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1. Nagovor predsednika ČD Šentjanž
2. Sprejem dnevnega reda
3. Izvolitev delovnih organov občnega zbora
4. Poročila o delu društva v letu 2016:
i. Predsednik ČD Ciril Kolenc
ii. Blagajnik ČD Igor Glušič
iii. Tajnik ČD Milan Umek
iv. Nadzorni odbor ČD Robert Završnik
v. Inventurna komisija in gospodar Andrej Oblak
5. Razprava o poročilih in sprejem le-teh
6. Podelitev odličij Petra Pavla Glavarja
7. Pozdrav gostov OZ ČD
8. Sprejem okvirnega programa dela in finančnega načrta društva za leto 2018
9. Razno
1. Nagovor predsednika, izvolitev delovnega predsedstva- predsednik, 2. člana, zapisnikar
in dva overitelja zapisnika
V pozdravnem nagovoru je predsednik C. Kolenc vsem zaželel vse lepo in uspešno čebelarsko
leto 2018, pozdravil prisotne in goste – predsednika ČD Radeče Gregorja Bregarja, terenskega
svetovalca Vinka Sajtla in mentorico čebelarskega krožka na OŠ MM Šentjanž Lidijo Martinčič.
Predsednik je prenesel pozdrave in lepe želje v 2018 z napotki čebelarjem člana UO ČZS Aleša
Gramca ter predsednika ČZS Boštjana Noča.
Na občnem zboru je prisotnih 19 članov od 36-tih, kar pomeni, da občni zbor zaradi 52,7%
udeležbe lahko nadaljuje z delom.
2. Sprejem dnevnega reda
Predsednik UO je prisotnim predstavil plan dela OZ in predlagal sprejem dnevnega reda. Ta je
bil soglasno sprejet.

Ciril Kolenc
Andrej Oblak in Ivan Madunič
Milan Umek
Anton Svenšek in Aleš Flajs
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- predsednik:
- člana:
- zapisnikar:
- overitelja zapisnika:
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3. V delovno predsedstvo občnega zbora so bili izvoljeni:

