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Naslovnik: An das Oberkrainer Bienenzucht-Etablissement H. Frz. Docoupil, 1885 
(Čebelarski zavod na Zgornjem Kranjskem) 

Vir: DAR 
Op.: Zgoraj je s svinčnikom: Bienenzucht! Dobroszyce / Schl. Kr. Oels (= šlezijsko okrožje 
Olešnica, nemško Oels). / Prevedel: Miha Preinfalk. 

 
 
Čebelarski muzej v okviru »Čebelarskega društva za Slovenijo« 
(Snovanje) 
 
Društvene vesti. … Seja načelstva dne 12. decembra 1925. … Slučajnosti. Sklenilo se 
je, da ustanovi društvo »Čebelarski muzej«. Gospod Bukovec bo dal za muzej celotno 
svojo zbirko končnic in drugih predmetov, poleg tega pa prepusti zanj del svojega 
čebelnjaka, ki ga bo pa treba za to nekoliko preurediti. O zadevi se bo končno sklepalo 
šele na prihodnji seji na podlagi proračuna, ki ga bo preskrbel g. Bukovec. 
Vir: Slovenski čebelar (glasilo čebelarskega društva za Slovenijo), 1. 1. 1926 
 
 
Društvene vesti. … Seja širšega odbora dne 19. julija 1926. … Čebelarski muzej: Za 
nakup predmetov ter za fotografiranje starejših objektov se je odobril kredit 1500 Din. 
Vir Slovenski čebelar, 1. 9. 1926 
 

 
 
Čebelarji so zborovali. V nedeljo, 24. februarja je bil v Radovljici občni zbor 
čebelarskega društva. Člani so največ razpravljali o zbiranju materiala za republiški 
čebelarski muzej. V radovljiški občini bodo letos uredili novo plemenilno postajo. Čebelam 
bodo zagotovili spomladansko in jesensko pašo. Za člane bodo prirejali tudi redna 
predavanja. / J. S.  
Vir: Glas Gorenjske, 1. 3. 1957 
 
 
Zdaj pripravljajo slovenski čebelarji v zvezi z Glavno zadružno zvezo Slovenije republiški 
čebelarski muzej, ki bo v sklopu radovljiškega muzeja. Sredstva za čebelarski muzej je 
dala na razpolago Glavna zadružna zveza. / mm 
Vir: Glas Gorenjske, 4. 7. 1957 
 

_ _ _  
 

Potrdilo 
 
Čebelarski muzej v pripravi v Radovljici, je oddal Pokrajinskemu muzeju v Kranju, v 
razstavne svrhe proti vrnitvi: 
 2 manjša zaboja in 12 prostostoječih predmetov in sicer: 
V prvem zaboju je 80 starinskih panjskih končnic, 



v drugem zaboju pa: 
 2 panjski končnici, 
 2 panjiča za vzrejo matic,  
 1 lovilnik za trote, 
 1 starinska tehtnica na funte, 
 1 prestrezalnik za trote 
 1 svetilka, železna starinska 
 5 lončenih pitalnikov 
 5 lesenih pitalnikov, 
 9 matičnic,  
 1 lovilec za matice, 
 2 pipi, 
 2 komada gobe, 
 1 nož, 1 vilice in 1 klešče, 
 1 par glinastih loncev za prenešanje krme, 
 2 spodrezilnika, 
 4 žlice za vsajanje rojev, 
 2 mehova, 
 1 prestrezalnik (ravšal, vrša), 
 1 matična rešetka z lesenimi vložki. 
Prostostoječi predmeti predstavljajo: 
 1 pokončni panj s sliko francoskega vojaka,  
 1 podolgovat panj v obliki ležečega leva, 
 1 podolgovat panj izdolben hlod in spodnjo desko. 
 2 panja kranjiča,  
 2 hrvaška koša, 
 1 steklen vložen panj, 
 1 panj kockovec, 
 2 stiskalnici za med in vosek,  
 1 deblo prežagano (dva kosa). 
 
Oddal dne 28. 7. 1958         Prevzel dne 27. 7. 1958 
 

 
_ _ _  

 
 
Zanimiva razstava v Mestnem muzeju. Slovenski čebelarski muzej je priredil v zgornjih 
prostorih Mestnega muzeja v Kranju zanimivo razstavo. Razstavljeni predmeti — panji, 
panske končnice ter razno čebelarsko orodje prijetno presenetijo obiskovalca. Posebno 
pozornost zaslužijo nekatere domiselne končnice in panji. Zlasti slednji so nekateri 



presenetljivo spretno izdelani za čas kamor datirajo. — Razstava bo odprta do 18. 
avgusta. / J. 
Vir: Glas Gorenjske, 4. 8. 1958  
 
 
Čebelarski muzej v Sloveniji. Pri Glavni zadružni zvezi Slovenije je ustanovljena 
komisija, ki izbira predmete in dokumente o razvoju čebelarstva v Sloveniji. Ta material 
bodo kmalu razstavili v stalnem čebelarskem muzeju, ki bo prvi te vrste v Jugoslaviji. 
Muzej bodo po vsej verjetnosti uredili v Kranju, saj se je prav na Gorenjskem najprej 
začelo razvijati napredno čebelarstvo. Pa tudi prvi znani čebelar v Sloveniji — Janša, ki 
je poučeval sodobnike o naprednem čebelarstvu že pred 200 leti, je bil doma na 
Gorenjskem. 
Najbolj zanimivi predmeti, ki bodo razstavljeni v tem, muzeju, bodo prav gotovo panji, ki 
so stari tudi nad 200 let. Ti panji so poslikani z motivi iz vsakdanjega življenja in iz 
mitologije. 
Vir: Slovenski vestnik (Celovec), 12. 9. 1958 
 
 

 
 

Čebelarski muzej v Radovljici, ust. 1959 
 
Sklep o ustanovitvi Čebelarskega muzeja (v Ljubljani). … Že leta 1926 je bil namreč 
v Ljubljani sprejet sklep o ustanovitvi Čebelarskega muzeja, leta 1929 pa je Avgust 
Bukovec, urednik Slovenskega čebelarja, pozval čebelarje k zbiranju predmetov, zlasti 
panjskih končnic, za nov muzej. Po neuspelih prizadevanjih za ureditev razstavnih 
prostorov v Ljubljani, kjer so zbrane predmete le hranili, so pričeli iskati drugo lokacijo. 
Leta 1957 so se v Radovljici zbrali predstavniki čebelarske organizacije, Kmetijskega 
inštituta iz Ljubljane, Pokrajinskega muzeja iz Radovljice, Etnografskega in Tehniškega 
muzeja iz Ljubljane in predstavniki radovljiške občine in začrtali pot za naprej. Slovesno 
odprtje muzeja je bilo 3. julija 1959 v Radovljiški graščini, kjer muzej domuje še danes. 
Vir: radolca.si 
 
 
 
Otvoritev Čebelarskega muzeja v Radovljici (Čebelarji razstavljajo). V petek, 3. julija 
so v graščini v Radovljici odprli čebelarski muzej, prvi te vrste pri nas. Odprl ga je 
predsednik ObLO Radovljica, tovariš Jaka Eržen. Na slavnosti pa so bili navzoči tudi 
zastopnik Zveze čebelarskih društev Slovenije prof. Stane Mihelič, zastopnik instituta za 
kmetijstvo LRS Jože Rihar, zastopnica slovenskega etnografskega muzeja Pavla 
Štrukelj, urednik slovenskega Čebelarja Lado Rojc in drugi. Ob tej priložnosti je imel 
predsednik ObLO Radovljica Jaka Eržen kratek nagovor, v katerem je poudaril, da je 
težnja naših čebelarjev po muzeju obstajala že pred vojno, toda do danes jim tega ni 
uspelo organizirati. Čebelarski muzej v Radovljico utegne imeti več kot samo slovenski 
pomen. Preteklost naših čebelarjev je v mnogočem povezana s preteklostjo čebelarjev v 
svetu. – Čebelarsko zbirko tvori preko 300 predmetov. 



Vir: Glas Gorenjske, 6. 7. 1959 
 
 

 
 

Naslovnica glasila, kjer je pisalo o otvoritvi muzeja 
 
 

 
 

Naš čebelarski muzej. Zamisel o ustanovitvi slovenskega čebelarskega muzeja je že 
stara, saj sega nazaj v tisti čas, ko so slovenski čebelarji začeli zbirati »kamne« za 



čebelarski dom v Ljubljani, v katerem naj bi dobil primerne prostore tudi čebelarski muzej; 
v tisti čas, ko so posamezniki in bivše slovensko čebelarsko društvo za Slovenijo začeli 
zbirati čebelarske starine, zlasti pa poslikane panjske končnice. V zvezi z vsem tem j e 
širši odbor Slovenskega čebelarskega društva za Slovenijo na svoji seji dne 29. januarja 
1926 razpravljal o čebelarskem muzeju. V zapisniku s te seje berem o naslednje: 
»Sklenilo se je, da ustanovi (Slovensko čebelarsko) društvo čebelarski muzej. Gospod 
Bukovec bo dal za muzej celotno svojo zbirko končnic in predmetov, poleg tega pa 
prepusti zanj del svojega čebelnjaku, ki ga bo treba za to nekoliko preurediti. O zadevi se 
bo končno sklepalo šele na prihodnji seji na podlagi proračuna, ki ga bo preskrbel g. 
Bukovec.« Zdi se, da ta sklep o ustanovitvi čebelarskega muzeja še ne pomeni dejanske 
ustanovitve, ampak le začetek načrtnega zbiranja čebelarskih predmetov za muzej, zlasti 
poslikanih panjskih končnic. Na to kažejo kasnejša denarna sredstva, ki jih je dalo društvo 
na razpolago, zlasti pa poziv urednika Slovenskega čebelarja tov. A. Bukovca v 
Slovenskem čebelarju l. 1929 k zbiranju za muzej pomembnih predmetov. 
Do ustanovitve namreč ni moglo priti, ker je bil prostor, ki ga je za muzej dal na razpolago 
tov. Bukovec, primeren le za shrambo teh predmetov, nikakor pa za razstavne prostore 
urejenih muzejskih zbirk. Tudi kasneje, ko je Slovensko čebelarsko društvo kupilo hišo 
na nekdanji Tyrševi cesti (sedaj Titovi), se stanje glede prostorov za muzej ni zboljšalo, 
saj jih je bilo komaj dovolj za čebelarsko trgovino in upravo. Muzej naj bi pač počakal tako 
dolgo, dokler društvu ne bi uspelo sezidati na teni mestu Janševega doma. Žal, da je bilo 
treba zaradi določenega urbanističnega načrta po drugi svetovni vojni podreti poslopje, 
ki je bilo last slovenskih čebelarjev, in v zamenjavo zanj prevzeti le del hiše na Miklošičevi 
cesti. S tem je bila vsaj za daljšo dobo pokopana zamisel o samostojnem čebelarskem 
domu in seveda tudi o čebelarskem muzeju v Ljubljani. Pri selitvi na Miklošičevo cesto je 
bilo treba prenesti tudi muzejsko zbirko, ki je bila nastanjena v kletnih prostorih. Pri selitvi 
se je nekaj dragocenih predmetov pogubilo oziroma uničilo, ker nekateri, ki jim je bila 
poverjena selitev, za te stvari niso imeli pravega smisla. V celoti pa smo ohranili zbirko 
panjskih končnic, ki je zaradi pomanjkanja prostora začasno v varstvu Etnografskega 
muzeja v Ljubljani. Prav tako so tam še nekateri dragoceni predmeti. 
Pod naslovom »Naš čebelarski muzej« je Avgust Bukovec v prvi in drugi številki 
Slovenskega čebelarja za l. 1929 sporočil sklep Slovenskega čebelarskega društva za 
Slovenijo o ustanovitvi čebelarskega muzeja, opozoril čebelarje na njegov pomen, na 
zbiranje za muzej pomembnih predmetov in prikazal, kaj vse naj bi obsegale njegove 
zbirke. Večina misli, ki jih tam razvija, je takih, da veljajo še danes; zato ne bo odveč, če 
jih bomo kar na kratko posneli. Takole piše: 
Čas je, da začnemo zbirati predmete, ki so vredni, da jih ohranimo bodočim rodovom. 
Naše ljudsko čebelarstvo je v celoti izvirno, resnično ljudsko. Imamo svoj ljudski panj 
(kranjiča), svoje orodje in svoj način čebelarjenja. Sami se tega do nedavnega niti 
zavedali nismo, šele tujina nam je odprla oči. Drugod imajo čebelarske muzeje, v katerih 
zavzemajo čebelarski predmeti iz Slovenije pomembno mesto. Tako imajo n. pr. lepe 
zbirke slovenskih panjskih končnic v Švici v Bernu i. dr., zbirke, ki se lahko kosajo z našo 
zbirko. 
Še je čas, da rešimo, kar se rešiti da. Zbirati moramo v čebelarskem muzeju najlepše in 
najpomembnejše, kar je še ostalo od ljudskega čebelarstva. Za zbiranje so v prvi vrsti 
poklicani čebelarji sami, ker ti najlaže in najbolje presodijo, kaj je vredno, da se ohrani. 



Vso skrb moramo predvsem posvetiti zbiranju poslikanih panjskih končnic, v katerih tiči 
lep kos zgodovine kmečke slikarske umetnosti. Motivi (prizori) na končnicah so tudi 
velikega pomena. Iz slik je mogoče posneti način življenja slovenskega ljudstva v 
preteklih stoletjih, njegovo čustvovanje in udejstvovanje. 
Žal, da smo se za končnice zganili prepozno; nuj lepše so že izginile v tujino. Izvaževalci 
panjev so jih razposlali s čebelami vred križem sveta. 
Nadal je tov. Bukovec razlaga, kakšne panjske končnice je treba zbirati. Slika na končnici 
naj bo kolikor mogoče dobro ohranjena. Obraba mora biti naravna, t. j. starosti primerna. 
Od končnic, ki prikazujejo razne dogodke, so najpomembnejše tiste, na katerih so 
upodobljeni prizori iz domačega življenja s podobami, zajetimi iz ljudske domišljije, s 
šaljivimi prizori, s prizori, posnetimi po zgodovinskih dogodkih, ter s prizori, ki temelje na 
ljudskih pripovedkah. Najdejo pa se tu in tam tudi izrezljane končnice. 
 

 
 

Upravni odbor čebelarskega muzeja ob stari stiskalnici za vosek. 
Op.: (od leve: Valko Razinger, Jože Rihar, Franc Resman, Jakob Eržen in Stane Mihelič) 

 
V muzej sodijo mimo tega razni, panji, ki smo v njih nekoč čebelarili: korita, polklade, 
razne oblike kranjiča, kranjiči z naklado (škatlo), skočidolski panj, Porentov panj, 
Ambrožičev panj, gerstungovec, Droryjev panj, A2-panj, eksportni panj, dunajski panj, 
razni ameriški panji, štajerski in belokranjski koši i. dr. 
Po čebelnjakih je še mnogo zanimivega starega čebelarskega orodja, n. pr. matičnice, 
koritca za pitanje (lesena in lončena), spodrezilniki, prestrezala in vrše, kadilniki, krošnje 
za prenašanje panjev, čebelarske kape, pripomočki za ogrebanje rojev itd. itd. 
V posebno skupino spada orodje iz novejše dobe. Čebelarski muzej ne sme biti le zbirka 
predmetov, ki nam obračajo pogled nazaj v zgodovino, ampak tudi kraj, na katerem se 
lahko razgledamo po napredku v sedanjosti in celo perspektivah za bodočnost. 
Prav tako bi moral imeti muzej čebelarsko biološko zbirko, kjer bi bilo zbrano vse, kar je 
v zvezi s čebeljim življenjem, n. pr. pasme čebel, čebelja gnezda, satje različne starosti, 



razne vrste obnožine, medu, medovitih rastlin, čebelji škodljivci, anatomski preparati, 
fotografski posnetki itd. 
Od čebelarskih pripomočkov je treba uvrstiti v muzejsko zbirko opazovalne panje, 
priprave za vzrejo matic, razne vrste begalnic, matičnih rešetk, čebelarskih pip, posod za 
med, kozarcev, etiket, reklamnih predmetov, vse, kar je v zvezi s prevozom čebel, 
čebelarsko trgovino in izvozom. 
Ne smeli bi pozabiti na naše pomembne čebelarje. 
 

