
 

Spoštovani, 

v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri bodo prihodnji teden, od torka, 21. 9., do petka, 24. 9., ter v 
nedeljo, 26. 9, potekali Dnevi strojništva 2021. Na Dnevih strojništva bodo strokovnjaki Fakultete 
za strojništvo Univerze v Ljubljani predstavili številne možnosti inovativnega premagovanja izzivov 
prihodnosti ter obiskovalcem ponudili vpogled v privlačen svet inženirske kreativnosti. Do petka 
bodo predstavitve namenjene predvsem šolskim skupinam, v nedeljo pa vsem, ki bi radi pobliže 
spoznali svet znanosti in tehnike. 

Na Dnevih strojništva 2021 si bodo obiskovalci lahko ogledali devet različnih delavnic. V okviru 
infrardeče termografije bo predstavljena uporaba hitrotekoče kamere v vidnem in infrardečem 
spektru. Obiskovalci bodo spoznali osnovne elemente sistemov za avtomatsko diagnostiko in s 
pomočjo kaotičnega nihala ter vodnega kolesa, kako težko je napovedati vreme. Predstavljeni bodo 
tudi hranilnik toplote, tehnologija 3D tiskanja, tribologija in nanotehnologija, kompleksno vedenje 
polimernih materialov in Stewartova simulacijska ploščad. Obiskovalci si bodo lahko ogledali 
daljinsko vodena brezpilotna letala in študentski dvosedežnik Student Roadster, 

Dnevi strojništva bodo potekali od torka, 21. 9., do petka, 24. 9., od 9.00 do 13.00, ko bodo Tehniški 
muzej Slovenije obiskovale predvsem šolske skupine. V petek, 24. 9., bodo v okviru dogodka Noč 
raziskovalcev 2021 Dnevi strojništva potekali tudi od 17.00 do 22.00 in bodo brezplačno na ogled 
individualnim obiskovalcem. V nedeljo, 26. 9., od 10. do 18. ure, ko bodo Dnevi strojništva odprti za 
vse obiskovalce, pa bodo demonstracije potekale vsako polno uro.  

Prireditev bo za obiskovalce na ogled z nakupom muzejske vstopnice, le v okviru prireditve Noč 
raziskovalcev, 24. 9. med 17.00 in 22.00, bo vstop prost. 

Obiskovalci Dni strojništva so nad širokim področjem, ki ga pokriva strojništvo, vedno znova 
presenečeni in navdušeni. Različne demonstracije pa se vtisnejo v spomin predvsem mlajšim, ki se 
jim svet tehnike tako bolj približa. 

Za obisk prireditve je za starejše od 12 let potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni ali 
testirani). 

Več o Dnevih strojništva 2021 : www.tms.si/prireditev/dnevi-strojnistva-2021/  
Kratke opise delavnic najdete tudi v priponki.  

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

V kolikor ne želite prejemati naših obvestil, nam to sporočite preko telefona 01/436 64 90 ali 
elektronske pošte info@tms.si.  

Vabljeni. 
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