
Čebelarska  Zveza Gorenjske
  Rožna dolina 50 a,  4248 Lesce

Lesce, 11. maj 2017

ZAPISNIK
Zapisnik 27. redne seje Čebelarske zveze Gorenjske, ki je bila v sredo 11.05.2017 ob 18.00 uri  v
prostorih ČRIC v Lescah.
PRISOTNI: Anže Perčič, Klavdija Poklukar, Matjaž Pogačnik, Lovrenc Avsenek, Matevž Kordež,
Bogdan Rupnik, Jože Kosem, Friderik Mali, Julijan Cvek, Janko Sebastijan Stušek, Igor Arh
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Lovro Legat, 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Jožef Kokl, Damijan Kimovec, Vinko Perne, 
NADZORNI ODBOR: Igor Arh
AD/1
Predsednik ČZG Anže Perčič je pozdravil vse navzoče člane upravnega in nadzornega odbora in
predlagal, da se med prvo in drugo točko doda pregled zapisnika prejšnje seje.
Sklep potrjen.
1. Pregled in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšne seje
3. Organiziranje ocenjevanja medu v letu 2017
4. Strokovna ekskurzija v letu 2017
5. Poletna seja UO ČZG na plemenilni postaji Zelenica
6. Razno: spletna stran, …
AD/2

Predsednik pove, da je med čebelarji veliko vprašanj, če bo letos v Cerkljah potekalo ocenjevanje
medu. Predsednik pove, da se je sestal s predsednikom ČD Cerklje, ki je izpostavil finančni problem
pri organizaciji ocenjevanja. Stroški izvedbe ocenjevanja medu bi okvirno znašali 2684,35 eur. ČZG
bi poskrbela za finance, ČD Cerklje pa bi poskrbelo za zbiranje vzorcev in dvorano. Predsednik
ČZG pove,  da ima ČZG ravno dovolj  denarja  za  svoje poslovanje. Ena od rešitev  za  finančni
problem je, da se za revijo Kranjska č'bela poišče sponzorje in oglase, pridobljen denar pa se porabi
za organizacijo ocenjevanja medu. Povabi se tiste, ki oglašujejo v reviji Slovenski čebelar.
Gospod Stušek izpostavi, da se ocenjevanje medu ne more organizirati iz članarin društev in da
ČZG nima dovolj financ za organizacijo. V naslednjem letu se bo ČZG prijavljala na razpise za
pridobivanje sredstev. 

Sklep: Letos ocenjevanja ne bo.

AD/3

Letos se bo organizirala ekskurzija. Navezal se bo kontakt z zamejskimi čebelarji. Člani predlagajo,
da se obrne na gospoda Šivica, ki organizira ekskurzije v Trstu (čebelarjenje s kranjsko čebelo pri
zamejcih). Ekskurzija se bo izvedla v septembru.

SKLEP:  Do naslednje  seje  se  bo kontaktiralo  gospoda Šivica,  če bi  bil  pripravljen  organizirati
ekskurzijo. Šlo naj bi se v Italijo v Trst. Do naslednje seje se določi kdaj se gre (september) in kam.

AD/4

S  strani  gospoda  Fajfarja  je  prišla  pobuda  da  bi  naslednjo  sejo  v  primeru  lepega  vremena
organizirali na Zelenici. V primeru dežja ali slabe ceste, bo seja pri Janševem čebelnjaku.



SKLEP: Junijska seja bo potekala na Zelenici ali pri Janševem čebelnjaku.

AD/5

19.5.2017 bo ob 18.00 pri Janševem čebelarju prireditev.  Pogačnik Matjaž povabi na prireditev.
Vabilo se bo razposlalo po društvih.

Spletni strani je potekla domena, ki je bila zakupljena za 1 leto. Gostovanje stane 15 eur na mesec.
Domeno bo treba obnovit. Šlo se bo na cenejše gostovanje iz 15 eur na 3,4 eur. Ta mesec domeno
noben ne more kupit. Za prenos gostovanja bo enkraten strošek 12 eur.

Čebelarsko društvo Golnik 27.5.2017 organizira strokoven izlet  v Kočevje.  Če koga zanima, se
lahko priključi. Avtobus sprejme 50 ljudi. Cena je 35 eur.

Preglednika, bosta v času ko čebelarji stočijo med, enkrat do dvakrat na teden  imela uradne ure za
preglednika.  Čebelarji  bodo  lahko  v  ČRIC  Lesce  prinesli  med  za  analizo  vsebnosti  vode  in
senzorično analizo. Vabilo bo objavljeno na spletni strani ČZG in facebooku strani ČZG. Vabila se
bodo razposlala predsednikom društev.
Preglednika bosta tudi na dogodku Kulinarike, kjer bosta tako kot lansko leto opravljala analizo
medu in svetovala čebelarjem.

Pri povpraševanju za nakup konduktometra je trenutno najcenejši Sanolabor. Pri Logarju stane 280
eu. Konduktometre se lahko umerja na ČZS..

Potekalo  je  tekmovanje  mladih  čebelarjev.  Rezultate  se  bo  objavilo  na  spletni  strani.  Mlade
čebelarje ki so dosegli odličja se bo povabilo na dneve kulinarike kjer se jim bo podelilo . Podjetje
Gorenjka se bo zaprosilo za sponzorstvo. 

Laško: Vseh udeležencev je 60 (z 9 praproščaki), 27 se bo udeležilo ogleda pivovarne. 
Alpetourju se sporoči, da iz Jesenic in Koroške Bele ne gre nihče. Avtobus začne pobirat v Žirovnici
ob 6.07. Za Cerklje se pobira pri šoli..
Za prireditve, srečanja naj se pošlje na mail ČZG, da se objavi na spletni strani. Naslednja seja bo
konec junija.