4. Poročila o delu društva v letu 2017
-

Poročilo predsednika Cirila Kolenca

- Nekako moramo začeti. Pa dajmo z eno ljudsko, ki pravi: »Vinogradnik in čebelar vedno točita.
Če ne pridelka (vino, med), pa solze. Za lansko leto bi to kar držalo. Obetavni začetek je pomlad
hitro snedla in nastajajoč mraz je nakazoval »solze«. Pozeba, ki smo je bili deležno malodane v
vsej naši regiji, je hudo udarila po čebelji paši. Tudi če smo imeli cvetje, ni bilo medičine, z redkimi
izjemami. Kljub pozebi pa je bila narava darežljiva z obilico cvetnega prahu tako, da so se družine
lepo razvile. Če ne bi zamedil gozd, bi bila bera cvetličnega in gozdnega medu pičla, tako pa smo
lahko z obema poskrbeli zdravje odjemalcev. Iz muhavosti narave se bomo morali (mi lokalno in
svet) marsikaj naučiti in spremeniti.
Med to sodi tudi sajenje in sejanje medovitih rastlin, ki ga ČZS zelo vzpodbuja in je tudi ena
od meril pri izboru »čebelam prijazne občine«. Občina Sevnica ima pri tem kar posluh in izvaja se
vrsta ukrepov, ki smo jih dogovorili z županom, g. Ocvirkom. S ČD Sevnica se bomo odločili, ali
gre jeseni podati predlog za občino Sevnico. ČZS je letos skupaj z ZGS zagotovila za vse šole
sadike lip in divjih češenj ter semena sončnic in naše tri šole so jih prejele. Pomladi preverimo
uspešnost lanskega sajenja. Lipe smo sadili, pravzaprav nadomestili posušena drevesa tudi lokalni
čebelarji v »Lipovem drevoredu na Vrhku«, zaenkrat jih je ob cesti že 38.
Počasi napreduje tudi urejanje okolice našega Učnega čebelnjaka v Šentjanžu, kjer že
rasteta lipi, evodija, pa tudi cvetlična greda - skalnjak pred čebelnjakom dobiva pravo podobo.
Krožkarji so drevesa opremili z ličnimi tablicami. S kandidiranjem na javnem razpisu ČZS smo
prejeli paket sadik vrtnarstva Klančič. Od širše zasaditve pred čebelnjakom pa smo odstopili zaradi
trenutno omejenih človeških in drugih resursov. Bomo pa pomladi poskusili zasejati »cvetoči
travnik« pred čebelnjakom, v nadaljevanju pa urejali območje skupaj s KS in krožkarji OŠ MM
Šentjanž.
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- Občutenje, da si del tako nekaj veličastnega in plemenitega, kot je nedavni najodmevnejši uspeh
Slovenije, je res prekrasno. Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. decembra 2017 20. maj
razglasili za svetovni dan čebel. S tem dejanjem, kakršnega (soglasno) ZN ne pomnijo, se je
zaključil več kot triletni trud, ki pa je po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenije in
glavnega pobudnika Boštjana Noča le prva etapa. Dan je namenjen predvsem zavedanju
izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Prav je, da tudi temu zboru poudarimzakaj
Slovenija. Čebelarstvo je pomembna kmetijska dejavnost v Sloveniji z dolgo in bogato
tradicijo.Slovenci smo pristni čebelarski narod, glede na število čebelarjev, dobro organiziranost,
»lastništvo« kranjske sivke. Naša dežela je bogata z naravnimi viri in se ponaša s svojo
nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo.Slovenci smo doma v pravi čebelarski deželi in čebelarstvo
uživa enak status kot druge vrste kmetijske dejavnosti, kar v velikem delu sveta ni tako.
V tem dogodku je tudi veliko simbolike, ki pa se bo z leti le utrjevala in nedvomno bodo
Slovenijo in Antona Janšo spoznali v vseh medonosnih deželah. V velik ponos je meni ter ostalim
prisotnim bilo na sprejemu delegacije 23.12. na Brniku in na praznik 26.12. na sprejemu pri
predsedniku republike v kristalni dvorani predsedniške palače, ki še ni gostila toliko obiskovalcev in
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- In že smo pri delovanju krožkov na obeh OŠ, tako v Tržišču, kot Šentjanžu. Na obeh šolah smo z
voljo mentoric ter ostalih nas sodelujočih čebelarjev uspeli zaključiti šolsko leto in se tudi udeležiti
tekmovanja mladih čebelarjev v Velenju. Tekmovanja so se krožkarji udeležili s po
dvemaekipamaiz vsake šole. Dosegli so lepe rezultate. Delovanje krožkov, ki ju podpirata vodstvi
obeh šol, pa ne rezultira samo v znanju o čebelah in čebelarstvu in izboljšanju odnosa do zdrave
hrane in ohranjanju narave, temveč tudi v širitvi čebelarstva. Primer Jerneja Gačnika s Škovca, ki
je z domačimi postavil čebelnjak in pričel čebelariti z 8 družinami. Vsem, ki s svojim razdajanjem
omogočate (mo), da krožki delujejo, vsa pohvala. Potrebujemo pa še dodatno sodelovanje
čebelarjev za izvajanje praktičnega dela programa, zato pozivam vse, ki ste pripravljeni nameniti
eno uro svojega časa za dobro našega (morda) podmladka, da nam priskočite na pomoč.

