
OBVESTILA ČZS 

 

OBVESTILO V OKVIRČKU 

Strokovni posvet ApiSlovenija v virtualni obliki – zbiramo prijave! 

10. in 11. april 2021 
 

V prihodnost ODGOVORNO in NARAVNO, čebelam PRIJAZNO. 

 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo bo vsakoletni strokovni posvet ApiSlovenija potekal v 

virtualni obliki (aplikacija Zoom in YouTube kanal ČZS). 

 

Program posveta, sobota, 10. april 2021 

9.00–9.10: Pozdravni nagovor Boštjana Noča, predsednika ČZS 

9.10–9.40: Obvladovanje varoze v praksi – moja odgovornost – Alenka Jurić, UL VF nacionalni 

veterinarski inštitut, enota Celje 

9.40–10.10: Varnost slovenskih čebeljih pridelkov – dr. Andreja Kandolf Borovšak, ČZS, JSSČ 

10.10–10.40: Nadgradite svoje čebelarstvo po načelih ekološkega čebelarjenja – Mitja Zupančič, 

KGZS 

10.40–11.00: Trženje čebeljih proizvodov, ki so malo drugačni – Roman Košale 

11.00–11.30: Predstavitev tehnoloških rešitev v čebelarstvu 2021 

11.30–12.30: Obvladovanje varoj v čebeljih družinah: ali lahko selekcioniramo proti varojam 

odporne čebele? – dr. Jeff Pettis, predsednik Apimondie (predavanje bo prevedeno v slovenski jezik, 

razprava bo potekala v živo). 

 

PRIJAVE za spremljanje SOBOTNEGA posveta ApiSlovenije sprejemamo najkasneje do 8. 

aprila 2021 na povezavi https://forms.gle/wdS23vaUSFGxCDJ57  

 

Program posveta, nedelja, 11. april 2021 

9.00–9.30: Čebelarjenje čez leto v mojem čebelarstvu – Slavko Lešek 

9.30–10.00: Pot do uspešnega ekološkega čebelarjenja, praktične izkušnje – Andreja Smrdelj 

10.00–10.30: Kako do neoporečnega voska? – Vlado Auguštin, ČZS, JSSČ 

10.30–10.45: Obeležje 15. obletnice peneče medice v Sloveniji 

10.45–11.00: Razglasitev rezultatov natečaja čebelarske fotografije 2021 

11.00–11.15: Razglasitev najboljšega strokovnega članka v reviji Slovenski čebelar za leto 2020 

11.15–11.45: Nadzorovano parjenje matic in pomen plemenilnih postaj – dr. Peter Kozmus, ČZS 

11.45–12.45: Pomembnost selekcije za zdrave in močne čebelje družine v vsakem čebelnjaku – dr. 

Aleksandar Uzunov, Fakulteta za kmetijstvo in hrano, Skopje (predavanje bo v srbohrvaškem jeziku, 

brez tolmačenja). 

 

PRIJAVE za spremljanje NEDELJSKEGA posveta ApiSlovenija sprejemamo najkasneje do 

8. aprila 2021 na povezavi https://forms.gle/yTQvA8QWqet9dHtdA  

 

Vabljeni k poslušanju! 

 

Čebelarski prodajno-razstavni sejem v Celju bo potekal jeseni! 

Trenutne razmere, podaljšanje epidemije in s tem povezanih ukrepov nam na žalost ne dopuščajo 

izvedbe razstavno-prodajnega sejma čebelarske opreme ApiSlovenija. Dogodek je v spomladanskem 

terminu odpovedan. Da pa bi se v letu 2021 vseeno srečali, bo del sejma ApiSlovenija priključen 

sejmu MOS, ki bo na celjskem sejmišču potekal od 15. do 19. septembra 2021. O podrobnostih vas 

bomo obvestili pravi čas. 

ČZS in Celjski sejem 

https://forms.gle/wdS23vaUSFGxCDJ57
https://forms.gle/yTQvA8QWqet9dHtdA

