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Zadeva: Prešernov dan v Tehniškem muzeju Slovenije

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE www.tms.si 
 

      
 

 

Prešernov dan v Tehniškem muzeju Slovenije                   

Prešernov dan, 8. 2. 2021, bomo letos praznovali na spletu in v primeru odprtja 
muzejev s prostim vstopom v Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki ter v 
Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. 
V primeru odprtja muzejev bo Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki, kljub 
zaprtju do marca 2021, izjemoma na ta dan odprt od 9. do 17. ure, Muzej pošte in 
telekomunikacij v Polhovem Gradcu od 10. do 17. ure. Zadnji vstop v oba muzeja bo 
eno uro pred zaprtjem. 
 
Za obisk Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri so obvezne predhodne prijave na 
simona.sinkovic@tms.si ali 041 526 288. 
 
Za obisk Muzeja pošte in telekomunikacij so zaželene prijave na muzejpt@tms.si 
ali  01 364 00 83 (v odpiralnem času muzeja). 
 
Spletni program: 

 Muzej pošte in telekomunikacij se bo predstavil na MPT Facebook strani in 
YouTube kanalu TMS z objavo filmčka »Kratek skok v zgodovino pošte«. 

 Tehniški muzej Slovenije se bo predstavil na TMS Facebook strani in YouTube 
kanalu TMS s programom »Iz zakulisja Bistre«, ki bo vključeval objavo kratke 
predstavitve depojskega predmeta, filmčka o delu restavratorske službe ter o 
postavljanju razstave Tehnika za šport. 

 
Več informacij o naših dogodkih lahko dobite na naši spletni strani www.tms.si, lahko nam 
pošljete elektronsko pošto na info@tms.si ali nas pokličete: 031 336 823. 
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Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris 
oziroma prekličete soglasje o obveščanju. To lahko storite na info@tms.si ali preko 
telefona 031 336 823. 

Tehniški muzej Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku. Vabimo vas, da se nam 
pridružite. 

V kolikor se sporočilo ne prikazuje, si ga lahko ogledate v priponki. 
 
Vabljeni! 

Z lepimi pozdravi, 
Urša Vodopivec 
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