 
 

Radovljica, starodavno mesto pod mogočnim Stolom 
 

To bi bil nekak splošni načrt, ki bi ga iz leta v leto spopolnjevali in dopolnjevali. Čebelarji, 
ki imajo kaj, kar bi sodilo v muzej, pa so v dvomu, ali je predmet za zbirko ali ne, naj o 
tem obveste čebelarski muzej v Radovljici, ki jim bo na vprašan je odgovoril, v primeru 
pa, da gre za predmet, ki je pomemben, pa se bo celo kdo od muzeja oglasil pri čebelarju. 
Predavatelji, ki obiskujejo čebelarske družine in društva, ne bi smeli zamuditi nobene 
prilike, da se ne bi porazgovorili s čebelarji tudi o muzeju in poizvedovali za predmeti, 
primernimi za muzej. 
V Sloveniji imamo danes številne pokrajinske muzeje. Če hodiš po teh muzejih, skoro ne 
boš našel v njih — vsaj razstavljenih ne — predmetov iz čebelarstva, tudi tistih ne, ki so 
značilni za pokrajino, kjer deluje tak muzej. Nič ni to čudno. Mnogo je kmetijskih in drugih 
panog gospodarstva, ki so bolj pomembne in celo bolj zanimive kakor pa čebelarstvo. 
Zato najdemo po muzejih iz čebelarstva kvečjemu kakšen koš ali v soho vdelan panj 
kakega čebelarskega amaterja. 
Naloga našega čebelarskega muzeja bo torej tudi ta, da zainteresiramo naše pokrajinske 
muzeje za zbiranje čebelarskih predmetov. To pa bo mogoče le na ta način, da se 
čebelarski muzej poveže z njim bodisi tako, da nekoč povabi vse zastopnike teh muzejev 
na skupni sestanek in se tam o vseh problemih pomeni, bodisi tako, da gre nekdo iz 
čebelarskega muzeja od muzeja do muzeja in organizira povezavo. Res bo s tem nekaj 



stroškov, toda še vedno bodo manjši, kot pa potovanje po slovenski zemlji in zbiranje 
brez pravega načrta. 
Druga zadeva, ki je tudi ne bomo smeli zanemariti, je nekak reden dotok denarnih 
sredstev za muzej. Če hoče namreč muzej začeti s sistematičnim delom, mora napraviti 
temeljit splošni in letni načrt dela. Vse to pa ni mogoče, če ne vemo, odkod bomo za 
uresničitev načrta dobili potrebna sredstva. Seveda jo tudi narobe res. Preden ti bo kdo 
dal denarna sredstva, bo hotel vedeti, zakaj in kako jih boš porabil. 
 

 
 

Linhartov trg v Radovljici; na desni graščina, v kateri ima svoje 
razstavne prostore čebelarski muzej 

 
Pred kratkim je izšel republiški zakon o muzejih (1. oktobra 1959). S tem v zvezi je treba 
rešiti pravno vprašanje našega muzeja v Radovljici. Zakon o muzejih loči osrednje in 
lokalne muzeje ter muzejske zbirke. Osrednji muzeji zbirajo muzejsko gradivo z vsega 
slovenskega ozemlja, lahko pa zbirajo muzejsko gradivo tudi od drugod; lokalni muzeji 
zbirajo gradivo z določenega ožjega območja, za katero je muzej ustanovljen, muzejske 
zbirke pa so organizacijske enote z muzejskim gradivom, ki pa ne izpolnjujejo vseh 
pogojev za ustanovitev muzeja, kakršne predpisuje 10. čl. zakona o muzejih. Po tem 
zakonu se nam reč ustanovi lahko muzej: 
1. če je zbrano zadosti primernega muzejskega gradiva za začetek dela muzeja in obstoji 
potreba po ustanovitvi muzeja, 
2. če so zagotovljeni primerni prostori za razstavljanje in hranjenje muzejskega gradiva 
ter drugi prostori za delo muzeja, 
3. če je zagotovljeno strokovno muzejsko osebje in 
4. če so zagotovljena zadostna finančna sredstva za delo muzeja 
Pogoje pod točko 1 in 2 bi čebelarski muzej v Radovljici kar lahko izpolnil. Tudi tretji pogoj 
ni tak, da bi ga ne mogli uresničiti. Težje pa je 
vprašanje finačnih sredstev, kakor sem že zgoraj omenil. Doslej so ta 



sredstva muzeju dotekala bolj nenačrtno, lahko rečem več ali manj prostovoljno tako od 
Glavne zadružne zveze Slovenije, občinskega ljudskega odbora v Radovljici, Zveze 
čebelarskih društev za Slovenijo in morda še od kod drugod. Poslej bo treba to urediti 
proračunsko v zvezi s planiranim delom. Treba bo torej uradno imenovati ustanovitelja. 
Po mojem mnenju naj bi bil ustanovitelj Občinski ljudski odbor v Radovljici, kot 
soustanovitelji pa morda Glavna zadružna zveza Slovenije, Zveza čebelarskih društev 
Slovenije, čebelarska društva in dr. Vsi ti skupaj bi se pogodbeno obvezali, da bodo letno 
prispevali v proračun čebelarskega muzeja določen procent sredstev. Mimo tega pa bi po 
mojem mnenju imel lahko muzej še podporne člane. 
Na vprašanje, kakšen naj bi bil ta muzej, ali osrednji ali pokrajinski, moramo seveda reči, 
da bi ta moral biti vseslovenski, ker bi zbiral čebelarske predmete z vsega slovenskega 
ozemlja. 
To so torej naloge in vprašanja, ki jih bo treba začeti reševati, nekatera, ki jih bo treba 
rešiti že v enem letu po izidu zakona o muzejih. Največ seveda je odvisno od nas samih. 
Zato ponovno pozivamo vse zavedne čebelarje, da po svojih močeh pomagajo. Prav bi 
bilo, da bi društva sedaj pozimi organizirala po družinah predavanja o pomembnosti 
čebelarskega muzeja in poučila čebelarje, kako naj zbirajo gradivo zanj. Nekaj navodil za 
zbiranje najdete že v tem članku. / Stane Mihelič 
Vir: Slovenski čebelar, 15. 12. 1959 
 
 
Ob otvoritvi čebelarskega muzeja v Radovljici. Želje vseh slovenskih, posebno pa 
gorenjskih čebelarjev so se slednjič uresničile. Ustanovili so si čebelarski muzej. 
Dne 3. julija letos smo ga odprli. Koliko so si prizadevali zanj prof. R. Rakovec, tov. F. 
Resman, prof. S. Mihelič, predsednik radovljiške občine tov. J. Eržen, V. Razinger in 
drugi, to vedo samo oni. 
Gostoljubje mu nudi staro turistično in zgodovinsko mestece Radovljica na Gorenjskem 
pri Bledu. Ne daleč od tod je Vrba, rojstna vas največjega slovenskega pesnika dr. 
Franceta Prešerna, malo naprej je Breznica, rojstni kraj po vsem svetu slovečega 
čebelarja Antona Janše. V bližnji okolici so doma še številni drugi znameniti možje, kakor 
Franc S. Finžgar, Matija Čop itd. 
Ta del Gorenjske je kot veličastno naravni amfiteater, ki ga z vseh strani obdajajo mogočni 
skalnati vrhovi, in očak Triglav se zdi, kot da jo varuje in bdi nad njo. Ob njegovem vznožju 
sta čebelarila svetovno znani trgovec s čebelami Mihael Ambrožič in Jan Strgar, ki sta 
uveljavila kranjsko čebelo na mednarodnem trgu. 
Radovljica je staro mesto, ustanovili so ga grofje Ortenburžani v 12. stoletju. Leta 1418 
so izumrli in njihovo posest na Gorenjskem so podedovali Celjani. V celjski posesti je bila 
Radovljica le do 1456. leta, ko je bil ubit poslednji Celjan. Po njegovi smrti so podedovali 
vsa posestva celjskih grofov Habsburžani. 
Graščino so v 18. stoletju predelali v baročnem slogu. Stoji na današnjem Linhartovem 
trgu. Krasi jo mogočno pročelje, široko stopnišče in lepe štukature. Poleg nje so na trgu 
še drugi spomeniki meščanske arhitekture iz 16. in 17. stoletja. V cerkvi, ki je bila zgrajena 
leta 1495, so o hranjena dela znamenitih slikarjev Janeza Šubica, Lamerja in Franceta 
Langusa. 
Graščina je sezidana iz zelenega kamna, imenovanega gron, ki so ga kopali nedaleč od 
Radovljice pri Dvorski vasi. 



V čebelarskem muzeju je že danes nad tri sto zanimivih čebelarskih predmetov. To pa je 
šele začetek. Velik del jih je bilo zbranih po Gorenjskem, mnogo pa jih je odstopila iz 
svoje zbirke Zveza čebelarskih društev za Slovenijo. Muzej se bo naglo spopolnjeval. 
Ob otvoritvi je bilo mogočno stopnišče v graščini polno udeležencev. Predsednik 
radovljiške občine tov. Jakob Eržen je navzoče takole nagovoril: 
Tovariši in tovarišice, preden bi spregovoril nekaj besed o čebelarskem muzeju, ki ga 
danes odpiramo, naj pozdravim vse navzoče, še prav posebno pa prof. Staneta Miheliča, 
predsednika upravnega odbora čebelarskega muzeja, inženirja Jožeta Riharja, Valentina 
Benedičiča, prof. R. Rakovca, Fr. Resmana, V. Rojca in druge, ki ste prišli sem, da z nami 
proslavite ta pomembni dan. Omenil bi še to, da nisem čebelarski strokovnjak in tudi ne 
muzealec, zato prosim, da mi oprostite, če ne bom v svojih izvajanjih vedno strokovno na 
mestu. 
Že dolgo si čebelarji prizadevate, da bi dobila Slovenija čebelarski muzej. V stari 
Jugoslaviji je zlasti bivše Slovensko čebelarsko društvo zbiralo predmete zanj in si 
prizadevalo za njegovo ustanovitev. Čebelarska trgovina, druga svetovna vojna in 
slednjič tudi čas sam so krivi, da se je čebelarski material počasi izgubljal, prodajal v 
tujino, zlasti še panjske končnice, ki predstavljajo svojevrstno slovensko ljudsko 
umetnost. 
Po osvoboditvi je misel o ustanovitvi čebelarskega muzeja znova oživela. V zvezi s tem 
je bila pri čebelarskem odboru Glavne zadružne zveze v Ljubljani sestavljena posebna 
komisija za ustanovitev čebelarskega muzeja, ki je napravila načrt dela in določila 
Radovljico za kraj zbiranja eksponatov. Dne 10. januarja 1957 je bil glede tega v Kranju 
posvet s tovarišem podpredsednikom okrajnega ljudskega odbora Ivanom Bertoncljem. 
Ta posvet je dal pobudo, da je bila 7. februarja 1957 razširjena seja komisije za 
ustanovitev čebelarskega muzeja v Radovljici. Seje so se udeležili za Glavno zadružno 
zvezo Ivan Globokar, za Zvezo čebelarskih društev Slovenije Ciril Kopitar, predsednik 
občinskega ljudskega odbora Radovljica Jakob Eržen, za društvo muzealcev in biološki 
inštitut v Ljubljani prof. Ivan Polenec, za kmetijski inštitut v Ljubljani inž. Jože Rihar, za 
okrajno zadružno zvezo Valentin Benedičič, za pokrajinski muzej Radovljica Štefan 
Eržen, prof. Josip Lampe iz Kranja in Franc Resman iz Radovljice. 
 



 
 

Ob otvoritvi čebelarskega muzeja v Radovljici: prof. Mihelič pozdravlja goste v imenu 
Zveze čebelarskih društev 

 
V razpravi so prišla do izraza razna mnenja, n. pr. vprašanje, ali naj bo to republiški ali 
pokrajinski muzej, ali naj bo ta ustanova, v Ljubljani ali v Radovljici ali pa kje drugje. 
Slednjič je bil le sprejet sklep, da trenutno nista važna ime ne kraj in da je treba pričeti z 
zbiranjem muzejskega gradiva, in sicer v okviru tedanjega, pokrajinskega muzeja v 
Radovljici. 
Tovariši in tovarišice, možnost obstoja in razvoja imajo organizacije, društva ali ustanove 
tam, kjer je zanje zanimanje in živahno udejstvovanje. Vsega tega pa je glede 
čebelarskega muzeja prav gotovo pri na« v Radovljici dovolj, saj je ravno Gorenjska tista, 
ki je dala naše svetovno znane čebelarje Antona Janšo, Petra Pavla Glavarja, Mihaela 
Ambrožiča, Jana Strgarja in še mnoge druge. Ti možje so seznanili svet z našo čebelo, 
njih zasluga je, da je zaslovela po vseh kontinentih sveta. 
Spomeniki naše čebelarske preteklosti so pri nas še ohranjeni, zato ne bo težko ob takem 
zanimanju prikazati v čebelarskem muzeju našega nekdanjega čebelarstva in ga 
rekonstruirati. Nekdo je dejal, da utegne imeti naš čebelarski muzej še več kot samo 
slovenski pomen. To ni nič čudnega, saj se naša čebelarska preteklost veže v mnogočem 
s preteklostjo čebelarstva drugod. Janševo delo in njegova odkritja so postala danes last 
vsega naprednega čebelarskega sveta. Razgibano kupčevanje naših čebelarskih 
trgovcev je našo sivko razširilo po mnogih tujih deželah, zaradi svojih dobrih lastnosti pa 
si je pridobila sloves po vsem svetu. Nič čudnega torej, če beremo v »Glasniku 
muzejskega društva za Slovenijo« iz leta 1919/20 predlog, da naj se kranjska čebela 
zavaruje kot naravni spomenik. 
Kakor so čebele materialna dobrina vseh nas, tako so panjske končnice kulturna 
vrednota, ki jo občudujemo in ne cenimo le mi, ampak tudi tujina. Še marsikaj bi lahko 
omenil, kar veže naše čebelarstvo z zunanjim svetom, pa naj bo za danes dovolj. 
Zato bo čebelarski muzej zanimiv ne le za domače turiste, ampak tudi tuje. Turizem v 
Radovljici bo torej s čebelarskim muzejem samo pridobil. Za našo občino je pomemben 



