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POROČILO O DELU ČEBELARSKEGA DRUŠTVA  ČRENŠOVCI  za leto 

2020 

 

Minilo je nenavadno leto, ki ga je v veliki meri krojila usoda pandemije, kar je ohromilo tudi 

življenje čebelarjev. 

V začetku leta smo pripravili Občni zbor društva, ki je bil izveden v Gostišču Jaklin Milan v 

Črenšovcih. To je bil volilni občni zbor, na katerem so člani društva ponovno izvolili organe 

društva za nadaljnje štiriletno obdobje. Celotno vodstvo je bilo ponovno izvoljeno. Navzočih 

je bila večina članov, ki je aktivno sodelovala v delovnem delu zbora. Podeljena so bila tudi 

priznanja za minulo delo v društvu. 

 

Foto: arhiv društva 

S prostovoljno nabirko smo pomagali našemu dolgoletnemu članu društva, saj mu ob 

elementarni nesreči pogorelo gospodarsko poslopje. 



Tudi v Čebelarski zvezi društev Pomurja Pomurska  (ČZDP) je bil opravljen volilni občni zbor. 

Izveden je bil pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Delegati so izvolili novega predsednika, ki je 

prevzel štiriletno delu v ČZDP.  G. Janka Rožmana je zamenjal g. Šemen Štefan iz ČD Beltinci. 

Delegat društva je sodeloval na skupščini krovne čebelarske organizacije ( ČZS) v Lukovici, 

kjer je tudi sedež Slovenskih čebelarjev.  

V nadaljevanju leta nam je aktivnosti krojila usoda pandemije, ki je ohromila življenje. 

Čebelarji smo od tu naprej oskrbovali svoje čebele in se nismo družili, kot je bilo predvideno 

v planu dela za leto 2020. 

V poletnih mesecih je bilo stanje že skoraj normalno a se je hitro izkazalo, da je še huje kot 

na pomlad zato smo odpovedali vse društvene aktivnosti, ki bi jih morali  izpeljati po planu 

dela. 

 Ob začetku šolskega leta smo na vse Osnovne Šole razdelili zgibanke » ČEBELICA MOJA 

PRIJATELJICA », ki jo pripravljajo na Čebelarski Zvezi Slovenije.  

Vsakoletno srečanje čebelarjev v mesecu oktobru je prav tako odpadlo. Tudi zahvalna maša 

ob godu zavetnika čebelarjev svetega Ambroža je po 10 letih odpovedana. 

Tako smo lahko zadovoljni s tem, da smo čebele oskrbeli vsak po svojih močeh za naslednje 

leto, ko pričakujemo dokaj normalno leto. 

In na koncu vsem, ki ste brali ta članek, želimo čebelarji da ostanete odgovorni do sebe in do 

drugih ter da skupaj premagamo to zahrbtno bolezen. Obenem se zahvaljujemo tudi 

donatorjem za finančno podporo društvu, predvsem občinama Črenšovci in Turnišče.  

Z čebelarskim pozdravom , 

Naj medi! 
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