
PREDSTAVITEV:  
 
Dr. Mojca Tercelj Otorepec, doktorica znanosti s področja etnologije in univerzitetna 
diplomirana sociologinja kulture je zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije Območni enoti Kranj kot konservatorska svetovalka za področje stavbne dediščine 
in njenih sestavin na območju 14. občin omenjenega Zavoda, raziskuje pa tudi način življenja 
ljudi v tem okolju in prostoru. V doktorski disertaciji je obravnavala regionalizacije Slovenije 
v povezavi z etnološkim konservatorstvom. Napisala je več strokovnih, znanstvenih in 
poljudnoznanstvenih prispevkov. Od leta 2000 svoje znanje predaja tako študentom etnologije 
in kulturne antropologije na študentskih praksah kot pripravnikom za konservatorski poklic. 
Leta 2001 je pri Prešernovi družbi v Ljubljani izšla njena prva knjiga z naslovom Trnovski 
tičarji in solatarce. V času zaposlitve na Območni enoti Kranj Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije je sodelovala pri objavi več monografij o naravni in kulturni dediščini z 
območja moravške doline in Komende in sicer: Moja dolina na dlani (2004), Učno – 
sprehajalna pot Rača, The Rača trail (2005, dopolnjen ponatis 2016), Po poteh kulturne 
dediščine v Občini Komenda (2006) in Srce snuje – roka ustvarja (2008). Od zaposlitve 
sodeluje tudi z različnimi medijskimi hišami na Slovenskem. Med leti 2007 in 2011 je vodila 
Delovno skupino etnologov konservatorjev pri Zavodu in Slovenskem etnološkem društvu 
(kratica SED), se vključila v projekt Etnološko-muzejskih delavnic za ljubitelje, ki jih je po 
Sloveniji izvajalo društvo. Svoje delo dosledno tudi publicira v strokovnih in znanstvenih 
publikacijah, kjer pogosto izpostavlja profil dejavnosti etnologa konservatorja. Leta 2012 je 
kot sourednica sodelovala pri izdaji zbornika Etnologija in slovenske pokrajine na primeru 
Gorenjske, ki je izšel ob 5. regijskem posvetu slovenskih etnologov. Ob stoletnici 
organiziranega varstva kulturne dediščine na Slovenskem je s sodelavci etnologi konservatorji 
Zavoda uredila regijski zbornik z naslovom Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na 
Slovenskem, ki ga je v letu 2013 izdalo Slovensko etnološko društvo v okviru Knjižnice 
Glasnika SED, za področje etnologije in njenega vključevanja v varstvo kulturne dediščine je 
napisala eno med uvodnimi poglavji s petih regijskih območij Slovenije za zbornik Sto let v 
dobro dediščine v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) 2013, ki ga je izdal 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Je članica strokovnega združenja: etnologov, 
Slovenskega konservatorskega društva ter Skupščine Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce 
Slovenije. Redno sodeluje z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete, danes  je ponovno predsednica Delovne skupine etnologov konservatorjev pri 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
Povzetek prispevka na okrogli mizi – O dediščini čebelnjakov na Slovenskem 
 
V prispevku o kulturni dediščini in čebelarstvu, ki bo 22. septembra v Radovljici, bo 
predstavljena dediščina čebelnjakov, še ohranjenih stavb, ki so danes vključene v register 
nepremične kulturne dediščine na Slovenskem, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije , izvaja pa INDOK center v Ljubljani. Na celotnem ozemlju Slovenije imamo danes 
17 registriranih samostojno stoječih čebelnjakov na pokrajinskih območjih: gorenjske, 
notranjske, osrednjeslovenije, prlekije, prekmurja in dolenjske. Od omenjenih jih je 8 na 
Gorenjskem. Med njimi je v Breznici pri Žirovnici predstavljen spominski čebelnjak Antona 
Janše, nestorja čebelarstva na Slovenskem. V prispevku bo posebej predstavljen čebelnjak kot 
stavba nepremične kulturne dediščine, načini vpisov v register kulturne dediščine, stanje 
nekaterih registriranih primerkov, njihova uporaba danes, varstveni vidik varovanja v 
povezavi s čebelarsko stroko in razgovorom s čebelarjem Francem Šolarjem s Podnarta o 
čebelarjenju danes. 
 