tudi tranzitni in izletniški turizem od številnih šolskih ekskurzij pa do izletov odraslih 
domačih in tujih turistov, ki hodijo trumoma ogledovat naravne in kulturne znamenitosti: 
od stare Krope, pa do spomenikov narodnoosvobodilnega boja v Dragi in Begunjah. 
Razumljivo je, da se je tudi občni zbor Zveze čebelarskih društev strinjal s tem, da je 
sedež čebelarskega muzeja v Radovljici, zavedajoč se, da čebelar s prijetnim izletom na 
Gorenjsko in ogledom turističnih zanimivosti lahko obišče tudi svoj muzej. 
Muzej obsega že danes več kot tri sto predmetov, zbranih predvsem na Gorenjskem. 
Razširiti pa bo treba zbirko še s predmeti drugih območij Slovenije, to je Štajerske, 
Koroške, Dolenjske, Notranjske, Bele Krajine, Primorske in od drugod. Pri ogledu muzeja 
bomo lahko videli lepo število najrazličnejših panjskih končnic, panjev, košev, 
vsakovrstno čebelarsko orodje, od najbolj preprostega pa do sodobnega. Že sedaj lahko 
obiskovalec zasleduje v muzeju razvojno pot čebelarstva od prvih dob, to je od 
primitivnega gozdnega čebelarstva pa do današnjega. Tu vidimo razvoj čebeljega panja 
od korita, klade, kranjiča do panjev s premičnim satjem, koše, pletene iz šibja in slame in 
drugo. 
Vendar pa ne sme biti čebelarski muzej zgolj ustanova za čebelarje. Opravljati mora 
mnogostransko poslanstvo. Tudi vzgojno delo bi moralo biti eden prvih in poglavitnih 
njegovih ciljev. Čebelarski muzej naj pokaže gospodarski pomen čebelarstva nekoč in 
sedaj ter povezanost čebelarstva z drugimi kmetijskimi panogami. 
Če pomislimo, kakšne naloge naj bi opravljal ta muzej, potem moramo ugotoviti, da mu 
še mnogo manjka. Vendar pa smo prepričani, da bomo skupno te pomanjkljivosti 
odpravili. Razne čebelarske razstave po vsej Sloveniji kažejo, da je po deželi še dovolj 
čebelarskega gradiva, ki ga bo treba pridobiti za izpopolnitev muzeja. 
Morda ne bo odveč, če povem, da je iniciativni odbor za ustanovitev čebelarskega 
muzeja, katerega član sem tudi sam, doslej premalo storil. Izredno požrtvovalnost pa sta 
pokazala tovariša Franc Resman iz Radovljice in prof. Rudolf Rakovec iz Lesc. Naj se jim 
a s tega mesta najprisrčneje zahvalim za ves trud in porabljeni čas z željo, da bi še dosti 
let začeto delo tako uspešno nadaljevala. Zahvaljujem se Glavni zadružni zvezi v 
Ljubljani, O krajni zadružni zvezi, Zvezi čebelarskih društev za Slovenijo, posebej pa še 
njenemu predsedniku tov. S. Miheliču. Kmetijskemu inštitutu Slovenije tov. prof. Bašu, 
tov. Benedičiču, posameznim čebelarjem in vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k 
današnji slavnosti. 
Tovariši in tovarišice, to so le bežne besede o prehojeni poti, ki je bila potrebna, da imamo 
danes to skromno slovesnost, le bežne besede o pomenu in namenu čebelarskega 
muzeja. 
Kakor že rečeno, so bila prizadevanja po ustanovitvi take ustanove izražena že davno, le 
da tedaj ni bilo na pristojnih mestih potrebnega razumevanja. Danes pa, ko se delavski 
razred in ljudska oblast pod vodstvom ZKJ — katere 40 letnico praznujejo vsi 
jugoslovanski narodi — trudita za vsestranski gospodarski, kulturni in družbeni razvoj, se 
je želja čebelarjev in javnosti na sploh izpolnila z otvoritvijo čebelarskega muzeja. 
Čebelarjem bi še povedal, da sem vtise, ki sem jih odnesel z uspešnega občnega zbora 
Zveze čebelarskih društev Slovenije, prenesel na sejo našega občinskega ljudskega 
odbora. Ta jih je z razumevanjem vzel na znanje in vam seveda želi čim boljši uspeh pri 
čebelarjenju, zavedajoč se, da bo pri tem imela korist tudi naša družbena skupnost. 
Končujem z besedami: S skupnimi napori za nadaljnji razvoj čebelarskega muzeja v 
Radovljici! 



Predsednik upravnega odbora čebelarskega muzeja tov. S. Mihelič se je v svojem imenu 
in imenu Zveze čebelarskih društev za Slovenijo zahvalil predsedniku občine za vsa 
prizadevanja in mu čestital ob tako pomembnem uspehu, ki ga je Radovljica dosegla 
največ po njegovi zaslugi. 
Prav tako je pozdravil otvoritev muzeja v imenu Kmetijskega inštituta tov. ing. J. Rihar. 
Tov. Eržen je prebral še brzojavne čestitke, nato pa povabil prisotne, naj si muzej 
ogledajo. 
 

 
 

K na izmed razstavnih dvoran čebelarskega muzeja 
 

Čebelarski muzejski predmeti so razvrščeni v štirih lepih, zračnih in sončnih sobah stare 
radovljiške graščine. 
Tu vidimo panje najrazličnejših oblik in velikosti, od drevesnih debel, na roko spletenih 
košev do modernega Alberti-Žnideršičevega panja in ameriških panjev. 
Zbirka panjskih končnic je kar obsežna in pestra. Na njih so upodobljeni razni dogodki, 
med njimi veliko šaljivih, kot n. pr.: babji mlin, babji turnir z burklami, lovčev pogreb, 
petelini vozijo medveda, ogrebanje rojev, polž preganja počasnega krojača, razne 
nabožne slike itd.  
Prav tako so zanimivi starinski pitalniki, najraznovrstnejše matičnice 
in drugo drobno čebelarsko orodje poleg velike starinske stiskalnice za vosek, raznih 
preparatov čebel, sohe Turka kot panj itd. 
 



 
 

Soha Turka kot panj 
 
Razen navedenih je še mnogo drugih predmetov, h katerim se bodo ob spopolnjevanju 
muzeja pridružili še novi in novi. / Valko Razinger 
Vir: Slovenski čebelar, 15. 12. 1959 
 
 
Ohranimo potomcem naše ljudske umetnine. Kdor si je ogledal čebelarsko zbirko v 
radovljiškem muzeju, se je gotovo čudil, da so posamezni predmeti tako dobro ohranjeni, 
čeprav so nekateri stari tudi nad 100 let. Toda, če bi videl te predmete tedaj, ko jih je 
muzej prevzel, bi spoznal, da so bili dokaj zanemarjeni in da jih je usposobila za zbirko 
šele marljiva roka konzervatorja. Imel sem slučajno priliko videti neko panjsko končnico, 
ko je prišla v muzej. Tako je bila zapacana, da ni bilo na njej sploh ničesar razločiti. Bil 
sem prepričan, da je za zbirko zgubljena, ker je ne bo mogel nihče toliko očistiti, da bi 
imela še kako vrednost. Pa ni bilo tako. Po konzerviranju je slika na njej izstopila v 
naravnost sijajnih barvah. Kar verjeti nisem mogel, da je to ista končnica, ki sem jo imel 
pred kakim mesecem v roki. Danes je eden najpomembnejših prispevkov v zbirki naših 
končnic. Konzervatorsko delo opravlja v radovljiškem čebelarskem muzeju tovariš Rudolf 
Rakovec. Prav vsak predmet, ki je razstavljen v muzeju, je šel skozi njegove roke. Koliko 
truda je vloženega v tem delu, si ne more nihče predstavljati, če ni videl tov. Rakovca pri 
konzerviranju. Zadnjič sem ga obiskal in naprosil, da mi da glede tega nekaj pojasnil. 
»Dragi Rudolf,« sem ga nagovoril, »nas čebelarje zanima, kako si lahko čebelarske 
predmete v muzeju tako lepo konzerviral oziroma jim pričaral tako lepe naravne barve, 
da «e zde, kot bi bili narejeni šele pred kratkim.« 
 



 
 

Rudolf Rakovec 
 

»Že, že,« je zabrundal, »a to ni kar tako. To delo je težavno in zelo natančno, včasih tudi 
škodljivo za zdravje. Opravka imamo pri tern namreč z najrazličnejšimi strupi. 
Les je organska snov in, če ni na suhem, začne gniti, trohneti, skratka razpadati. Poleg 
tega ga napadajo mušice, ličinke najrazličnejših žuželk, razne alge, lišaji, nekateri 
mahovi, plesni itd. Naš namen in naloga je, da vse to preprečimo. 
Les prepariramo s prav za to določenimi kemikalijami, ki so večidel zelo strupene in 
hlapljive. Delo opravljamo v posebnih prostorih. Preden se lotimo predmetu, ga moramo 
temeljito očistiti in razkužiti. To delamo na različne načine. Predvsem pa je potrebna 
velika doza skrbnosti in pazljivosti zlasti pri barvah. Prav nobene ne smemo pokvariti.« 
»Kako pa ravnaš z lesom, ki že trohni?« sem mu vskočil v besedo. »Saj je največ 
predmetov takih.« 
»To je problem zase,« je Rudolf nadaljeval, »ki pa ni nerešljiv. S posebnimi preparati les 
počasi utrjujem in tako zaustavim nadalnje propadanje.« 
»Ali je to težko?« 
»Kakor se vzame. Je in ni. Les utrdim z injekcijami, površje pa prepojim z raznimi sredstvi. 
Ko je les utrjen, pridejo na vrsto še barve. Treba jih je osvežiti, to pa opravim s kemičnim 
čiščenjem. 
Če hočemo biti temeljiti, moramo vsak predmet še dolgo potem, ko smo ga preparirali in 
očistili, opazovati. Gre za to, da se prepričamo, če smo zares uničili vse škodljivce 
rastlinskega in živalskega izvoru ter njihovo zalego v že delno razpadlem in nato na novo 
utrjenem lesu. Le temeljito razkuženje je zadostno poroštvo za trajno ohranitev 
predmetov, seveda če so predmeti shranjeni na suhem prostoru.« 
»Za pojasnila se ti najlepše zahvaljujem. Preden pa zaključiva razgovor, bi te rud še nekaj 
vprašal.« 
»Kar z besedo na dan!« mi je vzpodbujevalno prikimal tov. Rakovec. 
»V našem muzeju sem videl tudi preparate, ki sodijo v biologijo čebel. Kakor sem zvedel, 
si jih ti poklonil muzeju. Ali se s prepariranjem žuželk že dalj časa ukvarjaš?« 



»Entomologija je moj star konjiček. Metulje sem začel zbirati že kot ljudskošolski učenec. 
Moja sedanja zbirka metuljev je gotovo ena naj popolnejših, k ar jih je v zasebnih rokah. 
Jasno je, da sem se zanimal tudi za druge žuželke. Ker imam precej izkušenj glede njih 
prepariranja, bom lahko obstoječo biološko zbirko v muzeju še znatno izpopolnil.« 
»Ali bi še kaj rad povedal pridnim zbiralcem?« 
»O, to pa! Predmetov naj nikar ne čistijo sami, predvsem pa naj jih ne umivajo z vodo ali 
celo z kisom, naj jih ne drgnejo s krtačo. S tem bi naredili na predmetih nepopravljivo 
škodo. Vsak predmet, pa čeprav je prašen in s pajčevino pokrit, je treba skrbno zavili v 
papir in poslati čebelarskemu muzeju v Radovljici. Vse drugo naj zbiralci prepuste 
strokovnjakom.« / Valko Razinger 
Vir: Slovenski čebelar, 15. 12. 1959 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

  
 

Vir: Slovenski čebelar, 15. 12. 1959 
 
 
 
 



 
 

Otvoritev Čebelarskega muzeja v Radovljici, 1959 
Vir: arhiv Jože Janša 

Sedijo od leve: TEPINA Anton – blagajnik društva;  RESMAN Franc – predsednik društva;  VOVK 
Franc- vodja plemenilnih postaj; ŠETINC Ivan- predsednik družine Jesenice;  VIŠNAR Karel- 
organizator razstave;  POHAR Ivan – podpredsednik družine Jesenice; 
Srednja vrsta od leve: DERNIČ Gabrijel – predsednik družine Dovje-Mojstrana;  LUKAN Franc – 
Lipnica član UO; PREŠERN Jože – Lesce član UO;  GREGORI Franc – predsednik družine 
Kranjska Gora; BENEDIČIČ Valentin – predsednik Zveze (v času slike odgovoren za kmetijsko 
pašne zadeve);  RAZINGER Valko – predsednik družine Žirovnica;  JANŠA Polde – tajnik društva;  
ŠINKOVEC Anton – gospodar društva; 
Zadnja vrsta od leve: GOLMAJER Jože – član UO;  ŠOLAR Franc – predsednik družine 
Radovljica;  VARL Jože – član UO, sicer iz Kamne Gorice; SUŠNIK Jože – predsednik družine 
Bohinjska Bistrica;  CVETKO Leopold – član UO iz Kamne Gorice;  GOLMAJER Severin- član 
UO satnišnica, podpredsednik društva;   GROBOVŠEK Franc – predsednik družine Podnart – 
Kropa. 
Vir: prepoznavo opravil Severin Golmajer, posredoval Franci Valant 

 
 



   
 

 
 

Pred čebelnjakom v čebelarskem muzeju, 1959 
Vir: arhiv Jože Janša 

Op.: Na dveh fotografijah skrajno desno: Leopold Janša. 

 



 
 

Podelitev priznanja Francu Resmanu v gostilni Kunstelj, 1959 
Vir: arhiv Jože Janša 

 
 

 
 

Podelitev priznanja v gostilni Kunstelj, 1959 
Vir: arhiv Jože Janša 

Priznanje predsedniku ČD Radovljica – Francu Resmanu (desno).  

 
 



 
 

Pogostitev v »Slovenki«, 1959 
Vir: arhiv Jože Janša 

Op.: Trg. podjetje »Slovenka« je imela pisarne in sejno sobo v prvem nadstropju graščine. 

 
 
Edinstveni muzej na svetu – Čebelarskemu muzeju v Radovljici se že jeseni obeta 
lepša perspektiva. »Videti to, je nekaj čudovitega in neverjetnega. Zelo srečna sem, da 
sem imela priložnost ogledati si to in bom več kot ponosna, da bom lahko pripovedovala 
o tem svojim prijateljem.-« 
Tako je prevedel Matej Bor zapisek neke Američanke iz knjige vtisov, ko si je ogledala 
edinstveni muzej na svetu - Čebelarski muzej v Radovljici. 
 



