
Tudi propolis in matični mleček sta namenjena krepitvi zdravja ljudi. Okusni medenja-
ki in lepo okrašena lectova srca so še vedno nepogrešljiva sladica na cerkvenih shodih 
in raznih sejmih. 

Prijetnega okusa sta medica in medeno žganje, čebelji vosek pa surovina za izdelavo 
sveč. 

Že v stoletju industrijske revolucije je čebelarstvo postalo pomembna dopolnilna de-
javnost na kmetijah. Le redke domačije so bile brez čebelnjaka, polnega panjev kranji-
čev, pozneje žnideršičev, s poslikanimi panjskimi končnicami različnih motivov, ki so 
domačim in obiskovalcem pripovedovale resnične in hudomušne zgodbe iz življenja 
in verovanja ljudi. Ohranjene panjske končnice so dragocena kulturna dediščina in 
spomenik ljudske umetnosti. 

Čebelarjenje je živa dediščina, saj ohranja različna znanja in veščine, šege in navade, 
način življenja; je del naše kulturne dediščine, našega genskega zapisa, naše identitete, 
ki jo ohranjajo tudi člani Čebelarskega društva Ravne na Koroškem.

Muzejska svetovalka
dr. Karla Oder,

Koroški pokrajinski muzej

Čebelnjak Jožeta Nabernika
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Kratka zgodovina čebelarjenja v Mežiški dolini in zamejski 
Koroški do 2. svetovne vojne

Na kmečkih domačijah so v Mežiški dolini čebelarili že v sredini 18. in v 19. stoletju. 
Takrat je bila naša dolina še tiha in samotna. V dolini je bil Guštanj, obrtniški trg v var-
stvu graščin; pa Fara, tam, kjer je nekdaj stalo mogočno jezero; v Mežici so pojili konje 
za pot naprej v Podjuno; čisto na koncu pa je bila Črna – kraj, ki je vedno veselo trgoval. 
Skoraj vsaka kmetija pa je že takrat imela vsaj skromen čebelnjak, da je lahko dedek 
zvečer posedal na klopci pred njim, si prižgal pipo tobaka in ko se mu je pridružil sin, 
gospodar na kmetiji, sta malo pomodrovala, čebelice pa so šle k počitku. Tudi zaradi 
tega moškega modrovanja ob čebelnjaku je bil tisti dan lepši in uspešnejši. Že takrat so 
bile take malenkosti sol življenja.

Začetki čebelarjenja v Mežiški dolini
O organizirani zgodovini čebelarstva, na žalost, v naši dolini ni veliko otipljivih pisnih 

dokazov. Največ sta za to krivi 1. svetovna vojska in zatišna lega Mežiške doline, od ko-
der je bilo daleč na prosvetljeni cesarski Dunaj. Iz najbolj zgodnjih začetkov čebelarstva 
v dolini omenjajo velik problem prevoza čebel na ajdovo pašo na bogata polja v sedanji 
zamejski Koroški, vse tja do Drave. Šele dekret z dunajskega cesarskega dvora je leta 
1796 naredil začasen red. Na srečo so čebelarje iz Mežiške doline imeli za domačine 
in so tako lahko uporabljali že od nekdaj dogovorjena stalna stojišča okrog Bistrice pri 
Pliberku v Podjuni. 

V 19. stoletju je bilo čebelarstvo v Mežiški dolini že močno razvito. Odpravljena sta 
bila tlačanstvo in obvezna oddaja, zelo dejavno je obratoval mežiški rudnik svinca in 
cinka, v dolini pa so se ob zalogah železove rude na vodno silo Meže in Šumca oprle 
fužine v Črni, Mežici, na Ravnah in nekaj pozneje železarna na Prevaljah. Kmetom zato 
medu in drugih čebeljih izdelkov ni bilo težko prodati. Vsa ta silna industrija v dolini 
je namreč dala delo nekaj tisoč ljudem. Več kmetov v naši dolini je takrat premoglo po 
sto in več panjev čebel. 

Čebelar Franc Gornik v zapisu ob 90. obletnici Čebelarskega društva Prevalje (2004) 
omenja, da mu je pripovedoval kmet Johan Lesnik, p. d. Ladinek, iz Zagrada, da so pri 
njih čebelarili že pred letom 1900, in to z več kot 300 kranjiči. Vsakega 15. avgusta so 
svoje panje s čebelami naložili na posebej vzmetene vozove za prevoz čebel (»legnarje«) 
in jih odpeljali na pašo vse do Drave. Tam so jih imeli na paši po 20 dni, nato pa so vse 
panje pregledali in najtežje obdržali za plemenjake, preostale pa prodali lekarnarjem in 
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Razvoj organiziranega čebelarjenja 
1914-2014
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lectarjem. Ti so čebele zažveplali, torej pomorili, iz panjev pa izrezali medeno satovje, 
ki so ga uporabili za svoje zdraviliške in slaščičarske namene, prazne panje pa vrnili če-
belarjem. Kužnih bolezni čebel, razen griže, niso poznali, ker so stare panje s čebelami 
jeseni večinoma vsi zažveplali, z ajdove paše pa so pripeljali zdrave čebelje družine z 
mladimi maticami.

V Ljubljani so že leta 1897 ustanovili Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, Šta-
jersko, Koroško in Primorsko s sedežem v Ljubljani in že prvo leto začeli izdajati glasilo 
Slovenski čebelar. Že leta 1906 je bila v Rožu prva čebelarska podružnica registrirana 
pri Čebelarski zvezi v Ljubljani. Njen predsednik je postal tamkajšnji mizar Gregor Ar-
nejc. V čebelarsko zvezo so se potem po vrsti vključila še društva Št. Janž v Rožu, Zgor-
nja Vesca, Žvabek, južno Podravje in Bilčovs. Vsa ta društva pa so nato do leta 1910 
potihnila. Učitelj Josip Jekl in nekaj somišljenikov, naprednih čebelarjev, je na binkošti 
leta 1913 ustanovilo Slovensko čebelarsko zvezo za Koroško, ki je že leta 1914 štela več 
kot 300 članov. V tem letu je omenjena kot pristopnica tudi posebna čebelarska skupina 
»Ojstrica« z društvi Črna, Mežica, Guštanj in Prevalje. 

V letu 1914 so torej na Koroškem ustanovili kar 24 čebelarskih podružnic, med njimi 
tudi čebelarsko podružnico Guštanj (sedaj Ravne na Koroškem). Guštanjski čebe-
larji so vzeli medse tudi vse napredne čebelarje iz Kotelj in s 
Tolstega vrha. Prvi predsednik podružnice je bil Franc Rožej, 
tovarniški delavec, ki je stanoval v Lobasovi bajti v Podkra-
ju, kjer so pogosto bili tudi sestanki društvenih odbornikov. 
Podružnica je bila registrirana pri Okrajnem glavarstvu v Ve-
likovcu. Pisnih dokazov o tej ustanovitvi ne hrani nobeno ko-
roško čebelarsko društvo, jih je pa našim čebelarjem sporočilo 
leta 1923 Slovensko čebelarsko društvo v Ljubljani. Zapisali 
so: »Čebelarska podružnica Guštanj se je ustanovila pred voj-
no, leta 1914. Vsi tozadevni spisi so se izgubili v času koroških 
bojev. Tudi sresko načelstvo nima več tozadevnih spisov, ker so 
se izgubili v času preselitve okrajnega glavarstva iz Velikovca v 
Prevalje.« 

Prva svetovna vojna upočasni čebelarski utrip
Med 1. svetovno vojsko je organizirano čebelarsko delo nekoliko zamrlo. Na nekate-

rih kmetijah v Mežiški dolini je skoraj povsem opešalo, saj je veliko čebelarjev moralo 
v vojsko, kmetje pa so bili tudi dodatno zelo obremenjeni z davki za vojsko. Ponekod je 
stanje šlo tako daleč, da so morale čebelariti ženske. 

Takoj po vojni pa je dal zaveden Slovenec, šolski nadzornik Peter Močnik pobudo 
za njegovo oživitev. Za koroško čebelarstvo je gospod Močnik storil toliko, da si je 
upravičeno zaslužil nazive čebelar, pedagog in organizator čebelarstva na Koroškem. V 
Mežiški dolini je začel učiteljsko službo opravljati v šolskem letu 1906/07 v Kotljah. Kot 
čebelar – organizator in strokovni pisec je začel Peter Močnik objavljati že pred prvo 

Franc Rožej st.
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svetovno vojsko. Ker je dobro poznal čebelarstvo na južnem 
Koroškem, je z objavami iztrgal pozabi prve poskuse organizi-
ranja slovenskih koroških čebelarjev leta 1906 in pozneje leta 
1913. Že leta 1915 lahko najdemo njegove članke tudi v Slo-
venskem čebelarju. V članku Koroško čebelarstvo v številkah 
je opisal razmere leta 1910. Leto pozneje, 1916, je napisal in 
objavil več člankov: Čebele in rastline v medsebojnem življe-
nju; Izboljšanje čebelje paše; Kako proizvajajo čebele vosek; 
Važnost čebel za poljedelstvo; Reja matic itd. Tudi leta 1917 je, 
prav tako v Slovenskem čebelarju, objavil več člankov. Zbiral 
in objavljal je tudi čebelarske pregovore iz naših krajev. 

Oživitev čebelarjenja po 1. svetovni vojni in velike 
Močnikove zasluge

Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je bila južna Koroška pod upravo države SHS 
razdeljena v coni A in B. Že spomladi leta 1919 je Peter Močnik v Pliberku organiziral 
zbor slovenskih čebelarjev velikovškega okraja. Tja je bil namreč premeščen kot nadu-
čitelj. Ustanovili so Slovensko podružnično zvezo s sedežem v Pliberku. Sestavljala so 
jo društva: Črna pri Prevaljah, Globasnica, Žitara ves, Kasaze, Prevalje, Dobrla ves, 
Guštanj, Mežica, Dravograd, Galicija, Pliberk in Železna Kapla; skupaj 12 podružnic s 
427 člani. Čebelarski zvezi v Ljubljani so poslali resolucijo s svojimi predlogi in zahtevo 
po sodelovanju. Tudi čebelarji v Rožu so se takrat organizirali v čebelarsko podzvezo s 
sedežem v Borovljah. Vanjo je bilo vključenih osem društev s 186 člani. Skupaj je bilo 
tako leta 1919 na Koroškem 698 čebelarjev slovenskega rodu s 6.805 čebeljimi družina-
mi v različnih panjih. Čebelarska zveza v Ljubljani je koroškim čebelarjem prisluhnila 
še istega leta. Najprej je poslala dva vagona sladkorja v Sinčo ves. V tem času pa so na 
tem ozemlju potekali boji za Koroško, ki jih je vodil Franjo Malgaj. Čebelarji so, na 
žalost, dobili le manjši del tega sladkorja, kajti prav tedaj je »Volkswehr« zasedel Sinčo 
ves in zaplenil večino sladkorja. V znani »sladkorni aferi« so izgubili 140.000 kron. Na 
Koroško so napotili tudi čebelarskega pospeševalca gospoda Okorna. V posameznih 
društvih je imel predavanja o prednostih čebelarjenja v AŽ-panjih. Vsem 12 društvom 
so podarili po en AŽ- in en premični 7-satni panj. Društvom v Mežiški dolini pa so 
dodatno poslali še točilo. V tem letu se je v Slovenskem čebelarju oglasil še Josip Jekl, 
nadučitelj v Galiciji. Njega so koroški čebelarji imeli za svojega strokovnega voditelja. 

