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ČEBELARSKO DRUŠTVO ŠENTJANŽ 

ŠENTJANŽ 22  

8297 ŠENTJANŽ  

 

Z A P I S N I K 
 

35. rednega OBČNEGA ZBORA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ŠENTJANŽ 

 

Datum: 26.01.2020, začetek ob 09.00, Gostišče Ulčnik – Majcen Vrhek 

 

DNEVNI RED: 

1. Nagovor predsednika ČD Šentjanž; 

2. Izvolitev delovnih organov zbora članov; 

3. Sprejem dnevnega reda zbora; 

4.  Poročila o delu društva v letu 2019: 

i. Predsednika ČD Cirila Kolenca 

ii. Blagajnika ČD Igorja Glušiča 

iii. Tajnika ČD Milana Umeka 

iv. Nadzornega odbora ČD Roberta Završnika in 

v. Inventurne komisije in gospodarja Andreja Oblaka; 

5. Razprava o poročilih in sprejem le-teh; 

6. Pozdrav gostov OZ ČD; 

7. Sprejem sprememb in dopolnitev ter čistopisa Pravil društva ter seznanitev s Pravilnikom o varstvu 

osebnih podatkov; 

8. Volitve novih organov društva; 

9. Sprejem okvirnega programa dela in finančnega načrta društva za leto 2020; 

10. Razno z malico. 

 

1. Nagovor predsednika 
V pozdravnem nagovoru je predsednik C. Kolenc vsem zaželel vse lepo in uspešno čebelarsko leto 2020, 

pozdravil člane čebelarje in goste – veterinarko Anito Vraničar – Novak, predstavnico KS Šentjanž Petro 

Majcen in in terenskega svetovalca in preglednika Vinka Sajtla. 

 

2. Izvolitev delovnih organov zbora 
V delovno predsedstvo zbora članov so bili skladno s Pravili izvoljeni: 

- predsednik:        Jože Pirc 

- člana:   Gorazd Kranjc in Bojan Sebanc 

- zapisnikar:  Milan Umek 

- overitelja zapisnika: Jože Skoporc in Anton Svenšek 

Predlog so člani soglasno potrdili in delovno predsedstvo je pričelo z vodenjem zbora članov. 

 

3. Sprejem dnevnega reda 
Ob začetku dela je delovno predsedstvo, tudi v vlogi verifikacijske komisije, izvedlo preveritev sklepčnosti. 
Zboru so poročali, da je od 35 članov prisotnih 20 članov oz. 57,14 % članstva. 

 
Predsedujoči zboru je prisotnim predstavil predlog plana dela zbora in predlagal sprejem dnevnega reda.  

Ta je bil, brez dopolnitev, soglasno sprejet. 
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4.  Poročila o delu društva v letu 2019 
 

- Poročilo predsednika, Ciril Kolenc 
Včasih, ko okoliščine ali osebni razlogi diktirajo oz. omejujejo tempo dela, se pač to pri uspešnosti dela 

društva pozna. Žal je to bilo v lanskem letu prisotno, a storili smo vse in več, kot smo lahko. Poslovali smo 

uspešno. Eden od pokazateljev, kako je društvo delovalo in ali je bilo v tem uspešno, kažejo tudi finančni 

tokovi. Zato naj navedem nekaj osnovnih podatkov. 

- Aktivnosti in promet na TTR: 

❖ v dobro (prilivi)  3.052,44 € 

❖ v breme (odlivi) 3.206,15 € (3 računi knjiženi iz leta 2018 v znesku 250,12€) 

- Potrebne aktivnosti za pridobivanje sredstev: 

• javni razpisi 

 - Občina Sevnica: iz naslova izobraževanja (izlet 350,73 €) 

 - Občina Sevnica: iz naslova zagotavljanja sredstev za delovanje društev (285,71€ 

- donacija KS Šentjanž   500 € 

• članarine članov 350 € 

  SKUPAJ        1.486,44 € 

Januar in februar, po nekod do marca, je čas za občne zbore. Jasno, da je bil v prvi vrsti lastni. Lani smo ga 

izvedli 13.1. Zapisnik ste prejeli vsi z elektronsko pošto. Pripomb ni bilo. Skušal sem se odzvati na vabila na 

občne zbore in druge sestanke sorodnih in drugih društev v KS Tržišče in Šentjanž, občini in širše, kar sodi v 

sklop med društvenega sodelovanja. Na nekaterih sem bil, ali pooblaščeni člani: ČD Radeče, ČD Sevnica, 

ČZS, RČZ PPG idr. 