     
 

Rudolf Rakovec / 120 let star kip Turka (kot panj) 
 

»Muzej je še mlada ustanova«, nam je pripovedoval upravnik Rudolf Rakovec, ko smo 
se pred dnevi zadrževali pri njem, »zato je še precej neurejen. Problem pa je tudi v tem, 
ker sem za vsa dela sam, čeprav sem že precej v letih in tudi dovolj prostorov že ni na 
razpolago, v katerih bi lahko sistematično uredil zgodovino slovenskega čebelarstva, pa 
tudi drugih živalic, ki oplajajo cvetove. Obetajo pa se boljši časi. Morda bo zadeva s 
prostori že na jesen urejena.« 
Razstavljeni predmeti v muzeju so res nekaj edinstvenega, značilnega za Slovenijo ne 
samo glede čebelarstva, temveč za zgodovino Slovencev nasploh. Številne panjske 
končnice, čeprav so stare tudi več desetletij ali odo stoletje, so kot najčudovitejša in 
najbolj točna knjiga z barvnimi slikami o preteklosti. Muzej pa je prav zaradi svoje 
svojstvenosti nadvse mikaven za številne turiste in izletnike, ki obiskujejo Radovljico v 
vse večjem številu. In muzej je kljub temu, da obstaja šele dve leti, postal znana ustanova 
že precej daleč izven meja naše domovine. Vsekakor pa bo za muzej v prihodnje še večje 
zanimanje kot doslej, ko ga obišče letne okoli 4.000 občudovalcev, saj predvidevajo, da 
bodo s pridobitvijo novih prostorov razen čebelarskega oddelka uredili tudi oddelek za 
metulje. Tovariš Rudolf Rakovec ima že sedaj zbranih okoli 2.000 najrazličnejših 
primerkov skoraj vseh vrst metuljev, ki jih lahko najdemo na Gorenjskem. Predvidevajo 
pa tudi, da bodo sam čebelarski oddelek še močno povečali in v zgodovino čebelarstva 
posegli tudi v druge predele Slovenije in ne samo na Gorenjsko, kot je to primer doslej. 
Štajerska, Koroška, Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina in Primorska so tudi še predeli, 
kjer so ohranjeni zanimivi primerki iz zgodovine slovenskega čebelarstva. Vendar pa 
doslej teh dragocenih muzejskih predmetov še ni utegnil nihče zbrati. Brž pa, ko bi bilo 
zbrano tudi to gradivo, bi lahko imel radovljiški čebelarski muzej še več kot samo 



slovenski pomen. To pa ne bi bilo nič čudnega, saj se naša čebelarska preteklost veže v 
mnogočem s preteklostjo čebelarstva drugod. Janševo delo (v muzeju nameravajo 
njegovem delu) in njegova odkritja so postala danes last vsega naprednega čarterskega 
sveta. Razgibano kupčevanje naših čebelarskih trgovcev je našo čebelo-sivko razširilo 
po mnogih tujih deželah, zaradi svojih dobrih lastnosti pa si je pridobila sloves po vsem 
svetu. Zatorej se tudi ni čuditi, če že v »Glasniku muzejskega društva za Slovenijo« iz 
leta 1919/1920 najdemo predlog, da naj se kranjska čebela zavaruje kot naravni 
spomenik. In če je le res vse tako, potem je potrebno zagotoviti tudi radovljiškemu 
čebelarskemu muzeju, da bo kot ustanova imel v svetu tisti glas, kot ga ima kranjska 
čebela, zaradi katero je muzej tudi nastal.  / B. Fajon 
Vir: Glas, 15. 7. 1961 
 
  

 
 

Zavod Čebelarski muzej v Radovljici, ust. 1962 
 

  
 

 
 



Uradni vestnik okraja Kranj, 31. 10. 1962 
 
 

 
 

Čebelarski muzej (prospekt), 1963 
Vir: DAR (Izletnik) 

 
 

Čebelarski muzej v Radovljici razpisuje mesto administratorja, ki bi razen 
administrativnih vodil še računovodske in druge muzejsko-upravne posle. Pogoj 
srednješolska izobrazba s prakso. Razpis velja do zasedbe mesta. 
Vir: Glas, 12. 10. 1963 
 
 
Seja izvršnega odbora ZČDS, dne 22. decembra 1964. Predsednik poroča, da je po 
naši knjigovodski evidenci Čebelarski muzej v Radovljici obremenjen s 155.420 din. Ta 
znesek izvira še iz preteklih let v zvezi z zbiranjem raznih čebelarskih predmetov za muzej 
po prof. S. Miheliču predvsem p o Štajerskem. 73 zbranih predmetov je dala Zveza 
29.7.1958 na razstavo muzeju v Kranju, s tem da jih po zaključeni razstavi izroči 
čebelarskemu muzeju v Radovljici. V navedenem znesku so zajeti stroški za odkup, 
transport predmetov itd. Sklenili smo, naj se čebelarski muzej v Radovljici razbremeni za 
navedeni znesek, predsednik naj pa s Fr. Resmanom v Radovljici ugotovi, če so bili v 
Kranju razstavljeni predmeti v redu izročeni čebelarskemu muzeju v Radovljici. 
Tveza je odkupila od podjetja »Liko«, pravnega nasledniku nekdanjega podjetja Zveze 
»Mizarstvo Vrhnika«, za čebelarski muzej 22 različnih panjev in čebelarskih predmetov. 
Sklenili smo, naj se, v kolikor muzej že ima kak tak predmet, odprodajo po nabavni ceni, 
ostali pa naj se ob prvi priložnosti pošljejo muzeju v Radovljici. 
Od Biološkega inštitutu Medicinske fakultete nabavljenih sedem mikroskopov so doslej 
prevzela čebelarska društva Radovljica, Zagorje, Postojna in Celje, in sicer vsako po en 
mikroskop. Zveza ima še tri mikroskope z manjšimi povečavami. … 



Vir: Slovenski čebelar, 1. 2. 1965 
 
 
Zanimanje za muzeje. … Čebelarski muzej v Radovljici je imel v prvih šestih mesecih 
letos 2667 obiskovalcev, od tega tujcev le 91. 
Vir: Glas, 11. 8. 1965 
 
 

 
 

Uradni list Socialistične Republike Slovenije, 12. 5. 1966 
 
 
Ne moremo pa biti zadovoljni z razvojem čebelarskega muzeja v Radovljici, ki naj bi bil 
leta 1973 ob 200-letnici smrti Antona Janše najbolj zanimiva privlačnost za udeležence 
A. Janševih spominskih proslav. S smrtjo delavnega Franceta Resmana, predsednika 
Čebelarskega društva Radovljica, ki je bil tudi predsednik delavske skupnosti Združenih 
muzejev občine Radovljica, se je stanje v muzeju samo še poslabšalo. S prof. S. 
Miheličem smo se sporazumeli, da bo v prihodnje zastopal Zvezo v Čebelarskem muzeju. 
Z upravo muzeja smo imeli vsega en sestanek. V smislu zaključka na tem sestanku je 
sestavil prof. S. Mihelič osnutek načrta za nadaljnji razvoj muzeja. Na osnovi tega načrta 
naj bi se v prihodnje sestavljal vsako leto delovni program Čebelarskega muzeja. Osnovni 
pogoj za boljše uspevanje muzeja pa je med drugim tudi nujna namestitev strokovnjaka 
muzealca. 
Vir: Slovenski čebelar, 1. 5. 1970 
 
 
Čebelarski muzej v Radovljici se je izoblikoval na teritoriju z najstarejšo in najbolj razvito 
čebelarsko tradicijo v pokrajini, ki je dala enega največjih čebelarskih strokovnjakov 
prosvetljenske dobe Antona Janšo. … 
V manj ugodnem položaju pa je čebelarski muzej v Radovljici, kjer se o sodobni muzejski 
ureditvi ne da govoriti. 
Toda ima čebelarski muzej na voljo za svoj razvoj vsaj primerne prostore v izrednem 
baročnem ambientu radovljiške graščine in celotnega mestnega jedra … 
Vir: Glas, 7. 10. 1970 
 
 
Muzeji na Gorenjskem. … Ozko specializirano zasnovo ima tudi l. 1959 ustanovljeni 
čebelarski muzej v Radovljici, edini te vrste v državi. Dokumentarno gradivo o razvoju 
čebelarstva na Gorenjskem in v Sloveniji, bogata zbirka čebelarskega orodja in priprav,p 



oslikanih panjskih končnic in čebelnih panjev ter odlični prostori v radovljiški graščini 
obetajo dobre perspektive nadaljnjemu razvoju muzeja. / dr. Cene Avguštin 
Vir: Snovanja, december 1971 (Številka je posvečena 150-letnici muzejstva na Slovenskem) 

 
 

Spomini na Antona Janšo / Glas, 31. 1. 1973 
 
 

 
 

Glas, 21. 2. 1973 
 
 

Ureditev čebelarskega muzeja v Radovljici. V okviru priprav za letošnje svečanosti v 
počastitev 200-letnice smrti znamenitega slovenskega čebelarja Antona Janše so te dni 
v radovljiški graščini začeli z obnovitvenimi deli čebelarskega muzeja. Letošnja proslava 
bo imela namreč širši, mednarodni pomen. V muzejskih prostorih v prvem nadstropju 
graščine bodo poleg bogate zbirke nad 300 izvirnih panjskih končnic, čebelarske opreme, 
orodja in drugih zanimivosti opremili tudi Janševo sobo. Tako bodo obiskovalci 
čebelarskega muzeja v prihodnje lahko dobili vpogled v zelo pomembno gospodarsko 
panogo na Slovenskem in v tipično slovensko ljudsko umetnost. Urejena zbirka bo  
pomenila tudi dopolnilni pouk iz biologije. 
Proslav ob obletnici Janševe smrti se bodo udeležili številni domači in tuji strokovnjaki ter 
kulturni delavci. Čebelarski muzej bo namreč edini te vrste v Jugoslaviji. Znani belgijski 
strokovnjak arh. Josef Schoofs, ki je lani obiskal muzej, pa je celo zapisal, da je čebelarski 
muzej v Radovljici po svojem gradivu najbogatejši med tovrstnimi muzeji v Evropi. 
Hkrati z obnovo in ureditvijo muzeja bodo pripravili vse potrebno tudi za potujočo razstavo 
panjskih končnic. Ob jubileju Janševe smrti pa bodo izdali še poseben katalog. / JR 
Vir: Glas, 21. 2. 1973 
 
 



 
 

Člani Čebelarskega društva Radovljica so v soboto dopoldne dobili svoj prapor. Razvil ga 
je predsednik občinske skupščine Radovljica Stanko Kajdiž. Več o tej sobotni slovesnosti, 
ko so odprli tudi prenovljeni Čebelarski muzej, lahko preberete na 5. strani. / Foto: F. 
Perdan 
Vir: Glas, 8. 8. 1973 
 
 
Praznik čebelarjev. Člani čebelarskega društva Radovljica so dobili prapor, v radovljiški 
graščini pa so odprli prenovljeni čebelarski muzej. 
Čebelarsko društvo Radovljica, ki deluje na območju radovljiške in jeseniške občine, ima 
dvanajst čebelarskih družin: v Podnartu, Kropi, Begunjah, Radovljici, na Bledu, v Gorjah, 
Bohinjski Beli, Bohinjski Bistrici, v Breznici, na Blejski Dobravi, Jesenicah, v Mojstrani in 
v Kranjski gori. Letos praznuje društvo 90-letnico obstoja. Ustanovljeno je bilo 1883. leta 
s sedežem na Jesenicah. Društvo se je imenovalo ob ustanovitvi Čebelarsko in sadjarsko 
društvo za Kranjsko. Danes ima 280 članov, ki imajo skupaj okrog 4000 panjev čebeljih 
družin. Med člani so številni takšni, ki se s čebelarstvom ukvarjajo že prek 50 let. 
 



 
 

Detajl s prenovljenega Čebelarskega muzeja / Foto: F. Perdan 
 
V soboto ob 10. uri dopoldne so člani čebelarskega društva v prostih radovljiške graščine 
razvili svoj prapor, ki simbolizira vključitev čebelarjev v mednarodno čebelarsko 
organizacijo Apimondio. Slovesnosti so se udeležili številni člani in gostje, med njimi tudi 
predsednik zveze čebelarskih društev za Slovenijo Valentin Benedičič. Nastopil je moški 
pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Radovljice, prapor pa je razvil predsednik radovljiške 
občine skupščine Stanko Kajdiž. 
Uro zatem je bila v prostorih radovljiške graščine še ena čebelarska slovesnost, združena 
s praznovanjem radovljiškega občinskega praznika. V prvem nadstropju so ob 200-letnici 
smrti našega velikega čebelarja, znanega po vsem svetu, Antona Janše iz Zabreznice, 
odprli prenovljen Čebelarski muzej. Obnovo muzeja so omogočili Kulturna skupnost 
Radovljica in Kulturna skupnost Slovenije, Medex Ljubljana, ter številne delovne 
organizacije z oglasi v katalogu. Zveza čebelarskih društev za Slovenijo pa je muzeju 
dala 345 panjskih končnic in starejšo čebelarsko literaturo, ki predstavlja osnovo 
muzejske strokovne knjižnice. V muzeju so obnovil obnovili prostore, pri čemer je 
sodeloval Zavod za spomeniško varstvo v Kranju. Ena od restavratorskih pridobitev pri 
obnavljanju muzeja je tudi samostanski pod, ki je bil odkrit pod novejšim parketom in 
ponovno daje videz grajskih prostorov. 
Muzej je urejen tako, da se obiskovalec seznani z biološkimi značilnostmi čebel, z 
različnimi vrstami panjev in drugim orodjem ter seveda s proizvodi iz medu. Zelo zanimiva 
je zbirka poslikanih panjskih končnic, v zadnjem prostoru pa je čebelarska literatura od 
prvih začetkov do danes. 
Pri strokovni ureditvi zbirk Čebelarskega muzeja so sodelovali: poznavalec slovenskega 
čebelarstva Stane Mihelič, direktor prirodoslovnega muzeja v Ljubljani dr. Anton Polenec, 
panjske končnice je uredil dr. Cevc, zbirko pa je postavil inž. arh. Peter Fister. Panjske 
končnice je restavriral akademski slikar Viktor Snoj, fotografije pa so delo mojstra 
umetniške fotografije Marjana Pfeiferja in Janeza Skoka. Ob tej priliki so izdali tudi bogat 
katalog, ki ga je oblikoval direktor Tehničnega muzeja Jesenice Miloš Magolič. Akademski 



kipar-medaljer Stane Dremelj iz Radovljice pa je za to priliko poleg begunjske značke 
napravil še Janševo spominsko značko. 
Prenovljeni Čebelarski muzej, ki je v kratkem času že tretji takšni muzej v radovljiški občini 
(pred tem je bil obnovljen Kovaški muzej v Kropi in Spominski muzej talcev v Begunjah), 
je odprl predsednik občinske skupščine Stanko Kajdiž. Delo pri obnovi muzeja je ob tej 
priliki orisala direktorica radovljiških muzejev Maruša Avguštin, v kulturnem delu 
programa pa je nastopil pevski zbor Anton Tomaž Linhart. / A. Žalar 
Vir: Glas, 8. 8. 1973 

 
 

Katalog čebelarskega muzeja v Radovljici. Hkrati z otvoritvijo prenovljenih muzejskih 
prostorov in dopolnjenih zbirk ob 200-letnici smrti svetovno znanega slovenskega 
čebelarja Antona Janše (1734-1773) je čebelarski muzej v Radovljici izdal tudi lično 
opremljen in bogat katalog v 5000 izvodih. Poleg nazornih opisov muzejskih zbirk, 
čebelarstva, življenja čebel, čebelnjakov, orodja in čebelarskega slovstva pri nas, vsebuje 
katalog odlične barvne reprodukcije panjskih končnic, črno-bele fotografije nekaterih 
najzanimivejših eksponatov ter strokovno obrazložitev umetniškega vidika panjskih 
končnic. 
Tekste so pripravili dr. Emilijan Cevc, prof. Stane Mihelič in dr. Anton Polenec. V 
angleščino, nemščino, francoščino in ruščino pa sta jih prevedla dr. Janko Golias in 
Narcis Demskij. Fotografije in slikovno gradivo sta izdelala Marjan Pfeifer in Janko Skok, 
oblikovno pa je katalog uredil Miloš Magolič. 
Objavljeno gradivo so prispevali poleg matičnega muzeja v Radovljici še zveza 
čebelarskih društev Slovenije, narodni in etnografski muzej v Ljubljani ter prof. Stane 
Mihelič in župni urad Komenda. Finančna sredstva za katalog so prispevali poleg kulturne 
skupnosti Radovljica tudi številne delovne organizacije, tiskala pa ga je tiskarna Ljudske 
pravice Ljubljana. To izredno lepo in koristno publikacijo, po kateri zelo radi segajo 
obiskovalci muzeja, prodajajo po 15 din. / JR 
Vir: Glas, 15. 8. 1973 
 
