UrbanBee
URBANO ČEBELARSTVO IN
IZZIVI V OBLIKOVANJU

Z namenom povečanja urbanega čebelarjenja
ter ozaveščanja javnosti o pomenu čebel za
preživetje človeka, smo zasnovali inovativna
urbana čebelja domovanja in panje, embalažo
za urbani med kot darilo iz Ljubljane in
Slovenije ter nove turistične spominke, darila in
manjše izdelke za otroke, kot so manjši izdelki
in spominki za otroke nt zemljevid učno-čebelje
poti za otroke ''Čebelica v Ljubljani'', v sklopu
obstoječe Čebelje poti po Ljubljani.
Idejne zasnove in brošura so nastale v okviru
projekta Študentski inovativni projekti za
družbeno korist (ŠIPK) – Čebelarstvo kot izziv
za sodobno oblikovanje (UrbanBee), ki sta ga
sofinancirali Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.

O PROJEKTU
ŠIPK UrbanBee

Slovenija je država z dolgoletno tradicijo čebelarstva in se lahko pohvali
z mnogimi kulturnimi in naravnimi lepotami. Tradicija čebelarjenja v
Ljubljani in njeni okolici sega že v čas prvih prazgodovinskih naselbin.
Urbano čebelarstvo danes postaja vse bolj priljubljeno in se v grobem
ne razlikuje od čebelarjenja na deželi, čeprav je podoba čebelarstva
še vedno vezana pretežno na podeželje. Zavedanje o tem, kako
pomembno je živeti v sožitju z naravo in opraševalci, je potrebno širiti
tudi na mlajše generacije. S tem namenom in namenom povečanja
prepoznavnosti urbanega čebelarjenja ter povečanja privlačnosti
ponudbe turističnih produktov in vsebin, je naš cilj projekta bil
zasnovati urbane panje oz. urbana čebelja domovanja ter nove
turistične produkte in vsebine, ki se spogledujejo s čebelarstvom v
mestu. V ŠIPK projektu so pod mentorstvom izr. prof. dr. Damjane
Celcar in Gorazda Trušnovca iz zavoda Medtem, sodelovali študenti
Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem
(FD UP) iz smeri Notranja oprema (NO) in Vizualne komunikacije
(VK), študentki Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani (FA UL),
smer Arhitektura (enovit mag.) in študenta Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani (BF UL), smer Lesarstvo, ki so zasnovali inovativna
urbana čebelja domovanja in panje, embalažo za urbani med ter
nove turistične produkte in vsebine za otroke, ki bodo pripomogli k
prepoznavnosti urbanega čebelarjenja in čebelarstva v Sloveniji.
Izr.prof.dr. Damjana Celcar, vodja in mentorica projekta
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URBANO ČEBELARSTVO
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Medtem, zavod za kulturo in naturo

Urbano čebelarstvo ni od včeraj – kot kaže primer arheološke
lokalitete Tel Rehov, čebelarjenje v mestih zasledimo od najzgodnejših
primerov zgoščene človeške stalne naselitve. Povezava med čebelo
in ljudmi pa traja bržkone od trenutka, ko je človek ozavestil svoje
bivanje na tem
planetu.
Mestni čebelarji smo danes legitimen del čebelarskega občestva, in
čeprav postaja ta dejavnost vedno bolj priljubljena tudi v Sloveniji,
se vedno soočamo z določeno mero predsodkov in pomislekov.
Morda tudi zaradi določenih specifik, ki jih čebelarstvo v mestu
zahteva – a te
specifike so hkrati naša prednost, in nam »naravno« omogočajo, da
razmišljamo zunaj kalupov, da smo odprti za iskanje novih poti in
pristopov, da vidimo v čebelarjenju »več kot med« in da čebelarjenje
tudi interdisciplinarno povezujemo z drugimi polji delovanja.
V tem smislu je skoraj samoumevno sodelovanje s skupinami
študentov iz različnih področij in križanja med znanostjo in
umetnostjo, saj ravno to mešanje in oplajanje idej in energij prinaša
navdihujočo umetnost mogočih novih rešitev.

MAJA CVELBAR in LUCIJA DRAGINIĆ, študentki Fakultete za arhitekturo, UL, smer arhitektura (enovit.mag.)