Razmere na južnem Koroškem pa so se začele zaostrovati. Ozemlje južno od Drave je 
izmenoma prehajalo iz jugoslovanskih v avstrijske roke. Končna meja je bila določena 
leta 1920 z nesrečnim »plebiscitom«, po katerem je južna Koroška z izjemo Mežiške 
doline in Jezerskega pripadla Avstriji. S tem je bil koroškim Slovencem na obeh straneh 
nove, krivične meje zadan smrtni udarec. Mejo so zaprli in za Mežiško dolino je bil 
izgubljen čebelarski center v Pliberku. Predsednik črnjanskega čebelarskega društva 
gospod Kuhar je takrat zapisal v Slovenskem čebelarju, da je čebelarjenja na Koroškem 
konec. Več stoletij so čebelarji iz te doline vozili čebele na jesensko ajdovo pašo v oko-

Peter Močnik
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lico Pliberka, vse do Drave. Sladkorja pa ni bilo in zime 1921/22 ni preživela več kot 
polovica čebeljih družin. 

Peter Močnik se je moral umakniti na Prevalje, kjer je poučeval na osnovni šoli. Že 
leta 1921 je sklical vse čebelarje iz Mežiške doline. Ustanovili so guštanjsko podzvezo. 
Nekaj kasneje, leta 1922, je bila ustanovljena še čebelarska podružnica Šentanel. Leta 
1922 je bil Močnik premeščen v Guštanj za šolskega nadzornika. Seveda so ga z vese-
ljem sprejeli v vodstvo tamkajšnjega čebelarskega društva. V tem času (okoli 1923) je 
panje kranjiče začel izpodrivati AŽ-panj s premičnim satjem, Močnik in Galob sta o 
prednostih le-tega začela prepričevati tudi najbolj trmaste čebelarje v Mežiški dolini. 
Leta 1922 je bil Peter Močnik izvoljen tudi v upravni odbor Čebelarske zveze v Ljublja-
ni in njegov član je bil vse do leta 1939. Vsa ta leta je pridno pisal v Slovenskega čebelar-
ja. Zelo dobro je poznal medovite rastline in čebelje paše, zato je o tem napisal številne 
tehtne članke. Kot pisec je sodeloval tudi pri izdaji »Sodobnega čebelarstva«, ki je izšlo 
v dveh knjigah leta 1955. Njegova največja zasluga pa je, da je v težavnih predvojnih in 
povojnih letih združeval in vodil koroške čebelarje. Čebelarska zveza Slovenije ni bila 
nikoli do tedaj tako tekoče obveščena o tem, kaj se je dogajalo v naših krajih.

Rudolf Galob, veteran in pionir čebelarjenja v zgornji Mežiški dolini
Rudolf Galob je bil doma z Brnce pri Beljaku. Ko je leta 1921 dobil službo učitelja v 

Mežici, je kot mlad in napreden čebelar takoj plodno pristopil k oživljanju in izbolj-
ševanju čebelarjenja. Ker so čebelarji v Mežiški dolini ob njegovem prihodu čebelarili 
skoraj izključno s kranjiči, je v letih 1924/25 dal na svoje stroške izdelati 25 panjev s 
premičnim satjem. Oskrbel je tudi material za satnice in pozimi 1925. leta skupaj s člani 
mežiške čebelarske družine pripravil tečaj za vdelovanje satnic ter izdelavo slamnatih 
blazin za AŽ-panje. Prazne panje s satnicami so potem prevzeli čebelarji, jih naselili 
s čebeljimi družinami in z njimi čebelarili do jeseni. Ker so bili panji pred zimo polni 
čebel in medu, so jih seveda z veseljem obdržali. Tako je tudi v Mežiško dolino uspešno 
prodrlo čebelarjenje v AŽ-panjih. Rudolf Galob je sodeloval tudi v širšem odboru Če-
belarskega društva za Slovenijo vse do leta 1940.

Zaradi uspešnega Galobovega dela je mežiška podružnica 
zelo napredovala. Leta 1926 so prezimovali z 28 AŽ-panji, 
leta 1927 z 59 in leta 1928 z že kar 113 AŽ-panji. Toliko jih ni 
premogla nobena druga podružnica v dolini. V mežiški čebe-
larski podružnici pa je bilo takrat 17 članov.

Leta 1926 se je del črnjanskih članov iz Podpece (Helene) 
hotel osamosvojiti, zato so osnovali svoje društvo, ki je imelo 
16 članov. Predsednik je postal znani čebelar Pajenk. Baje so 
imeli s Črnjani slabe zveze. 

Tega leta (1926) pa je bilo v Črni registriranih 19 članov. Na 
občnem zboru konec leta so ugotovili, da je sicer v kraju kar 
60 čebelarjev, od katerih pa kar 41 ni včlanjenih. Rudolf Galob
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Delo čebelarske podružnice Guštanj (1922-1930)
Na novo leto 1922 je bil pri kmetu Lužniku v Podgori nad Kotljami občni zbor Če-

belarske podružnice Guštanj. Podružnica je štela 17 članov. Na občnem zboru so za 
predsednika izvolili Alojza Gorenška, njegov namestnik je postal Ivan Metarnik, tajnik 
Peter Močnik in blagajnik Adolf Sokol. Jurij Pratnekar in Franc Rožej sta bila izvoljena 
za člana odbora. Večina čebelarjev je takrat čebelarila v kranjičih – kmečkih panjih, vsi 
čebelarji skupaj so premogli le 18 AŽ-panjev.

Leta 1925 se je v podružnici Guštanj število članov zmanjšalo na 10. Na občnem zbo-
ru 1926. leta so ugotavljali, da je čebelarjev naokrog sicer veliko, a se neradi včlanjujejo 
v podružnico, ker so menda premalo zavedni, nekaterim pa se zdi članarina (40 din) 
previsoka. Novi odborniki so bili tile: predsednik Janko Rožman, namestnik Franc Ro-
žej, tajnik Peter Močnik, blagajnik Adolf Sokol, člana odbora pa Izidor Gomiščak in 
Rajko Kotnik. V tem letu je društvo kupilo novo stiskalnico za vosek. 

Na občnem zboru leta 1928 so za predsednika izvolili Franca Rožeja, preostali od-
borniki pa so ostali isti kot v prejšnjem obdobju. Sedaj pa so se nekateri člani že začeli 
zanimati za AŽ-panje in podružnica jih je z veseljem posojala za poskusno uporabo. 
Dogovorili so se tudi za načrtno gojenje medonosnih rastlin, med katerimi je izstopal 
domači kostanj. Guštanjska podružnica je v tem obdobju že skrbela tudi za strokovno 
izpopolnjevanje svojih članov, zato je bilo veliko poučnih predavanj, ki so jih imeli 
bodisi domači strokovnjaki ali pa predavatelji, ki jih je priskrbelo Slovensko čebelarsko 
društvo.

Podružnica pa je organizirano skrbela tudi za preprečevanje kužnih bolezni pri če-
belah. Leta 1928 so guštanjski čebelarji poslali vzorce sumljivih čebel na veterinarski 
zavod, ki je ugotovil nosemavost. Starejši čebelarji, ki še niso bili organizirani, pa so tisti 
čas čebelarili še v koših. Le-te so jeseni kar cele prodali medičarjem in lectarjem. Tak 
način predelave čebeljih pridelkov pa je bil izredno nevaren za širjenje kuge – hude gni-
lobe čebelje zalege. Prav zato je podružnica v Guštanju spodbujala uvajanje sodobnih 
panjev, skrbela pa je tudi za nakup čebelarskih potrebščin ter za prodajo medu in voska.

Gospodarska kriza vpliva tudi na delo čebelarske 
podružnice (1931-1941)

Nastopil je čas velike gospodarske krize, ki se je močno od-
razila tudi na delu Čebelarske podružnice Guštanj. Že poro-
čilo iz leta 1931 govori o splošnem mrtvilu med guštanjskimi 
čebelarji. Le nekaterim prizadevnim posameznikom gre za-
hvala, da je podružnica delovala vsaj še za silo. Že leta 1933 
pa je podružnica štela 14 članov in leta 1934 so izvolili nov 
odbor: predsednik Franc Rožej, tajnik Zorko Kotnik, blagaj-
nik Janko Rožman, odbornika Janko Gačnik in Luka Zupanc, 
preglednika računov pa Beno Kotnik in Alojz Mager. Podru- Alojz Mager st.
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žnica je napredovala na 18 članov, ki so imeli v lasti 106 panjev, od tega 22 AŽ-panjev. 
Tega leta je bil v Celju organiziran tečaj o vzgoji matic.

Sodelovanje med guštanjsko podružnico in Osrednjim čebelarskim društvom za Slo-
venijo pa je bilo ves čas zelo uspešno in pristno. Osrednje društvo je skrbelo za to, da 
so bili občni zbori opravljeni pravočasno, še vedno je izdajalo glasilo Slovenski čebelar, 
člane pa je oskrbovalo tudi z drugo strokovno literaturo, pomagalo pri organizaciji pro-
daje medu, voščin in rojev, nabavljalo je sladkor, kar je bilo ravno zaradi trajajoče krize 
zelo težko in zaradi državnega monopola omejeno na manjše količine od potrebnih.

Leta 1936 so guštanjski čebelarji za tajnika izvolili Alojza Magra, ki je to svojo funk-
cijo zelo uspešno opravljal še dolga leta. Število članov se je v letu 1938 povečalo na 24. 
Čebelarji so sedaj imeli že preko 60 AŽ-panjev.

V obdobju med obema vojskama si je tudi guštanjska podružnica prizadevala za izo-
braževanje svojih čebelarjev, saj so se vsi zavedali, da bo čebelarstvo lahko napredovalo 
le tedaj, če bodo še bolj spoznali življenje čebel in tehnologijo čebelarjenja. Prav zato 
so glavno breme prosvetljevanja nosili učitelji. Pri vsaki šoli v Mežiški dolini je bil vrt, 
v katerem je bil na vidnem mestu tudi šolski čebelnjak. Od najbolj vzornih učiteljev - 
čebelarjev moramo vsekakor omeniti Petra Močnika, Adolfa Sokola, Zorka Kotnika in 
Janka Gačnika.

Čebelarsko predavanje pri Lubasu v Podkraju 24. aprila 1934 
(Fotografija je iz arhiva Rudolfa Galoba.)
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Po nemški okupaciji leta 1941 je v Guštanju čebelarska podružnica prenehala z delom. 
To je bil že drugi hud udarec za čebelarska društva v dolini, saj so bila vsa razpuščena, 
njihova dokumentacija pa uničena. Sladkorja tako ali tako ni bilo, ajda pa ni več me-
dila. Nova oblast je sicer poskusila ustanoviti nemška čebelarska društva, a so jih naši 
ljudje ignorirali. Narodno zavedni čebelarji so spoštovali kulturni molk in čebelarili v 
ilegali, saj se je bilo v tem času treba boriti za veliko večje ideale in smisle. 

Zbral in zapisal Mirko Osojnik
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Rad imam živali in že kot majhen se nisem bal prijeti kače ali po-
birati koloradskih hroščev s krompirja. Čebele pa so me še posebej 
privlačile. Lahko sem jih ure in ure opazoval. To rad počnem še 

danes. Star sem bil štiri leta. »Bica« je imela okrog hiše veliko rož. Čebele so se 
rade pasle po njih. Z dedijem sva jih opazovala z bližnje klopce. Z zanosom mi 
je pripovedoval o njih in rad sem ga poslušal. Nekoč pa je na klopci zadremal. 
Domislil sem si in ulovil nekaj čebelic v vžigalično škatlo in jo prislonil na 
njegovo uho. V trenutku je bil buden in hud kot strela in grom.
Mladim priporočam, da ste marljivi kot čebele. Preživite čim več prostega časa 
v naravi in opazujte živali. Veliko se boste naučili od njih. Skrbite za okolje in 
naravo. Jejte med in boste zdravi kot dren.

