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PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

• Kulturna dediščina: materialna in nematerialna - snovna

• Materialna kulturna dediščina: nepremična in premična

• Predmeti ali skupine predmetov (zbirke)

• Premična dediščina kot muzejski predmet-muzealija, arhivalija in 

antikvarno gradivo

• Premična dediščina kot narodno bogastvo 



DRŽAVNI MUZEJI (15)

POOBLAŠČENI MUZEJI 

(36)

DRUGI LASTNIKI 

PREMIČNE 

DEDIŠČINE IN ZBIRK

DANAŠNJA ORGANIZIRANOST MUZEJSKE JAVNE SLUŽBE NA 

PODROČJU VAROVANJA PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE



Ustava Republike Slovenije

Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1

Nacionalni program za kulturo za področje premične kulturne dediščine 2014-2017

Pravilniki in uredbe s področja varovanja kulturne dediščine 

Mednarodne konvencije in predpisi

Na lokalni ravni:

Občinski odloki in strateški načrti

Za muzeje:

Strokovne smernice

ICOM-ov Kodeks poklicne etike za muzeje 

Interni akti:

• Strateški načrt 2015-2020

• Letni delovni program

PRAVNI OKVIRI VAROVANJA PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE



MUZEJSKA DEJAVNOST IN VARSTVO PREMIČNE KULTURNE 

DEDIŠČINE

Glavna naloga muzejev je 

varovanje premične kulturne dediščine

• Opravljanje javne službe na področju premične dediščine, 

• Druge naloge

NAČINI VAROVANJA PREMIČNE DEDIŠČINE V MUZEJIH

- Preprečevanje uničevanja

- Preprečevanje škodljivih vplivov nanjo

- Spodbujanje dostopa 

- Informiranje

- Promoviranje

- Prepoved odtujitve

- Prepoved izvoza in iznosa

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA V MUZEJIH:

kadrovski, prostorski, finančni, tehnični





Muzeji radovljiške občine:

Strokovni delavec: kustos

Lokacija: Radovljiška graščina

Financiranje: ustanovitelj Občina Radovljica, 

Ministrstvo za kulturo, 

donacije, sponzorska sredstva, 

medinstitucionalno sodelovanje, projekti

Tehnični pogoji: varovanje, zavarovanje, oprema za delo

ČEBELARSKI MUZEJ

Ustanovitev in razvoj:

1929, 1957, 1959, 1963, 1973, 2000, 2009, 2015, 2016

Poslanstvo in naloge Čebelarskega muzeja



RAZVRŠČANJE ČEBELARSKIH PREDMETOV GLEDE NA ZVRSTI 

- Orodje

- Stavbna oprema

- Bivalna oprema

- Oblačila in osebni predmeti

- Prometna in transportna sredstva

- Predmeti za igro in prosti čas

- Umetniški predmeti

- Predmeti uporabne umetnosti

- Predmeti komunikacije

- Grbi, zastave, nagrade in priznanja

- Sredstva za trgovino in bančništvo

- Predmeti za prikaze in ponazoritve

- Stroji in naprave

- Predmeti izobraževanja, znanosti 

in tehnike

- Botanični predmeti

- Zoološki predmeti

- Drugi predmeti zgodovinskega 

pomena



ZBIRKE KULTURNE DEDIŠČINE, 

KI JO HRANI ČEBELARSKI MUZEJ

Pravilnik o zbiralni politiki MRO, 2009

1.1. Ljudska umetnost v čebelarstvu

zbirka poslikanih panjskih končnic, ki zajema celotno obdobje /od najstarejše znane do zatona te ljudske umetnosti)

1.2.  Zbirka panjev 

zbirka čebeljih bivališč od uvedbe domačega čebelarjenja do modernih tipov panjev

1.3. Zbirka čebelarskega orodja 

čebelarsko orodje za uporabo v starih in modernih tipih panjev

1.4. Dokumentarno gradivo

- fotografije, negativi, pozitivi

- tonski in video zapis

- arhivsko gradivo, vezano na posamezne 

čebelarje

1.5. Strokovna knjižnica



ZBIRKA POSLIKANIH PANJSKIH KONČNIC

• 788 poslikanih panjskih končnic

• Zvrst: umetniški predmeti, stavbna oprema 

• Zbirka: Ljudska umetnost v čebelarstvu

• Klasifikacija: etnološka dediščina

• Datacija: od 2. polovice 18. stoletja 

do srede 20. stoletja

• Mere, tehnike, materiali

• Kraj nastanka, avtorji, kraji uporabe:

• Načini pridobitve: 353 posl. panjskih končnic iz ČZ

darilo, nakupi

Hranjenje: Depo= 416 poslikanih panjskih končnic

Posredovanje: 

-Stalna razstava = 241 poslikanih panjskih končnic

-Potujoča razstava= 131 poslikanih panjskih končnic

- Muzejski katalogi, razglednice, koledarji, objave na spletni 

strani MRO in portalu Museums.si, posredovanje informacij 

raznim uporabnikom



ZBIRKA PANJEV

= zbirka čebeljih bivališč od 

uvedbe domačega 

čebelarjenja do modernih tipov 

panjev

Figuralni panj

Model Glavarjevega 

panja

Koš

Polklada

Panj s premičnim satjem



ZBIRKA ČEBELARSKEGA ORODJA 

čebelarsko orodje za uporabo v starih in modernih tipih panjev

lovilniki rojev: vrše in prestrezala

Trotolovci

Pitalniki Matičnice

Pipa za 

podkaditev

Točilo

Osmukalnik

Klešče

Žlica



POSREDOVANJE IN PROMOCIJA

1. Stalna razstava

2. Druge razstave

3. Projekti

4. Pedagoški in andragoški programi

5. Izdajanje publikacij in objave

6. Posredovanje informacij in mnenj