Urbani čebelnjak Beenfo je namenjen poučevanju in
ozaveščanju javnosti o urbanem čebelarstvu ter pomenu
čebel za naše preživetje.
Sestavljen je iz 2 AŽ panjev, interaktivnega dela in prostora za
čebelarja. Odpirajoča okenca vsebujejo informacije o panju
v čebelnjaku in splošne informacije o čebelarstvu, kranjski
čebeli, čebeljih produktih, medovitih rastlinah, itd. Lesen
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Na treh stranicah čebelnjaka se nahajajo informativna
okenca, na sprednji strani pa se pod izletom čebel nahajajo
medovite rastline. Te prekinejo niz interaktivnih površin in
tako preprečujejo dostop otrok do čebel. Tam so navedene
vse informacije o rastlinah, tudi v primeru, ko jih ni.
Ob strani se poleg informacijskih okenc odpre tudi okno
skozi katerega je mogoče videti v panj, na zadnji strani pa
je prostor za čebelarja. Za dostop do panja se odpre del
stranice, pod panjem, pa lahko odprta omarica, ki shranjuje
njegove pripomočke, tvori manjšo mizico.
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ČEBELJA OMARA
KARIN ČERIN, študentka Fakultete za dizajn, UP, smer Notranja oprema
MATIJA KUNSTELJ, študent Biotehnične fakultete, UL, smer Lesarstvo
Predstavljeni sta dve vrsti oziroma opciji čebeljih omar: lesena
čebelja omara in omara s kovinskim ogrodjem. Ime čebelja
omara izhaja iz same oblike, saj predalčne panjske naklade, ki
so vpete v fiksen okvir, predstavljajo neke vrste omaro
oziroma predalnik. Glavna prednost predalčnega sistema
panjev je zmanjšanje napora pri delu s nakladami. Čebelarju
tako ni potrebno dvigovati naklad, ampak jih preprosto izvleče
iz konstrukcije. Posamezni panji so na konstrukcijo pritrjeni
z vodili za predale, ki prenesejo višje obremenitve. Zaradi
estetikenso sprednje fronte panjev prilagojene, da zakrijejo
odprtine, ki so potrebne za normalno odpiranje panja z vodili.
Vsaka čebelja omara se lahko prilagodi po željah čebelarja in
vsebuje hkrati eno vrsto naklad.

Za čebeljo omaro so uporabljeni naslednji materiali: smrekovina za panje in
leseno konstrukcijo, nerjaveče jeklo za konstrukcijo
pri drugem panju in vezana plošča, ki je namenjena
pritrjevanju in nošenju vodil.
Čebelja omara stoji na podestu, ki je pritrjen na kovinsko podkostrukcijo, da
zaščiti lesene dele panja
pred direktnim stikom s
podlago in pred izpostavljenostjo vlagi. Vez s podkonstrukcijo tako omogoča tudi večjo stabilnost.

ČEBELJI PAVILJON
PETRA SLOKAN, študentka Fakultete za dizajn, UP, smer
Notranja oprema

290

100

298
398

372

378

15

40

5

272
5

60

20

272
5

398

98

Čebelji paviljon je namenjen turističnim, učnim ogledom in
odpira nova obzorja o čebelarstvu, urbanem čebelarstvu
ter samih čebelah v mestu in okolici. Grajen je iz lesenih
letev in krit z zeleno streho (opcija). Za večjo varnost ima na
sprednji strani tudi velika lesena vrata, ki jih po potrebi lahko
zaklenemo.
Inspiracija je bila prostorska, pogled na Zupančičevo jamo s
travnatega parka Navje. V paviljonu so trije nakladni panji,
barvni ali klasičnega videza smrekovega lesa, ki bi stali na
betonskem podstavku. V tleh paviljona, pod lesenimi letvami,
je predviden prostor za shranjevanje čebelarske opreme.
Paviljon je postavljen na montažnih betonskih temeljih. Ob
vhodu v paviljon bi se nahajala QR koda s povezavo do spletne
strani Urbani čebelar z informacijami o urbanem čebelarstvu
v naši prestolnici.