 
Pogovori s sekretarjem ZSJ. Sekretar centralnega sveta zveze sindikatov Jugoslavije 
Marjan Rožič je bil v četrtek na obisku v radovljiški občini. Najprej se je pogovarjal s 
predstavniki občinskega sindikalnega sveta Radovljica, potem pa si je ogledal še 
prenovljeni čebelarski muzej v prostorih radovljiške graščine. S predstavniki podjetja LIP 
Bled in občinskega sindikalnega sveta se je nazadnje pogovarjal o problematiki 
lesnopredelovalne industrije. 
Vir: Glas, 25. 8. 1973 
 
 

Delo bratov Janša / Snovanja, 26. 12. 1973 
 

 
Čebelarski muzej v Radovljici in njegove poslikane panjske končnice. Radovljica se 
ponaša z edinim čebelarskim muzejem v naši državi. Lokaciji je botroval splet različnih 
dogodkov, vendar predstavlja staro mestece z izredno lepo ohranjenim 



poznosrednjeveškim mestnim jedrom v središču Gorenjske zanj zelo primeren okvir. 
Baročna graščina, v kateri je muzej, se uvršča po tlorisnem sestavu in po bogastvu 
štukiranega okrasa na fasadi med tovrstnimi spomeniki na eno prvih mest. Vendar staro 
mestno jedro z gotsko cerkvijo in baročno graščino kliče po konservatorski roki. Urejeno 
bi predstavljalo resnično dragocenost med našimi starimi mesti. 
Muzej je v stavbi graščine že od njegove ustanovitve l. 1959. Za 200-letnico smrti 
slovenskega čebelarja Antona Janše je doživel preureditev zbirke in obnovo prostorov, 
hkrati pa se je obogatil za lepo število poslikanih panjskih končnic, ki jih je izročila Zveza 
čebelarskih društev za Slovenijo. 
Zbirka predstavlja zgodovinski pregled slovenskega čebelarstva od prvih znanih 
podatkov: v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske do polpretekle dobe. Čeprav ni popolna 
in čeprav jo sestavlja predvsem gorenjsko gradivo, kaže na velik gospodarski pomen 
slovenskega čebelarstva v preteklosti in njegovo mesto v slovenski kulturni zgodovini. 
Zarodki Čebelarskega muzeja segajo daleč nazaj, vsaj v leto 1925, ko je znani čebelar in 
takratni urednik Slovenskega čebelarja Avgust Bukovec predlagal ustanovitev muzeja v 
Ljubljani in kasneje daroval zanj svojo celotno zbirko poslikanih panjskih končnic. Od 
zamisli do ustanovitve je minilo več kot 30 let. Žal je čas med tem opravil svoje. A 
prizadevni čebelarji, ki so s pomočjo Glavne zadružne zveze, Zveze čebelarskih društev 
za Slovenijo, Občinskega ljudskega odbora Radovljica in drugih končno dosegli 
ustanovitev muzeja, so zbrali zanj tudi gradivo, ki predstavlja do danes večino gradiva 
Čebelarskega muzeja. Med radovljiškimi čebelarji gre gotovo največ zaslug danes že 
pokojnima prvemu direktorju čebelarskega muzeja Francu Resmanu in Rudolfu Rakovcu, 
preparatorju in prvemu kustosu muzeja. 
Vnaprej ostane dolžnost delavcev Čebelarskega muzeja dopolnjevanje zbirke, ki bi 
morala v perspektivi predstavljati celotno slovensko čebelarstvo. Kot edini jugoslovanski 
čebelarski muzej pa bi mogel leta razširiti svoj delovni program na celotno jugoslovansko 
ozemlje. 
Medtem ko je za čebelarje morda najbolj zanimiva tehnična stran čebelarstva, pa 
predstavljajo za ostale obiskovalce muzeja posebno privlačnost poslikane panjske 
končnice, v katerih se na zanimiv način kaže podoba našega podeželja predvsem v 19. 
stol.  
Poslikane panjske končnice najdemo danes povečini le še po javnih in privatnih zbirkah. 
V čebelnjakih, kjer so nekoč vabile s svojo slikovitostjo, pomagale čebelarjem in čebelam 
pri orientaciji in ne nazadnje, kjer so imeli svetniki in svetnice naslikani na deščicah 
»nalogo« čuvati čebele pred boleznimi in sovražniki, jih skoraj ni več. Prisrčna in 
preprosta umetnost, udomačena skoraj na vsem slovenskem ozemlju, kjer se je 
čebelarilo v panjih »kranjičih«, je predstavljala v času nastajanja pa tudi se kasneje nekaj 
tako vsakdanjega, da se njene enkratnosti dolgo nismo zavedali. Danes je to umetnostno 
blago, za katerega se zanimajo tako preprosti ljubitelji kakor zahtevni zbiralci narodnega 
blaga in umetnin pa tudi strokovnjaki, ki so o tem slovenskem likovnem fenomenu 
povedali že marsikaj zanimivega. 
Čebelarski muzej v Radovljici, ki sodi danes po številu slikanih deščic med najbogatejše 
zbirke pri nas, je l. 1973 izdal katalog z razpravo dr. Emilijana Cevca, ki pa predstavlja le 
uvod v obširnejšo študijo, ki naj bi pojasnila še marsikaj, kar je v zgodovini panjskih 
končnic nejasnega: kdaj in kje so se začele, kje so bile najbolj razširjene, kaj jih je v resnici 
pogojevalo. Resneje se v zadnjem času ukvarjajo s to vrsto umetnosti tudi dr. Gorazd 



Makarovič, katerega knjižica Poslikane panjske končnice je izšla l. 1962 med likovnimi 
zvezki Mladinske knjige, Milena Moškon, ki je zbrala za celjski muzej lepo število 
poslikanih panjskih končnic na Štajerskem, dr. Marija Jagodic-Makarovič, dr. Niko Kuret 
in drugi. Med starejšimi raziskovalci te veje ljudske umetnosti omenimo Michaela Heinka 
in njegov najstarejši znani zapis o končnicah v 3. letniku Carniolije, dr. Walterja Schmida, 
arheologa in muzealca, ki se je ukvarjal tudi s čebelarstvom, Josipa Westra, dr. Josipa 
Mantuanija. Prvi strokovno napisan članek imamo iz l. 1929 v III. letniku Etnologa izpod 
peresa dr. Stanka Vurnika. Najizčrpnejši pregled tega slikarstva s poskusom 
zgodovinskega razvoja in vsebino upodobitev pa nam je zapustil Avgust Bukovec v 
Slovenskem čebelarju l. 1934, 1942 in 1943. Njegov trud je še danes osnovno izhodišče 
raziskovanja končnic.  
Že število avtorjev, ki obravnavajo poslikane panjske končnice, nas opozarja na njihovo 
zanimivost. To je slikarstvo, ki se je po dosedanjih dognanjih pojavilo sredi 18. stoletja na 
panjih »kranjičih«. Klasično obdobje se veže na čas med leti 1820-1880; po prvi svetovni 
vojni degenerira. V dobi razcveta je bila ta zvrst slikarstva razširjena skoraj po vsem 
slovenskem alpskem prostoru. Prekmurje in Bela krajina je nista poznali, ker so tu ljudje 
čebelarili v pletenih koših. Likovna govorica je izšla iz baroka, prvega umetnostnega sloga 
pri nas, ki ga je ljudstvo sprejelo za svojega in je bil v poenostavljenih inačicah živ še vse 
19. stoletje.  
Slikarji končnic so bili poklicni slikarji, ki so v panjske končnice vnašali baročno tradicijo 
cerkvenega slikarstva (pogosto so to skice oltarnih podob z bibličnimi prizori), slikarji, ki 
so se pri teh mojstrih učili in jih posnemali (navadno so si pomagali s kartonom s 
perforirano risbo, s pomočjo katere so tudi serijsko izdelovali končnice), in samouki, 
katerih končnice so zaradi svoje rustikalnosti in ekspresivnega izraza pogosto še posebej 
zanimive. 
Znanih je cela vrsta imen avtorjev, ki so se ukvarjali s slikanjem panjskih končnic. Kranjski 
slikar Leopold Layer (1752 do 1828) je odločujoče vplival na kasnejše slikarje tega žanra. 
Tudi Matevž Langus (1792-1855), eden glavnih mojstrov slovenskega bidermajerja, se je 
ukvarjal z njimi. V mladih letih je slikal končnice koroški slikar krajinar Marko Pernhart 
(1824 do 1871). Podobarska delavnica družine Šubicev je slikala končnice predvsem za 
Poljansko dolino; očetu sta pomagala tudi znamenita slikarja brata Janez in Jurij Šubic. 
Obrtniški cerkveni podobarji, kot so bili Gosarji, Goetzli, Wisiaki, Bradaške, Matija Koželj 
iz Kamnika in drugi, so prav tako poslikavali panjske končnice. Tudi nekateri samouški 
slikarji in slikarke so bili uspešni: »Podnartovčeva Micika« (1821 do 1891) iz Selške 
doline, ki je slikala tudi na steklo, Alojz Košir iz Ljubnega, v Železnikih »Plnadarjev Tone«, 
v Oselici Janez Bajt, v Podgorju pri Kamniku Florijan Vidic, Jakob in Matevž Podobnik sta 
slikala na Medvedjem Brdu predvsem za okolico Hotedrščice, v Lučah »Mali Jakec«, na 
Koroškem je bil zelo znan Medard Skuk v Dohrli vasi in tudi znani ljudski pevec Andrej 
Šuster-Drobosnjak je segel po slikarskem čopiču. Itd. 
Pogosto so se slikarji posluževali različnih predlog iz božjepotnih podobic, biblije s 
Schnorrovimi ilustracijami, kasneje humorističnih in satiričnih grafičnih listov, ki so prišli k 
nam od drugod, Mohorjevih knjig, koledarjev itd. 
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Pegam in Lambergar 
 
 
Najzanimivejša stran tega slikarstva je njihova snovnost. Znanih je prek 700 različnih 
motivov na panjskih končnicah, čeprav so se mnogi pogosto ponavljali. 
Najstarejši motivi so religiozni. Najstarejša, znana končnica z letnico 1758, ki jo hrani 
Etnografski muzej v Ljubljani, predstavlja Marijo z detetom. Na Gorenjskem po 
ugotavljanju dr. Emilijana Cevca lahko iščemo začetek slikanja končnic. Prvotno so to 
stilizirano podane figure svetnikov in svetnic, simetrično obdanih ob straneh s šopki 



cvetja, balustrov ali zaves, analogno slikarstvu na kmečkih skrinjah, omarah, slikah na 
steklo itd. Sledijo kompozicionalno bogatejše upodobitve bibličnih zgodb in legend. 
Pripovedna vsebina se je pričela javljati najprej znotraj religioznih prizorov, kjer opazimo, 
da slikarja večkrat bolj zanima dogodek kot verska pomembnost. Kakor začetek slikanja 
končnic, smemo tudi prve končnice pripovedne vsebine iskati na Gorenjskem. Med 
najstarejše sodijo tiste s prizori boja s Pegamom in Lambergarjem, vezane na grad 
Kamen v Begunjah iz 80. let 18. stoletja. 
Proti koncu 18., še bolj pa okoli srede 19. stoletja se pojavijo po vsem teritoriju, kjer so 
bile razširjene, končnice, poslikane s prizori poučne, humoristične, satirične, žanrske, 
kronistične, moralne vsebine; najbolj redki so pravljični in domišljijski prizori. 
Današnjega človeka najbolj privlačijo končnice s prizori vsakdanjega življenja, ki v svoji 
preprostosti, robatosti in naivnosti, pogosto z zelo skromnim slikarskim znanjem odpirajo 
pred našimi očmi način življenja in mišljenja slovenskega kmeta, predstavnika 
najštevilnejšega družbenega sloja slovenskega naroda v preteklosti, ki je tudi v slikarstvu 
znal ubrati v času, ko je bila slovenska meščanska umetnost izrazito vklenjena v tuje 
umetnostne tokove, svojo tradicionalno govorico. 
Poslikane panjske končnice, ki jih občudujemo danes po muzejih ali drugih zbirkah, so 
od starosti in vremenskih vplivov dokaj drugačne kot so bile v času svojega nastanka. 
Barve so zvečine obledele, pogosto so vidne le še konture, močno so opazne »letnice« 
lesa. Zob časa jim je vtisnil patino, srebrnkast lesk strukture lesa. Zato so tiste redke, ki 
so naključno ostale neuporabljene na podstrešjih hiš, zaščitene pred soncem in dežjem, 
za današnji čas kar manj privlačne. Da pa so stoletje in pol in še več kljubovale zobu 
časa, gre zasluga tehniki slikanja in pripravi barv. Slikarsko tehniko so končničarji prevzeli 
od baročnih slikarskih delavnic 18. stol. Končnice so slikali pretežno z oljnatimi barvami, 
kasneje tudi z različnimi temperami. Pred slikanjem so jih grundirali z navadno kredno 
kredno podlogo. Nekatere končnice so slikali neposredno na les. Največkrat so uporabljali 
smrekov les, redkeje lipov, borov ali macesnov. Navadno so na kredno podlogo zarisali 
obrise kompozicije. Pogosto so si pomagali s papirnato šablono, na kateri so bili obrisi 
figur preluknjani; skozi luknjice so z blazinico vtrli z zdrobljenim ogljem ali z barvo v prahu 
temeljno risbo in nato konture izvlekli s čopičem. Dobre barve so si izurjeni slikarji 
pripravili sami: drobno so zmleli zemeljske barve in jih nato pomešali z lanenim oljem. 
Tehnika je bila toliko trpežna, da so se ohranili vsaj obrisi pri katerih je bila barva 
najgostejša, tudi če je vreme izlužilo med njimi že vso lokalno barvo. Končnice iz 
kasnejšega časa, ki so izdelane s tovarniško izdelanimi barvami, so mnogo manj 
obstojne, manjka pa jim tudi prvinski, le na nekaj barvnih tonov uglašeni koloristični izraz.  
Končnice, ki so razstavljene v Čebelarskem muzeju v Radovljici, predstavljajo zanimiv 
vpogled v ta enkratni slovenski likovni fenomen. Čeprav muzej ne razpolaga samo z 
najkvalitetnejšimi primerki, čeprav nima niti najstarejše končnice, niti nekaterih 
najatraktivnejših motivov, hrani največje število teh sličic. Z množico motivov, ki se 
pogosto ponavljajo v različnih inačicah, pa se pred gledalčevimi očmi odpira slika 
preprostega, skromnega in pobožnega Slovenca, ki pa je istočasno tudi trd in nezaupljiv 
ter oster in kritičen opazovalec svoje okolice, s posebnim smislom za jedki humor. 
Humoristični in satirični prizori nam odkrivajo tudi njegovo prebrisano previdnost: navadno 
se loteva le »šibkejših«: kmečkega proletariata, žensk itd. Preseneča nas razmeroma 
skromno število prizorov, ki bi prikazali vsakdanje delo kmeta in čebelarja. Očitno so 
čebele res predstavljale praznični del kmetovih opravil, ob katerih se je »sprostil po 



napornem delu, ob njih pomodroval in ob odkrivanju njihovega življenja, ki je delo, 
poglabljal svoj življenjski smisel in svojo uglašenost z naravo. / Maruša Avguštin 
Vir: Snovanja, 17. 9. 1974 
 
