
40. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev 

Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Osnovno šolo Gustava Šiliha 
Velenje organizirala  40. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev.  Srečanje je 
potekalo v soboto, 6. maja 2017, na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 
550 učencev in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih in  srednjih šol ter čebelarskih društev iz Slovenije. 

Učenci naše šole  Janž Matevž Mohar, Janja Ravšelj, David Pucelj in Elizej Sterle so pokazali odlično 
znanje in vsi le za eno točko zgrešili zlato priznanje.  Znanje učencev nekajkrat presega znanje 
povprečnega čebelarja in lahko si samo želimo, da bi se tudi na naši šoli vključilo v čebelarski krožek 
še več učencev. 

Letos je bil za čebelarske krožke, ki v šolskem letu 2016/2017 delujejo v okviru ČZS razpisan že      
»VIII. natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice«.  

Končnice, ki so prispele na letošnji natečaj je anonimno ocenjevala tričlanska komisija ČZS, po vnaprej 
določenih merilih: izpovednost, originalnost, tehnična dovršenost in estetika. Sodelovalo je 22 
krožkov, ki so poslali 158 poslikanih panjskih končnic. Izbranih je bilo 10  najboljših končnic, izmed 
katerih so bile iz vsake triade izbrane po tri končnice, iz vseh triad pa ena najboljša, tako da tudi 
najmlajši umetniki niso bili prikrajšani . 

Učenci naše šole so v osmih letih dosegli lepe rezultate v poslikavah panjskih končnic. Skupaj 4 prva 
mesta, 2 druga, 2 četrta in 2 osma mesta.  

Letos sta bili dve končnici med prvih deset in sicer Janja Ravšelj 4. mesto in David Pucelj 8. mesto. 

 

Mentor čebelarskega krožka 

                                                                                                                         Anton Truden 

 

Nagrajene končnice od leta 2009/2010 – 2016/2017 

 

 

 

                      STERLE TIT –DRUGO MESTO Cerklje na Gorenjskem 2010 

 
 



 

 

STERLE TIT –DRUGO MESTO LJUTUMER 2011 

 

 

PUCELJ TILEN - PRVO MESTO  LAŠKO  2012 

 

   

PUCELJ TILEN -četrto mesto Dob pri Domžalah 2013 

 



  

PUCELJ DAVID -prvo mesto Velike Lašče 2014 

 

  

PUCELJ DAVID -prvo mest Metlika 2015 

 

 

PUCELJ DAVID - prvo mesto Markovci pri Ptuju 2016 

 



 

RAVŠELJ JAKA -osmo mesto Markovci pri Ptuju 2016 

 

 

RAVŠELJ JANJA - četrto mesto Velenje 2017 

 

 

 
PUCELJ DAVID-osmo mesto Velenje 2017 

 

 



 

četrto in osmo mesto - Velenje 2017 

 

na Velenjskem gradu  

 