114
290

Čebelji paviljon je objekt, ki nudi
čebelam varen dom, čebelarju
nemoteno opravljanje svojega
dela, ostalim pa ogled čebel
na nekoliko drugačen način.
Prvotno naj bi se nahajal v
parku Navje, Zupančičeva
jama v Ljubljani, ker sovpada
z arhitekturo okolice. Glede
na interes je čebelji paviljon
možno postaviti tudi v ostalih
parkih Ljubljane in njene
okolice ter drugje.

NAKLADNI PANJ
Z VRATCI
MATIJA KUNSTELJ, študent Biotehniške fakultete, UL,
smer Lesarstvo
Nakladni panj z vratci izvira iz ideje LR panja, pri katerem se
uporabljajo naklade za modularnost in sprotno prilagajanje
velikosti čebelje družine. Predstavljeni nakladni panj vsebuje
AŽ satnike, ki so postavljeni pokončno. Tako dobimo bolj vitek
panj, ki ne zasede veliko prostora in je primeren za uporabo
na balkonih, terasah in vrtovih.
Naklade imajo na hrbtni strani vratca, ki služijo čebelarju za
lažji dostop do satnikov in razbremenitev, saj ob pregledu
panja ni potrebe po dvigovanju celotnih naklad.
Vratca na zadnji strani
omogočajo možnost zlaganja panjev tesno skupaj,
kar se odraža v manjši porabi prostora in lepšem
zunanjem izgledu celotne postavitve. Streha in
podstavek sta enostavna,
celotna struktura panja pa
je iz smrekovine, ki je najpogosteje uveljavljen material v čebelarstvu.

PANJ HEKSAGONALČEK
ANŽE LOPATIČ, študent Biotehniške fakultete, UL smer
Lesarstvo
Panj Heksagonalček je 6-kotni modularni panj, ki s svojo
moderno zasnovo in obliko kar precej odstopa od tradicionalne
oblike čebelnjaka na naših tleh. Osnovna ideja je bila izdelava
6-kotnih nakladnih panjev, ki so med seboj povezani v celoto.
Ko čebelja družina zapolni en panj, čebelar preprosto doda
nov panj in tako čebelam omogoči nov prostor za razvoj.
Panj Heksagonalček je idealna rešitev za vsakega navdušenca
nad čebelarjenjem, naj si bo popolni začetnik ali izkušeni
čebelar. Če je prostora dovolj, lahko iz panjev sestavimo
čebelnjak poljubne oblike. Če pa prostora primanjkuje, lahko
samostojen panj brez težav postavimo tudi na balkon ali
teraso ter manjši vrt. Zanimiv je tudi estetski vidik, saj sestav
panjev spominja na naravno obliko čebeljega satja.

EMBALAŽA ZA URBANI
MED
NINA AUBERŠEK, študentka Fakultete za Dizajn, UP,
smer Vizualne komunikacije
Embalaža za urbani med čebelarja Gorazda Trušnovca
(Medtem, zavod za kulturo in naturo) vključuje ilustrirano
nalepko z motivom čebelarja in obrisom mesta Ljubljane.
Ilustracija na embalaži spominja na poslikane panjske
končnice v moderni različici, ki so pomemben zgodovinski
pečat čebelarjenja v Sloveniji, črna in zlata barva pa dodata
pridih preﬁnjenosti meščanskega življenja. Kozarček za
urbani med je opremljen tudi s prelepko - stilizirano ikono za
urbani med.

EMBALAŽA ZA PROTOKOLARNO
DARILO
VIKTORIJA HAFNER, študentka Fakultete za dizajn, UP,
smer Vizualne komunikacije
Embalaži za urbani med kot protokolarno darilo vsebujeta
motive najznamenitejših stavb in objektov Ljubljane, po
katerih se cedi zlati med, ki nakazuje varno prebivališče za
Med ponovno
s
čebele in druge opraševalce
vutekočinimo
urbanem
okolju. Ljubljano
segrevanjem do 40˙ C.
kot zeleno prestolnico, nakazuje zelena različica embalaže,
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GORAZD TRUŠNOVEC
Podmilščakova 44
sporočilnost prefinjenosti. SI-1000
Nalepki
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detajli, ki nakazujejo na odlično kvaliteto medu v mestu.
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ZEMLJEVID ČEBELJE POTI ZA OTROKE

‘‘Čebelica v mestu Ljubljana’’