Dneva odprtih vrat v aprilu nismo izvedli. 

V soboto, 11. maja, smo izvedli že 11. strokovno ekskurzijo oz. skupni izlet s ČD Krka Novo mesto. Udeležili 

smo se ga Sebančevi, Tovornikovi, Svenškovi, Skoporčevi in Kolenčevi. Izlet je po ocenah udeležencev uspel, 

kot vedno do sedaj. Obiskali smo apiterapevtsko čebelarstvo Vogrinčič v Pernici in se po dobri malici 

napotili v Maribor. Ob obilnem predavanju stolnega župnika smo si ogledali Slomškovo cerkev, se povzpeli 

na zvonik – sredjeveško požarno opazovalnico in bili deležni nenadejane pogostitve v farovžu. Nadaljevali 

smo z ogledom Maribora in zavili v nekdaj znamenito Vinagovo klet, kjer pa smo bili razočarani z 

degustacijo. To smo popravili z znatnim poznim kosilom znanega gostišča Kmetič pri Lenartu, nakar smo se 

odpravili proti domu. 

 Na isti dan se je odvijal tudi Pohod Azaleja Vrhek v organizaciji TD Tržišče. Na sodelovanje ČD se je odzval 
Gorazd Kranjc, ki je predstavljal ČD in sebe, ponudil svojo medičko pohodnikom. 

18.5. se je odvila prireditev - 2. praznovanje svetovnega dne čebel, 20. maj. Neponovljiv doživljaj je obiskal 
vztrajni praporščak Jože Pirc z ženo, čast ČD pa je kot član reševal še Andrej Oblak.   

Čebelarski krožki. Na OŠ Tržišče je krožek žal po dveh letih prenehal delovati, kajti šola ni mogla zagotoviti 
mentorstva, kateremu se je zaradi zdravstvenih težav odpovedala Alenka Knez. V omejenem obsegu 
delovanja, zaradi porodniškega dopusta Lidije Martinčič, pa je krožek v Šentjanžu nadaljeval z delom. 
Predvsem s pomočjo Jožeta Skoporca so nadebudni krožkarji večinoma osvajali praktična znanja v 
čebelnjaku. Ker so izostale priprave, se državnega tekmovanja niso udeležili. Bolje pa je deloval sam 
čebelnjak, saj je 1. leto v pogodbenem upravljanju Andreja Oblaka, ki je pogodbeno količino medu daroval 
učencem OŠ MM Šentjanž za izvedbo srečelova. 
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Pomlad – poletje, skrb za lastne čebele. Skozi poletje smo delovali v glavnem vsak v svojem čebelarstvu, pa 
tudi društvenih aktivnosti v času dopustov ni bilo veliko, v glavnem administrativna. 
Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem čebelarjem, ki so bili pripravljeni pomagati ali sodelovati pri prireditvah, 
ali kakor so koli pripomogli k izvedbi teh. To je bila Jesen na vasi v Tržišču, Šentjanška tržnica, Azalejo Vrhek 
pa sem že omenil. Moram poudariti, da je tako sodelovanje nujno in srčno si želim, da bi ga bilo več. Vem, 
da ima vsak kup obveznosti, ki mu onemogočajo se udejstvovati, pa vendar bi apeliral na vse, da 
doprinesete po svojih zmožnostih, da izvedemo načrt delovanja.   
 
