
    

21. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev 
v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri 

24. maj – 7. junij 2021 
 

Srečanje bo potekalo v dveh delih: 

Prvi del: Spletno srečanje s predstavitvijo vsebin, predstavljenih v 

novem zborniku: 

 

Dan: ponedeljek, 24. 5. 2021 
 
Ura: od 10.00 do 13.00 

Kraj: splet 

 

Za udeležbo na spletnem srečanju je obvezno plačilo kotizacije  

najkasneje do 19. 5. 2021 in prijava (preko povezave na dnu strani).  

Spletno povezavo in program boste prejeli po plačilu kotizacije na vaš e-naslov. 
 
Zbornik srečanja Konservator-restavrator lahko kupite po predhodnem plačilu na Društvo 
DRS. Prevzeli ga boste lahko v TMS Bistra na slovesnosti ob zaključku razstave plakatov,  
7. 6. 2021 ob 10.00 ali kasneje v ZVKDS RC po predhodnem telefonskem dogovoru na 
številki: 051 368 855 (Ana Kocjančič, tajnica društva DRS). 
 

Cenik društva DRS 2021 Običajna Študenti / 
upokojenci 

Avtor (razstavnina, zbornik, možnost predstavitve, povezava do 
predavanj 

40  20 eur 

Soavtor/ji (zbornik in povezava do predavanj) 20 15 eur 

Povezava do predavanj in zbornik 20 15 eur 

Zbornik 10 10 eur 

Povezava do predavanj 10 5 eur 
 

Podatki za plačilo: 
Društvo restavratorjev Slovenije 
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana 
TRR SI56 0310 0100 0023 152, BIC banke: SKBASI2X, KODA namena: OTHR, referenca: 99 ali 00 

namen plačila: kotizacija oz. zbornik  
 

Za prijavo in/ali prevzem zbornika vas prosimo, da po plačilu obvezno vpišete svoje 

kontaktne podatke na: https://forms.gle/Mvu19SmSiuCpGN5Z6 

https://forms.gle/Mvu19SmSiuCpGN5Z6


Drugi del: Strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev z 

razstavo plakatov: 

Razstava plakatov bo odprta:  

Dnevi: od 25. 5. 2021 do 7. 6. 2021, vsak dan, razen ponedeljka, 31.5. 
Ura: od 10.00 do 18.00 ure 

 
Slovesnost ob zaključku razstave 
Dan: ponedeljek, 7. 6. 2021 
Ura: ob 10.00 (čas ogledov razstav je zaradi omejitev odvisen od števila udeležencev) 

 
Kraj: Tehniški muzej Slovenije, Bistra 
 

Program:  

Ogled razstave plakatov in vodstva po občasnih razstavah v muzeju v sklopu  
14. Konservatorsko-restavratorske transverzale.  
 

Za udeležbo so obvezne predhodne prijave najkasneje do četrtka, 3. 6. 2021. 

Število obiskovalcev v razstaviščih je omejeno, zato vas bomo razporedili v skupine glede na 
vrstni red prispelih prijav.  
 
1. Razstava plakatov s konservatorsko-restavratorsko vsebino 
2. 70 let TMS Bistra 
3. Pozor, elektrika! 
3. Medicinski instrumenti in pripomočki 
4. Tehnika za šport 
 

Prijave najkasneje do četrtka, 3. 6. 2021: 

 

Po spletu: https://forms.gle/eMvSnsXctAUzzFA96 
 
ali 
 
Po telefonu: 
Ana Katarina Zihrl: 041 957 146 
Mojca Zver: 031 421 181 
 

V primeru zadržanosti prosimo, da se na zgornji telefonski številki odjavite. 

 
Več o dogodkih najdete na spletnih straneh Društva DRS, Konservatorsko-restavratorske 
transverzale in TMS Bistra. 

https://14transverzala2021.splet.arnes.si/
https://14transverzala2021.splet.arnes.si/events/event/razstava-plakatov/
https://www.tms.si/prireditev/z-vami-ze-70-let-tehniski-muzej-slovenije-1951-2021/
https://www.tms.si/stalne-razstave/tms-bistra-pri-vrhniki/vodnik-po-zbirkah-tms-bistra/elektrika/razvoj-elektrifikacije-in-pozor-elektrika/
https://www.tms.si/prireditev/zakladi-iz-depojev-medicinski-instrumenti-in-pripomocki/
https://www.tms.si/prireditev/tehnika-za-sport/
https://forms.gle/eMvSnsXctAUzzFA96
http://www.slodrs.si/
https://14transverzala2021.splet.arnes.si/
https://14transverzala2021.splet.arnes.si/
https://www.tms.si/