Gregor Verovnik; iz intervjuja, ki ga je z njim opravila Blažka Jelen, 
OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem
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Od 2. svetovne vojne do 80. obletnice

•	 Prvi zapiski o delovanju čebelarske družine Guštanj po vojni izvirajo iz leta 1947. 
Družini je tedaj predsedoval Franc Rožej, blagajniške izpiske pa je vodil Valentin 
Jevšnikar. Vpisani so bili samo trije člani – naročniki čebelarskega lista, drugi pa 
so bili verjetno samo družinski člani. Že naslednje leto pa je plačalo članarino, to 
je naročnino za Slovenskega čebelarja, 24 članov. Posamezniki so prispevali tudi 
prostovoljne prispevke za krepitev družinske blagajne. 

•	 Leta 1951 je, kar lahko ugotovimo iz zapiskov, staro Čebelarsko društvo nehalo po-
slovati, naslednje leto pa je začela delovati nova Čebelarska zveza, na katero so pre-
nesli obratna sredstva. Vpisanih je bilo 23 članov, ki so plačali vpisnino in članarino, 
sladkor in izposojevalnino za uporabo točila. Materialno in finančno poslovanje so 
urejali preko Gašperja Šnabla, predsednika Čebelarskega društva Slovenj Gradec s 
sedežem v Dravogradu. Verjetno družina ni mogla zaživeti kot samostojna organi-
zacija, zato se je pridružila slovenjgraški »Čebelarski zvezi«. 

•	 Dejavnost družine se je pričela krepiti, še posebno, ko se je med člani pojavilo tudi 
Kmetijsko gospodarstvo Javornik. Družina je priskrbela sladkor za zimsko krmlje-
nje čebel, povečal se je denarni promet, upravnemu odboru družine pa je še vedno 
predsedoval Franc Rožej, njen ustanovni član. Od 1954. do 1957. leta je bil pred-
sednik čebelarske družine Kristijan Verdinek, ki ga je zamenjal Franc Zavodnik, 
že leta 1959 pa Alojz Bajc, medtem ko je blagajniške posle že od 1947. leta vodil 
Valentin Jevšnikar, tajniške pa Alojz Mager.

•	 Društvo je iskalo nove oblike družbene pomoči. Leta 1958 se je upravni odbor po-
vezal s Kmetijsko zadrugo Tolsti vrh. Imenovali so čebelarski odbor, ki je skrbel za 
dobavo reprodukcijskega materiala, sadike medonosnih rastlin, sladkorja in drugo.

•	 Tedaj se je v Mežiški in Dravski dolini pojavila čebelja bolezen pršica. Kmetijska 
zadruga Tolsti vrh je upravnemu odboru in čebelarjem finančno pomagala pri zdra-
vljenju in zatiranju te bolezni. Organizirala je tudi strokovna predavanja priznanih 
strokovnjakov – Petra Močnika, Gašperja Šnabla, Rudolfa Galoba itd.

•	 V letu 1959 je umrl Franc Rožej, eden od ustanoviteljev in dolgoletni predsednik 
Čebelarske družine Guštanj – Kotlje. Upravnemu odboru pa so se pričele kopiči-
ti raznovrstne težave. Zaradi visoke članarine je upadlo število članov, ukinili so 
čebelarski odbor pri kmetijski zadrugi, matično društvo Slovenj Gradec družini ni 
več dajalo finančne pomoči, podpore tudi ni imela pri družbenopolitičnih organiza-
cijah. Sklenili so, da je treba organizacijsko obliko družine spremeniti. V ta namen 
so decembra 1962 sklicali sestanek članov upravnega odbora družine s predstavniki 
Zveze čebelarskih društev Slovenije, Čebelarskega društva Slovenj Gradec in pred-
stavnika Čebelarskega društva za Mežiško dolino iz Mežice. Dogovorili so se, da se 
Čebelarska družina Ravne včlani v Čebelarsko društvo za Mežiško dolino. Pobudo 
so sprejeli tudi člani na občnem zboru. Predstavniki družine so dobili pravico in 
dolžnost sodelovati v upravnih organih društva, v odboru družine pa so razrešili 
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dolžnosti blagajnika obolelega Valentina Jevšnikarja. Prevzel 
jih je Alojz Mager, dotedanji tajnik, njegovo funkcijo pa je 
prevzel Rudi Orešnik. 

•	 Najhujša nadloga v tem času je bila epidemija čebelje 
bolezni pršice. Zdravljenje je organiziralo matično društvo 
v Mežici, ravenska družina pa je pri tem pomagala svojim 
članom. 

•	 Leta 1965 je bil predsednik upravnega odbora družine Ferdo 
Kutnik, naslednji dve leti Jože Orešnik, medtem ko je tajni-
ške posle opravljal Ivan Rezar.

•	 Na občnem zboru leta 1967 so čebelarji izvolili nov uprav-
ni odbor (predsednik Mirko Erjavec, tajnik Rudi Orešnik, 
blagajnik Alojz Mager). Ta odbor se je zavzel predvsem za 
vključevanje neorganiziranih čebelarjev za krepitev družin-
ske blagajne. Februarja 1968 so priredili pustno veselico pri 
Ajnžiku na Tolstem vrhu, julija pa izlet na Gorenjsko. Ogle-
dali so si čebelarski muzej v Radovljici, rojstni kraj Antona 
Janše in plemenilno postajo na Zelenici.

•	 Čebelarske zabave in izlete so prirejali tudi naslednje leto. 
Gospodar družine Vinko Horvat je skrbel za zdravila in 
sladkor za zimsko krmljenje čebel. Za čebelarje prevaževalce 
so imeli pasišča na akaciji, kostanju in hojki. Upravni odbor 
družine je skrbel za strokovno izpopolnjevanje članov, prire-
jal predavanja o sodobnem čebelarjenju in pošiljal čebelarje 
na tečaje strokovnega usposabljanja za preglednike. 

•	 Ob razvitju prapora Čebelarske družine Mežica maja 1973 so zaslužnim čebelarjem 
Mežiške doline podelili odlikovanja Antona Janše. Izmed ravenskih čebelarjev sta 
priznanje prejela Alojz Mager (red II. stopnje) in Alojz Bajc (red III. stopnje).

•	 Maja 1973 je bila na Dunaju proslava ob 200-letnici smrti Antona Janše. Udeležili 
so se je tudi predstavniki naše družine. Več – za poln avtobus – čebelarjev in njiho-
vih svojcev je bilo na praznovanju v njegovem rojstnem kraju v Zabreznici.

•	 Čebelarske zabave so pomagale krepiti družinsko blagajno. Ker upravni odbor ni 
mogel dobiti pomoči na drugačen način, je z njimi nadaljeval. Bolezen čebel še 
vedno ni bila zatrta. Posebno nosema je bila trdovratna. Leta 1974 so pregledali 
vse čebelnjake – članov in nečlanov –, da bi ugotovili zdravstveno stanje čebel na 
celotnem območju. Pregledali so 72 stojišč in ugotovili, da je treba čebele še naprej 
zdraviti. Denar za zdravila in stroške zdravljenja so prispevali tudi iz družinske 
blagajne. 

•	 Odbor družine je razmišljal tudi o izobraževanju mladih čebelarjev. Na podružnični 
šoli v Kotljah so ustanovili čebelarski krožek. Družina je kupila tri AŽ-panje, enega 
že naseljenega s čebelami, za druga dva pa sta poklonila čebele Anton Koler z Brdinj 
in Ludvik Kuhar, ki je  čebelaril na Tolstem vrhu. 

Mirko Erjavec

Jože Orešnik
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•	 Na Turističnem tednu v Črni so čebelarji Mežiške doline leta 1974 razvili društveni 
prapor. Zaslužni čebelarji so prejeli odlikovanja. Kristijan Verdinek, Jože Orešnik, 
Ivan Rezar in Mirko Erjavec so dobili red Antona Janše III. stopnje, Rudi Orešnik 
pa red II. stopnje.

•	 V letu 1975 je upravni odbor začel zbirati sredstva za gradnjo čebelnjaka pri osnov-
ni šoli v Kotljah, vendar je ostal brez družbene pomoči, zato je gradnja propadla. 

•	 Na željo članov so v tem letu organizirali izlet na Veliko planino in si ogledali roj-
stno hišo Petra Pavla Glavarja v Komendi.  

•	 Leta 1976 se je začelo za čebelarsko organizacijo na Ravnah novo obdobje. Po 
novem zakonu o društvih se je družina namreč lahko osamosvojila. Člani so na 
občnem zboru sklenili, da to storijo. Družino so preimenovali v Čebelarsko društvo 
Ravne na Koroškem, spremenili svoj statut ter ga registrirali pri občinski skupščini. 
Izvolili so upravni odbor, ki izpolnjuje sklepe letnih konferenc in skupščine društva, 
predlaga razne akcije v zvezi z zdravljenjem, nakupom sladkorja, izleti, s prijatelj-
skimi srečanji in podobno. 

•	 V počastitev 80-letnice slovenske čebelarske organizacije je društvo leta 1978 pri-
pravilo čebelarsko razstavo. Na slovesnosti je podelilo priznanja zaslužnim čebelar-
jem. Odličja Antona Janše III. stopnje so prejeli: Franc Zavodnik, Silvester Vidovšič, 
Anton Koler, Marija Hartman, Franc Rožej, Ivan Dretnik, Vinko Horvat in Albert 
Gostenčnik.

•	 Zaradi slabega zdravja je odstopil blagajnik Alojz Mager (blagajnik je bil od leta 
1962), njegovo dolžnost pa je prevzel Alojz Pečnik.

•	 Na željo vodstva osnovne šole Koroških jeklarjev je leta 1978 začel na tej šoli delo-
vati čebelarski krožek. Čeprav je bilo med učenci dovolj zanimanja, krožek ni prav 
zaživel, ker ni bilo možnosti za praktični pouk.

•	 Decembra 1979 so čebelarji na občnem zboru izvolili nov upravni odbor, katerega 
predsednik je postal Jože Kert. Kmalu je navezal stike s Slovenskim čebelarskim 
društvom v Šmihelu pri Pliberku. Maja naslednje leto so nas šmihelski čebelarji obi-
skali in srečanje na pikniku je bilo povod, da smo se začeli pogovarjati o pobratenju. 
Ponovno smo se s čebelarji iz Šmihela srečali še isto leto na Žagarjevi domačiji v 
Bistrici, kjer je rojstna hiša Vinka Pečnika, ustanovitelja Slovenskega čebelarskega 
društva v Šmihelu. 

•	 Oktobra 1981 je Čebelarsko društvo Ravne priredilo v Titovem domu svečanost ob 
krajevnem prazniku. Ob tej priložnosti so podpisali listino o pobratenju Čebelar-
skega društva Ravne s Slovenskim čebelarskim društvom Šmihel pri Pliberku. 

•	 Čebelarje pa je zadela nova skrb: čebelja bolezen »varoza«. Upravni odbor je poskr-
bel za zdravila in za strokovno usposabljanje čebelarjev – preglednikov, da bi pre-
prečili širjenje te bolezni. Predvajali so barvni film o varozi, v katerem so prikazane 
izkušnje zahodnonemških čebelarjev pri obvladovanju te zahrbtne bolezni čebel. 

•	 1983. leta je bila na pobudo Jožeta Kerta ustanovljena Zveza čebelarjev Občine 
Ravne. Združevala je vsa čebelarska društva v Mežiški dolini.   
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•	 Na občnem zboru decembra 1983 je bil za predsednika 
ponovno izvoljen Jože Kert, za tajnika Blaž Oblak in za 
blagajnika Jože Orešnik. Glavni poudarek na občnem zboru 
je bil na zatiranju varoze. Prevaževalci so se spopadli tudi z 
bencinsko krizo, saj so bencin lahko dobili samo na bone. 

•	 Leta 1984 so na osnovni šoli Prežihovega Voranca ustanovili 
čebelarski krožek. Mentorstvo je prevzel Jože Orešnik in 
pod njegovim vodstvom je vsa leta uspešno deloval.

