
1

Urša Vodopivec

Zadeva: Povabilo k sodelovanju v likovnem natečaju PODARI ZNAMKO SLOVENIJI ZA 
ROJSTNI DAN in spletne vsebine TMS

Priloge: Likovni natecaj TMS.docx

 
 

Likovni natečaj PODARI ZNAMKO SLOVENIJI ZA ROJSTNI DAN 
3. 4. 2021–31. 5. 2021 

Ob 30. rojstnem dnevu Slovenije in 70. letnici ustanovitve Tehniškega muzeja Slovenije smo v  

Muzeju pošte in telekomunikacij pripravili likovni natečaj za vrtčevske otroke in osnovnošolce. 

Po zaključku natečaja bo strokovna komisija pregleda vse prispele izdelke in izbrala dva motiva 
iz vsake starostne skupine. Za nagrado bomo pri Pošti Slovenije naročili osebne znamke z motivi 
nagrajencev. Vsak nagrajenec bo po pošti prejel komplet znamk s svojim motivom, v muzeju pa 
jih bomo imeli na voljo za pošiljanje pisem in razglednic. Razstava vseh prispelih predlogov bo na 
ogled v Muzeju pošte in telekomunikacij junija 2021. 

Starostne skupine: 

 od 4. do 6. leta, 
 od 1. do 3. razreda OŠ, 
 od 4. do 6. razreda OŠ, 
 od 7. do 9. razreda OŠ. 
 

 

Kliknite na sliko za ogled promocijskega filmčka ali obiščite stran: youtu.be/yO_Ja291CUw 

V priponki pošiljam besedilo razpisa, ki je objavljeno tudi na spletni strani: 
www.tms.si/2021/03/31/likovni-natecaj/ 

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01/364 00 83 ali pišite na e-naslov 
muzejpt@tms.si.    
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Vabimo vas tudi na ogled spletnih vsebin Tehniškega muzej Slovenije: 

 

NOVO: Sprehod po razstavi Robot.si z avtorjem dr. Orestom Jarhom. Kliknite za ogled: 
www.tms.si/RobotSi/ 

 

Osnovnošolske kratkočasnice 
Za otroke objavljamo delavnice, ki jih lahko izvedejo sami doma ali v šoli.  
Dostopne so na strani: www.tms.si/za-ucitelje-in-profesorje/ 
Nekaj jih najedate tudi v rubriki za družine: www.tms.si/aktivnosti-za-druzine-tms/ 

 
 
Tehniški dan na daljavo 
V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu smo za vas pripravili tri predloge za tehniški dan 
na daljavo. Prvi je namenjen učencem od 1. do 3. razreda, drugi učencem od 5. do 6. razreda in 
tretji  učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole.  Tema našega tehniškega dne je še posebej aktualna 
v današnjem času, saj obravnava prav sporazumevanja na daljavo skozi čas.  
 
Obiščite naše spletne strani: 
 

 Muzej na obisku za  učence od 1. do 3. razreda 
 Muzej na obisku za  učence  4. in 5. razreda 
 Muzej na obisku za učence od 6. do 9. razreda 

ali kliknite na stran: www.tms.si/za-ucitelje-in-profesorje/ 
 

Kliknite na stran za ogled še dodatnih spletnih vsebin.  

 

Veseli bomo vašega odziva. 

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. V 
kolikor ste sporočilo prejeli kljub odjavi, se iskreno opravičujemo in vas lepo prosimo, da nas ponovno 
obvestite o vaši odjavi. 

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

Z lepimi pozdravi, 
Urša Vodopivec 
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