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Čebelar, umetniški poklic

ebela, tako majhna živalica,
ki pa nam lahko ogromno
pove in še vedno pred nami
skriva veliko. Tako majhno živo
bitje nam nudi veliko in se na odličen
način usklajuje z naravo. Med 60 % in
70 % živil, ki jih imate v hladilniku, je
nastalo ali je bilo pridelanih s pomočjo
čebel in k temu ne prištevamo samo
medu, ampak tudi meso.
Da bi boljše razumeli svet čebel, smo
obiskali mladega čebelarja Rubena Leniso. Ruben je opravil pet let šolanja
na biotehniški šoli. Tako se je izobrazil
za poklic kmetijsko-podjetniškega tehnika. V zadnjem letu šolanja je ob
obravnavi čebelarstva ugotovil, da je
to zanj prava strast. Začel je z manjšo
zasebno pridelavo čebel in iz leta v
leto vedno bolj širi svojo čebelarsko
delovno silo. Letos si je nabavil 13
novih panjev (zaboj, v katerem čebelar
goji čebele) in počasi si opremlja laboratorij, v katerem bo lahko stekleničil
med v skladu z vsemi potrebnimi predpisi, ki so zahtevani za prodajo.
Ampak med ni edina dobrota, ki nam
jo nudi čebela. Tu so še cvetni prah,
propolis, matični mleček, čebelji vosek,
čebelji strup. Obstaja pa tudi terapija,
ki izrablja brenčanje čebel, ki ga te
proizvajajo med letom. To naj bi osebo
umirilo in ji izboljšalo počutje. Ruben
nam je povedal, da obožuje način samoupravljanja čebel, saj iz enega roja
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nastane odlična družba, v kateri ima
vsaka čebela določeno nalogo. V samo
enemu panju je lahko več kot 50.000
čebel, ki si ustvarijo družbo z matico
kot vodjo, ta pa lahko v enem samem
dnevu izleže okrog 2000 jajčec. Čebela
v svojem življenjskem ciklu, ki je dolg
približno šest mesecev, večkrat zamenja
vlogo, ki jo mora opravljati. Na primer
lahko čisti panj in vzdržuje notranjo
temperaturo panja, ki je 27 °C čez celo
leto. Čebele rabijo velik prostor v naravi,
saj je za proizvodnjo 1 kg medu potrebnih približno 80.000 cvetlic in drugih

