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Urša Vodopivec

Zadeva: Program ob zaključku razstave "Robot.si"

 
 
 
Spoštovani, 
 
ob zaključku razstave »Robot.si, Začetki slovenske industrijske robotike«, ki je na ogled le še do 
nedelje, 30. 5. 2021, v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki, smo pripravili zanimiv 
program.  
 
V soboto, 29. 5., in nedeljo, 30. 5. 2021, vas ob 15.00, 16.00 in 17.00 vabimo na voden ogled 
razstave z avtorjem razstave dr. Orestom Jarhom.  
Na razstavi Robot.si iščemo odgovore na vprašanje, kaj je robot, in pojasnjujemo izvor besede z 
legendarnim Čapkovim dramskim besedilom ter zlasti predstavljamo začetke slovenske industrijske 
robotike. Na ogled je edinstvena zbirka s področja industrijske robotike, ki jo hranimo v muzeju.  
Obvezne predhodne prijave do petka,  29. 5., do 12.00 na e-naslovu irena.medle@tms.si ali 
telefonski številki 01 750 66 70. Število mest je omejeno. 
 
V soboto, 29. 5., in nedeljo, 30. 5. 2021, bosta potekala tudi Dneva robota. Sodelavci Yaskawe 
Slovenija bodo vsako polno uro med 11.00 in 17.00 (z izjemo ob 13.00) predstavili delovanje robota 
GP8. 
Obvezne predhodne prijave do petka,  29. 5., do 12.00 na e-naslovu irena.medle@tms.si ali 
telefonski številki 01 750 66 70.  Število mest je omejeno. V primeru, da za določen termin do petka 
ne bo prijav, bo ta odpovedan. 
 
Program predstavitve (trajanje 30 minut): 
 
o   uvod v industrijsko robotiko, 
 
o   značilnosti industrijskih robotov, 
 
o   pregled robotov po aplikacijah, 
 
o   opis robotskega sistema, ki bo na demonstracijskem mestu, 
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o   demonstracija programiranja robota z možnostjo poskusa, 
 
o   demonstracija varnosti robota. 
 
Prireditev si lahko ogledat z nakupom muzejske vstopnice.  
 
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. 
 
 
Z lepimi pozdravi. 

Urša Vodopivec 
stiki z javnostjo / Public Relations 
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