•	 Oktobra 1984 je Čebelarsko društvo Ravne svečano prosla-
vilo 70-letnico delovanja. 22. oktobra so odprli čebelarsko 
razstavo, naslednji dan pa priredili proslavo v tedanjem 
Titovem domu. Razvili so društveni prapor in podelili 
priznanja zaslužnim čebelarjem. 14 čebelarjev je dobilo 
odlikovanja Antona Janše III. stopnje, sedem II. stopnje, 
Alojz Mager in Rudi Orešnik pa I. stopnje.

•	 Na občnem zboru 22. decembra 1985 so izvolili nov upravni 
odbor. Vodenje društva je prevzel Rudi Orešnik, tajniške 
posle Drago Kerbev in vodenje blagajne Mirko Čeru. V 
programu dela si je nov upravni odbor zadal veliko nalog, 
kot najvažnejšo pa strokovno usposabljanje čebelarjev, da bi 
lahko v vedno težjih razmerah uspešno čebelarili in vzgajali 
mlade čebelarje. Čebelarski krožek na osnovni šoli Preži-
hovega Voranca je uspešno deloval, krožek na osnovni šoli 
Koroških jeklarjev pa se je ubadal s problemom neustrezne 
lokacije čebelnjaka.

•	 Naslednje leto je zadela društvo velika nesreča, saj je ne-
pričakovano umrl predsednik Rudi Orešnik. Z žalostjo v 
srcu so se čebelarji poslovili od njega sredi julija. Vodenje 
društva je prevzel Mirko Erjavec in opravljal to funkcijo do 
naslednjega občnega zbora 28. decembra 1989. Takrat je bil 
za predsednika izvoljen Jože Orešnik, za tajnika ponovno 
Drago Kerbev in za blagajnika Anton Širnik. Vodenje nad-
zornega odbora je prevzel Alojz Kolar. 

•	 V tem času se je iz pobratenja ravenskega in šmihelskega 
društva razvila nova oblika povezovanja, in sicer zveza prija-
teljskih društev Šmihel, Ravne, Žalec, Zagorje in Maribor.

•	 Število članov društva se je gibalo malo nad 70, gospodarili so s približno 1000 dru-
žinami. Poleg varoze, ki je ogrožala čebelje družine že več kot 10 let, se je pojavila 
še huda gniloba čebelje zalege, ki je povzročala društvu in članom nemalo skrbi in 
dela. 

Alojz Kolar

Jože Kert

Rudi Orešnik
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•	 Na volilnem občnem zboru decembra 1993 je bil ponovno izvoljen Jože Orešnik za 
predsednika in prav tako upravni odbor v stari sestavi.

•	 Čeprav bi morali leta 1994 praznovati 80. obletnico društva, se je upravni odbor 
odločil, da bo obletnico svečano obeležil naslednje leto in jo združil s tekmovanjem 
mladih čebelarjev. Ob tej priliki se je društvo odločilo za izdajo biltena. Vodenje 
uredniškega odbora je prevzel Alojz Kolar, ki pa izdaje ni več dočakal, saj je konec 
marca umrl.

•	 Tekmovanje mladih čebelarjev je potekalo dopoldan 19. maja 1995 na osnovni 
šoli Prežihovega Voranca. Ob obilni pomoči osebja šole se je uspešno zaključilo. V 
sklopu tekmovanja je društvo postavilo tudi čebelarsko razstavo zgodovinskih in 
sodobnih panjev, orodij in pripomočkov za čebelarjenje. 

•	 Svečana proslavitev 80. obletnice je bila 19. maja 1995 zvečer v telovadnici šole 
Prežihovega Voranca. Ob tej priliki so zaslužni čebelarji prejeli odlikovanja Antona 
Janše: odličja II. stopnje Mirko Čeru, Maks Kajzer, Alojz Kolar in Drago Kerbev, III. 
stopnje pa Jurij Kerbev, Mihael Kotnik, Filip Krebs, Franc Lah, Avgust Marin, Blaž 
Oblak, Marjan Pirnat in Anton Širnik. 

•	 Leto 1996 je bilo za Čebelarsko društvo Ravne zelo težko. Ugotovljeno je bilo več 
žarišč hude gnilobe pa tudi varoza ni prizanašala. Tega leta sta umrla dva zaslužna 
čebelarja, in sicer Mirko Erjavec in Alojz Mager.

•	 V tem mandatnem obdobju je bil upravni odbor aktiven pri nabavi sladkorja, 
zagotavljanju zdravil, z organizacijami piknikov pa je poskrbel tudi za družabnost 
in zabavo. 

Zadnjih 20 let

•	 Na rednem volilnem občnem zboru 13. decembra 1997 je bil za predsednika dru-
štva ponovno izvoljen Jože Orešnik, za predsednika nadzornega odbora Blaž Oblak, 
ostali člani upravnega odbora so ostali isti. Leta 1998 so za zatiranje varoze začeli 
uporabljati preparat Hemovar, še vedno pa so izdelovali oz. namakali lesene paličice 
v raztopini fluvalinata. To zdravilo se je še vedno izkazalo za učinkovito.

•	 Na rednem občnem zboru decembra 1998 so potrdili statut in pristopno pogodbo 
k nastajajoči Čebelarski zvezi Koroške. Ta je bila uradno ustanovljena na ustanov-
nem občnem zboru 6. februarja 1999, ko so predsedniki društev ustanovnih članic 
podpisali pristopno pogodbo. 

•	 V tem mandatnem obdobju je društvo namenilo posebno skrb zdravljenju čebel in 
zatiranju varoze. V ta namen so nabavili aparat za zamegljevanje s hemovarjem za 
zimsko zdravljenje in kompresor. Zimsko zdravljenje je dolga leta opravljal Maks 
Kajzer. Poleg fluvalinatnih paličic so pri veterinarski službi nabavljali še bayvarol 
in perizin. Avgusta 2001 je veterinarka Vida Lešnik praktično prikazala zatiranje 
varoze z mravljinčjo kislino po načinu šokterapije. 

•	 Pozabili niso na izobraževanje in družabnost. Člani so se udeleževali strokovnih 
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predavanj, ki jih je organizirala Čebelarska zveza Mežiške doline in pozneje Čebe-
larska zveza Koroške. Za čebelarje so bili privlačni tudi izleti, ki so bili strokovni z 
obiskom znanih čebelarjev, prav tako pa so bili namenjeni družabnosti in druženju 
s čebelarji v prijateljskih društvih. Na pomlad leta 1998 so obiskali Prekmurje, prav 
tako so šli v Prekmurje leta 1999, leta 2000 so se namenili v Belo krajino ter nasle-
dnje leto k pobratenemu čebelarskemu društvu v Izlake in Zagorje. Vsako leto so 
organizirali obisk čebelarske razstave in srečanja čebelarjev v Celju. Marca 1999 so 
se udeležili proslave ob 80. obletnici Čebelarskega društva Zagorje, septembra 1999 
pa v Grižah 90. obletnice Čebelarskega društva Žalec. 

•	 6. decembra 2001 je imelo društvo redni volilni občni zbor. Izvolili so nov upravni 
odbor v sestavi Emil Gorenšek, Maks Kajzer, Drago Kerbev, Jurij Kerbev, Mihael 
Kotnik, Rudi Krenkar, Jože Orešnik, Anton Pušnik, Vladimir Ramšak, Franc Rožej 
ml. in Anton Širnik. Za predsednika društva so potrdili Jožeta Orešnika, za tajnika 
Draga Kerbeva in za blagajnika Antona Širnika. Za člane nadzornega odbora so 
izvolili Blaža Oblaka, Avgusta Marina in Franca Turjaka. Za člane disciplinskega 
razsodišča je občni zbor potrdil Alberta Gostenčnika, Avgusta Stražišnika in Franca 
Magra. Dolžnost praporščaka je prevzel Jakob Kolman.

•	 Društvo je štelo 81 članov, ki so gospodarili z 865 družinami. 
•	 Spomladi so ponovno obiskali čebelarski seminar in razstavo v Celju, maja pa 

pobrateno Čebelarsko društvo Peter Močnik v Mariboru. Avgusta so organizirali 
čebelarski piknik pri Spodnjem Lečniku. 

•	 Leta 2001 je društvo dobilo tudi novo zadolžitev, in sicer 
so morali popisati vsa čebelarstva za neposredna plačila za 
gospodarske čebelje družine. 

•	 Odkrita so bila nova žarišča hude gnilobe. 
•	 15. decembra 2002 je bil redni občni zbor. Predsednik 

društva Jože Orešnik je zaprosil za razrešitev, saj zaradi 
bolezni ni mogel več opravljati svoje funkcije. Isto je storil 
tudi blagajnik Anton Širnik. Občni zbor je na predlog 
upravnega odbora za novega predsednika društva izvolil 
Maksa Kajzerja, dotedanjega podpredsednika, za novega 
blagajnika pa Antona Pušnika. Franc Rožej ml. je prejel 
odlikovanje Antona Janše III. stopnje, Jože Orešnik in Maks Kajzer

Moj dedek je čebelar. Svoj čebelnjak ima ob robu travnika, pri goz-
du. Čebelnjak ima šest panjev. V njih živi veliko čebel. Dedi ima 
oblečeno zaščito za obraz, bel plašč in rokavice, kadar gre v čebel-

njak. Dedijev domači med je najboljši.

Maja Mager, OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem
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Anton Širnik pa priznanje Čebelarskega društva Ravne – za dolgoletno plodno in 
zavzeto delo v društvu.

•	 V letu 2003 je društvo organiziralo izlet k pobratenemu društvu Žalec. Veterinarka 
Vida Lešnik je prikazala zdravljenje z oksalno kislino pri Orešnikovem čebelnjaku.

•	 Avgusta 2003 je med čebelarji odjeknila žalostna vest, da je umrl dolgoletni predse-
dnik Jože Orešnik.  

•	 Na občnem zboru 20. decembra 2003 je bil za predsednika nadzornega odbora 
izvoljen Marjan Pirnat, ki je nadomestil Blaža Oblaka. V program dela za leto 2004 
so vključili praznovanje 90. obletnice društva. 

•	 Spomladi 2004 je bil v gostilni Delalut seminar za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije 'Čebelar'. Iz ravenskega društva so izobraževanje uspešno zaključili 
Vladimir Ramšak, Mihael Kotnik in Drago Kerbev.

•	 Maja 2004 so izvedli izlet na Primorsko. Ponovno so izvedli popis čebelarstev za 
neposredna plačila za gospodarne panje. 

•	 21. avgusta 2004 je bila v telovadnici Osnovne šole Prežihovega Voranca svečana 
proslava 90. obletnice Čebelarskega društva Ravne na Koroškem. Svečanosti so se 
poleg domačinov udeležili tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, pobratenih 
društev in občine Ravne. Pokrovitelj prireditve je bil župan Maksimilijan Večko. 
Pri sami organizaciji je veliko pomagal ravnatelj šole Stanislav Osojnik. Na proslavi 
so bila podeljena odlikovanja Antona Janše in priznanja društva. Odlikovanja A. J. 
III. stopnje so prejeli Emil Gorenšek, Franc Mager, Rudolf Mihelič, Jože Nabernik, 
Branko Oder, Anton Pušnik, Vladimir Ramšak, Avgust Stražišnik, Rudi Šipek in 
Rajko Štefič, II. stopnje Jurij Kerbev, Mihael Kotnik, Marjan Pirnat, Anton Širnik, 
Avgust Marin in Franc Rožej ml. Priznanja Čebelarskega društva Ravne so prejeli 
Drago Kerbev, Maks Kajzer, Blaž Oblak, Jakob Kolman, Alojz Mager ml., župan 
Maksimilijan Večko, veterinarka Vida Lešnik in ravnatelj Prežihove šole Stanislav 
Osojnik.