še posebej toliko praporov. Bilo je veličastno. Kot bo, še bolj, drugo leto na prvem praznovanju v
Žerovnici.
-17. november, dan slovenske hrane, posvečen t.i. »Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku«.
Čebele nas spremljajo vse življenje in so ambasadorke čistega okolja. Otrokom so simbol
pridnosti, varčnosti in skrbi za druge, odrasli občudujemo njihovo učinkovitost, socialni red in
gospodarnost. In v tem duhu smo tudi letos ta dan posvetili čebeli in tako poskrbeli za prenos
znanja o pomenu čebel, kot tudi odnosa do okolja, hrane, idr.,.Tradicionalno smo bili dobrodošli v
OŠ Krmelj, kjer so bili otroci in učenci veseli video predstavitve o čebeli in čebelarstvu, v Tržišču pa
so se ob tem izkazali tudi krožkarji in naravoslovni dan, že enajstič posvečen čebeli ter šestič
slovenski hrani, je uspel.
- Tudi v našem učnem čebelnjaku so krožkarji opravili dvoje točenj in z medom prvega so se
učenci sladkali na dnevu odprtih vrat, ki ga je društvo s krožkarji pripravilo na naravoslovni dan 9.
junija. Obiskali so nas učenci in otroci vrtca OŠ MM Šentjanž in OŠ Tržišče. Škoda je, da tak
dogodek, ki terja kar nekaj priprav in sredstev ne pritegne več krajanovin žal tudi ne čebelarjev,
čeprav so bili dogodki odmevni. O aktivnostih in odmevnejših dogodkih obveščamo tudi javnost.
Letos je bilo objavljenih več člankov več avtorjev, o tekmovanju mladih čebelarjev, pohodu Azaleja
Vrhek, pa v Šentjanškem glasu…
- Skozi poletje smo delovali v glavnem vsak v svojem čebelarstvu, pa tudi društvenih aktivnosti v
času dopustov ni toliko. A smo sodelovali in to zelo odmevno med udeleženci tradicionalnega
pohoda Azaleja Vrhek v organizaciji TD Tržišče. Na Vrhku smo na eni od postojank pripravili mini
čebelarsko razstavo, degustacijo medu in medenega likerjater kratko predavanje udeležencem o
zdravilnosti uživanja čebeljih pridelkov. Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem čebelarjem, ki so bili
pripravljeni pomagati ali sodelovati pri teh prireditvah, so podarili kak kozarec medu ali kakor koli
pripomogli k izvedbi. Moram poudariti, da je tako sodelovanje nujno in srčno si želim, da bi ga bilo
več. Vem, da ima vsak kup obveznosti, ki mu onemogočajose udejstvovati, pa vendar bi apeliral na
vse, da doprinesete po svojih zmožnostih, da izvedemo načrt delovanja. Le tako bomo tudi še
naprej prepričali lokalne skupnosti o pomoči, ki nam omogoči delovanje in širjenje našega
osnovnega poslanstva. Pohvala gre praporščaku, ki se mi je pridružil ob obiskih posebnih
dogodkov: obletnice v ČD Šentjernej in Krka Zagradec, Čebelarski praznik Laško, Regijski posvet
Krško, občni zbor ČZS, UO RČZ PPG…
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- Kot za nadvse uspešnega lahko označimo tudi že tradicionalni 9. izlet oz. strokovno ekskurzijo v
soorganizaciji s ČD Krka Novo mesto. Škoda, da se je je udeležilo samo 6 izletnikov iz našega
društva. Ekskurzija je neponovljiva tako po bogati vsebini (čebelarski muzej Koželj Šmarje Sap,
tehniški muzej Bistra, izvir Ljubljanice, Pekeljski slapovi, Ljubljanska stolnica itd.) in po nadvse
žalostnem dogodku – smrti našega dolgoletnega organizatorja in vodiča Tonija Bartlja. Zaradi tega
letos tudi še nimam izhodišč za letošnje osvajanje nepoznanih kotičkov lepe Slovenije.
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- Izobraževanje je, lahko rečemo, naš vsak dan, saj je znanje ob dobri praksi pogoj za uspešno
čebelarjenje. Kako hitro nas lahko kaj zavede in posledice so tu; kot če vinogradnik pravočasno ne
poškropi trt, peronospora ne oprošča. Tudi naše društvo vsako leto organizira vsaj eno
izobraževanje, zainteresirani čebelarji pa si poiščejo predavanja tudi v sosednjih društvih, na ČZS
ali drugje. Lani sta bili dobro obiskani predavanji: Api-tehnični ukrepi V. Auguština v Krmelju in
Sklop 5 zdravstvenega varstva čebel vet. Anite Vraničar- Novak v Tržišču, malo manj pa delavnica
Vinka Sajtla v Učnem čebelnjaku na temo dobe čebelarske prakse. Zelo odmevno je bilo
predavanje Poljakinje Ane Gajda na Kmetijski šoli Grm na temo Obvladovanje varoj, pa prof. dr.
Janka Božiča o ksenobiotikih na gradu Sevnica, idr. O letošnjih predavanjih malo kasneje. Med
izobraževanje prištevamo tudi tradicionalni vseslovenski že 40. čebelarskiposvet s prodajno
razstavo Api Slovenija v Celju z največjo čebelarsko prodajno razstavo v Evropi do sedaj.
Opažam, da se počasi veča udeležba na raznih ocenjevanjih medu v organizaciji ČD, zvez
ali sejmov. V Sloveniji je najodmevnejši jesenski Kmetijski sejem v G. Radgoni. In čebelarji našega
društva smo odnesli večino medalj v Posavju. Pohvalno. Pohvalno je tudi, da v našem društvu
raste število članov v shemah višje kakovosti čebeljih pridelkov, konkretno SMGO. Na kratko
poudarim pomen shem višje kakovosti.

