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Zapisnik 87. občnega zbora ČD Mlinšek 

1. Uvod 

Občni zbor zaradi bolezni in posledične odsotnosti predsednika g. Stropnika vodi g. Miran 

Glinšek. 

G. Glinšek pozdravi nove člane, ki so se nedavno pridružili ČD Mlinšek. Sledi poklon 

preminulim v 2014 z minuto molka. 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 

 

Člani izvolijo naslednje delovno predsedstvo: 

Delovni predsednik: Glinšek Miran 

Člana: Vitko Špeh, Arlič Maks 

Predlog sprejet. 

 

Zapisnikar Miran Meža 

 

Člani izvolijo naslednjo verifikacijsko komisijo za zapisnik: 

Goličnik Ivan, Moravec Marjan 

 

Člana verifikacijske komisije za volitve: Pocajt Slavko, Glinšek Vid 

 

Predlogi sprejeti. 

 

3. Potrditev dnevnega reda 

Miran Glinšek prebere dnevni red. Dnevni red je soglasno sprejet. 

4. Otvoritev občnega zbora 

Sledijo naslednja poročila: 

a. Poročilo predsednika 

b. Poročilo tajnika 

c. Poročilo blagajnika  

d. Poročilo predsednika inventurne komisije in predsednika nazornega odbora. 

e. Poročilo verifikacijske komisije. Prisotnih je 45. Smo sklepčni. 

Vsa poročila so priloga k temu zapisniku. 

5. Razprava po poročilih 

Pripomb na poročila ni. Vsa poročila so soglasno sprejeta. 

 

6. Nadomestne volitve 

Voli se predsednik (bolezen g. Stropnika) in član upravnega odbora (smrt ga. Kolmanič). Za 

predsednika je predlagan g. Glinšek. 



Za nadomestno članico predlagamo ga. Matejo Moravec. 

Oba predloga sta soglasno sprejeta. 

g. Glinšek se zahvali za zaupanje in prebere govor. Posebej se zahvali g. Stropniku za odlično 

dosedanje vodenje. 

 

7. Sprejem programa dela za 2015 

Predstavi g. Glinšek.  

Strokovna predavanja bodo še dalje v Mozirju. Poziv k čim večji udeležbi. 

Iniciativa postavitve čebelnjaka g. Kontiču. Še vedno je problem zemljišče. Opcija je, da 

poiščemo alternativno lokacijo.  

Sodelovanje na Dnevu odprtih vrat. 

Zagon čebelarskih krožkov – vsaj na eni šoli. 

Strokovna ekskurzija bo organizirana kot je bila do zdaj vsako leto. 

Zdravstveno varstvo čebel – velika problematika. 

Povabilo mladim čebelarjem, da se včlanijo v začetniške tečaje. 

Finančni plan – stroški so predvsem materialni. Prihodki so predvsem od članarin in če 

uspemo s kakšnim projektom. 

Program dela in finančni načrt je soglasno sprejet. 

8. Podelitev odlikovanj Antona Janše 3. stopnje 

Letos prejmeta odlikovanje ga. Alojzija Kolmanič (žal po smrti) in Ivan Goličnik. 

Podelitev jubilejnih priznanj ob okroglem življenjskem jubileju. Za 70 let prejemejo priznanja 

Alojz Gril, Valter Golob, Edi Stropnik. 

 

9. Beseda gostov 

g. Purnat 

Pozdrav v imenu ČZ SAŠE. 

Plan dela ČZ SAŠE je bil skoraj v celoti uresničen. Konec tega meseca bo nov občni zbor ČZ 

SAŠE. 

V leuo 2014 je bila najslabša letina – izredno slabo vreme, idealne razmere za razvoj varoje in 

ropanje. Veliko čebel je odmrlo. 

Velik poudarek je na izobraževanju. Od tega so bile kar 4. delavnice za vzrejo matic. 

Udeležba na čebelarskem prazniku v Polhovem Gradcu. 

Organizirana so bila srečanja z avstrijskimi čebelarji. 

Avgusta je bila ekskurzija na Primorsko pri g. Šivicu. 

