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Spoštovane obiskovalce in obiskovalke obveščamo, da bo Tehniški muzej 
Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprl svoja vrata v nedeljo, 1. 3. 2015. Vabljeni! 
 
Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki vas vabi, da se v marcu udeležite:  
 
PRIREDITVE  
(prireditve si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice) 
 
Nedelja, 1. 3., od 15.00 do 18.00: TEHNIŠKA NEDELJA: Prikaz kovanja podkev 
v podkovski kovačiji bo na ogled celoten postopek ročne izdelave podkve. 

 
Od torka, 3. 3., do nedelje, 8. 3.: Teden odprtih vrat muzejev in galerij za 
študente 
Študente vabimo na brezplačen ogled Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri.

Tehniški muzej Slovenije 
v Bistri pri Vrhniki

Bistra 6
1353 Borovnica

Odpiralni čas:
torek–petek: 8h–16h

(jul. in avg.: 10h–18h)
sobota:   9h–17h

nedelja in prazniki: 10h–18h
4.12.–28.2.: odprto le za 

napovedane skupine

E: info@tms.si
S: www.tms.si

T: 01 750 66 70

Torek, 3. 3., ob 18.00: Vabimo vas na odprtje gostujoče razstave Muzeja znanosti in tehnike iz 
Beograda Ob izvirih mineralnih voda. 

 
 
Petek, 6. 3., ob 13.00: Petkov program za upokojence 
Vsak prvi petek v mesecu vabimo upokojence na voden ogled muzeja. Vodička vas bo pričakala pri 
blagajni muzeja in skupaj si boste ogledali bogate muzejske zbirke. Vodenje bo za vas na ta dan 
brezplačno, plačati boste morali le vstopnino za muzej (za upokojence 3,00 €). 

 
Nedelja, 8. 3., ob 15.00: MUZEJSKA NEDELJA: Voden ogled stalne razstave NAŠ DRAGI AVTO, Prvo 
stoletje avtomobilizma na Slovenskem.  
Razstavo bo predstavil njen avtor mag. Boris Brovinsky, vodja prometnega oddelka TMS. 
Na razstavi o več kot 100 letni zgodovini avtomobilizma na Slovenskem je preko treh značilnih obdobij 
(do 1. svetovne vojne, med obema vojnama in od 2. svetovne vojne do osamosvojitve) prikazan razvoj 
avtomobilskega prometa. Več o razstavi: www.tms.si/index.php?e_id=460 

 
Nedelja, 15. 3., od 14.00 do 18.00: DRUŽINSKA NEDELJA: Delavnici za otroke 
V okviru občasne razstave Gorenje na dotik bo potekala delavnica izdelovanja vetrnic iz papirja in lesa. 
Delavnica je primerna za osnovnošolske otroke, mlajši lahko izdelujejo ob pomoči staršev. Delavnici se 
lahko pridružite z nakupom muzejske vstopnice. 

 
Nedelja, 22. 3.: ZNANSTVENA NEDELJA: 
Ob 15.00: Ukročena elektrika, prikaz poizkusov Nikole Tesle 
Na ogled bo zelo zanimiv in privlačen del elektro zbirke - to so poskusi izumitelja Nikole Tesle, ki jih bo 
demonstrator predstavil na delujočih eksponatih.  
Ob 16.00: Poljudno predavanje Nove Akropole z naslovom TESLA, čudežna moč imaginacije 
Vojko Kovačič iz društva Nova Akropola  bo na poljuden način predstavil življenje in delo Nikole Tesle.  
»Tesla morda ni izumil 20 stoletja, kot lahko preberemo v eni njegovih biografij, vsekakor pa ga je 
močno zaznamoval. Pripeljal je elektriko v vsak dom, izumil radio in patentiral še 700 drugih koristnih 
naprav. Med vsemi izumi pa je bil eden prav poseben, Nikola Tesla je namreč  izumil in ustvaril samega 
sebe.  S  posebnimi vajami je do popolnosti izpopolnil svojo sposobnost vizualizacije, kar mu je 
omogočalo hitro in učinkovito ustvarjalno delo. Svoj sloviti izmenični motor je zgradil,  opazoval in 
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izpopolnil kar v svoji domišljiji. Na koncu je vse naprave v svojem laboratoriju tudi v resnici izdelal in 
delovale so natančno tako kot si je zamislil.« Več na: akropola.org/predavanja/Predavanje.aspx?id=66 

 
Nedelja, 29. 3., od 15.00 do 18.00: ZNANSTVENO-NARAVOSLOVNA NEDELJA: Vesolje me prevzema  
Upokojeni učitelj matematike in fizike ter velik ljubitelj astronomije Boris Kham nam bo predstavil 
svoje vzroke, ki ga pritegnejo, da s strastjo opazuje zvezdnato nebo in razmišlja o njem. Razkril nam bo 
dimenzije, lepoto, urejenost in smotrnost vesolja. Ob tem bo poudaril, da v vesolju človek odkriva 
fizikalne zakonitosti korak za korakom. Povabil nas bo, da tudi sami stopimo v čudovito nočno nebo in 
ga opazujemo ter razmišljamo o njegovih razsežnostih. 