rastlin. Različne vrste medu tako niso
nikoli 100 % iz ene rastline, ker čebela
nabira cvetnih prah na več rastlinah. To
pomeni, da ob nakupu lipovega medu,
dobite izdelek z največjo vsebnostjo lipe, vendar bo vseboval tudi druge rast-
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line. Pri rastlinah pa čebele opazujejo
tudi barve, zato je dober nasvet, da ste
za opazovanje čebel oblečeni v pisane
barve; v rumeno, rdečo, zeleno ... črne
in sive ne marajo toliko, kot ne marajo
tudi vonja po alkoholu.
Kaj pa, če vas piči čebela? Ruben
nam je povedal, da so ga že neštetokrat pičile čebele in je bila reakcija
vsakič drugačna. Lahko pride do otekline, srbečice, a najhujša reakcija je
anafilaktični šok. Ta se sproži pri osebah z alergijo na čebele, katerim priporočajo, naj imajo v okolju, v katerem
obstaja nevarnost čebeljega pika, s
seboj brizgo z adrenalinom in naj
takoj pokličejo prvo pomoč. Ampak
čebela ne piči brez določenega vzroka.
Med opazovanjem teh živali, ne smemo kričati in izvajati nenadnih gibov.
Nasprotno moramo biti mirni in jih
ne smemo dražiti.
Ruben nam je razložil, da ta poklic
vsak čebelar dojema različno. Tehnika,
uporaba pripomočkov, razumevanje
čebel, to je odvisno od posameznega
čebelarja, zato lahko rečemo, da je čebelar umetniški poklic. Eksperiment,
ki ga je Ruben opravil, je naslednji: čebelam je dal poslušati razne zvrsti
glasbe in opazoval njihovo obnašanje
ter ugotovil, da tudi nanje vpliva glasba. Rubenu srčno želimo velik uspeh v
čebelarstvu in da bomo lahko vsi poskusili njegov med znamke Lenise.
Nasvet za čebelarje: svojo telefonsko
številko dajte gasilcem. Če bo namreč
treba pobrati pobegli roj iz naseljenega
območja, bodo poklicali vas!
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oklici so družbeni fenomen, ki
se uvršča v neko zgodovinsko
obdobje. Številnih poklicev iz
preteklosti danes ni več, medtem
ko drugi šele nastajajo. Eden izmed takih poklicev je tudi pojav digitalnih
nomadov.
Slovenska gospodarska zveza iz Celovca
je v okviru projekta M.A.J. (v katerem
sodelujejo tudi druge organizacije, mdr.
tudi tržaško Slovensko deželno gospodarsko združenje) konec aprila priredila
srečanje z Janom Glogovičem. Že med
šolanjem na Slovenski gimnaziji v Celovcu se je Jan odločil za poslovno pot.
V očetovi tiskarni je za glasbeno skupino
oblikoval nekaj majic in nanje natisnil
stavek, ki je nato postal njegova blagovna znamka: »You Decide Who You Are«
(Sam se odločaš, kdo si). Tako je začel
ustvarjati različne izdelke, poleg majic
še puloverje, nahrbtnike, nogavice itd.,
s čimer se ukvarja še danes. Izdelke
prodaja na istoimenskem Instagram
profilu in na spletni strani.
Jan se je gledalcem na predavanju (posnetek je sicer dostopen na Facebook
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strani SGZ – Slovenska gospodarska zveza) oglasil z Balija, kjer danes živi in kot
digitalni nomad ustvarja izdelke za svojo
znamko. Digitalni nomad je oseba, ki se
odloči, da ne bo delala v nekem točno
določenem kraju, ampak kjerkoli se nahaja, saj za delo potrebuje le dostop da
spleta ter računalnik, tablico ali telefon.
Indonezijski otok sicer Janu ni povsem
tuj, saj je tam živel od leta 2019, dokler
se ni februarja lani vrnil v Avstrijo. Na
Bali se je zopet podal oktobra: »Na Dunaju nisem smel niti ven iz hiše, kako
naj potem fotografiram nove izdelke?
To med pandemijo sploh ni mogoče.
Rekel sem si, da je najboljše, da grem v
lepe kraje, kjer se zjutraj zbudiš in lahko
kar takoj ustvarjaš dobre vsebine.« Veliko
časa je potreboval, da je postal digitalni
nomad, saj to ni prav enostavno. »Seveda
imaš proste roke, lahko delaš, kadar
želiš, moraš pa biti osredotočen, saj
lahko takoj pozabiš, s kakšnim namenom
si tam. Obenem lahko izgubiš tudi občutek za čas.« Poleg tega so problem
tudi različna dovoljenja, ki jih potrebuješ.
»Na Baliju nekega trajnejšega poslov-

nega vizuma še ni, digitalni nomadi so
dobrodošli, a lahko delajo izključno digitalno. Sam sem poleg tega tudi proizvajal določene izdelke, za kar sem si
moral priskrbeti številna dovoljenja.«
Ko razmišljamo o digitalnih nomadih,
jih ne smemo enačiti z influencerji, saj
so lahko povsem običajni freelancerji, ki
zgolj delajo na daljavo (tako kot nas je
večina v zadnjem letu) in se pri tem
selijo. Je pa to zagotovo zanimiva izkušnja, vsaj takšna je bila za Jana: »Imam
čas, živim popolno. Je pa to nekaj kratkoročnega, če mi kaj ni v redu, lahko v
tednu dni to povsem spremenim.«

