
Razstava panjskih končnic 
koroških šolarjev na temo 

20. maj – Svetovni dan 
čebel;

Razstava čipk Društva 
klekljaric Koroške

8.00–14.00 Grad Ravne

8.00–14.00

9.00–14.00

9.00–14.00

9.00–14.00

10.00, 
11.00, 12.00, 
13.00, 14.00

Grajski park 
Ravne

Center
mesta
Ravne

Preški Vrh, 
Kotlje 

Prevalje

Grad Ravne 

Čebelarska, kmečka in 
rokodelska tržnica;

Kuhanje medenega kotlička

Ogled in predstavitev 
muzeja železarstva, 

Štauharije, Slovenske poti 
kulture železa (ogled z 

vodnikom)

Ogled Prežihove bajte, 
spominskega muzeja 
Prežihovega Voranca 

(prevoz z avtobusom ali 
kombijem, ogled z 

vodnikom)

Ogled čebelarskega centra 
Prevalje (prevoz z 

avtobusom ali kombijem, 
ogled z vodnikom)

11.00–12.30

Osrednji 
prireditveni 

prostor, športni 
center Ravne

13.00–

Osrednji 
prireditveni 

prostor, športni 
center Ravne

Slavnostna proslava ob 17. 
čebelarskem prazniku  in 2. 

praznovanju Svetovnega 
dne čebel s svečanimi 
govorniki in bogatim 

kulturnim programom

Vodeni ogledi po gradu 
Ravne

Kosilo in druženje ob zvokih 
narodno-zabavnega 

ansambla
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in 2. praznovanje svetovnega dneva čebel

18. 5. 2019 // 
Ravne na Koroškem

''V panju grajskih čebel''

Na različnih lokacijah športnega centra ter 
Grajskega parka Ravne pod častnim pokroviteljstvom 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za vas pripravljamo 

pestro kulturno in zabavno dogajanje. 

Vabljeni!

Pridne čebele to pomlad brenčijo in oprašujejo 
tudi kulturne znamenitosti Koroške. Obiščite jih 
na Preškem Vrhu, kjer se nahaja Prežihova bajta, 
spominski muzej Prežihovega Voranca, v centru 
železarskih Raven obiščite muzej železarstva, 

Štauharijo, Slovensko pot kulture železa. 

Na Prevaljah bo odprt čebelarski center, kjer 
vam bodo čebelarji predstavili in pokazali učni 

čebelnjak ter sadni vrt. Možnost nakupa 
domačih izdelkov.

Vse ogledne točke bodo za vas odprte 18. 5. 
2019 med 9. in 16. uro.

Nagovor slavnostnih govornikov: g. Ludvik 
Kordež - predsednik ČD Ravne na Koroškem, dr. 

Tomaž Rožen - župan občine Ravne na 
Koroškem, mag. Dejan Židan - predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije, dr. 

Aleksandra Pivec - ministrica za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano, dr. Peter Kozmus - 
podpredsednik Apimondie in Boštjan Noč - 

predsednik ČZS.

Dobrodošli na Ravnah na Koroškem na 
slavnostnem praznovanju 17. čebelarskega 
praznika ter 2. praznovanju svetovnega dne 

čebel, kjer se bomo slovenski čebelarji srečali 
18. 5. 2019.

Uradni pričetek proslave je ob 11. uri na lokaciji 
grajskega parka / športnega centra Ravne na 
Koroškem (lokacija 46.540810 N, 14.957502 E).

Sledi srečanje slovenskih čebelarjev s svečanimi 
govorniki in bogatim kulturnim programom pod 

častnim pokroviteljstvom Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabimo vas na grajsko tržnico, kjer bo 
predstavljena lokalna čebelarska, kmečka in 

rokodelska obrt. Pri kuhanju medenega kotlička 
si boste sladkali in razvajali brbončice, medtem 
pa boste lahko obiskali tudi razstavo panjskih 

končnic koroških šolarjev ter razstavo čipk 
Društva klekljaric Koroške. Prisluhnili boste 
različnim glasbenim izvajalcem, si ogledali 

tradicionalne plese folklorne skupine, na koncu 
pa bo sledila predaja prehodne zastave 17. 

čebelarskega praznika predsedniku ČD 
Dolenjske Toplice. 

Dodatne informacije: 
• Čebelarska zveza Koroške, Meža 10, 2370 

Dravograd

• 041 712 668 (Ludvik) 
ludvik.kordez@gmail.com

• 041 754 272 (Zoran) 
zoranmicic2010@hotmail.com 

Prireditve ob drugi obeležitvi svetovnega 
dneva čebel organizirajo: Čebelarska zveza 
Koroške v sodelovanju s Čebelarsko zvezo 

Slovenije ter Zavodom za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem 

(ZKŠTM)

17. ČEBELARSKI PRAZNIK