- Med ostale aktivnosti, ki v glavnem padejo na predsednika, blagajnika in tajnika, pa je bilo
tradicionalno dobro sodelovanje z ČZS, RČZ PPG in NVI-jem, predvsem veterinarko ga. Anito
Vraničar-Novak dr. vet. med. (terenska pomoč in svetovanje, idr.) ter Vinkom Sajtlom za
svetovanje na terenu, analize medu, subvencionirano menjavo matic idr. Lepo je uspelo, že 11.
tradicionalno Ambroževo druženje treh sosednjih društev na Brunku z daritvijo maše radeškega in
tržiškega župnika, je organiziralo ČD Radeče. Upam, da se letos, ko je organizator srečanja naše
društvo, na tem druženju srečamo v večjem številu. Z veseljem povem, da sem izredno zadovoljen
s sodelovanjem vseh treh osnovnih šol (krožki, zajtrk, sajenje medovitih rastlin…). To smo tudi
skupaj ugotavljali z ravnateljicami ob obisku koncem leta z izročitvijo uporabnega darilca –
setvenega in čebelarskega koledarja MathijasaThuna.
- Za dobro sodelovanje se zahvaljujem tudi drugim društvom, predvsem aktivu kmečkih žena
Tržišče in Šentjanž (peka peciva za pogostitve), turističnim društvom in ne nazadnje Svetom KS
Tržišče in Šentjanž, ki z razumevanjem z donacijami podpirata plemenito poslanstvo čebel, kot
občini Sevnica, ki z javnimi razpisi omogoča širše delovanje in doseganje plana društva.
Vabilu na občni zbor so se poleg članov društva odzvali še Gregor Bregar, Vinko Sajtl in Jernej
Gačnik.
-

Poročilo blagajnika Igorja Glušiča

Začetno stanje 1. 1. 2017

TRR:
Blagajna:

Skupno začetno stanje

1.298,48 €
172,69 €
1.471,17 €

Prihodki v letu 2017 2686,8 €
Odhodki v letu 20172718,12 €
Končno stanje 31. 12. 2017

Skupno končno stanje
-

TRR:
Blagajna:

1.267,22 €
146,35 €
1.413,57 €

Poročilo tajnika Milana Umeka

Tajnik je v tekočem letu opravljal dela v društvu, ki mu pripadajo. Redno je pošiljal obvestila
članom, vabila na sestanke in izobraževanja, pisal zapisnike sestankov. Občasno se je udeleževal
tudi pomembnejših sestankov Regijske zveze Petra Pavla Glavarja, Sveta Posavskih čebelarjev in
Čebelarske zveze Slovenije. Zbiral naročila za sladkor.
-

