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Urša Vodopivec

Zadeva: Dnevi elektrotehnike 2021 ter Mednarodni muzejski dan v TMS

 
 
Spoštovani, 
 
Dnevi elektrotehnike, ki jih organizira Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, zaradi epidemioloških razmer potekajo od torka, 11. 5., do torka, 
18. 5. 2021, na spletu. Vikend program pa tudi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. 
 
Fakulteta za elektrotehniko je pripravila virtualno predstavitev raziskovalnega dela fakultete ter 
delovne liste, s katerimi lahko učenci poglobijo svoje zanje. V Tehniškem muzeju Slovenije smo 
pripravili video predstavitve izbranih predmetov elektro oddelka iz odprtega depoja državnih muzejev 
v Pivki. Predmete predstavlja kustos elektro oddelka dr. Orest Jarh.  
 
Vabimo tudi na virtualno ekskurzijo po občasni razstavi Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike 
z avtorjem razstave dr. Orestom Jarhom, ki jo spremlja spletni kviz. Razstava je na ogled le še do konca 
meseca. 
 
Vsebine so od torka, 11. 5., do torka, 18. 5., brezplačno dosegljive na spletni strani:  
www.tms.si/de-2021. 
Namenjene so zainteresiranim posameznikom in učencem ter učiteljem za popestritev učne ure.  
Vabljeni k ogledu. 
 
V sodelovanju z Michelom Adamičem iz Laboratorija za moderne baterijske sisteme (Kemijski inštitut) v 
sredo, 12. 5., ob 10.00 organiziramo brezplačno predavanje o električnem avtomobilu, ki ga je muzeju 
podaril Kemijski inštitut, z naslovom »Twingo na električni pogon«.  
Obvezne prijave do torka, 11. 5., do 12.00: programi@tms.si ali 01 750 66 72. Predavanje je 
namenjeno osnovnošolcem tretje triade ter srednješolcem 
 
V soboto, 15. 5., in nedeljo, 16. 5., ob 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00 bodo Dnevi 
elektrotehnike potekali tudi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.  
Na ogled bodo trije zelo aktualni prikazi Fakultete za elektrotehniko: FEspirator, Robotski pajek ter 
Študentska formula Superior Ingeneering.  
Kliknite za opis demonstracij: www.tms.si/prireditev/de-2021/ 
Prireditev je namenjena posameznim obiskovalcem. Število oseb je omejeno. Posamičen prikaz traja do 
30 minut. Obvezne prijave irena.medle@tms.si ali 01 750 66 70. Prireditev si lahko ogledate z nakupom 
muzejske vstopnice. 
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V torek, 18. 5. 2021, vas vabimo na praznovanje Mednarodnega muzejskega dne. Letošnja tema je 
Prihodnost muzejev: Okrevanje in novi izzivi. Za vas smo pripravili brezplačen ogled Tehniškega muzeja 
Slovenije v Bistri pri Vrhniki med 8.00 in 17.00 ter Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu med 10.00 in 17.00. Zadnji vstop v muzeja je eno uro pred zaprtjem muzeja. 
 
Program: 
Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki 
Ob 15.30: Od samostana do muzeja, voden ogled na prostem 
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: irena.medle@tms.si, 01 750 66 70. 
 
Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 
Ob 16.00: To ni Gradec, temveč Polhov Gradec!, voden ogled za družine na prostem 
Obvezne predhodne prijave v odpiralnem času muzeja: muzejpt@tms.si, 01 364 00 83. 
 
 
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 sporočilo ni vidno, si ga lahko ogledate v priponki. 
 
Veselimo se vašega obiska na spletu in v živo! 

Urša Vodopivec 
stiki z javnostjo / Public Relations 
E: ursa.vodopivec@tms.si, T: +386 01 25 15 400, M: +386 31 336 823 
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