VIKTORIJA HAFNER in NINA AUBERŠEK, študentki Fakultete za
dizajn, UP, smer Vizualne komunikacije
Zemljevid
Čebelica
v
mestu
Ljubljanaponazarja Čebeljo pot po
Ljubljani za otroke in tudi ostale
ilustrirane čebelice na zemljevidu
Ljubljane označujejo štartno točko
čebelje poti, ki je lahko v centru mesta
ali drugje, npr. park Tivoli, kjer so urbana
čebelja domovanja, Cankarjev dom, kjer
na eni od strešnih teras domujejo čebele,
SKB banko z urbanimi čebeljimi panji
na strehi, mestna hranilnica Ljubljane z
upodobljeno čebelo, Plečnikov čebelnjak,
Botanični vrt s številnimi medovitimi
rastlinami in učnim čebelnjakom, hotel
Park z urbanimi panji na strehi ter tržnica,
ki ponuja številne čebelje pridelke.
Čebelice s številkami prikazujejo ostale
pomembne točke čebelje poti.
Zemljevid je lahko tudi interaktivna
različica table. Ob dotiku na čebelico, bi
se ta povečala, ob njej pa bi se izpisali
pomembni podatki o lokaciji. Vse skupaj
bi lahko bilo animirano tako, da bi v
nadaljevanju iz lokacijskijske čebelic
lahko razvili tudi aplikacijo za otroke.
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Linija izdelkov za otroke
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Namen lokacijskih čebelic je otrokom približati čebeljo pot
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o urbanem
čebelarstvu.
Vsaka
čebelicpo
je Ljubljani
posebej
Lokacijske tudi
čebelice
dopolnjujejo
Čebeljo
potod
za9otroke
in stoji
enem od pomembnejših
čebelje poti.in
in hkrati stilizirana
ozaveščajo
o na
pomembnosti
čebel zatočk
preživetje
IlustracijeOblikovanih
so prvotno namenjene
za zemljevid
označujejoin
ves
ekosistem.
je devet čebelic,
ki soinstilizirane
štartno
točko,
park
Tivoli,
Cankarjev
dom,
SKB
banko,
mestno
predstavljajo eno od pomembnejših točk čebelje poti v Ljubljani.
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Ilustrirane čebelice na zemljevidu Ljubljane označujejo štartno
Park ter tržnico. Otrokom, ki bi se odločili odpraviti na čebeljo
točko čebelje poti, ki je lahko v centru mesta ali drugje, park Tivoli,
pot bi na štartni točki razdelili male knjižice velikosti 10x10
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rastlinami in učnim čebelnjakom, ter tržnico s številnimi čebeljimi
pridelki.

Otroci bi ob obisku
čebelje poti na štartni točki
prejeli knjižico, v katero
bi po poti zbirali nalepke
lokacijskih čebelic, ki bi
jih prejeli ob prihodu na
različne lokacije. Motivi
lokacijskih
čebelic
so
aplicirani tudi na druge
izdelke, kot so majčke,
kape, štampiljke, nalepke,
tatuji in pobarvanke.

ILUSTRACIJA GRAFIKE
na izdelkih za otroke
VIKTORIJA HAFNER, študentka Fakultete za dizajn, UP,
smer Vizualne komunikacije
Ilustracija ponazarja potencialno podobo oziroma eno od možnih
podob, ki bi predstavljala otroke, kot naslednjo generacijo
zavetnikov čebelic, opraševalcev in narave, ki je ključna za naše
preživetje. Ker je pomembno, da je otrokom približamo vse v
povezavi z okolje-varstvom in čebelami, je na ilustraciji punčka,
ki drži čebelico in jo nežno objema. Ilustracija je lahko aplicirana
na blazino, majice, knjige itd.

POHVALA ZA
PREHOJENO ČEBELJO POT
VIKTORIJA HAFNER, študentka Fakultete za Dizajn, UP,
smer Vizualne komunikacije
Pohvala služi kot končno darilo in prizanje za otroke po prehojeni Čebelji poti v Ljubljani in okolici. Pohvalo bi prejeli otroci,
ki so prehodili Čebeljo pot po Ljubljani in se ob tem pogumno srečali s čebelami, se ob tem naučili nekaj novega in se
seznanili s tem, kako pomembne so čebele in opraševalci za
ljudi in celoten ekosistem.
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