 
 
DELAVNICE 
Na delavnico se prijavite najkasneje štiri delovne dni pred  posameznim terminom preko telefona 
01/750 66 72, 031/583 461 ali elektronske pošte programi@tms.si. Prijava  je potrjena s plačilom 
celotnega zneska tri delovne dni pred izvedbo delavnice. 
V kolikor se delavnice ne bose udeležili, vam denar vrnemo, če smo o tem obveščeni dva delovna 
dneva pred izvedbo delavnice. Muzej si pridružuje pravico, da denarja ne vrne v primeru 
nepravočasne odpovedi. V primeru premajhnega števila prijav, se denar vrne udeležencu delavnice. 
TR 0110-0603-0377-610, sklic 00 1200-xxxxxxxx(datum delavnic-03012015) 
 
Sobota, 7. 3., ob 9.30: Peka kruha v krušni peči 
Vabimo vas, da se udeležite štiriurnega tečaja o peki kruha. Mentorica bo naučila udeležence tečaja 
celoten postopek starega načina peke kruha, od mesenja testa do peke kruha v krušni peči. Spečen 
hlebec slastno dišečega kruha bo vsak udeleženec odnesel domov. Cena tečaja je 20,00 €/osebo. 

 
Sobota, 14. 3., ob 15.00: Izdelava nakita iz polstene volne 
Na triurno delavnico ste vabljeni vsi, ki bi se radi seznanili z izdelovanjem nakita iz  polstenje volne. 
Delavnico bo vodila Alja Venturini iz Kulturno umetniškega društva Sredina (www.sredina.org). Cena 
delavnice je 30,00€/osebo. V spremstvu staršev se delavnice lahko udeležijo tudi otroci starejši od 8 
let. Cena delavnice za otroke je 15 €. 

 
Sobota, 21. 3., ob 9.30: Izdelajmo naravno rastlinsko milo 
Na delavnici se boste naučili samostojno izdelati popolnoma naravna mila, ki ne vsebujejo nepotrebnih 
kemikalij in so pravi balzam za telo in dušo. Delavnico bo vodil Gregor Sojer, ki se ukvarja z izdelavo 
naravne kozmetike in naravnih ročno izdelanih mil. Cena triurne delavnice je 40,00 €/osebo. Celoten 
opis na spletni strani: www.tms.si/index.php?e_id=370 

 
Sobota, 28. 3., ob 9.30: Delavnica rezbarstva 
Na delavnici se boste učili ročno obdelati les. Pričeli bomo z risanjem motiva, sledi zarezovanje po 
osnovnih oblikah z dletom ali nožki ter na koncu še glajenje, voskanje ali premaz z lanenim oljem. 
Delavnica poteka tri ure in jo vodi g. France Klemenc. Cena delavnice je 12,00 €/osebo. Delavnica je 
primerna tudi za najstnike od 13. leta dalje. 

 
 
OBČASNE RAZSTAVE  
 
OB IZVIRIH MINERALNIH VODA   
Zdravilne lastnosti mineralne vode iz Vrnjačke Banje so bile poznane že v rimskih časih, največje 
naravno zdravilišče v Srbiji pa se je začelo razvijati sredi 19. stoletja. Pravi razvoj zdraviliškega turizma 
se je začel v prvih letih 20. stoletja, danes pa poleg zdravljenja z mineralno vodo vključuje še možnosti 
sproščanja, zabave in aktivnega preživljanja počitnic. Gostujoča razstava Muzeja znanosti in tehnike iz 
Beograda prikazuje zgodovino zdravilišča in razvoj metod zdravljenja, sestavo  in zdravilne učinke 
zdravilne vode ter različne načine njene uporabe za zdravljenje, kot tudi spisek bolezni, ki jih ni mogoče 
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zdraviti. Prestavljeno je tudi življenje v zdravilišču in osebje, ki je vse od začetkov zdravilišča skrbelo za 
zdravje in dobro počutje obiskovalcev. Gostovanje razstave sta omogočili Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije ter Ministrstvo za kulturo in informiranje Republike Srbije. 
 Odprtje 3. 3. 2015 ob 18.00. Na ogled do 5. 4. 2015. 
 

