
 

 

STROKOVNA ČEBELARSKA EKSKURZIJA 

ČEBELARSTVO MARCON V SELVA DEL MONTELLO V ITALIJI  

9.9.2017 

 

Čebelarska zveza Gorenjske, v soboto, 9.9.2017, vabi na strokovno ekskurzijo s čebelarskim            

strokovnjakom Francem Šivicem, k čebelarstvu Marcon v Italiji. Pot nas bo vodila do kraja              

Selva del Montello v Italiji, ki leži približno 60 km severno od Benetk in 20 km severno od                  

Trevisa, do priznanega italijanskega čebelarja Bruna Marcona. Po zanimivem ogledu          

čebelarstva Marcon pa bo sledil še ogled dela turistične ponudbe gospoda Franca Šivica v              

Šempasu.  

VSTOPNA MESTA: Jesenice – Čufar, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Žirovnica, Lesce,           

Radovljica, Tržič – Deteljica, Šenčur – Avto Kadivec, Spodnji Brnik (odvisno od prijav             

udeležencev)  

PROGRAM 

Odhod avtobusa je predviden v zgodnjih jutranjih urah iz zgoraj omenjenih postajališč            

(odvisno od prijav udeležencev). Točne ure odhodov bomo še sporočili naknadno. Okoli 7:00             

ure bo avtobus prispel v Ljubljano, kjer se nam bo pridružil priznan čebelarski strokovnjak g.               

Franc Šivic. Nato bomo krenili proti Italiji mimo Gorice. Krajša postanka bomo naredili na              

postajališču v Vipavi in nato še v Gonsaru v Italiji. Vožnja iz Ljubljane do Selve traja cca. 3:30                  

– 4:00 ure. Med potjo nam bo gospod Šivic predstavil Italijo in poklicnega čebelarja gospoda               

Bruna Marcona kamor smo tudi namenjeni.  

ČEBELARSTVO MARCON 

Gospod Bruno Marcon je priznan čebelar, ki se ukvarja s čebelarskim turizmom, postavil pa              

je tudi svojo čebelarsko šolo, ki si jo bomo ogledali. Obiskujejo ga čebelarji iz Italije in tujine.                 

V njegovem čebelarstvu bomo videli enega od prevoznih čebelnjakov, njihov sistem zatiranja            

varoje s toploto, način narejanja družin na 5 satih za prodajo, domačo vzrejo matic,              

kontejner za apiterapijo, satnišnico, mizarsko delavnico za panje, točilnico za med in dve             

trgovini za prodajo čebeljih pridelkov ter čebelarske opreme. Po ogledu sledi obilna hladna             

malica z narezkom, pecivom in pijačo (vino in mineralna voda sta vključena v ceno).  



 

                           

 

ČEBELARSTVO ŠIVIC 

Sledi povratek proti Sloveniji. Ustavimo se v Šempasu, kjer si bomo ogledali še del turistične               

čebelarske ponudbe gospoda Franca Šivica. Na njegovi parceli Brce ima na 1 ha botanični vrt               

medovitih rastlin, eno od stojišč čebel,  ekološki sadovnjak ter ekološki zelenjavni vrt. Lahko             

si bomo ogledali njegovo fotogalerijo, čebelarski muzej in točilnico za med. Nato sledi             

zgodnja večerja v Šempasu na turistični kmetiji Pri Rjavčevih: primorska mineštra ter pol             

klobase (pijača se plača posebej).   

  

 

Po večerji sledi pot proti Ljubljani in nato Gorenjski, kamor bomo prispeli v poznih večernih               

urah.  

CENA 

● 42,00 eur  

V ceno je vključen prevoz, ogled Čebelarstva Marcon, hladna malica z narezkom, pecivom in              

pijačo (vino in mineralna voda), ogled Čebelarstva Šivic ter večerja s primorsko mineštro in              

pol klobase (pijača se plača posebej), vodenje in organizacija ekskurzije in DDV.  

Čebelarska ekskurzija se izvede ob prijavi minimalno vsaj 45 oseb.  

PRIJAVE 

Prijave se zbirajo pri predsedniku oz. tajniku vašega čebelarskega društva, do petka,            
11.8.2017 oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu.  
 
KONTAKT 
Za več informacij lahko pokličete na telefon: 040/892-922 (tajnica Klavdija Poklukar),           
041/523-781 (predsednik Anže Perčič) ali pišete na mail: tajnistvo.czg@gmail.com. 



 

 

 

 

Pripravila: Tanja Perčič Poklukar 