Poročilo nadzornega odbora predsednika Roberta Završnika

Nadzorni odbor se je sestal 14.1.2018 v sestavi Robert Završnik – predsednik, Janez Kukec in
Aljaž Hočevar – člana. NO nepravilnosti tako pri delu društva, kot finančnem poslovanju ni ugotovil,
zato je občnemu zboru predlagal sprejem poročila.
Poročilo inventurne komisije in gospodarja Andreja Oblaka

Stran

Andrej Oblak je kot predsednik podal poročilo Inventurne komisije, ki jo sestavljata še Anton
Svenšek in Jože Skoporc. V učnem čebelnjaku v Šentjanžu se nahajajo vsa osnovna sredstva, ki
so bila kupljena za potrebe delovanje le tega.
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-
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5. Razprava o poročilih in sprejem le- teh
Poročila so bila soglasno potrjena, saj na njih ni bilo podanih nobenih pripomb.
6. Podelitev odličij Petra Pavla Glavarja
Na občnem zboru sta bili podeljeni tudi 2 odličji Petra Pavla Glavarja 3. stopnje Regijske
čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja zaslužnima in dolgoletnima članoma. Odličji sta prejela
ustanovni član društva in dvakratni predsednik Jože Pirc in dvakratni predsednik in tajnik Milan
Umek. Zbrani na občnem zboru so nagrajencema namenili glasen aplavz.
7. Pozdrav gostov OZ ČD Šentjanž
Zbor članov Čebelarskega društva Šentjanž sta pozdravila tudi 2 gosta. Gregor Bregar predsednik
ČD Radeče je vsem zaželel uspešno leto in poudaril dobro sodelovanje med društvi. Vinko Sajtl pa
je na kratko predstavil aplikacijo e-čebelar in vsem članom zaželel uspešno leto na čebelarskem in
zasebnem področju. Hkrati je predstavil svoje storitve v okviru terenskega svetovanja in zbrane
pozval k vključitvi v sheme višje kakovosti.
8. Sprejem okvirnega programa dela in finančnega načrta društva za leto 2018

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
14.

Sodelovanje s stanovskimi društvi, z občino, KS in društvi na
lokalni ravni
Oskrbovanje Učnega čebelnjaka društva v Šentjanžu ter
vodenje čebelarskih krožkov na OŠ Tržišče in Šentjanž
Izvedba strokovne čebelarske ekskurzije z obiskom znanega
slovenskega čebelarja, v so organizaciji s ČD Krka
Izvedba »Dan odprtih vrat«
Pospeševanje porabe čebeljih pridelkov ter zdrave hrane;
sodelovanje na kmečkih tržnicah…
Srečanje na Brunku ob Sv. Ambrožu, letos je organizator
naše društvo
Pridobivanje novih članov

NOSILEC
UO

TERMIN
stalna naloga

predsednik
vsi zainter.
UO in
vsi zainter.
vsi člani

14.01.2018
10. in 11.03.18
20.05.2018

UO
Terenski
svetovalec

stalna naloga

stalna naloga

Datumov še NI
A. Knez
L.Martinčič
UO in pos.

šolsko leto
2017/18
Po potrebi

glede na čeb.
doktrino
predsednik April– maj
Oblak

UO
vsi člani
UO
UO

junij 2018
stalna naloga
po dat. org.
08.12.2018

člani

stalna naloga
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2.
3.
4.