8. septembra smo organizirali piknik, skupaj s čebelarji Krke pri zidanici Jožeta Skoporca. On in žena sta se 
darovala za gostovanje in za razkaz njunega čebelnjaka v Leskovcu. Povabilu pa se je odzval tudi terenski 
svetovalec Vinko Sajtl, ki je izvedel terensko izobraževanje, senzorično ocenjevanje medu in v debati delil 
strokovne nasvete prisotnim, ki smo mu zavzeto prisluhnili.  
 
In že smo proti koncu leta, ko je čas za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Lani je potekal ob dnevu 

slovenske hrane, 15. novembra. Tradicionalno se nismo izneverili OŠ Krmelj, kjer je bil gost med učenci in 
otroki v vrtcu naš Jože Skoporc. Lep je občutek, ko storiš nekaj dobrega, šola pa to ceni in ti pošlje zahvalo. 

7.12. Brunk. Lepo je uspelo, že 13. tradicionalno Ambroževo druženje treh sosednjih društev na Brunku, 
katerega organizator je bilo ČD Sevnica. Bil je lep obisk.   

Izobraževanje. V okviru piknika smo organizirali tudi terensko izobraževanje čebelarjev, ki ga je strokovno 
izvedel terenski svetovalec Vinko Sajtl. Med izobraževanje prištevamo tudi tradicionalni vseslovenski že 42. 
čebelarski posvet s prodajno razstavo Api Slovenija v Celju s čebelarsko prodajno razstavo, terensko 
svetovanje z obiski Vinka Sajtla z analizami medov, izobraževanje nosilcev SMGO, ocenjevanja medu, itd. 

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) ter Vinkom Sajtlom za svetovanje na terenu, subvencionirano menjavo 
matic idr., za kar se vsem zahvaljujem. Zahvalil bi se tudi kooperativnima sosednjima društvoma Sevnica in 
Radeče, KS Šentjanž za donacijo ter Občini Sevnica, ki z javnimi razpisi omogoča širše delovanje in 
doseganje plana društva. 

 
- Poročilo tajnika, Milan Umek 

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 Slovenij 

- Poročilo blagajnika, Igor Glušič 
Blagajnik je podal poročilo o stanju na TTR in v blagajni društva v letu 2019, kot sledi: 

Začetno stanje 1.1.2019 TRR: 
Blagajna:                  

1.175,13 € 
94,05 € 

 SKUPAJ 1.269,18 € 

Prihodki v letu  2019  3.052,44 € 

Odhodki v letu  2019      

  

     3.206,15 € 

Končno stanje 31. 12. 2019       1.021,42 €             
65,12 € 

SKUPNO KONČNO STANJE  1.086,54 € 
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- Poročilo nadzornega odbora – predsednik, Robert Završnik 
Nadzorni odbor se je sestal 13.1.2019 v sestavi Robert Završnik – predsednik in Aljaž Hočevar – član, Janez 
Kukec, opravičeno odsoten. NO je pregledal finančno poslovanje društva. Ugotavlja, da je dokumentacija v 
celoti dostopna in urejena. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Sredstva so se porabila 
namensko in gospodarno.  
 

- Poročilo inventurne komisije in gospodarja Andreja Oblaka 
Andrej Oblak je kot predsednik - gospodar 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 in so zavedena na popisnem listu. 

V nadaljevanju je še povedal, kako je potekalo delo v čebelnjaku ter se je izvajal praktični del usposabljanja 
krožkarjev, točenje medu ter nasploh o stanju čebelnjaka, ki je dobro. 
 
5. Razprava po poročilih 
Ker se k razpravi ni priglasil nihče, smo z delom OZ nadaljevali po dnevnem redu. 
 
6. Pozdrav gostov zbora članov 
 

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med. 
Ga. Anita Vraničar Novak je v uvodu najprej prijetno nagovorila zbrano članstvo, nato pa podala poročilo o  
svojem delu v zadnjem letu. Nam najbližje žarišče hude gnilobe čebelje zalege v preteklem letu je bilo na 
območju Senovega. O zimskih izgubah čebeljih družin za letošnjo zimo pa je še prezgodaj za natančnejše 
ugotovitve. Poudarila je pomembnost spoštovanja zakonodaje pri premikanju in prodaji čebel in 
neregistriranih čebelnjakih. Čebelarjem pa je svetovala doslednost pri uporabi registriranih zdravil.   
 