 
Žive čebele v čebelarskem muzeju v Radovljici. Ko so letos prav pred novo turistično 
sezono dopolnili zbirko in jo obnovili, so sklenili, da bodo v biološki sobi muzeja uvedli 
tudi žive čebele. Čebelar in vzrejevalec matic Ciril Jalen, ki vodi plemenilno postajo 
Antona Janše pod Zelenico, jim je oskrbel opazovalni panj s svojimi čebelami z matico iz 
plemenilne postaje. 
Na misel, da bi imeli v muzeju žive čebele, je že pred nekaj leti opozoril kustos belgijskega 
čebelarskega muzeja, v katerem predstavljajo prav žive čebele največjo privlačnost, pa 
tudi obiskovalci muzeja, ki so spraševali po njih in muzejski vodniki. Čebele bodo ostale 
v muzeju predvidoma do srede oktobra, po prezimljenju pa se bodo prihodnje leto v maju 
vrnile. 
V muzeju upajo, da bodo čebele privabile tudi mladino in da se bo kdo med njimi navdušil 
za čebelarjenje, saj se najbrž premalo zavedamo, kako pomembna je čebela v naravi, 
tudi če si odmislimo med in njegove zdravilne lastnosti, saj so čebele še veliko 
pomembnejše kot opraševalke cvetja in kot take čuvarke našega, pogosto že zelo 
ogroženega okolja. Prav zato so letos povabili čebelarski muzej na razstavo cvetja v 
Brežice, od koder se je vrnil z odlikovanjem. 
Kaj je nekoč pomenilo pri nas čebelarstvo, lahko spoznamo v muzeju. Ime Antona Janše 
iz Zabreznice, po vsem svetu znanega čebelarja, bi nam moralo pomeniti več kot nam 
pomeni. Tudi odnos do čebelarjenja, te nekdaj gospodarsko zelo pridobitne panoge, ki 
nam je obenem podarila v svetu enkratno ljudsko slikarstvo na panjih, bi se moral 
spremeniti. 
Čebela od nekdaj služi kot simbol pridnosti. Člani naše prve znanstvene ustanove 
Academiae operosorum  iz l. 1693 so se imenovala čebele. Tudi v slovenski literaturi, 
posebno otroški, ima čebela zelo vidno mesto. Kateri ciciban ne pozna Župančičeve 
pesmi Ciciban in čebela? Danes služi čebela kot simbol bank. Kot simbol štedljivosti jih 
najdemo tudi na fasadi nekdanje posojilnice v Radovljici, kvalitetni secesijski stavbi. itd. 
Bolj ko postaja čebela pozabljena, bolj ko izginja z naših travnikov, polj in njiv zanjo 
najprimernejša paša, bolj bi morali opozarjati nanjo. Pomagala bi nam med drugim 
povezati se nazaj z naravo. Ob čebelarjenju bi lahko koristno združevali s prijetnim, kar 
so odlično znali naši predniki. 
Te in podobne misli se porajajo ob prijetni obogatitvi muzeja z živimi čebelami, kjer si jih 
vsakdo lahko od blizu ogleda. Matica je posebej označena. Kako bo rastel v satju venec 
medu, cvetnega prahu in zalege, bomo lahko sproti spremljali. / M. A. 
Vir: Glas, 2. 7. 1976 
 
 
Muzeji radovljiške občine. … V Radovljici si lahko ogledate Čebelarski muzej z bogatimi 
zbirkami, ki prikazujejo razvoj slovenskega čebelarstva in bogato zbirko poslikanih 
panjskih končnic ter opazovalni panj z živimi čebelami. V delovnih dneh je muzej odprt 
od 8.-18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 10.-12. in od 16.-18. ure. 
Vir: Glas, 9. 7. 1976 



Pomembna novost. Radovljica — Radovljiški Čebelarski muzej je bil ustanovljen 1962. 
leta, 1973. leta ob 200-letnici rojstva znanega slovenskega čebelarja Antona Janše pa so 
ga obnovili. Muzej, ki je sestavni del muzejev radovljiške občine, ima vsako leto veliko 
obiskovalcev. Lani si ga je ogledalo okrog 8000 obiskovalcev. 
V četrtek, 9. junija, pa je muzej dobil še eno pomembno novost. Biološko sobo v njem so 
dopolnili z živimi čebelami. Vanjo so namreč postavili stekleni panj z živimi čebelami, ki 
ga je muzeju podaril Ciril Jalen iz Zabreznice. Za to so se odločili, da bi obiskovalcem 
lahko prikazali biologijo in življenje čebel. 
Muzej ima tako zdaj svojevrstno zaokroženo celoto. Obiskovalec se lahko prepriča, kaj je 
čebelarstvo pomenilo nekdaj in kaj danes. V biološki sobi imajo okrog 300 diapozitivov, v 
prihodnje pa bodo pripravljali tudi predavanja. Tako bodo prikazali biologijo čebel, bolezni, 
sovražnike, rastline, čebelarska opravila in poslikane panjske končnice. 
Obiskovalci si zdaj v prvi sobi lahko ogledajo zgodovino čebelarstva, v drugi je biološki 
oddelek, v tretji razvoj panja, v četrti so panjske končnice (imajo jih okrog 600), v naslednji 
so Medeksovi proizvodi in v zadnji so predstavljeni slovenski čebelarji ter tuji, ki so imeli 
kakršenkoli vpliv nanje. / A. Ž. 
Vir: Glas, 14. 6. 1977 
 
 
Obisk. … Lani si je ogledalo: … Čebelarski muzej Radovljica 9000 gostov. / D. Sedej 
Vir: Glas, 28. 2. 1979 
 

 
Bogata muzejska zbirka.  Radovljica – Čebelarski muzej v Radovljici, ki je edini tovrstni 
muzej v Jugoslaviji, so ustanovili leta 1962. Le radovljiška občina je bila v tem času 
nadvse naklonjena otvoritvi takšnega muzeja in je ponudila čebelarjem dovolj velike in 
ustrezne prostore v stari graščini na Linhartovem trgu. Tako je nadvse obogatila muzejsko 
dejavnost in ostalim muzejem priključila edinstveno zgodovinsko zbirko razvoja 
slovenskega čebelarstva. 
Takšni muzeji po svetu niso nobena redkost, a je vendarle radovljiški po svetu izredno 
znan in priznan. Muzej namreč ponuja izredne eksponate zgodovinskega razvoja 
slovenskega čebelarjenja, toliko značilno našega in originalnega, da je vredno ohraniti 
kasnejšim rodovom in čebelarjem. Tako imajo v muzeju prelepo zbirko panjskih končnic 
in drugih čebelarskih predmetov, slovensko čebelarsko literaturo, poslednja soba 
čebelarskega muzeja pa je posvečena apiterapiji, uporabi čebeljih pridelkov v zdravilstvu. 
V razstavni zbirki spremljamo čebelo in cvet, ki sta vir neizmernega bogastva čebeljih 
pridelkov. Ureditev zadnje sobe in zbirke, ki je prva takšna zbirka na svetu, je omogočila 
organizacija Medex iz Ljubljane, ki je pomagala tudi pri postavitvi prelepih reklamnih tabel, 
ki jih je Čebelarski muzej postavil ob gorenjski magistrali. 
Čebelarski muzej v Radovljici si je resnično vredno ogledati. V njem nam spregovorijo o 
pomenu čebelarstva, o delu in življenju čebel, še posebej kranjske bele, o drugih pasmah, 
o čebelnjakih, o tehniki čebelarjenja, o panjih in koših, o čebelarskem orodju in 
potrebščinah. Muzej ponuja v ogled tudi bogato slovensko čebelarsko slovstvo, še 
posebej pa seveda poslikane panjske končnice, ki so v zgodovini slovenskega 
čebelarstva in celo v zgodovini naše ljudske duhovne kulture nepogrešljiva sestavina. 



Radovljiški muzeji skrbijo za čebelarski muzej, ga preurejajo in obnavljajo. Vsako leto ga 
obišče okoli 10.000 obiskovalcev, največ tujih turistov z Bleda, Bohinja in Radovljice, 
nemalo pa je tudi šolskih skupin iz vse Slovenije in Jugoslavije. Vsi, ki prestopijo prag 
muzeja in si ga ogledajo, so navdušeni, posebno privlačen pa je za tujce, ki jim ogled 
bogate zbirke radovljiškega muzeja pomeni enkratno doživetje. Čebelarski muzej v 
Radovljici predstavlja torej izjemno vrednost in je zato prav, da v radovljiški občini 
nenehno zanj skrbijo, dopolnjujejo zbirko in tako ohranjajo bogato dediščino slovenskega 
čebelarjenja. / D. Sedej 
Vir: Glas, 26. 8. 1980 
 
 
Čebelarski muzej. Gotovo je, da se je čebelarstvo na Gorenjskem tako razvilo zaradi 
prizadevanj Antona Janše že pred 200 leti. Saj smo že pred prvo svetovno vojno veljali 
ne le kot izvozniki medu, pač pa tudi kot izvozniki čebeljih matic v druge evropske in 
prekomorske dežele. 
Zato je bilo več kot naravno, da so prav v Radovljici, v »srcu visoke Gorenjske«, že leta 
1962 ustanovili specializiran Čebelarski muzej. Ob 200-letnici smrti Antona Janše, leta 
1973, so muzej znatno dopolnili in izdali prekrasen katalog v barvah. Ustanova sodi v 
sklop muzejev radovljiške občine. 
Čebelarski muzej v Radovljici (nameščen je v stari graščini sredi mesta na glavnem trgu) 
ima zaradi velike zbirke izvirnih panjskih končnic - zdaj jih je že prek 600 kosov! - tudi 
določeno etnografsko obeležje. Predvsem pa tudi zaradi zdravega ljudskega humorja, ki 
odseva z motivov na končnicah. 
Panjske končnice pa niso poslikavali le samouki ljudski slikarji, pač pa so se s tem delom 
občasno ukvarjali celo poklicni slikarji naše pretekle in polpretekle dobe (Leopold Laver, 
Matevž Langus, Marko Pernhart, brata Šubica, Matija Koželj idr.). 
Seveda pa zarodki slovenskega čebelarskega muzeja segajo že daleč v leta med obema 
vojnama. Znani čebelar in urednik Slovenskega čebelarja Avgust Bukovec je že leta 1925 
predlagal, da bi bilo potrebno ustanoviti poseben muzej, tudi kot spomin na rojaka, ki je 
veljal v nekdanji avstroogrski državi za prvega čebelarja. / Črtomir Zorec – podlistek: 
Pomenki ob Savi Dolinki. 
Vir: Glas, 29. 5. 1981 
 
 

 



 

Čebelarski muzej v Radovljici je edini tovrstni muzej v Jugoslaviji. Izredno okusno in lepo 
je opremljen, obiskujejo pa ga poleti radi predvsem tujci, pozimi pa je manj obiska. Letno 
odprejo vrata muzeja, ki kaže bogato in izvirno čebelarsko zbirko, okoli 10.000 
obiskovalcem. — Foto: D. Kuralt 
Vir: Glas, 5. 2. 1982 
 
 
Čebelarski muzej ni samo za čebelarje. Čebelarski muzej, eden od muzejev v 
radovljiški občini, je edini tovrstni muzej v Jugoslaviji. V razvoju slovenskega, posebno pa 
Gorenjskega čebelarstva, je bilo toliko specifično našega, da je vredno ohraniti prihodnjim 
rodovom. 
Ker je bilo čebelarstvo v naših krajih razvita kmetijska panoga, poleg tega pa je še nekaj 
posebnega, je ideja o ustanovitvi podobnega muzeja tlela že v predvojni Jugoslaviji, 
uresničena pa je bila leta 1959. Od ustanovitve do danes je muzej dosegel nekaj bistvenih 
dopolnitev. Ob 200-letnici smrti našega znanega čebelarja in prvega čebelarskega 
učitelja Antona Janše je bil 1973 muzej obnovljen in dopolnjen, zbirka pa preparirana in 
dopolnjena z napisi in foto-povečavami ter po tematsko zaključenih enotah urejena v šest 
prostorov. 
Prvi prostor prikazuje fotografije in slike, ki pojasnjujejo življenje čebel v naravi, drugi pa 
njihovo biologijo, življenje in delo čebel tako v naravi kot v panju. Obiskovalec si tu lahko 
ogleda tudi delo živih čebel v opazovalnem panju. V tretjem prostoru so razstavljene slike 
panjev, od najstarejših pa do sodobnih, dopolnjene s fotopovečavami posameznih panjev 
in čebelnjakov. 
Osrednji prostor v Čebelarskem muzeju je namenjen zbirki poslikanih panjskih končnic, 
tej posebni, originalni zvrsti ljudske umetnosti na Gorenjskem. Gre za pravo ljudsko 
umetnostno blago. Prvi primerki so iz srede 18. stoletja. Najstarejša danes znana 
končnica ima letnico 1758 in kaže podobo Marije z detetom. Motivika upodobitev je zelo 
pestra in seže od najstarejše pretežno religiozne tematike do zgodovinskih, komičnih, 
lovskih in drugih prizorov. Slike na panjskih končnicah so izraz načina življenja in 
mentalitete tedanjega alpskega človeka, sodijo v njegovo veselje do krašenja in lepšanja 
vsega, kar ga obdaja. Manj je prizorov iz vsakdanjega življenja, več pa tistega, kar je bilo 
bolj atraktivno in je burkalo domišljijo. 
Končnice so razdeljene po tematikah in ne morda po slikarskih šolah ali letnicah 
nastanka. Ravno pripovednost teh slik, bogastvo različnih motivov, je namreč tisto, kar je 
tipično zanje. Žal so bile panjske končnice dolgo časa v naši zavesti nekaj tako 
vsakdanjega in preprostega, da se njihove enkratnosti in pomembnosti dolgo nismo 
zavedli in je tako prenekatera dragocenost romala v ogenj kot neuporaben les. Poleg 
končnic imajo v tem prostoru še panje kot ljudske plastike, na primer panj v obliki 
francoskega vojaka, Turka, gradu, cerkve, leva, itd. Vendar te oblike niso originalno naše. 
Poznajo jih tudi drugod po Evropi. 
V petem prostoru je zbrano čebelarsko« orodje in potrebščine. Kaže iznajdljivost 
čebelarjev, ki so in še poskušajo olajšati čebelam delo in tako iztržiti od njih čim več medu 
Zadnji muzejski prostor je tako imenovana soba slovenskih čebelarjev. Poleg ostalih 
čebelarskih imen se ponašamo z dvema pionirjema evropskega merila: Anton Janša je 
bil prvi učitelj čebelarstva na Dunaju, Filip Terč, mariborski zdravnik, pa pionir zdravljenja 



s čebeljim strupom. Tu so tudi najstarejši zapisi o čebelah pri nas in strokovna čebelarska 
literatura. 
Pred štirimi leti je muzej dobil še sedmi razstavni prostor. DO Medex Ljubljana je v njem 
predstavila apiterapijo, uporabo čebeljih produktov v medicini. Istočasno je portoroški 
mednarodni simpozij o apiterapiji čebelarskemu muzeju podaril zlato medaljo za njihovo 
potujočo muzejsko razstavo sto desetih panjskih končnic, ki je do tedaj in še potem 
obiskala že več krajev v Sloveniji in Avstriji. 
1978. leta je čebelarski muzej predstavil svojo zbirko na simpoziju o Čebelarskih muzejih 
v Evropi in s svojimi poslikanimi končnicami zbudil veliko zanimanje v tuji strokovni 
literaturi. Francoska čebelarska revija je radovljiški muzej označila za »najlepši čebelarski 
muzej na svetu«. 
Tega, da je slovensko čebelarstvo nesporno vezano na našo tradicijo in precejšnjega 
pomena zanjo, se povprečen obiskovalec pogosto ne zaveda. Čebelarski muzej ni 
zanimiv le za čebelarje. Je dokument naše zgodovine in kulture, zanimiv tako po 
umetniški, biološki kot strokovni plati. / D. Šeško 
Vir: Glas, 30. 8. 1982 
 