Obisk firme Kipko v Batujah – prodaja čebelarske opreme.  

Udeležba na čebelarskem prazniku v Gornjem Gradu. 

Skrb za podmladek na 5 šolah v Savinjski dolini. 

Zaradi pomanjkanja sredstev je bila izdana samo ena številka revije SAŠA, namesto 

načrtovanih dveh. V glasilu manjkajo članki iz terena – poziv k pisanju člankov. Imenovani 

so bili člani uredniškega odbora. 

 

Za prihodnje leto so načrtovane aktivnosti z enakim tempom. V Mozirju bo organiziran tudi 

40. urni tečaj čebelarjev začetnikov. 

Voščilo za uspešno delo. 

 

g. Lesnjak 



Predsednik ČD Šmartno ob Paki. Čestitke novemu predsedniku, izrazi zadovoljstvo za dobro 

sodelovanje. 

Izobraževanje za začetnike bo tudi v Slovenj Gradcu. 

Predavanje v gradu Vrbovec – bistvena tema je panjski hrošč, ki je preteča nevarnost 

13.2. bo v Mozirju v restavraciji Gaj predavanje na temo Biologija čebel 

16.2. bo v vrtnarski šoli posvet na temo Ohranimo kakovost čebeljih pridelkov. 

13.3. predavanje – tema bo objavljena 

Vzreja matic v Lučah. V Železni kaplji je že plemenilna postaja – predvidena je postavitev po 

tem vzoru v Lučah. Test v Lučah ni bil uspešen, vendar še niso obupali. Poziv dr. Kozmosa iz 

ČZS, da vzpostavijo vsaj vzrejališče gospodarskih matic. Vzreja bo stekla letos. Poziv 

čebelarjem za nakup matic v Lučah. 

Opozori še na to, da imamo dva terenska svetovalca. To sta g. Franjo Podrižnik in g. Ivan 

Čopar 

 

g. Šmerc 

podpredsednik ČZS  

Predsednik g. Noč je izrazil izredno prizadetost bolezen g. Stropnika. ČD Mlinšek je bil zelo 

pomemben tudi na državnem nivoju. G. Edo je dolga leta aktivni član upravnega odbora ČZS. 

Naslednje leto so volitve tudi na ČZS. Potrebno je poiskati kandidate za upravni odbor iz 

našega območja. 

Poziv k uporabi SMGO, ki je evropsko priznana blagovna znamka.  

Poziv k udeležbi na izobraževanjih. G. Lesnjak je član komisije za izobraževanje na ČZS. 

 

g. Drev 

Predsednik ČD Ravne. Izrazi pripravljenost za sodelovanje med društvi. Opozori na velik vsip 

čebeljih družin. 

 

g. Arlič 

Pozdrav v imenu župana.  

Obljubi, da bodo nadaljevali z razpisi. 

 

Akcija postavitve učnega čebelnjaka na jezeru. Problem je v okorelosti na skladu kmetijskih 

zemljišč. Odgovorni ljudje se tudi menjajo.  Ideja še ni padla v vodo. Problem je tudi v krizi 

PV Velenje. 

Problematika: 

Panjski hrošč 

Kostanjeva šiškarica – poziva, da se Ministrstvo še poziva k ukrepanju 

 

ga. Brložnik 
Pobuda za članek za SAŠA. Pisali bi o g. Moravec Marjanu. Pobuda se objavi tudi na spletni 

strani. 

 

g. Valter Golob 

Zdravila za čebele. Poziv ČZS da dovoli zdravila proti varoji.  

g. Šmerc odgovori, da je teh pobud veliko. Želeli so tudi zaposliti veterinarja, vendar se je 

veterinarska zbornica uprla. 

 

g. Pustatičnik prebere kroniko izleta. 



10. Izvolitev članov za OZ SAŠA in OZ ČZS 

Delegat na OZ ČZS: 

Predsednik Miran  Glinšek 

 

Delegat na OZ ČZ SAŠE: 

Glinšek Vid 

Meža Tone 

Moravec Marjan  

 

 

Zapisal:  mag. Miran Meža   

 