Petra Majcen, predstavnica KS Šentjanž 
V imenu KS Šentjanž in predsednika nas je pozdravila namestnica Petra Majcen. Zahvalila se je za dobro 
sodelovanje društva z KS  v preteklih letih in si zaželela dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Povdarila je 
pomen čebel za okolje in poslanstvo, ki ga čebelarji opravljamo za okolje in ostale prebivalce, še posebno z 
delom z učenci v učnem čebelnjaku.  
 

Vinko Sajtl terenski svetovalec 
Zadnji od gostov je dobil besedo terenski svetovalec g. Vinko Sajtl. V svojem nagovoru je poudaril 
pomembnost urejene dokumentacije v čebelarstvu, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo kakšen podatek iz 
preteklih let potrebovali. Spodbudil je člane k vključevanju v sheme višje kakovosti čebeljih pridelkov 
predvsem SMGO in se zahvalil čebelarjem, s katerimi je v preteklem obdobju dobro sodeloval. 
 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev ter čistopisa Pravil društva ter seznanitev s Pravilnikom o varstvu 

osebnih podatkov 
 

Predsednik društva je najprej predstavil članom zbora predlog sprememb in dopolnitev Pravil čebelarskega 
društva Šentjanž. Te so predvsem: 
- na novo so opredeljeni nekateri pojmi (temeljne določbe), cilji in naloge društva, 
- mandat UO, NO in ČR (častnega razsodišča) ni več omejen na dva mandata, 
- opredeljene so možne pridobitne dejavnosti društva, 
- podrobneje so opredeljene pristojnosti in naloge ter odgovornosti vseh organov in posameznikov 

društva, 
- dodani so nekateri organi in funkcije ter opredeljene naloge in odgovornosti (podpredsednik UO, 

častno razsodišče, komisije – Komisija za gospodarjenje s sredstvi ČD, podeljevanje nagrad in 
odlikovanj), instančnost postopkov, kot 

- ostale spremembe, ki pa so bolj administrativne narave. 
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Po tem je predsednik društva predstavil še nov akt, ki ga je sprejel UO na seji 19.01.20120, Pravilnik o 
varstvu osebnih podatkov. V pravilniku o varstvu osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno, katere 
podatke o članih društvo ima kot zbirko podatkov, kdo z njimi razpolaga in na kakšen način ter kako je 
poskrbljeno za varnost teh podatkov in preprečitev morebitnih zlorab. 
  
Po predstavitvi in zaključku razprave je delovni predsednik dal čistopis Pravil čebelarskega društva Šentjanž 
na glasovanje.  Ker so za sprejem glasovali vsi člani, je razglasil, da je čistopis pravil sprejet. 
 
8. Volitve novih organov društva 
 
Predsednik zbora je ugotovil, da pripomb na poročila ni imel nihče, zato je izpeljal razrešnico članom starih 
organov društva. V nadaljevanju je zboru podal predlog za volitve v UO, NO in ČR. Podrobnejše tolmačenje 
liste je na željo podal predsednik društva, predvsem zaradi mandatov. Člane je tudi seznanil z na UO 
imenovanjem Komisije za gospodarjenje s sredstvi ČD Šentjanž in člani ter imenovanjem praporščakov. 
 

a) UPRAVNI ODBOR (UO):      PREDSEDNIK: Ciril KOLENC, PODPREDSEDNIK:  Aljaž HOČEVAR, TAJNIK: 