 
Obiskani čebelarski muzej. Radovljica — Čebelarski muzej v Radovljici, edinstven v 
Sloveniji in Jugoslaviji, zbuja vse več zanimanja domačih in tujih obiskovalcev. Obisk v 
njem iz leta v leto narašča, kar dokazujejo številke: leta 1981 so v prvem četrtletju našteli 
1.428 obiskovalcev, lani 2.201, letos pa j e v štirih mesecih muzej obiskalo že 2.400 
obiskovalcev. 
Vir: Glas, 27. 5. 1983 
 
 
Pisna priznanja ZČDS ob 90-letnici pa so prejele naslednje organizacije: … Čebelarski 
muzej Radovljica. 
Vir: Slovenski čebelar, 1. 4. 1988 
 
 
 

 
 



Ida Gnilšak, kustos v čebelarskem muzeju v Radovljici: »Ko sem se te dni, ko 
pripravljamo posebno razstavo o Radovljici, pogovarjala s starimi Radovljičani, so mi ti 
povedali silno zanimive stvari o kulturnem življenju Radovljice nekoč. Na poti proti 
radovljiškemu pokopališču imamo nekakšen naravni amfiteater. Tu so včasih dajali igre 
na prostem. Ko so igrali Hasanaginico, so prišli na prizorišča z živimi konji in na stolpu 
mošeje je klical k molitvi pravi muzein. Morda je to preživelo in sodi v stare, predvojne 
čase, vendar se mi zdi, da bi bilo še vedno lepo. Tako lepo mesto kot je Radovljica, bi 
take predstave na proste m še bolj požlahtnile. Želja, poslušati dobro glasbo, je med 
Radovljičani zelo prisotna. Občinski sindikalni svet je prisluhnil tem željam in pogosto 
organizira obiske predstav v Cankarjevem domu. Od 400 do 450 se nas naenkrat odpravi 
v Ljubljano z avtobusi. To poletje pa bomo zagotovo naše želje zadostili doma, kajti naša 
glasbena šola in turistično društvo sta s svojo poletno akademijo za staro glasbo pripravil 
a resnično bogato glasbeno življenje Radovljičanom in okoličanom.« 
Vir: Glas, 17. 7. 1984 
 
 

MRO – Pisati preteklo in sedanjo zgodovino / Gorenjski glas, 3. 12. 1985 
 

Poleti žive čebele. Čebelarski muzej gostuje v radovljiški graščini, tako kot Linhartova 
spominska soba, ki jo je 1974. leta opremil Slovenski gledališki muzej. Maruša Avguštin 
trdi, da bi moral čebelarski muzej ostati republiški, ker je edini te vrste pri nas. Ker je bilo 
čebelarstvo nekdaj zelo pomembna in specifična kmetijska panoga na Slovenskem, ker 
je slovensko čebelarstvo dalo panjske končnice in velike čebelarje, bi muzej moral imeti 
odprta vrata za razvoj, namesto da se mu zapirajo, ker Muzeji radovljiške občine ni  majo 
dovolj denarja za to. 
Z raznimi oblikami sodelovanja se trudijo muzej vendarle postopno tudi obogatiti. 
Sodelujejo z Medexom, s katerim bodo do konca leta predstavljali čebelje paše v 
Sloveniji. Prihodnje leto bi radi predstavili čebelnjake na Slovenskem. Maruša Avguštin 
meni, da bi morali preučevati zgodovino čebelarstva in zasledovati tudi sedanji položaj 
sloven. čebelarstva stroko, torej sproti pisati zgodovino. Za to bi čebelarski muzej 
potreboval sposobnega čebelarskega strokovnjaka. Prav tako nujna bi bila študija 
panjskih končnic. Za začetek morda le z Gorenjske, kasneje iz vsega slovenskega 
prostora, saj so končnice originalna slovenska ljudska umetnost. 
Vir: Gorenjski glas, 3. 12. 1985 
 
 
Muzej Radovljica - Slovenski čebelnjaki v sliki. Radovljica, marca — Čebelarski muzej 
pripravlja letos avgusta veliko razstavo o čebelnjakih na Slovenskem. Del zbirke panjskih 
končnic bodo letos skupaj z Etnografskim muzejem predstavili v Zurichu 
Večina akvarelov, ki predstavljajo značilne čebelnjake na Slovenskem, je že naslikana; 
ostale od skupaj 25, kolikor jih bo na razstavi, pa bo Branko Čušin naslikal še spomladi. 
Velika razstava o slovenskih čebelnjakih, ki jo pripravlja Čebelarski muzej v Radovljici, bo 
na svojstven način predstavila čebelarstvo pri nas. Razstava, za katero bo muzej dobil 
del sredstev tudi od Kulturne skupnosti Slovenije, bo posegla do začetkov čebelarstva pri 
nas. Prva znana podoba čebelnjaka na Slovenskem je znana po zaslugi Valvazorja, 
slikovni in dokumentarni del razstave pa bo prikazal razvoj čebelnjakov, od 



najpreprostejše zaščite panjev pred mrazom, tipične čebelnjake v slovenskih pokrajinah, 
pa tudi sedanje, ki so — vsaj nekateri — bolj podobni vikend hišicam kot pa domovanju 
čebel. 
Razen akvarelov slikarja Čušina z Jesenic bo na razstavi v Šivčevi hiši tudi vrsta fotografij, 
ki jih bo prispeval inženir Franc Šivic. Kot je povedala Maruša Avguštin iz radovljiškega 
muzeja, razmišljajo, da bi na vrtu ob Šivčevi hiši postavili tudi značilen slovenski 
čebelnjak. To bi bila dodatna privlačnost razstave, k i jo bodo odprli ob radovljiškim 
občinskem prazniku avgusta letos. 
Sedaj še ni povsem gotovo, ali bodo del te razstave pokazali tudi na skupni razstavi v 
Zurichu, na kateri bo ob Etnografskem muzeju Slovenije sodeloval tudi radovljiški 
Čebelarski muzej. Predvideno je, da radovljiški muzej iz svoje obsežne, nekaj sto kosov 
obsegajoče zbirke panjskih končnic, dopolni slovensko etnografsko razstavo konec tega 
leta v Švici. Čebelarski muzej ima stalno pripravljen izbor 110 panjskih končnic na 
panojih, zaščitenih s pleksi steklom, kar lahko kot potujočo razstavo pripravi takoj. 
Dokončna vsebina te pomembne predstavitve v tujini bo znana že kmalu. / L. M. 
Vir: Gorenjski glas, 25. 3. 1986 
 
 
Razstava Čebelnjaki na Slovenskem v Šivčevi hiši v Radovljici / Tudi čebelnjak je 
odraz svojega časa. Včasih je bil čebelnjak lesen krit s skodlami ali slamo, njegovo 
sleme je bilo vselej pomaknjeno naprej, da je čebele varovalo pred soncem in dežjem.  
Sodobni čebelnjak pa ne služi le čebeljim panjem, temveč je ponavadi še počitniška 
hišica. Ali pa tudi hišica ni več; panji so zloženi na tovornjaku, moderen čebelar jih s starim 
avtobusom vozi od paše do paše. 
Te dni se v Šivčevi hiši v Radovljici iztekajo zadnji dnevi razstave Čebelnjaki na 
Slovenskem, ki jo je pripravil Čebelarski muzej iz Radovljice. Zanimiva ni le za čebelarje, 
temveč za vse, ki jim je pri srcu to staro ljubiteljstvo, ki ponekod že prerašča obrt. 
Predvsem pa je zanimiva za mladino, saj se na tak način najlažje seznani s staro 
slovensko kulturo in njenim sedanjim razvojem. Razstava namreč ne prikazuje le starih 
čebelnjakov pri nas in njihovih posebnosti, temveč tudi najmodernejše načine 
čebelarjenja. 
Za razstavo sta bila precej »kriva« jeseniški slikar Brane Čušin in Stane Mihelič, avtor več 
knjig o čebelarju. Čušin je že pred več leti začel iskati stare čebelnjake po Gorenjskem in 
drugod po Sloveniji, ter jih take, kakršne je pač našel, začel upodabljati v akvarelu. Drugi 
pa je vedno opozarjal, da je treba ljudi spomniti na naše čebelnjake, na njihove 
posebnosti, saj so pravo ljudsko bogastvo. Piko na i pa je dal še letošnji tretji raziskovalni 
čebelarski tabor v Bohinju, ki ga je organizirala Zveza organizacij za tehnično kulturo 
Slovenije iz Ljubljane. Ida Gnilšak, kustosinja Čebelarskega muzeja v Radovljici, je na 
taboru s še dvema udeležencema obiskala vse bohinjske čebelarje in popisala njihove 
čebelnjake. 
Razstavo smo pripravili že prej, tabor pa je bila priložnost, da prečešemo Bohinj. Šli smo 
do vsakega čebelnjaka, ga popisali in fotografirali, pogovarjali so se s čebelarjem oziroma 
z domačini, ki vedo še kaj o tem ali onem starem čebelnjaku, čeprav ne služi več svojemu 
namenu. V muzeju smo sestavili posebni vprašalnik, kamor vnašamo vse podatke o 
čebelnjakih: domače hišno ime, nadmorsko višino kraja, starost, izmere, vrsto temeljev, 
obliko strehe, žlebov, kakšen je vhod v čebelnjak, če ima okno, je podkleten, kakšna je 



notranja oprema, iz česa je grajen, ali je bil predelovan, kakšno je rastlinje okrog 
čebelnjaka, kaj danes pomeni lastnikom in podobno. Celo recepte so na m dajale 
gospodinje za medene sladice in pijače. 
Tako, kot smo obdelali bohinjske čebelnjake, imamo namen preučiti prav vse zanimive 
stare in nove čebelnjake na Slovenskem. Morda bo iz tega gradiva, iz fotografij, ki jih 
posnamemo mi ali kdo drug, iz Čušinovih akvarelov in slik morda še drugih slikarjev, 
nastala obširna monografija o slovenskih čebelnjakih. Čebelarstvo je žlahtna dejavnost, 
ki je tako ukoreninjena v Slovencih, da bi jo res zaslužila.« / D. Dolenc  
 

 
 

Z odličnimi fotografijami fotografa čebelarja Franca Sivica iz Ljubljane in z akvareli 
Braneta Čušina z Jesenic so predstavljeni stari in novi čebelnjaki pri nas, med njimi tudi 
nekateri najstarejši znani čebelnjaki, kot sta Kalanov z Jame pri Mavčičah in Čučkov iz 
Bitenj pri Bohinjski Bistrici. Iz Radovljice bo šla razstava na Gospodarsko razstavišče v 
Ljubljano na mednarodno razstavo Človek - narava - zdravje, potem v medvoški Donit in 
morda še v Tržič. /  Foto: D. Dolenc 
Vir: Gorenjski glas, 9. 9. 1986 
 
 
Ne pozabite na čebelarski muzej v Radovljici. Kamor boste to poletje prišli, 
povprašajte, če imajo v kraju tudi kakšen muzej. Vsak vam bo rad povedal zanj in tudi 
vsak muzej, vsaka zbirka, vam bodo kaj novega povedali o naši deželi. 
Če vas bo pot zanesla v Radovljico, ne pozabite stopiti v čebelarski muzej, ki je edinstven 
v Evropi. Vsi evropski čebelarji si ga hodijo ogledovat. Celo panj z živimi čebelami imajo 
v oknu. Skozi okensko steklo lahko gledate, kako čebelice nosijo v satove med, 
poletavajo, odletavajo, vse se giblje in brenči, da je res kot v panju. 
Najbolj zanimivi pa so stari panji. Vsak po svoje je zanimiv, posebno njihove končnice, pa 
tudi oblike. Neverjetno, koliko različnih oblik, poslikav... Videli boste voz, s kakršnim so 
včasih vozili čebele na pašo, prebrali boste o starosti slovenskih čebelarjev Antonu Janši 
in o naši čebelarski zgodovini nasploh, pregledali vse orodje, ki je potrebno za 
pridobivanje medu. Našli boste izdelke iz medu, vse do najnovejših pridobitev 
ljubljanskega Medexa, ki ima tu tudi svoj muzejski kotiček. / D. Dolenc 
 



 
 

»Takile, iz slame pleteni panji ali celo iz gline narejeni, so bili pred nedavnim v rabi v Beli 
krajini in na Dolenjskem«, pripoveduje kustosinja čebelarskega muzeja v Radovljici Ida 
Gnilšak. / Foto: D. Dolenc  
Vir: Gorenjski glas, 28. 7. 1987 
 
 
Donkihotski ples. .. Ida Gnilšak (Čebelarski muzej Radovljica): "Republika gre očitno 
malce v centralizem, vendar po drugi strani za samo radovljiško občine ne vidim temne 
prihodnosti, tudi na osnovi preteklega leta, ki še zdaleč ni bilo najslabše." 
Vir: Gorenjski glas, 9. 1. 1990 
 
 

 
 

Plakat »Čebelarski muzej«, 1993 
Vir: dLib-NUK (avtor Miran Kambič) 

 
 



40 let Čebelarskega muzeja Radovljica – Muzej se lišpa za novo zbirko. Radovljica - 
Prostore Čebelarskega muzeja so začeli postopno obnavljati že pred štirimi leti, v 
letošnjih poletnih mesecih pa bo zaključen še zadnji del. Prihodnje leto bo prenovljena in 
pomlajena z novostmi tudi vsa čebelarska zbirka. Ob jubileju, 40-letnici ustanovitve, je 
muzej pripravil razstavo s čebelarskimi novostmi iz svojih depojev v Galeriji Šivčeva hiša. 
Sliši se res malce nenavadno, vendar pa Čebelarski muzej, ki je v začetku tega meseca 
- natančneje 3. julija - učakal že štirideset let, prav za svoj jubilej za dva meseca, julij in 
avgust, zapira svoja vrata. Ob postopni prenovi prostorov v radovljiški graščini, kjer muzej 
domuje v šestih razstavnih prostorih, je takšno krajše zapiranje nujno. Tokratni muzejski 
predah je namenjen pleskanju sten, vrat in oken ter tudi celoviti obnovi električne 
napeljave, ki že dolgo ni več ustrezna, sploh pa ne tudi za načrtovano povsem novo, 
prenovljeno postavitev stalne čebelarske zbirke v jeseni prihodnjega leta. 
 