•	 Od julija do oktobra 2004  je potekal popis vseh čebelnjakov za vzpostavitev registra 
čebelnjakov. Vsi čebelnjaki so dobili tablico z identifikacijsko številko. Potekale so 
tudi aktivnosti za izdelavo pašnega katastra. 

•	 Jeseni 2004 so čebelarji iz Kotelj zapustili ravensko društvo in ustanovili svojega. 
Tako so upravni odbor zapustili Mihael Kotnik, Franc Rožej, Jurij Kerbev in Emil 
Gorenšek, nadzorni odbor pa Marjan Pirnat.    

•	 Na občnem zboru 19. decembra 2004 sta bila v upravni odbor dodatno izvoljena 
Albert Gostenčnik in Jože Nabernik. Za dopolnitev nadzornega odbora so izvolili 
Alojza Magra ml. 

•	 Zaradi odhoda čebelarjev iz Kotelj se je število članov zmanjšalo na 52. Gospodarili 
so s 450 družinami. 

•	 Junija 2005 je društvo organiziralo izlet v Trento, avgusta je bil piknik pri Ošvenu. 
•	 Na volilnem občnem zboru 18. decembra 2005 je bil za predsednika ponovno 

izvoljen Maks Kajzer, tajnik je ostal Drago Kerbev in blagajnik Anton Pušnik. Tudi 
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člani upravnega in nadzornega odbora so ostali isti. Občni zbor je proglasil dva 
častna člana društva, in sicer Štefana Hudopiska ter Franca Rožeja st. V razpravi so 
ugotovili, da je jeseni prišlo do velikega odmrtja čebeljih družin. Vzrok naj bi bil 
tako neučinkovito zdravilo Bayvarol pa tudi slaba paša in prepozno krmljenje. 

•	 Na upravnem odboru je bil sprejet sklep, da društvo sofinancira nabavo hlapilnikov 
za mravljinčjo kislino v višini 50 %.

•	 Leta 2006 ni bilo izleta, bil je samo piknik pri Ošvenu.
•	 Junija 2007 je društvo organiziralo izlet v Prekmurje, na Goričko.
•	 Naročili so 30 brizgalk za zimsko zatiranje varoze z oksalno kislino ali perizinom.
•	 Prvega septembra 2007 je na Ravnah v okviru Ravenskih dnevov Čebelarska zveza 

Koroške razvila nov prapor. Dogodka so se udeležili tudi ravenski čebelarji, ki so 
darovali tudi prispevek za 36 zlatih žebljičkov. 

•	 V petek, 16. novembra 2007, se je prvič odvijala dobrodelna akcija »Medeni zajtrk 
v naših vrtcih«. Čebelarji so podarili pet kilogramov medu, Čebelarska zveza Slove-
nije je prispevala zgibanke o življenju čebel in pomenu medu za zdravo prehrano. 
Akcija je bila uspešna in se od tedaj dogaja vsako leto.

•	 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 
sofinanciranje nabave čebelarske opreme. 18. marca 2008 je bila v gostilni Delalut 
delavnica na to temo. 

Razvitje prapora Čebelarske zveze Koroške leta 2007 na Ravenskih dnevih
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•	 Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo čebelarji dobili nov kozarec za med.
•	 Septembra 2008 je Čebelarska zveza Koroške organizirala piknik pri Ajnžiku na 

Tolstem vrhu. Udeležili so se ga tudi ravenski čebelarji.
•	 25. septembra 2008 so v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu odprli 

razstavo Čebelarjenje na Koroškem. Čebelarsko društvo Ravne je na razstavi sode-
lovalo s svojimi eksponati. 

•	 Septembra 2008 so začeli delati čebelarski pregledniki. Ravensko društvo si je za 
preglednika izbralo Janka Goričana iz Trbonj.

•	 Ponovno je bila odkrita huda gniloba čebelje zalege v Dobji vasi, na Javorniku in 
Brdinjah.

•	 Na občnem zboru 17. januarja 2009 je bil sprejet sklep, da praporščaku kupijo slav-
nostno čebelarsko obleko.

•	 Marca 2009 so obiskali čebelarski seminar in razstavo v Celju, junija pa so organizi-
rali izlet k pobratenemu društvu Šmihel pri Pliberku.

•	 16. januarja 2010 je imelo Čebelarsko društvo Ravne volilni občni zbor. Odločili so 
se za vodstvo društva v isti sestavi, nekoliko se je spremenila samo sestava uprav-
nega in nadzornega odbora. V upravnem odboru je Rajko Božič zamenjal Jožeta 
Nabernika in Anton Pirnat Antona Širnika. Ta je postal član nadzornega odbora 
namesto Franca Turjaka. 

Izlet pobratenih društev Zagorje, Maribor, Šmihel pri Pliberku in Ravne na Madžarsko, 
Slovaško, Češko in Bavarsko leta 2008
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•	 V letu 2010 so se ponovno udeležili čebelarskega seminarja in razstave v Celju ter 
organizirali strokovni izlet na Gorenjsko, kjer so obiskali čebelarsko trgovino »Lo-
gar« v Šenčurju, si ogledali čebelarski muzej v Radovljici ter obiskali Bled in Bohinj. 
Ustavili so se tudi na sedežu Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici. Jeseni 
so imeli že tradicionalen čebelarski piknik.

Udeleženci izleta na Gorenjsko leta 2010; postanek na Ljubelju

Srečanje starega in novega upravnega odbora pri Mališniku nad Dobrijami spomladi  
leta 2010
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•	 Tudi v letu 2011 so obiskali čebelarski sejem v Celju, ponovno so obiskali Gorenj-
sko, in sicer Žirovnico z okolico. Ogledali so si čebelnjak Antona Janše, obiskali 
rojstno hišo Frana Saleškega Finžgarja, obiskali čebelarstvo »Noč« in njihovo ple-
menilno postajo v Završnici.

•	 Leta 2012 so poleg Celja šli še v Haloze, kjer so med drugim obiskali čebelarja 
Slavka v Rogatcu.

Udeleženci izleta na Gorenjsko (v Žirovnico z okolico) leta 2011

Izlet v Haloze in na Ptuj leta 2012
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•	 19. maja je bil na Izlakah jubilejni 10. dan čebelarjev. Skupaj s Čebelarskim dru-
štvom Šmihel so izdelali hotel za čebele samotarke in ga skupaj postavili pri čebe-
larskem domu. Dneva čebelarjev se je udeležila delegacija ravenskih čebelarjev z 
društvenim praporom.  

•	 V organizaciji Čebelarske zveze Koroške so se tudi ravenski čebelarji udeležili izleta 
v Italijo, kjer so obiskali velečebelarja pri Vidmu (Udine). 

•	 Maks Kajzer in Drago Kerbev sta izdelala predlog  nalepke za nove kozarce za med. 
Tako so dobili koroški čebelarji novo nalepko z napisom MED – KOROŠKA STRD. 

•	 Redni občni zbor je bil 12. januarja 2013. Izvolili so Andreja Laha za dodatnega čla-
na upravnega odbora. Avgusta Stražišnika in Franca Turjaka so imenovali za častna 
člana društva. Prisotni na občnem zboru so ugotavljali, da je zdravstveno stanje 
čebel katastrofalno. 

•	 Čebelarji so že jeseni zaprli  veliko panjev, spomladi pa ugotavljali tudi do 80 % 
izgub čebeljih družin. Te izgube so čez leto z nakupom rojev in čebeljih družin le 
delno nadomestili. 

•	 Andrej Lah je januarja 2013 odprl na Prevaljah čebelarsko trgovino »Čebelja deže-
la«. V njej ponuja čebelarsko opremo, čebelje pridelke in medeni darilni program.

•	 Na občnem zboru Čebelarske zveze Koroške marca 2013 je Čebelarsko društvo 
Ravne za dve leti prevzelo vodenje zveze. Za predsednika je bil izvoljen Drago Ker-
bev, za tajnika Vladimir Ramšak in za blagajnika Anton Pušnik. 

Dan čebelarjev v Izlakah leta 2012; ob hotelu za divje čebele
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•	 Junija so se ravenski čebelarji udeležili izleta Čebelarske zveze Koroške v Italijo. 
Obiskali so čebelarja Claudia v mestu Carnia pri Tolmezzu. Prav tako je junija 
ravensko društvo organiziralo izlet na avstrijsko Koroško. Vodil ga je član šmihel-
skega društva Karel Gril. Obiskali so čebelarje v Železni Kapli, Kočuho, Dobrlo ves 
in čebelarstvo »Rozi Reinwald« v Globasnici. 

•	 Jeseni je bil piknik Čebelarske zveze Koroške na lovski koči pri Ivarčkem jezeru in 
nato piknik ravenskega društva pri Ošvenu. 

Utrinek z izleta pri pobratenem društvu v Šmihelu pri Pliberku leta 2013

Izlet na Koroško leta 2013; obisk čebelarstva pri Rozi Reinwald v Globasnici
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•	 Celo mandatno dobo je vodstvo društva skrbelo za zbiranje naročil za zdravila ter 
samo nabavljalo nekatera zdravila (mravljično in oksalno kislino). Člane je obvešča-
lo o strokovnih predavanjih po raznih krajih Koroške.

•	 Volilni občni zbor je bil ponovno 11. januarja 2014. Na njem je dolgoletni predse-
dnik društva Maks Kajzer predal svojo funkcijo. Za novega predsednika je bil izvo-
ljen Ludvik Kordež. Maks Kajzer je ostal član upravnega odbora, tako da je članstvo 
v upravnem in nadzornem odboru ostalo isto.

•	 Čebelarsko društvo Ravne ima trenutno 50 članov, ki čebelarijo s 320 čebeljimi 
družinami.

Po Mirku Erjavcu in Alojzu Kolarju pregled dejavnosti Čebelarskega društva Ravne 
zapisal Drago Kerbev

Občni zbor društva januarja 2014 pri Lečniku na Ravnah

Vsi se sprašujemo, kaj nam koristijo te majhne žuželke, ki pa so, 
če jih razdražimo, precej neprijetne. A vendar brez njih ne bi pre-
živeli. S svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na mnoge 

dejavnike življenja. Pustimo jih torej pri miru in jih ne dražimo, potem bodo 
tudi one pustile nas in nas le nagrajevale s svojim pridelkom.

Primož Volker, OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem
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»Bečiele, voli in čik, to je moje veselje.«

Teh besed že davno rajnega Potočnika na Dobrijah sem se spomnil 
najprej, ko želim zapisati nekaj misli o čebelarjenju  / … / Naši predniki so 
čebele tako spoštovali in cenili, da je tu in tam to seglo že v praznoverje. Če-
bela namreč ne pogine ali crkne, temveč umre. Kadar je umrl čebelar – lastnik 
čebel –, je moral najprvo nekdo k čebelnjaku, potrkati na vsak panj in glasno 
povedati, da je umrl njihov gospodar, drugače te čebele ne bi storile drugemu.
Za uspešno čebelarjenje je potrebno, da začetnik en roj kupi, drugega najde, 
tretjega pa ukrade.