OPREDELITEV NALOGE
Opravljanje nalog, kot zakonsko obvezo s področja delovanja
društev in obvez do ČZS, Regijske čebelarske zveze PPG,
NVI, Sveta posavskih čebelarjev in lokalnih skupnosti – KS in
občine Sevnice.
Izvedba občnega zbora in izvedba sklepov občnega zbora
Obisk 41. dnevov čebelarstva Api Slovenija v Celju
Udeležba na 16. slovenskem čebelarskem prazniku in 1.
Svetovnem dnevu čebel v Žirovnici (obvezne prijave)
Aktivnosti članstva, vezanih na Nacionalni program zaščite
kranjske čebele, projekt »Ohranimo čebele«…
Obveščanje oz. in posredovanje informacij članom o
izobraževanju, dogodkih, aktivnostih ČZS, NVI idr. ter pomoč
članom, še posebej mladim čebelarjem
Izobraževanje članov društva na strokov. predavanjih v ČD:
- Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev
- Oskrba čebelnih družin za uspešno prezimovanje
Zagotavljanje delovanja čebelarskih krožkov

Stran

ZŠ
1.
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Finančni načrt društva za leto 2018
PRIHODKI
1.
Članarina
350,00
2.
Pridobljena sredstva iz javnih razpisov; občina, KS 900,00
SKUPAJ 1.250,00
ODHODKI
1.
Strošek občnega zbora društva
200,00
2.
Delovanje krožkov na OŠ Tržišče in OŠ MM
150,00
Šentjanž
3.
Vzdrževanje Učnega čebelnjaka pri OŠ Šentjanž
90,00
4.
Točilo za Učni čebelnjak Šentjanž
400,00
5.
Sublimator za OK; starega, ki je v okvari, se
200,00
odpiše, saj popravilo več ni smotrno
6.
Prevoz udeležencev strokovne ekskurzije
200,00
7.
Administr.-organizac. stroški za delovanje društva 280,00
8.
Članarina RČZ PPG
50,00
9.
Participacija za tisk knjige o Petru Pavlu Glavarju
140,00
10. Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka
40,00
11. Srečanje čebelarjev treh društev na Brunku ob sv. 150.00
Ambrožu (skromna pogostitev udeležencev)
SKUPAJ 1.900,00
9. Razno
* Bližnja predavanja, poleg predavanj, ki ju bo imelo naše društvo in datum izvedbe še ni določen:
- 17.1.2018 uri na Kmetijski šoli Grm v Novem mestu: Api-tehnični ukrepi; Vlado Auguštin
- 24.01.2018 v Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica: 1. sklop vet. predavanj; dr. vet. Anita
Vraničar-Novak
- 30.01.2018 v Radečah: smernice HCCP
- 31.01.2017 v dvorani KS na Trebelnem: 5. sklop vet. predavanj; dr. vet. Anita Vraničar-Novak
- 09.2.2018 datum za prijavo za izobraževanje za čebelarje začetnike na Kmetijski šoli Grm v
Novem mestu in še preostala predavanja, ki jih organizirajo sosednja ČD, RČZ PPG, ČZS idr.
* Huda gniloba v območju KS Boštanj. Predsednik je prenesel informacijo o problematičnosti širitve
kužnega kroga v KS Boštanj, o nujnih ukrepih pa tudi tangirani član Igor Glušič.
* Člani so bili seznanjeni z razlogi o potrebni prijavi za obisk Žirovnice 20. maja.
* Vsi člani so brezplačno prejeli najnovejšo knjigo o Glavarjevi zapuščini; za izdajo je participiralo
sredstva ČD. Predsednik je še poudaril: »Morda so moja pričakovanja prevelika, toda vesel bi bil,
da bi se mecena Glavarja spomnili 5. maja in prišli do njegove kapele na Lanšprežu – se vidimo
tam!«
Občni zbor je bil zaključen ob 11.15 uri in t. razno smo nadaljevali z malico v Gostilni Malus

Overitelja zapisnika:

Tajnik:

Predsednik:

Milan Umek

Ciril Kolenc

Sedež društva:Šentjanž 22, 8297 Šentjanž Naslov za pošto: Ciril Kolenc, Vrhek 23, 8295 Tržišče, Slovenija
TTR: Banka IntesaSanpaolo, d.d., SI56 1010 0005 4499 736  Davčna številka: 46367764 Matična številka: 5258472 000
Predsednik društva: Ciril Kolenc, 041/342-070; ciril.kolenc@siol.net

6

Aleš Flajs

Stran

Anton Svenšek