 

 
 

Novi logotip muzeja s stiliziranimi čebelami. 
 

Pravzaprav muzej svojih vrat ne zapira povsem, saj z današnjim dnem takoj čez cesto v 
Šivčevi hiši izbor iz svoje najpomembnejše vsebine postavlja na ogled zanimivo razstavo 
in to kar za dva meseca. Na razstavo vabijo z vabili, ki prinašajo že tudi novi logotip 
muzeja, zamisel oblikovalca Klemena Rodmana. 
 

 
 

Ida Gnilšak 
 



Da pa bi razstava ob jubileju pritegnila večjo pozornost, je bilo po mnenju višje kustodinje 
Čebelarskega muzeja Ide Gnilšak treba pokazati tudi kaj novega, kar obiskovalci še niso 
videli. 
"Večinoma bodo na ogled predmeti iz muzejskih depojev, ki jih obiskovalci še niso videli. 
Predvsem bomo prvič pokazali več doslej še ne razstavljenih panjskih končnic, ki pa bodo 
kasneje tudi v stalni zbirki in na ogled v muzeju. 
Razstava v Šivčevi hiši je priložnostna razstava, zasnovana tako, da jo bo mogoče 
predstaviti še kje drugje, morda celo skupaj s potujočo zbirko panjskih končnic. Nekaj je 
arhivskega gradiva, fotografije in seveda drugi predmeti pa predstavljajo zgodovino 
muzeja od leta 1959 dalje." 
Posebna novost na razstavi pa bo seveda multimedijska predstavitev čebel in 
čebelarjenja. Po krstni predstavitvi bo na ogled ves čas razstave v Šivčevi hiši, nato pa 
bo sestavni del razstavnega prostora v muzeju, ki ga imenujejo Čebelarjevo leto. Tu je že 
dlje časa postavljen čebelnjak, tu se ob videofilmih najraje ustavijo šolske skupine, potem 
ko so dobršen del znanja o čebelah, vključno z živim panjem, spoznale v drugih muzejskih 
prostorih. Poslej bodo lahko na način, ki ga mladina suvereno obvlada, z dotikom ekrana, 
priklicali slikovno gradivo s tekstom, ki na razumljiv način govori o biologiji čebel, pridelkih, 
simboliki čebel, opravilih čebelarstva in za dodatek še o panjskih končnicah; med predahi 
v "zvočni kulisi" z glasbo od Mozarta do Smetane in prepevanja zbora Ave bo mogoče 
slišati še čebeljo "govorico". Pri nastajanju videa je sodeloval tudi dr. Janko Božič z 
Biotehniške fakultete, posebej se namreč ukvarja z obnašanjem čebel. 
Radovljiški muzej se sicer ne more ponašati s kakšno posebno častitljivo starostjo. Štiri 
desetletja, odkar je odprt za javnost, pa tudi ni vsa zgodovina nastajanja muzeja, ki sega 
tja v dvajseta leta tega stoletja. Štiri desetletja pa so bila za ta specialni muzej, edini te 
vrste pri nas, vsekakor dovolj, da njegovo ime poznajo ne le po Sloveniji, pač pa tudi 
izven meja. Še posebej zaradi svoje potujoče zbirke panjskih končnic. 
"Najbrž je Čebelarski muzej zanimiv tako za same čebelarje, prizadevamo pa si seveda, 
daje zanimiv tudi za kar najširši krog obiskovalcev. Čebelarji si v muzeju lahko obnovijo 
vedenje o zgodovini čebelarstva in še kaj, ne pa tudi znanja; celo nasprotno - zelo radi jih 
povabimo v muzej, da se sami kaj novega naučimo o čebelarstvu," pravi Ida Gnilšak. 
Muzej si dandanes seveda glede na to, da je treba v korak s časom in obiskovalcem kar 
najbolj nazorno predstaviti to, čemur je muzej namenjen, izmišlja nove in nove načine: že 
nekaj časa je v načrtu, da bi obiskovalce, posebno šolske skupine popeljali k pravemu 
čebelnjaku - po naključju stoji prav pod radovljiško graščino, do tja pa za zdaj še ni urejen 
primeren dostop. Ob pravem čebelnjaku s čebelami bi lahko pokazali še kaj več o tem, 
kako delati s čebelami, kako se toči med iz satja. Muzej si pač prizadeva, da bi poleg 
vzgojnega vidika, ki je bil zelo poudarjen ob ustanovitvi muzeja, dodal še kaj drugega; to, 
kar je tipično za našo deželo; razen tega bi prišle prav tudi muzejske delavnice. 
Marsikateri otrok pa zdaj odide iz muzeja tudi s slikanico Iz dnevnika čebelice Medke 
avtorja Marjana Mančka - knjiga letos dobiva še angleški prevod. Slikanica je nastala prav 
na pobudo Ide Gnilšak. Odrasli pa iz muzejske trgovine odhajajo z lončkom medu, žlico 
za med ali lično zbirko dvanajstih razglednic s panjskimi končnicami...  
 



 
 

Čebelarska zbirka ima novost - panj v obliki vojaka 
 
Čebelarski muzej postopno že od leta 1996 postopno prenavlja svoje prostore, načrtuje 
pa tudi prenovljeno vsebino. Datum, ko naj bi stalna zbirka drugačna in z najrazličnejšimi 
novostmi, povabila na ogled, je že določen - 1. september leta 2000. Med dosedanjim 
prenavljanjem zbirke je bilo treba začasno spraviti v depoje potrete slovenskih čebelarjev,  
novem bodo spet vključeni, stalno zbirko. Poleg večjega slikovnega gradiva kot doslej 
bodo na ogled na primer reklamna sporočila nekdanjih velikih čebelarskih trgovcev, teksti 
o čebelarjevih opravilih v čebeljnjaku, dodali bodo herbarije medovitih rastlin, za piko na 
i pa naj bi poskrbeli še dišavni dodatki in pa ustrezna glasba in zvoki iz čebelnjaka. Morda 
bo v muzeju poslej kaj več prostora tudi za občasne razstave, ki opozarjajo na novosti in 
sprotno delo muzeja.  
Prenovljena zbirka bo po muzejskih merilih lahko dokaj nespremenjena naslednjih dvajset 
let. To je namreč obdobje, ko zbirka še lahko v muzejski jeziku govori obiskovalcem, nato 
pa spet pride čas posodobitve. Ob ustanovitvi muzeja pred štirimi desetletji so na primer 
predstavili bolezni čebel na povsem drug način, kot počnemo danes, ko je na voljo  na 
primer video in druga sodobna predstavitvena pomagala. V prihodnjem letu bo za 
prenovo muzejske zbirke muzej namenil še okoli 15 milijonov tolarjev, del tega iz sredstev 
ministrstva za kulturo, delno iz proračuna Občine Radovljica, del pa iz lastnih sredstev. 
Približno prav toliko je bilo v zadnjih letih že vloženo v obnovo dotrajanih muzejskih 
prostorov. / Lea Mencinger 
Vir: Gorenjski glas, 9. 7. 1999 
 

 
Obisk muzeja spet počasi narašča. Vsako leto Čebelarski muzej obišče okoli 12.000 
obiskovalcev, nekaj več kot polovico so šolske skupine. Pred desetimi leti so bile številke 
tako kot v drugih slovenskih muzejih mnogo višje. Kot je prepričana Verena Štekar Vidic, 
ravnateljica Muzejev radovljiške občine, katerega del je Čebelarski muzej, se bodo 
postopoma obisk v prihodnje spet povečal. Prihodnje leto, ko bo muzej zaradi postavitve 
prenovljene zbirke poleti ponovno zaprt, pričakujejo dve gostujoči nemški razstavi o delu 



Waldemarja Bonselsa, avtorja Čebelice Maje in razstavo Nemškega Čebelarskega 
muzeja iz Weimarja. 
Vir: Gorenjski glas, 9. 7. 1999 
 
Živi panj gre domov. Ko bodo v nekaj dneh v muzejske prostore vstopili elektrikarji, bo 
čebelar Ciril Jalen z Rodin živi panj s čebelami, ki ga preko poletja "posoja" muzeju, 
odpeljal nazaj v svoj čebelnjak na Rodinah. Letos so njegove čebele gostovale v muzeju 
le kakšen mesec, vendar dovolj, da je lahko kar nekaj razredov šolarjev skozi steklo lahko 
opazovalo čebelje življenje v panju. 
Prav to - žive čebele v steklenem panju je najbrž za najmlajše obiskovalce čebelarskega 
muzeja prvovrstno doživetje. Ko jim povedo še o dogodivščinah, ko je čebelja matica že 
nekajkrat ušla iz panja na Linhartov trg, vse čebele pa za njo, si čebele in stvari povezane 
z njimi sploh zelo vtisnejo v spomin. 
Vir: Gorenjski glas, 9. 7. 1999 
 
 

 
 

Del potujoče razstave Čebelarskega muzeja v Parizu 
 
 
Čebelarski muzej gostuje v Parizu. / V Parizu je na ogled razstava poslikanih 
panjskih končnic iz Čebelarskega muzeja Radovljica.  V Pavillon Davioud v 
Luksemburškem parku (Jardin du Luxembourg) v Parizu od 14. do 31. avgusta gostuje 
razstava poslikanih panjskih končnic iz Čebelarskega muzeja Radovljica. Gostovanje v 
razstavišču, ki ga upravlja Senat francais (zgornji dom francoskega parlamenta), je 
organiziralo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu. Obiskovalcem so na ogled 
postavljene panjske končnice, poslikane prednje deščice s panjev "kranjičev", ki so 
posebnost v ljudski kulturi tako na Slovenskem kot v svetu. Razstavo spremlja tudi ličen 
katalog, preveden v angleški in francoski jezik. V sredo, 29. avgusta, bo slovenski 
veleposlanik dr. Janez Šumrada ob razstavi priredil sprejem vabljenih gostov, ki se ga 
bosta udeležili tudi direktorica Muzejev radovljiške občine Verena Štekar-Vidic in 



kustodinja razstave Ida Gnilšak. Kustodinja bo ob tej priložnosti izvedla kratko predavanje 
in slikovno predstavitev panjskih končnic in Čebelarskega muzeja. 
Vir: Gorenjski glas, 24. 8. 2007 

 
 

 
 

Znamka »50 let Čebelarskega muzeja Radovljica«, 2009 
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka 

 
 

 
 

Čebelarski praznik v Lescah ob 130-letnici Čebelarskega društva Radovljica, 2013 
(fototeka Čebelarskega muzeja). 

 



 
 

60 let Čebelarskega muzeja Radovljica, 2019 
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka 

 
 

 
 



 
 

60 let Čebelarskega muzeja Radovljica, 2019 
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka 

 
 
Šest desetletij Čebelarskega muzeja. Obletnico so obeležili z dvema razstavama o 
zgodovini muzeja in Medenim dnem v starem mestnem jedru Radovljice. 
Radovljica – Z odprtjem dveh razstav: 60 utrinkov/Čebelarski muzej 1959–2019 in Po 
poteh 60 let Čebelarskega muzeja so v petek obeležili šestdeseto obletnico delovanja 
Čebelarskega muzeja, ki skupaj z Mestnim muzejem, Galerijo Šivčeva hiša, Kovaškim 
muzejem v Kropi in Muzejem talcev v Begunjah deluje v okviru Muzejev radovljiške 
občine. Praznovanje jubileja se je nadaljevalo v soboto, ko so na Linhartovem trgu 
pripravili Medeni dan: v starem mestnem jedru Radovljice in Čebelarskem muzeju so se 
zvrstili zanimivi dogodki: tržnica s ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov, degustacije 
medenih izdelkov, odprta vrata Čebelarskega muzeja in otroške delavnice. 
Čebelarski muzej v Radovljici je edini muzej v Sloveniji, ki se že šestdeset let ukvarja z 
zbiranjem, ohranjanjem in promocijo kulturne dediščine čebelarstva. Zbirka prikazuje tri 
ključne teme, ki zaznamujejo slovensko čebelarstvo. To so: avtohtona rasa čebel 
(kranjska sivka), svetovno priznani čebelarji in poslikane panjske končnice. 
Prvi začetki Čebelarskega muzeja segajo v leto 1925, ko je na poziv čebelarja in urednika 
Slovenskega čebelarja Avgusta Bukovca k zbiranju čebelarskega gradiva, Čebelarsko 
društvo za Slovenijo sprejelo sklep o ustanovitvi muzeja. Poseben odbor pri Glavni 
zadružni zvezi v Ljubljani je marca 1956 izdelal načrt za zbiranje predmetov, ki naj bi se 
hranili v Radovljici, in ob tem tudi pripravo stalne razstave. Ustanovljen je bil širši odbor 
za Čebelarski muzej, ki je določil glavne naloge muzeja. Čebelarski muzej je odprl svoja 
vrata leta 1959. 
Posodobitev in dopolnitev je stalna razstava dočakala leta 1973 ob dvestoti obletnici smrti 
Antona Janše. Muzej je pridobil dva nova razstavna prostora in dopolnil ter obnovil stalno 
razstavo. Ob svečanem odprtju so opozorili na zasluge zavzetih čebelarjev Franca 
Resmana, preparatorja Rudolfa Rakovca, takratnega predsednika Zveze čebelarskih 
društev Valentina Benedičiča in Zdenka Dolinarja, prvega ravnatelja muzeja. 
Uveljavljanje muzeja na tujem se je začelo z mednarodnim simpozijem o čebelarskih 



muzejih in zgodovini čebelarstva, ki je bil leta 1977 v Freiburgu. K uveljavljanju je 
pripomogla tudi potujoča razstava panjskih končnic, ki od leta 1978 (dopolnjena in 
prenovljena 2001) gostuje doma in v tujini. 
Privlačna pridobitev muzeja je bil leta 1977 postavljen panj z živimi čebelami, za katerega 
je dobrih 25 let skrbel vzrejevalec Ciril Jalen. Naslednje leto je muzej pridobil sobo o 
apiterapiji, ki jo je opremil Biotični center Medexa. Leta 1996 se je začelo prenavljati in 
posodabljati stalno razstavo. Prenovljena in dopolnjena stalna razstava s poudarkom na 
avtohtoni rasi čebele, panjskih končnicah in pomembnih čebelarjih in čebelarskih piscih 
je bila odprta leta 2000. 
 

 
 

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je direktorici Muzejev radovljiške občine 
Petri Bole izročil priznanje ob jubileju Čebelarskega muzeja. / Foto: Gorazd Kavčič 

 

»Prav muzejske zbirke so tiste, ki ustvarjajo idejo o preteklosti in jo povezujejo s 
sedanjostjo. Vloga muzejev v sodobni družbi se spreminja, tako kot se družba sama. 
Njihovo glavno jedro ostajajo zbirke, ki pa morajo postati bolj dinamične, interaktivne, saj 
se le na tak način omogoča aktiven prenos znanja;« je povedala direktorica Muzejev 
radovljiške občine Petra Bole in napovedala novo posodobitev Čebelarskega muzeja. »V 
letošnjem letu pripravljamo načrte, da bomo v prihodnjem lahko pristopili k posodobitvi 
oziroma interaktivno-izobraževalni predstavitvi muzeja v novi podobi.« 
Vir: gorenjskiglas.si, 23. 6. 2019 (Marjana Ahačič) 
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