 (Ajnžik, Misli ob čebelnjaku, Koroški fužinar, 1974)

Panji Draga Kerbeva

Čebelnjak Petra Časa pri Mališniku nad Dobrijami
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1. Rajko Božič Tolsti vrh 13 Ravne

2. Vinko Božič Črneška gora 6 Dravograd

3. Peter Čas Tolsti vrh 12 Ravne 

4. Peter Čebulj Stražišče 22 Ravne 

5. Leopold Čekon Podkraj 14 Ravne

6. Mirko Čeru Dobja vas 172 Ravne 

7. Miloš Dretnik Tolsti vrh 51 b Ravne

8. Mirko Glavar Stražišče 2 Ravne

9. Albert Gostenčnik Uršlja gora 7 Ravne

10. Pavel Hartman Brdinje 3 Ravne 

11. Hedvika Hovnik Javornik 58 Ravne

12. Janez Jamnik Stari trg 266 a Slovenj Gradec

13. Maks Kajzer Dobja vas 49 Ravne  

14. Drago Kerbev Javornik 45 Ravne

15. Ernest Koler Tolsti vrh 15 a Ravne

16. Vinko Komprej Dobja vas 173 Ravne

17. Ludvik Kordež Ob Suhi 4 a Ravne

18. Zdravko Korošec Trg svobode 15 Ravne

19. Janko Kotnik Dobrije 14 Ravne

20. Rudi Krenkar Tolsti vrh 100 Ravne 

21. Štefan Kresnik Brdinje 121 Ravne

22. Ferdo Ladra Strojna 2 Ravne 

23. Andrej Lah Tolsti vrh 13 Ravne

24. Anton Lah Sele 24 a Slovenj Gradec 

25. Marjan Lah Brdinje 18 b Ravne

26. Žan Lah Tolsti vrh 13 Ravne

27. Alojz Mager Stražišče 14 Ravne 

28. Milan Mak Tolsti vrh 87 Ravne

29. Gašper Marin Šentanel 11 Prevalje

Društvo so ljudje
Člani Čebelarskega društva Ravne na Koroškem v letu 2014
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30. Jože Nabernik Dobrije 1 Ravne 

31. Branko Oder Javornik 54 Ravne

32. Matjaž Pavlin Podkraj 10 a Ravne

33. Branko Pirnat Brdinje 45 h Ravne  

34. Anton Pirnat Brdinje 45 a Ravne

35. Martin Prilastnik Šentanel 22 Prevalje

36. Anton Pušnik Tolsti vrh 55 a Ravne 

37. Jožef Pušpan Čečovje 15 Ravne

38. Vladimir Ramšak Čečovje 10 a Ravne

39. Ivan Rezar Tolsti vrh 1 g Ravne

40. Franc Rožej Dom starostnikov Prevalje  (častni član)

41. Andrej Sedar Tolsti vrh 49 Ravne

42. Aleksander Sekuti Sveti Boštjan 15 Dravograd

43. Simon Šapek Strojna 3 Ravne

44. Anton Širnik Janeče 35 Ravne

45. Pavel Štavdeker Strojna 20 Ravne

46. Anica Štefič Navrški vrh 7 Ravne     

47. Andrej Švab Sele 61 a Slovenj Gradec

48. Anton Videtič Navrški vrh 1 a Ravne

49. Franc Turjak Čečovje 3 Ravne   (častni član)

50. Stanko Zavernik Javornik 51 Ravne

Najstarejša čebelarja 
Čebelarskega 
društva Ravne na 
Koroškem  v letu 
2014

Albert Gostenčnik Mirko Čeru
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Ime in priimek
III. 

stopnje
II. 

stopnje
I. 

stopnje

Alojz Mager st. - 1972 1985
Rudi Orešnik - 1974 1985
Jože Kert - 1984
Alojz Bajc 1972 1989
Mirko Erjavec 1974 1984 1988 
Jože Orešnik 1974 1984 1988
Ivan Rezar 1974 1984
Kristijan Verdinek 1974 
Ivan Dretnik 1978 1984
Albert Gostenčnik 1978 1984 
Marija Hartman 1978
Vinko Horvat 1978
Anton Koler 1978
Franc Rožej st. 1978 1984
Silvester Vidovšič 1978
Franc Zavodnik 1978
Rudolf Gorenšek 1984 1987
Maks Gorenšek 1984
Alojz Gorenšek 1984
Jože Gorenšek 1984
Pavel Gostenčnik 1984 
Štefan Hudopisk 1984
Jože Jernej 1984
Jakob Kolman 1984 1989
Štefan Kresnik st. 1984
Rudi Mravljak 1984
Anton Oblak 1984
Ivan Osovnikar 1984
Anton Pirnat st. 1984
Andrej Štefič 1984 1989
Mirko Čeru 1989 1995

Ime in priimek
III. 

stopnje
II. 

stopnje
I. 

stopnje

Maks Kajzer 1989 1995
Drago Kerbev 1989 1995
Alojz Kolar 1989 1995
Jurij Kerbev 1995 2004
Mihael Kotnik 1995 2004
Filip Krebs 1995
Franc Lah 1995
Avgust Marin 1995 2004
Blaž Oblak 1995
Marjan Pirnat 1995 2004
Anton Širnik 1995 2004
Franc Rožej ml. 2002 2004
Emil Gorenšek 2004
Franc Mager 2004
Rudolf  Mihelič 2004
Jože Nabernik 2004 2014
Branko Oder 2004
Anton Pušnik 2004 2014
Vladimir Ramšak 2004 2014
Avgust Stražišnik 2004
Rudi Šipek 2004
Rajko Štefič 2004 
Rajko Božič 2014 
Peter Čas 2014  
Janez Jamnik 2014  
Rudi Krenkar 2014 
Marjan Lah 2014 
Alojz Mager ml. 2014   
Anton Pirnat 2014
Branko Pirnat 2014

Člani Čebelarskega društva Ravne na Koroškem  - prejemniki 
odličij Antona Janše

33



Predsedniki:
Alojz Gorenšek, 1922-1925
Janko Rožman, 1925-1928
Franc Rožej, 1928-1941; 1947-1954
Kristijan Verdinek, 1954-1957
Franc Zavodnik, 1958
Alojz Bajc, 1959-1965
Ferdo Kutnik, 1965-1966
Jože Orešnik, 1966-1967
Mirko Erjavec, 1967-1979
Jože Kert, 1979-1985
Rudi Orešnik, 1985
Mirko Erjavec, 1986-1989
Jože Orešnik, 1989-2002
Maks Kajzer, 2002-2014
Ludvik Kordež, 2014 

Tajniki:
Peter Močnik, 1922-1934
Zorko Kotnik, 1934-1936
Alojz Mager st., 1936-1941; 1947-1962
Rudi Orešnik, 1962-1965, 1967-1983
Ivan Rezar, 1965-1967
Blaž Oblak, 1983-1985
Drago Kerbev, 1985 

Blagajniki:
Adolf Sokol, 1922-1934
Janko Rožman, 1934-1941
Valentin Jevšnikar, 1947-1962
Alojz Mager, 1962-1978
Alojz Pečnik, 1978-1983
Jože Orešnik, 1983-1985
Mirko Čeru, 1985-1989
Anton Širnik, 1989-2002
Anton Pušnik, 2002 

Funkcionarji društva od začetkov do danes

Alojz Mager ml., skrbnik za zdravila in 
nalepke za kozarce z medom

Drago Kerbev, tajnik društva od leta 1985 in 
predsednik Čebelarske zveze Koroške
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Upravni odbor:
 Rajko Božič
 Maks Kajzer
Tajnik: Drago Kerbev
Predsednik: Ludvik Kordež
 Rudi Krenkar
 Andrej Lah
 Anton Pirnat
Blagajnik: Anton Pušnik
 Vladimir Ramšak

Nadzorni odbor:
 Peter Čebulj
 Alojz Mager
 Anton Širnik

Disciplinsko razsodišče:
 Peter Čas
 Jože Pušpan
 Avgust Stražišnik

Praporščak: 
 Vladimir Ramšak

Člani odborov Čebelarskega društva Ravne na Koroškem  
v letu 2014

Upravni odbor Čebelarskega društva Ravne na Koroškem v letu 2014; z leve v prvi vrsti Maks 
Kajzer, Anton Pušnik, Ludvik Kordež, Drago Kerbev, v 2. vrsti  Andrej Lah, Anton Pirnat, Rudi 
Krenkar in Vladimir Ramšak; manjka Rajko Božič
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Nasveti čebelarja s 15-letnimi izkušnjami

Pred pisanjem tega prispevka sem bil malo v zadregi, kako 
in kaj napisati, da ne bom pisal o tem, kar je že splošno 
znano. V mlajših letih sem napravil kakšen prispevek za 
časopise ali revije, nikoli do sedaj pa nisem pripravil članka 
o čebelah in čebelarjenju. Pač zato, ker sem postal čebelar v 
poznih letih življenja in se na to področje nisem spoznal. Ob 
100-letnici Čebelarskega društva Ravne pa sem se odločil, da 
bom prispeval članek za zbornik.

Vloga čebelarja
Čebelar je nesporno varuh čebel in tako tudi narave. Brez čebelarjev bi čebele ne 

preživele. Z njihovim izginotjem bi bilo ravnovesje v naravi porušeno. Ustavilo bi se 
opraševanje večine rastlin, sadnega drevja itd. Pridelki bi se zmanjšali do te mere, da 
bi to resno ogrozilo človeka. Drugi opraševalci (osice, čmrlji, divje čebele in podobni) 
lahko nadomestijo čebelo le delno, in še to le pri nekaterih rastlinah. Čebelarji kot 
varuhi čebel se morajo zavedati svoje nenadomestljive vloge. 

Čebelarjeva dejanja in neljubi dogodki
Sem čebelar amater tako kot vsi drugi v društvu. V 15 letih čebelarjenja sem si na-

bral precej izkušenj. Te izkušnje rad prenašam na druge čebelarje, če me prosijo. Sam 
pa rad prisluhnem drugim, da bi napravil čim manj napak.

O čebelarjenju sem prebral precej literature, kar mi je zelo pomagalo pri praktičnem 
delu. Zavedam se, da kljub dolgoletni praksi še ne vem vsega in da še vedno naredim 
kakšno napako. Čebelje družine so namreč živ organizem in vse se ne obnašajo pov-
sem enako. To dejstvo mora čebelar upoštevati, da ne bo doživljal preveč neugodnih 
presenečenj ter da ne bo delal prevelikih in prepogostih »neumnosti«. Mislim pa, da 
nekateri čebelarji le naredijo preveč napak in so sami krivi za neuspehe. Zaradi tega 
bom opozoril na nekatere čebelarju neljube dogodke in dejanja, na katera so prema-
lo pozorni ali pa so površni. Največ pa se človek uči na svojih napakah, kar velja še 
posebej za vsakega čebelarja.

Brskanje po panjih
Zaradi velike ljubezni in skrbi za svoje ljubljenke nekateri brez razloga in potrebe 

brskajo po panjih. S tem čebele dražijo in vznemirjajo, lahko pa uničijo celo matico. 

Da ne bi doživljali preveč  
neugodnih presenečenj

Rudi Krenkar
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V panj z družino posegajmo vedno z razlogom, ne iz radovednosti oziroma kar tako 
brez namena. Sicer mirna družina lahko postane huda in napadalna za dalj časa. 
Dober in izkušen čebelar lahko ugotovi stanje v družini, če opazuje vedenje čebel na 
bradi panja.

Pregled čebelje družine
Za pregled čebelje družine se mora čebelar ustrezno pripraviti in napraviti nekakšen 

načrt posega. 
- Preglejmo vse pripomočke, ki jih bomo potrebovali, da bo poseg strokoven.
- Pregled opravimo hitro, čim bolj mirno in zbrano.
- Pregled opravimo, če so dani pogoji: lepo vreme, ustrezna temperatura in pravi čas.

Premeščanje čebelje zalege
Večina čebelarjev premešča nekaj satov s čebeljo zalego iz plodišča v medišče, da bi 

s tem okrepili družino. To pa zahteva od čebelarja še posebno pozornost, saj lahko 
prenese v medišče tudi matice. Zato priporočam, da čebelar matico v družinah označi. 
Tako jo lahko takoj opazimo med množico čebel. Preneseni sati z zalego se morajo čez 
kakšen teden pregledati, če so na njih matičniki. Če so, vse potrgamo. Če jih ne, bomo 
kmalu obžalovali.

Čebele rojijo
Lep dogodek za opazovalca. Tudi za čebelarja, a ne vedno. Meda bo zato precej 

manj.
Čebelar lahko rojenje prepreči. V času, ko se družina začne pripravljati na roj in 

napravi matičnike, ji odvzamemo matico in je v to družino ne vrnemo več. Potrgamo 
vse matičnike razen enega. Družina bo dobila novo, mlado matico in tisto leto ne bo 
rojila.