Milan UMEK, ČLAN - gospodar: Andrej OBLAK, BLAGAJNIK: Lidija MARTINČIČ 

b) NADZORNI ODBOR (NO): PREDSEDNIK: Robert ZAVRŠNIK, ČLANA: Igor GLUŠIČ in Matjaž GOLOB 

c) ČASTNO RAZSODIŠČE (ČR): PREDSEDNIK: Janez KUKEC, ČLANA: Jože PIRC in Zvone NOVAK 

d) KOMISIJA ZA GOSPODARJENJE S SREDSTVI DRUŠTVA: PREDSEDNIK –GOSPODAR: Andrej OBLAK, 

ČLANA: Jože SKOPORC in Gorazd KRANJC 

e) PRAPORŠČAKA: Jože Pirc in Jože Skoporc 

Predsednik je člane pozval, da podajo dodatne predloge za kandidate. Po otvorjeni razpravi je ugotovil, da 

se k razpravi ni priglasil nihče. Zato je dal predlog UO na glasovanje. Predlog novih članov v organe društva 

je bil sprejet soglasno. 

9. Sprejem okvirnega programa dela in finančnega načrta društva za leto 2020 
 
UO je pripravil predlog programa dela in finančnega načrta za 2020. Predsedujoči ga je dal v razpravo. 

ZŠ OPREDELITEV NALOGE NOSILEC TERMIN 

1. 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. 

UO stalna naloga 

2. Izvedba občnega zbora in izvedba sklepov občnega zbora predsednik 26.01.2020 

3.  Obisk 43. dnevov čebelarstva Api Slovenija v Celju  vsi zainter. 14-15.3.2020 

4. Udeležba na 18. slovenskem čebelarskem prazniku in 3. Svetovnem 
dnevu čebel v Dolenjskih Toplicah 

UO in 
vsi zainter. 

16.05.2020 

5.  Sprememba in dopolnitev Pravil ČD in sprejem na ZČ 
Izdelava in sprejem Pravil o varstvu osebnih podatkov 

predsednik 
predsednik 

26.01.2020 
19.01.2020 

6. Aktivnosti članstva, vezanih na Nacionalni program zaščite kranjske 
čebele, projekt »Ohranimo čebele«… 

vsi člani stalna naloga 

7. Obveščanje oz. in posredovanje informacij članom o izobraževanju, 
dogodkih, aktivnostih ČZS, NVI idr. ter pomoč članom, še posebej 
mladim čebelarjem 

UO 
Terenski 
svetovalec 

stalna naloga 

8.  Izobraževanje članov društva na strokov. predavanjih v ČD: 
05.02.2020 Smernice DHNvČ, 16.00, Šentjanž 

predsednik zainteresirani 
 

9. Zagotavljanje delovanja čebelarskih krožkov L.Martinčič 2018/19 

10.  Sodelovanje s stanovskimi društvi, z občino, KS in društvi na lokalni UO in pos. po potrebi 
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ravni   

11. Izvedba strokovne čebelarske ekskurzije z obiskom znanega 
slovenskega čebelarja, v so organizaciji s ČD Krka 

predsednik april-maj 
 

12. Izvedba »Dan odprtih vrat« UO 24.04.2020 

13. Pospeševanje porabe čebeljih pridelkov ter zdrave hrane; 
sodelovanje na kmečkih tržnicah… 

vsi člani 
UO 

stalna naloga  
po dat. org. 

15. Srečanje na Brunku ob Sv. Ambrožu UO 05.12.2020 

16. Pridobivanje novih članov vsi člani stalna naloga 

 
Finančni načrt društva za leto 2020 

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 180,00 

2. Delovanje krožkov na OŠ MM Šentjanž   50,00 

3. Strokovna ekskurzija 400,00 

4. Administr.-organizacijski stroški za delovanje društva 300,00 

5. Članarina RČZ PPG   50,00 

6. Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka   100,00 

                             SKUPAJ     1.080,00 

Razpravljalcev na program dela ter finančni načrt ni bilo. Predlog so na glasovanju potrdili vsi. 
 
10. Razno 

 
Občni zbor je zaključil z delom ob 11.00 uri in točko razno so prisotni nadaljevali z in med malico. 
 
 
 
 Overitelja zapisnika:                                              

 Anton Svenšek       Jože Skoporc 

 _______________               _______________ 

 Tajnik:        Predsednik ZČ: 

            Milan Umek                                                                            Jože Pirc 

 _______________      _______________ 