   

Aparat za merjenje krvnega 
tlaka Boulitte  

(med l. 1920 in 1930) 

Razglednica Vrnjačke Banje  
(1907) 

Kozarec za mineralno 
vodo (okoli l. 1935) 

 
GORENJE NA DOTIK 
Razstava o kreativnosti industrije gospodinjskih aparatov, ki jih že več kot 60 let izdelujejo v Gorenju.  
Razstava Gorenje na dotik predstavlja razvoj Gorenjevih izdelkov v povezavi s spremembami v 
oblikovanju in komuniciranju z javnostjo ter z nenehnim prizadevanjem za zmanjšanje porabe energije 
in odgovorno ravnanje do okolja. Na ogled so gospodinjski aparati, ki so zaznamovali posamezne 
razvojne faze podjetja, avdio, video, fotografsko in grafično gradivo. 
Na razstavi obiskovalci spoznajo zgodovinski razvoj podjetja, pomembnost tradicije in kontinuitete, 
vlaganj v razvoj, spodbujanje inovativnosti in drznosti ter skrbnost in odgovornost podjetja do okolja in 
uporabnika. 
Projekt je nastal na podlagi razstave Gorenje z vizijo in je dopolnjen z okoljevarstvenimi in energetskimi 
temami ter interaktivnim delom razstave za najmlajše obiskovalce.  
Gorenje na dotik je rezultat uspešnega sodelovanja med Gorenjem in Tehniškem muzejem Slovenije. 
Pustite se popeljati v nostalgično preteklost in vizionarsko prihodnost! Na ogled do 1. 9. 2015. 
 

 
 
ANA IN TEDDY: MEDVED V SLOVENIJI  
Z razstavo želimo javnosti celovito predstaviti rjavega medveda ter osvetliti odnos do te naše največje 
zveri skozi čas. Večina nas se je že v najzgodnejših otroških letih srečala z mehkim plišastim 
medvedkom. Bil je naša najljubša igrača. Imeli smo ga radi in ga tudi skrbno varovali. Največkrat pa je 
povsem drugače, ko odrasli ljudje zavzemamo stališča o tistem pravem, živem rjavem medvedu, ki smo 
ga v Sloveniji uspeli ohraniti. 
Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, sodelavci Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani in Zavoda za gozdove Slovenije ter finančno podporo Lovske zveze Slovenije in 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Več informacij: www.tms.si/index.php?e_id=483 
Na ogled do 3. 12. 2015. 
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Muzej pošte in telekomunikacij vas vabi, da se v marcu udeležite:  
 

Vsak petek: Poseben program za upokojence 
Vsak petek vam nudimo: znižano vstopnico (20% popust na vstopnico, za vstopnico 
boste plačali le 1,60 €), 10% popust v muzejski trgovini in ob 13.00 brezplačno vodstvo 
po zanimivih zbirkah. Predstavili vam bomo stalni zbirki Zgodovina pošte in Zgodovina 
telekomunikacij, Krajevni muzej in zgodovino Polhograjske graščine. Vodstvu se lahko 
pridružite z nakupom muzejske vstopnice (število je omejeno), za skupine je obvezna 
predhodna najava. 

 
Nedelja, 1. 3., ob 15.00: Mesečno vodstvo po muzejskih zbirkah 
Vsako prvo nedeljo v mesecu vas ob 15.00 vabimo na vodstvo po muzejskih zbirkah. 
Vodička vam bo predstavila zbirki Zgodovina pošte in Zgodovina telekomunikacij, 
zgodovino Polhograjske graščine ter Krajevni muzej.  Preizkusili pa boste lahko tudi 
Morsejev aparat ter ročno in avtomatsko telefonsko centralo. Vodstvu se lahko 
pridružite z nakupom muzejske vstopnice. 

 
Od torka, 3. 3., do nedelje, 8. 3., od 10.00 do 17.00: Teden odprtih vrat muzejev in 
galerij za študente 
Študente vabimo na brezplačen ogled Muzeja pošte in telekomunikacij. Zadnji vstop 
ob 16.00. 
 
 
 
 

Muzej pošte in 
telekomunikacij

Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec

Odpiralni čas:
 torek–petek,  nedelje 

in prazniki: 
10h–17h  

(vstop do 16h)
E: muzejpt@tms.si

S: www.tms.si
T: 01 364 00 83

Več informacij o vseh naših dogodkih lahko najdete na naši spletni strani www.tms.si, lahko nam pošljete elektronsko pošto na 
info@tms.si ali nas pokličete: 01 750 66 70 (muzej Bistra), 01 364 00 83 (muzej Polhov Gradec), uprava (01 436 16 06) oziroma 
031 336 823. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, nam to sporočite preko telefona f01 251 54 00 ali elektronske 
pošte info@tms.si. 

 
 
Z lepimi pozdravi, 
 

Urša Vodopivec  
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE 
Uprava: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, 01 251 54 00, info@tms.si, www.tms.si 
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