Čebele ropajo
Čebelji ropi se najpogosteje dogajajo 

konec avgusta in v septembru, ko v 
naravi ni paše. Rop je huda zadeva in 
če se zgodi, ga ni mogoče  zaustaviti. 
Lahko pa ga preprečimo. Kdaj in kako? 
Vedimo, da:
- se rop najprej zgodi pri slabotni 

družini;
- bo družina brez matice kmalu postala 

tarča sosednjih, močnih družin;
- čebelar ne sme spodbujati ropa (razli-

vati sladke tekočine v bližini panjev 
oziroma čebelnjaka). Roj pri Rudiju Krenkarju maja 2014
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Do poskusa ropanja (kraje) medu prihaja tudi med močnimi družinami. Zato že 
proti koncu avgusta zožimo žrela panjev. V septembru jih zožimo še bolj. Ko opazimo 
pretepe čebel na bradi panja, žrela zožimo na tri centimetre, da se bo napadena druži-
na laže ubranila roparic že na samem začetku. Tudi os, ki postanejo v tem mesecu za 
čebele velika nadloga.

Zaključna misel
Žal pa velikokrat tudi čebelarjevo brezhibno ravnanje s čebelami ne prinaša sadov, 

saj na čebelarjenje še kako vpliva sam ekosistem.
Čebelarji s strahom spremljamo uporabo sistemskih pesticidov, ki ne škodujejo le 

čebelam, pač pa tudi mnogim drugim živalskim vrstam, pomembnim za raznolikost 
in stabilnost tega sistema (deževniki, ptice, ribe itd.)

Sistemski pesticidi ne ostanejo samo na površini tretiranega semena ali rastline. 
Prodrejo v korenino, steblo, list in cvet. V zemlji lahko ostanejo več let in ker so topni 
v vodi, pogubno vplivajo na vodne živali.

Nedavno je skupina uglednih znanstvenikov iz raznih držav ugotovila skrb vzbu-
jajoče posledice zaradi uporabe takšnih pesticidov. Najbolj so na udaru deževniki in 
čebele. Pesticidi delujejo na živčni sistem, življenjska doba se zmanjša, odpornost  na 
bolezni prav tako. Pri čebelah so opazili zmedenost, izgubo orientacije, upad donosa 
meda in sploh večjo dovzetnost za bolezni.

Na žalost so ugotovitve strokovnjakov v večini držav naletele na bolj gluha ušesa 
politikov. Tudi v Sloveniji doslej ni bilo odločnih ukrepov. Zato je naša čebelarska or-
ganizacija zahtevala boljši nadzor ali celo prepoved takšnih strupov. Ker pa so državni 
organi preveč brezbrižni, jih bomo slovenski čebelarji nenehno opozarjali in zahtevali, 
da prisluhnejo nam in znanstvenikom po svetu.

Rudi Krenkar

Čebelnjak Rudija Krenkarja
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Leta 2001 se je vnuk Denis, star 14 let, vključil v čebelarski krožek na OŠ Prežihovega 
Voranca na Ravnah, ki ga je vodila mentorica Marjeta Sušnik s Prevalj. Pogosto mi je 
razlagal, kaj delajo pri šolskem čebelnjaku in kako so pridne čebelice, ki prinašajo sla-
dek med. Povedal je, da jim je mentorica pokazala, kakšne so čebele in kakšni so troti. 
Prav tako so opazovali matico, ki je hodila po satju.

V tem letu so bili povabljeni na tekmovanje mladih čebelarjev na kmetijsko-gospo-
darski sejem v Gornji Radgoni, kjer so med mnogimi skupinami dosegli izjemno drugo 
mesto.

Po tem uspehu je vnuk vedno bolj vztrajal, da pri vikendu zgradiva svoj čebelnjak in 
kupiva čebelice. Tej njegovi želji sem prisluhnil in zgradil skromen čebelnjak za dva 
panja, čeprav do takrat o čebelah nisem vedel drugega kot to, da nosijo med v panj ter 
da močno skeli, če te pičijo.

Ko je bil čebelnjak zgrajen, sva kupila dve čebelji družini v Dravogradu pri g. Kadišu, 
ki mi je panja pripeljal in mi dal prve napotke za delo s čebelami. Zelo je pohvalil De-
nisovo znanje in dejal, da bo dober čebelar, skupaj z dedkom.

Sam sem na začetku svoje znanje pridobil ravno iz zapiskov, ki si jih je napravil vnuk 
pri čebelarskem krožku, kasneje pa ga dopolnil na raznih predavanjih in s pomočjo  
strokovne literature. Pozneje, ko sem s pridobljenimi izkušnjami delo s čebelami že 

Kako sem postal čebelar

Ludvik Kordež med svojima čebelnjakoma na Brdinjah
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dodobra spoznal, sem se odločil povečati čebelnjak, pri čemer mi je pomagal g. Naglič, 
ki zaradi starosti ni mogel več čebelariti in mi je podaril svoje štiri panje. Tako sedaj 
čebelarim s šestimi družinami.

Upokojitev mi je omogočila, da sem lahko še več s čebelami, kar mi predstavlja tudi 
vedno večji užitek, ko sedim pred čebelnjakom in opazujem, ko odprem panj in vza-
mem v roke satnico z množico čebel … Zelo zanimivo je opazovati čebelji ples, s kate-
rim pašne čebele kažejo ostalim, kje je dobra paša, najbrž pa dajejo tudi še kakšne druge 
informacije. Prijeten občutek je, ko najdem matico, ki se graciozno giblje po satju in 
vsake toliko vsadi jajčece v prazno celico.

Če znaš čebele opazovati, je z njimi vedno veliko prijetnega dela in užitkov. Užitek je 
tudi točenje medu iz satja in polnjenje kozarcev s to žlahtno vsebino, ki jo pridne čebele 
naberejo v naravi in obdelajo s svojimi žlezami.

Čebelarjenje je sedaj moja velika ljubiteljska dejavnost. Nekoč, v prihodnosti, ko mi 
bodo že pošle moči, bom čebele prepustil vnuku v nego in oskrbo, saj gre zasluga, da 
sem postal čebelar, prav njemu.

Ludvik Kordež

Čebelnjak Miloša Dretnika
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V petek, 15. novembra 2013, smo se v Vrtcu Ravne na Koroškem pridružili projektu 
Tradicionalni slovenski zajtrk, saj se zavedamo pomena lokalne predelave živil in zdra-
vega načina prehranjevanja. Doma pridelane sestavine so najboljše. Sadje ima več vita-
minov. Kruh, mleko, maslo in med imajo višjo hranilno vrednost in so tudi okusnejši. 
Zato smo veseli, da je pri nas postal slovenski zajtrk že tradicionalen.

Ta dan je v vrtcu prijetno dišalo po toplem mleku, maslu, svežem črnem kruhu, medu 
in jabolkih slovenskih proizvajalcev. Med so nam prinesli čebelarji, ki so nas obiskali 
tisti dan. Pogovarjali smo se o tej dobroti in čebelah, kot zanimivost pa so predstavili 
zaščitno obleko, ki jo potrebujejo pri svojem delu. 

Pa še o čebelah iz otroških ust
»Čebelica pika in nabira med.« (Tonček) 
»Čebelica je malo črna in malo rumena in ima krila.« (Aleša) 
»Čebelice na travniku in na rožicah nabirajo med.« (Ajša) 
 »Pozimi so v panju, ker jih zebe in jejo med.« (Ana)
»Želo ima, da piči in potem umre.« (Miha)
»Čebela ima rumene in črne črte, bela krila, kljunček ima, da lahko nektar posrka.« (Matevž) 
»Piči, če jo stisnemo ali če jo pohodimo.« (Ina) 
»Če jo prestrašimo, če jo motimo, če jo preganjamo, takrat piči.« (Benjamin)
»Čebelnjak je tam, kjer so zloženi panji.« (David) 
»Najprej je nektar, potem malo počakaš, da se nektar spremeni v med.« (Matevž) 
»Čebelarji skrbijo za čebelice pozimi. Imajo rokavice.« (Žana) 
»Med čebelica odnese v panj, ki ga dobi na rožici.« (Mija)
»Čebelar ima obleko, zato ga čebelice ne pičijo.« (Maks)
»Čebelnjak je pisan in ima škatle.« (Tomo)
»Čebelica dela med, nektar za zimo za male čebelice.« (Matevž)

Vzgojiteljica Ivanka Franc

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu
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Jože Orešnik, Drago Kerbev]. - Ravne : Če-
belarsko društvo, 1995 (Prevalje : Grafika & 
Gergek). - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

4.
[OSEMNAJSTO] 
18. Srečanje mladih čebelarjev Slovenije, 
Ravne na Koroškem, maj 1995 / [uredniški 
odbor: Mirko Berložnik, Alojz Pori, Milan 
Ročnik ; zapiske so prispevali: Jože Sterže 
...[et al.]]. - [Ravne na Koroškem : s.n.], 1995 
(Prevalje : Forma film). - 16 str. : ilustr. ; 30 
cm

ČLANKI IN PRISPEVKI 

1973
1.
MERKAČ, Maks 
    O našem čebelarstvu / Maks Merkač - Hu-
dopisk. – Ilustr. – Pri čebelnjaku.
V: Koroški fužinar. – Leto 23, št. 2 (25. apr. 
1973), str. 37.

1974
2.
DRETNIK, Ivan
    Misli ob čebelnjaku / Ajnžik. 
V: Koroški fužinar. – Leto 24, št. 2 (22. apr. 
1974), str. 30-31.

3.
DRETNIK, Ivan
   Trot : strdena zgodba z domačih hribov / 
Ajnžik. - Ilustr.
V: Koroški čebelarji / [opremil Franc Bo-
štjan]. - Ravne : Koroški čebelarji, 1974. -  Str. 
[5-6].

Bibliografija  
Čebelarskega društva Ravne na Koroškem 
1974-2004

Selektivna bibliografija obsega izbrane samostojne tiske in prispevke v časopisju, 
zbornikih in knjigah. Urejena je po letih in abecednem vrstnem redu avtorjev in 
stvarnih naslovov. 
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4.
LIBNIK, Silvo
   Pomen in razvoj čebelarstva / Silvo Libnik.
V: Koroški čebelarji / [opremil Franc Bo-
štjan]. - Ravne : Koroški čebelarji, 1974. - Str. 
[1-2].

5.
MAGER, Alojz
   Moji čebelarski doživljaji / Alojz Mager. - 
Ilustr.
V: Koroški čebelarji / [opremil Franc Bo-
štjan]. - Ravne : Koroški čebelarji, 1974. - Str. 
[7-8].

6.
MENCEJ, Martin
    Koroški čebelarji so se predstavili / M. 
Mencej
V: Slovenski čebelar. – Let. 76, št. 11 (1974), 
str. 387.

7.
OREŠNIK, Rudi
    Čebelarstvo nekdaj in danes v Mežiški do-
lini / Rudi Orešnik. - Ob priložnosti razvitja 
čebelarskega prapora so koroški čebelarji 
izdali lično, poučno in zanimivo brošurico.
V: Slovenski čebelar. – Let. 76, št. 10 (1974), 
str. 344-345.

8.
OREŠNIK, Rudi
   Čebelarstvo nekdaj in danes v Mežiški 
dolini / Rudi Orešnik.
V: Koroški čebelarji / [opremil Franc Bo-
štjan]. - Ravne : Koroški čebelarji, 1974. - Str. 
[3-4].

1979
9.
HUDOPISK, Maks
    Kako gleda nek čebelar na našo organizaci-
jo in čebelarjenje / Maks Hudopisk. – 
V: Slovenski čebelar. – Let. 81, št. 3 (1979), 
str. 98-99.

