
V soboto, 15. 6., smo 

Društvo ljubiteljev železnic 

»Železna cesta« iz 

Ljubljane v Muzeju 

Slovenskih železnic 

organizirali 4. Srečanje 

železniških društev Srednje 

Evrope. Ideja dogodka kot 

priložnost za mednarodno 

druženje organiziranih 

klubov in društev naše 

regije se je prvič oblikovala 

pred štirimi leti in se hitro 

prijela. Letos smo v našem 

društvu prevzeli štafeto za 

organizacijo od Tržaških 

kolegov in srečanje 

zastavili z mislijo na 

ljubitelje železnice vseh 

vrst, da bi na svoj račun 

prišli tako modelarji in 

maketarji kot privrženci 

nekoliko večjih meril in 

prave železnice. V tednih 

pred  tem dogodkom smo 

dokončali drugi tir vrtne 

železnice s postajo (7,25 

palcev / 184 mm), uredili 

zunanji prostor za sprejem 

gostov, temeljito pospravili 

dvorano z modulno maketo 

H0 (1:87) in investirali v 

nekaj novih miz in klopi. 

Priredili smo obstoječa 

gradiva o več muzejskih 

lokomotivah, dodali 

manjkajoče ter od 

Slovenskih železnic 

pridobili pomoč pri 

simboličnih darilih za 

obiskovalce. V program 

smo vključili ogled 

društvene vrtne železnice in 

modulne makete, prijatelji 

iz Celja so poskrbeli, da bo 

obiskovalce aktivno 

navduševala tudi ozkotirna 

lokomotiva serije 71, ki je 

bila pred kratkim vzorno 

obnovljena. Z Muzejem 

smo se dogovorili za 

vodstvo po zbirki z razlago 

v več jezikih, vožnjo z 

motorizirano muzejsko 

drezino ter predstavitev 

treh parnih lokomotiv in 

zadnjega »Kenedija« na 

okretnici. Zaposleni v 

muzeju so poskrbeli za 

urejenost okolice rotunde in 

nam nesebično pomagali 

tudi pri naših delih. Kljub 

pestremu programu smo 

zagotovili še predvsem 

obilo časa za druženje, 

debato znancev, sklepanje 

novih prijateljstev in za 

skupno kosilo, ki ga je 

pripravila družina enega od 

naših članov. Na vabilo se 

je poleg naših članov 

odzvalo še 75 obiskovalcev 

oziroma 12 društev iz 

Slovenije in vseh štirih 

sosednjih držav: Hrvaške, 

Italije, Avstrije, in prvič 

tudi Madžarske. Okoli 

desete ure dopoldan v času 

registracije prihajajočih 

udeležencev je bilo ravno 

dovolj časa za majhen 

prigrizek v senci dreves pri 

vrtni železnici in oddih po 

za nekatere dolgi vožnji, 

nato pa se je srečanje z 

uradnim nagovorom 

odprlo. Organiziran 

program se je pričel z 

vodstvom po Muzeju, kjer 

so bili gostje popeljani 

skozi pestro zbirko 

eksponatov in vstopili celo 

v delavnice, kjer se 

vzdržujejo parne 

lokomotive za muzejski 

vlak. Sledila je poslastica 

za fotografe, ki so na 

okretnici v lepem sončnem 

vremenu občudovali parne 

lokomotive serije 03, 29 in 

718. Za mogočni konec je 

poskrbel muzejski 

»Kenedi« 661-032, ki je v 

pozdrav zagrmel s svojim 

motorjem in bil kasneje 

glavna atrakcija za 

prijatelje iz Budimpešte. Po 

točki na okretnici smo se 

zbrali ob kosilu, da 

zberemo novih moči za 

nadaljevanje programa na 

modulni maketi, kjer so 

naši člani in klub Baat 

pripravili premikajočo se 

razstavo s tematiko 

Jugoslovanskih železnic in 

smo videli različne ročno 

izdelane in predelane 
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modele znanih vlakov kot 

je dobra stara »Gomulka« 

in zloglasni Modri vlak. 

Sledil je obisk industrijske 

parne lokomotive serije 71 

in vožnja na vrtni železnici, 

ki jo je več tujih gostov 

imelo možnost prvič 

upravljati in se je izkazalo, 

da pravzaprav ne uživajo le 

v miniaturnih modelih ali 

čisto pravih lokomotivah,  

temveč je čar tudi nekje 

vmes. S tem se je sicer 

neobvezni uradni program  

končal in dovolj časa je 

ostalo za različne formalne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in neformalne pogovore, 

načrte za prihodnost ter 

hladno pijačo v senci z 

odličnim razgledom na vse 

v povezavi z železnico. Po 

četrti uri je bil čas za slovo 

in gostje so se počasi razšli,  

mi pa smo zvečer 

nadaljevali z našim delom 

aktivnosti pri Poletni 

muzejski noči. Spomin na 

dan, ko je parkirišče ob 

Muzeju izgledalo kot v  

kakšni italijanski vasi in se 

je na vsakem koraku slišalo 

hrvaščino ter se zaletavalo 

v fotografe in stojala za  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videokamere, bo še dolgo 

živ. Vsaj do naslednjega 

leta, ko se bomo na 5. 

Srečanju dobili v Salzburgu 

ali Zagrebu. Za konec vse, 

ki jih dogajanje zanima,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vabimo k obisku naših 

strani na www.dlz.si, kjer 

boste dobili vpogled v 

celotno dogajanje in delo 

našega društva.  

 