1980
10.
DRETNIK, Ivan
    Srečanje čebelarjev. – Ravenski čebelarji so 
se srečali s čebelarji iz Pliberka.
V: Koroški fužinar. – Leto 30, št. 4 (25. nov. 
1980), str. 72-73.

11.
PEČNIK, Jožica
    Srečanje s čebelarji z Raven. – Ravenski če-
belarji bili na obisku pri čebelarjih v Pliberku.
V: Slovenski vestnik. – Letn. 35, št. 38 (19. 
sep. 1980), str. 4.

1984
12.
DRETNIK, Ivan
    Naš prispevek / Ajnžik. - Tudi čebelarji 
prispevali pri proslavi našega krajevnega 
praznika.
V: Koroški fužinar. – Leto 34, št. 4 (25. nov. 
1984), str. 48.

13.
ERJAVEC, Mirko
   Razvoj organiziranega čebelarjenja na Rav-
nah / Mirko Erjavec, Alojz Kolar. - Ilustr.
V: 70 let Čebelarskega društva Ravne na 
Koroškem / [uredniški odbor Alojz Kolar... et 
al.]. - Ravne : [s. n.], 1984. - Str. [6-13].

14.
IVIČ, Tomislav
    Med le toliko kot borovnice / T. Ivič.  – 
Portret. – Čebelarsko društvo Ravne praznuje 
70-letnico.
V: Večer. – Leto 39, št. 240 (13. okt. 1984), 
str. 15.

15.
IVIČ, Tomislav
    Priznanja in razstava / ti. – Ob 70-letnici 
ravenskega čebelarskega društva.
V: Večer. – Leto 39, št. 238 (11. okt. 1984), 
str. 9.
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16.
KERT, Jože
   Besede predsednika društvu / Jože Kert. - 
Avtorj. sl.
V: 70 let Čebelarskega društva Ravne na Ko-
roškem / [uredniški odbor Alojz Kolar...
et al.]. - Ravne : [s. n.], 1984. - str. 2-5.

17.
KERT, Jože
    Čebelarsko društvo Ravne je praznovalo 
70-letnico / Jože Kert. – Ilustr. -  Zgodovinski 
pregled.
V: Koroški fužinar. – Leto 34, št. 4 (25. nov. 
1984), str. 23-25.

1985
18.
KERT, Jože
    Čebelarsko društvo Ravne na koroškem je 
praznovalo 70-letnico delovanja in razvilo
društveni prapor / Jože Kert. – Ilustr.
V: Slovenski čebelar. – Let. 87, št. 1 (1985), 
str. 29-29.

1987
19.
IVIČ, Tomislav
    Čebelarji pri Konovšku / ti. – Pri Konovšku 
se bodo zbrali čebelarji iz družine z Raven na 
Koroškem.
V: Večer. – Leto 43, št. 218 (19. sep. 1987), 
str. 6.

1993
20.
MIHELIČ, Janez
   Alojz Mager z Raven na Koroškem je 
praznoval devetdesetletnico / Janez Mihelič. 
- Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 95, št. 9 (1993), str. 
247-248.

1994
21.
RUDOLF Gorenšek / Čebelarsko društvo 
Ravne na Koroškem. - Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 96, št. 11 (1994), 
str. 318.

1995
22.
ANDREJ Štefič / Čebelarsko društvo Ravne 
na Koroškem. - Portret.
V: Slovenski čebelar. -  Let. 97, št. 7-8 (1995), 
str. 221.

23.
ČEBELARSKO društvo Ravne na Koroškem.
V: 18. Srečanje mladih čebelarjev Slovenije, 
Ravne na Koroškem, maj 1995 / [uredniški 
odbor: Mirko Berložnik, Alojz Pori, Milan 
Ročnik. - [Ravne na Koroškem : s.n.], 1995. 
- Str. 11.

24.
ERJAVEC, Mirko
   Razvoj organiziranega čebelarjenja na Rav-
nah 1914-1994 / zbrali Mirko Erjavec, Alojz 
Kolar, Drago Kerbev. - Ilustr.
V: 80 let čebelarskega društva Ravne na 
Koroškem / [uredniški odbor Mojca Potoč-
nik, Jože Orešnik, Drago Kerbev]. - Ravne : 
Čebelarsko društvo, 1995. - Str. 5-12.
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25.
GORNIK, Franc
   Drobtinice iz zgodovine čebelarjenja v 
Mežiški dolini in Podjuni / Franc Gornik. - 
Ilustr.
V: Koroški fužinar. - Leto 45, št. 2-3 (decem-
ber 1995), str. 28-34.

26.
JURAČ, Franc
   Mladi čebelarji na Koroškem / F. Jurač. 
- Ilustr. - Fotoreportaža s srečanja mladih 
čebelarjev Slovenije na OŠ Prežihov Voranc.
V: Slovenske brazde.  - Let. 5, št. 22 (1. junij 
1995), str. 16.

27.
MIHELIČ, Janez
   Mladi čebelarji so se prvič srečali in tekmo-
vali na Koroškem / Janez Mihelič. - Ilustr.
V: Slovenski čebelar. - Let. 97, št. 7/8 (1995), 
str. 193-195, 206-211.

28.
MIHELIČ, Janez
   Praznovanje osemdesetletnice Čebelarskega 
društva Ravne na Koroškem / Janez Mihelič. -
Ilustr.
V: Slovenski čebelar. - Let. 97, št. 7-8 (1995), 
str. 214-217.

29.
OREŠNIK, Jože
   Alojz Mager je praznoval devetdesetletnico 
/ Jože Orešnik. - Ilustr.
V: 80 let čebelarskega društva Ravne na Ko-
roškem / [uredniški odbor Mojca Potočnik, 
Jože Orešnik, Drago Kerbev]. - Ravne : Čebe-
larsko društvo, 1995. - Str. 17-18.

30.
OREŠNIK, Jože
   Čebelarski krožek na osnovni šoli Prežiho-
vega Voranca / Jože Orešnik. - Ilustr.

V: 80 let čebelarskega društva Ravne na Ko-
roškem / [uredniški odbor Mojca Potočnik, 
Jože Orešnik, Drago Kerbev]. - Ravne : Čebe-
larsko društvo, 1995. - Str. 13-14.

31.
OREŠNIK, Jože
   Ob 80-letnici Čebelarskega društva Ravne / 
Jože Orešnik. - Ilustr.
V: 80 let čebelarskega društva Ravne na 
Koroškem / [uredniški odbor Mojca Potoč-
nik, Jože Orešnik, Drago Kerbev]. - Ravne : 
Čebelarsko društvo, 1995. - Str. 3-4.

32.
POTOČNIK, Mojca
   Državno tekmovanje mladih čebelarjev / 
M.P.
V: Slovenec. - Let. 79, št. 113 (19. maj 1995), 
str. 10.

33.
POTOČNIK, Mojca
   Mladi slovenski čebelarji na Ravnah / (mp). 
- Portret.
V: Prepih. - Let. 5, št. 10 (26. maj 1995), str. 
13.

34.
STRGAR, Zlatka
   Čebelarstvo doživlja slabe čase / (zs) ; [foto-
grafija Franc Jurač]. - Ilustr. – Na Ravnah se 
je v čebelarskem znanju pomerilo 108 ekip.
V: Večer. - Let. 51, št. 116 (23. maj. 1995), str. 
10.
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35.
ZVEZA čebelarjev občine Ravne na Koro-
škem.
V: 18. Srečanje mladih čebelarjev Slovenije, 
Ravne na Koroškem, maj 1995 / [uredniški 
odbor: Mirko Berložnik, Alojz Pori, Milan 
Ročnik. - [Ravne na Koroškem : s.n.], 1995. 
- Str. 7.

1996
36.
ALOJZ Mager, Maks Gorenšek, Luka Krebs 
/Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem. - 
Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 98, št. 9 (1996), str. 
247-248.

37.
KOLAR, Alojz
    Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem. - 
Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 98, št. 1 (1996), 
str. 29.

38.
MIRKO Erjavec/ Čebelarsko društvo Ravne 
na Koroškem. - Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 98, št. 10 (1996), 
str. 280.

1997
39.
KOCUTAR, Stana
   Peter Močnik - veliko ime slovenskega 
čebelarstva / Stana Kocutar. - Portret.
V: Slovenski čebelar. - Let. 99, št. 4 (1997), str. 
118-119.

1998
40.
GORNIK, Franc
   Peter Močnik - veliko ime slovenskega 
čebelarstva : čebelar, pedagog in organizator 
čebelarstva na Koroškem / Franc Gornik.
V: Slovenski čebelar. - Let. 100, št. 6 (1998), 
str. 179-180.

2004
41.
GORNIK, Franc
   Zgodovina čebelarstva v Mežiški dolini do 
2. svetovne vojne / Franc Gornik. - Ilustr.
V: Čebelarsko društvo Prevalje / [uredniški 
odbor Peter Močilnik ... [et al.]. - Prevalje : 
čebelarsko društvo, 2004. - Str. 18-24.

Bibliografijo pripravila 
Simona Šuler Pandev, univ. dipl. soc., 

višja bibliotekarka

Čebelica

Čebelica drobna, ti, biser krilati,
veš, naše dežele ti si zaklad,
brez tebe bi rože trnje prekrilo
in mi bi zaman čakalí pomlad.

Bele bi češnje nič ne cvetele, 
bi tvoj čebelar zajokal v dlani,
veje bi z jablane prazne visele,
»kranjiči« pa prazni samevali bi.

Vesel sem, ko slišim tvoje brenčanje, 
iz panja v svet odnaša tvoj roj, 
poneslo te bo v cvetoče kostanje,
čebelica, srečno, mir bodi s teboj.

Čebelar si želi, da se vrneš nazaj, 
poslikal na novo tvoje je panje,
če nazaj te ne bo, bo jokalo srce,
ostala mu bo le solza in sanje.

Stanko Grl
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Občina Ravne na Koroškem
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Marijan Lah s.p.
Brdinje 18b, Ravne na Koroškem
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MESARIJA
GOSTILNA

LEČNIK

1990

1966

•	 Pekarna Ravne
•	 Karmen in Peter Sedovšek, Ravne
•	 Miro Krivograd, Brdinje
•	 Kmetija Ošven, Uršlja gora
•	 Kmetija Mališnik, Tolsti vrh

•	 Miran Rojko, Dobja vas
•	 Jože Mravljak, Slovenj Gradec
•	 Vinko Komprej, Dobja vas
•	 Anton Navodnik, Feroton, Ravne

Za vse prispevke se zahvaljujemo!

Denarno oziroma materialno so za jubilej prispevali tudi:

49



Uredniški odbor: 
Ludvik Kordež, Rudi Krenkar, Maks Kajzer, Drago Kerbev, Miroslav Osojnik,  

Helena Merkač (lektorirala), Vinko Komprej (tehnično uredil)

Izdajatelj: 
Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem

Leto izdaje: 
2014

Fotografsko gradivo: 
Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Kmetija Travnekar, Vladimir Ramšak  

in drugi čebelarji 

Fotografija na naslovnici: 
Pikavov čebelnjak v Šentanelu (last Urške in Gašperja Marina)

Oblikovanje: 
Janez Grabec, s. p.

Tisk:
Malex, d. o. o.

Naklada:
300 izvodov
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Kakšno veliko veselje so nam otrokom včasih naredili dedi, ko so 
vsakemu dali kos strdi v satju. Isto veselje so nam znali napraviti tudi 
Travnekarjev dedi. /… / Ker nismo imeli polnih ust cukrčkov, sladoleda 
in žvečilne gume, se nam je zdela strd nebeško dobra.

 (Ajnžik, Misli ob čebelnjaku, Koroški fužinar 1974)
Na fotografiji Miha in Franc Žaže (p. d. Travnekar) s konca 19. stoletja


